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چكيده
جوي شگرها يكي از مهمترين ابزارهاي بازيابي اطالعات ه ستند .اهميت جوي شگرها از آن جا ن شات ميگيرد كه از مهمترين درگاههاي
د ستر سي كاربران به وب بوده و بايد د ستيابي كاربران به اطالعات مورد نياز را در حجم انبوهي از اطالعات ت سهيل نمايند .با افزايش
روزافزون حجم اطالعات وب و نياز كاربران به دسترسي به آنها در كوتاهترين زمان ممكن ،فرايند بازيابي و استخراج اطالعات اهميت
ويژهاي يافته است .با توجه به نياز به دسترسي كاربران به وب از طريق يك درگاه امن و بومي در سالهاي اخير موضوع جويشگرهاي
بومي در كشور ما مورد توجه زيادي قرار گرفته است .به نحوي كه چندين جويشگر بومي متكي به دانش و تجربه متخصصان داخلي و
بر ا ساس فرهنگ و بوم ايراني ا سالمي گ سترش پيدا كرده است .در را ستاي بهبود كيفيت و افزايش مخاطبين اين جوي شگرهاي نوپا
يكي از نيازمنديهاي ا سا سي مانيتورينگ پيو سته و ارزيابي كيفيت نتايج آنها ميبا شد .در اين را ستا در اين مقاله كيفيت جوي شگرهاي
بومي مبتني بر بستر جمع سپاري ارزيابي شده كه در آن محوريت ارزيابي متكي به روش ارزيابي انساني است .نتايج ارزيابي براي دو
جوي شگر بومي پار سيجو و يوز در مقاي سه با جوي شگرهاي بينالمللي گوگل و بينگ به د ست آمده ا ست .برآيند نتايج ارزيابي صورت
پذيرفته ،رتبهبندي كيفي جويشگرها را به ترتيب به صورت گوگل ،بينگ ،پارسيجو و يوز نشان داده است.

كلمات كليدي
جمعسپاري ،جويشگر ،ارزيابي كيفي.

 -1مقدمه
با رشدددد و رهور اینترن و اراخه خدمات و اطالعات بر ب دددتر و  ،امروزه
جوی شگرها به عنوان شاهراه اطالعاتی از اهمی زیادی برخوردار ه تند .یك
جویشدددگر خو باید بتواند نیازمندیهای اطالعاتی کاربران را به رو های
هوشدددمندانه از میان انيوهی از اطالعات موجود در و که با سددداختارها و
فرم های متنوعی ه تند تامین کند.

با توجه به آنکه کاربران معموالً تنها به نتایج اول اراخه شده از جویشگرها توجه
دارند ] ،[1بنابراین هر چه نتایج اراخه شدددده در این رتيه ها از کیفی باالتری
برخوردار باشددند ،میزان اقيال کاربران به این جویشددگرها بیشددتر خواهد بود.
فرآیند کیفی سنجی جوی شگرها می تواند ن شان دهد که این بخش از نتایج هر
جویشددگر ،تا چه د توان ددته نیازهای اطالعاتی کاربران را مرتفا نماید .هم از
این رو س که این فرایند ،از اهمی ب یار باالخی برخوردار ا س  ،چرا که نقاط
ضعف و قوت جوی شگرها را م شخص نموده و اجازه ت صحیح عملکرد آنها را
فراهم میآورد.

از سوی دیگر ،امروزه در برخی کشورها مانند کشور ما به دلیل اسی روی
فار اطالعات و اسدددتقالل در ف دددای سدددایيری ،پرداختن به موضدددو
جویشددگرهای بومی از اولوی باالیی برخوردار اس د  .بنا به همین دلیل ،مرکز
تحقیقات مخابرات ایران ،به عنوان یکی از متولیان دولتی توسعه جویشگرهای
بومی ،با برگزاری ارزیابی های مداوم ،به پایش و ضعی جوی شگرهای بومی از
منظرهای مختلف پرداخته اس  .در این مقاله ،به اراخه و تحلیل نتایج اصل از
ارزیابی کیفی این جویشددگرها در مقای دده با جویشددگرهای بینالمللی بینگ و
گوگل خواهیم پرداخ  .رو مورد اسدددتفاده جه دسدددتیابی به این نتایج،
ارزیابی ان انی ميتنی بر ب تر جماسپاری بوده اس .
ادامه این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده اس  .در بخش دوم ،به مروری
بر فعالی های تحقیقاتی صورت پذیرفته در زمینه ارزیابی جوی شگرهای متنی
پرداخته شدده اسد  .بخش سدوم به معرفی ب دتر جما سدپاری مورد اسدتفاده
اخت صاص دارد .روال ارزیابی صورت پذیرفته و مجموعه دادگان مورد ا ستفاده
به منظور ارزیابی در بخش چهارم تشریح گردیده اس  .نتایج به دس آمده به
همراه تحلیل آنها در بخش پنجم بیان شده ا س  .بخش ش شم به جمابندی
مقاله اختصاص دارد.

 -2كارهاي مرتبط
به صورت کلی ،رو های ارزیابی و کیفی سنجی نتایج اصل از جویشگرهای
متنی را میتوان به سه دسته تق یمبندی نمود ]:[2
 ارزيابي هاي انساااني در این دسددته از رو ها ،که دقیق ترین و
منا سب ترین رو برای ارزیابی نتایج جوی شگرها مح و می شوند،
تعدادی از نیروهای ان دددانی به کار گرفته می شدددوند تا میزان ارتياط
نتایج ا صل از جوی شگرها به پرس وجوهای ار سالی را تعیین نمایند.
رو های اراخه شده در ] [3-10,12,13در این دسته جای میگیرند.
 ارزيابي هاي خودكار با وجود آنکه ارزیابی ان ددانی از دق باالیی
برخوردار اسددد  ،اما هزینه انجام باالیی دارد و به همین دلیل ،انجام
مداوم آن در ب ددیاری از موارد امکان پذیر نی د  .در این گونه موارد،
راهکار جایگزین اسددتفاده از رو های ارزیابی خودکار اس د  .در این
رو ها ،تعیین میزان ارتياط نتایج به پرسوجوها به صورت خودکار و
به کمك رو هایی نظیر شياه سنجی نتایج جوی شگرهای مختلف
صددورت می پذیرد .برخی از رو های ارزیابی خودکار جویشددگرهای
متنی در ] [14,15,16,17,18,19,20معرفی شدهاند.
 ارز يابي هاي ضاامني راهکددار دیگری کدده می توان برای
کیفی سنجی نتایج جویشگرها مورد استفاده قرار داد ،انجام ارزیابی به
صدددورت ضدددمنی اسددد  .در این رو  ،رفتار کاربر در ین کار با
جوی شگرهای مختلف به کمك افزونه های مرورگر مورد برر سی قرار
گرفته و بر اساس میزان توجه کاربر به هر نتیجه ،میزان ارتياطی برای
آن نتیجه لحاظ می شددود .رو های اراخه شددده در ] [21,22,23در
این دسته جای میگیرند .مشکل عمده این دسته از رو ها آن اس
که باید به نوعی کاربران را مجا نمود که افزونه مرورگر مورد نظر
را نصب نمایند .در عین ال ،کاربری که افزونه را نصب نموده اس ،
دیگر رفتار معمول خود را در مواجهه با جویشگرها نخواهد داش و تا
دی به صورت تصنعی رفتار خواهد نمود.

با توجه به آنکه تمرکز این مقاله ،بر ارزیابی ان سانی جوی شگرهای متنی
استتتد ،ار ااامه این ب ت ،تنبا به میرپی هش هت های هیشتتتین ان ا
شتت د ار این زوزد اواهیپ هراااد ر ش کلی ارزیابی انستتانی به این
صتتورا استتد که تی اای هرس جو نیاز اطالعاتی 1متناظر با آن ار
ااتیار کاربران قرار میگیرا از آنبا اواسته میشوا تا به ارزیابی نتایج
بازگراان د ش ت د توس ت جویشتتگرها بپراازن هارامترهای مبمی که ار
ارز یابی با ی مورا تو جه قرار گیر ن ع بارت ن از :ت ی اا هرس جو ها،
نیر ی انستتانی ،تییین جویشتتگرهای تحد آزمون مشتت ن نموان
ستتحو ارتباط (مابین نتایج هرس جوها) تی اا هرس جوهایی که ار
هش هت های م تلف به کار رپته ب سیار متغیر ا سد؛ از ز ا  11تا 01
هرس جو ار ] [3,4تا  21 ،02موارای زتی بیشتتر ار ] [5,6منبع
انت اب هرس جوها میتوان گ ستردای از الگهای موجوا ،اپراا ابرد
کاربران شرکد کنن د ار آزمون باش ] [7نیر ی انسانی مورا استفااد
ار ارزیابیها اکثراً اان ش ویان ه ستن برای انت اب جوی شگرها میموالً
از بزرگترین میر پترین آنبا گاهی ا قاا جویشتتتگرهای ج ی یا
ااص زبانه ] [8استتتفااد میشتتوا ار بیشتتتر کارها برای ارزیابی میزان
مرتب بوان ستتن از قوتتا ا ا یا ستته ستتححی ار برای موارا از
ق وا تبایی با تی اا سحو مرتب بوان بی شتر نیز ا ستفااد ش د ا سد
ار کارهای مرتب تمبی اتی برای ع قوتتتا ا جانب ارانه کاربران ار
نظر گرپته ش د ا سد به عنوان مثال ار برای از موارا ا س کاربری
جوی شگر به کاربر نمایت اااد ن ش د تنبا نتایج بازگراان د ش د برای
قوتتتتا ا ار اات یار کاربران قرار میگیرا ] [1همچنین به منظور
جلوگیری از تأثیر رتبهبن ی جویشگرها بر قوا ا کاربران ،نتایج بازیابی
ش د به صورا تصااپی به آنبا ارائه میشوا
یستتپ تویل همکاران ] [12ار ستتال  0111به ارزیابی جویشتتگرهای
بومی عربی زبان هراااتن ار این ارزیابی ،جوی شگرهای بومی عربی ار
مقایسه با گوگل امتیاز کمتری کسب نموان ار هش هت ایگری که ار
ستتال  0111صتتورا هریرپته استتد ،ار ارزیابی تنبا از هر س جوهای
هیمایشی 0استفااد ش د اسد ] [4نتی ه زاصل از این هش هت نشانگر
برتری جویشگرهای گوگل یاهو بواد اسد
ار زبان پارستتی پیالیدهای ان ا شتت د ار زمینه ارزیابی جویشتتگرها
بسیار مح ا اسد اغلب آنبا به ارزیابی جویشگرهایی ار یک زوزدی
ااص هراااتهان به عنوان مثال ار اصتتتوص جستتتت و ار یک اامنه
ااص ار مقاله [ ،]5توانایی شت جویشگر شت پراجویشگر ار هاسخ
به هرس جوهای زوزد اار شتتناستی مورا بررستی قرار گرپد ار این
مقاله جوی شگرهای یاهو گوگل ببترین نتی ه را ار بازیابی م ستن اا
اار شنا سی به ا سد آ رادان از جمله پیالید هائی که ار آن ارزیابی
جویشتگرها مبتنی بر یشگیها صتورا گرپته ،مقاله ] [13استد که ار
آن 11 ،جوی شگر پار سی بر ا ساس یشگیهای به ا سد آم د از ساید
الک سا مورا ارزیابی قرار گرپتن که ار آن ساید قحرد ببترین نتی ه را
ار بر ااشته اسد

 -3معرفي بستر جمعسپاري مورد استفاده
جما سپاری به ترکیيی از دو کلمه جمعی و برون پاری اطالق می شود و به
مفهوم انجام کاری با کمك جمعیتی از نیروهای ان انی ا س  .این کار معموالً
از طریق فراخوان عمومی در اینترن انجام میشدددود .ابزار مورد اسدددتفاده به
منظور راه اندازی ب تر جما سپاری در این مقاله  Bossaنام دارد که ب تری
متنباز ا س و در سال  2002تو سط دان شگاه برکلی تو سعه داده شده ا س
] .[11این ب دددتر امکان تعریف تنوعی از فعالی های جماسدددپاری را فراهم
میک ند که هر یك در قا لب مجمو عه ای از و رایف در اخت یار کاربران قرار
می گیرد .اليته وا سط کاربری چندان منا سيی ندارد و برای ا ستفاده از آن ،الزم
اس که واسط کاربری تقریياً از ابتدا توسعه داده شود .زبان توسعه در این ب تر
 PHPاس و این ب تر در سامانه عامل Debianقابل استفاده اس .

 -4روال ارزيابي انساني جويشگرهاي متني در
بستر جمع سپاري
در این بخش به معرفی مرا ل مختلف انجام فعالی کیفی سدددنجی پرداخته
شده ا س  .روال انجام این فعالی در شکل  1ن شان داده شده ا س  .به این
منظور ابتدا لی تی از افراد م شارک کننده در فعالی ارزیابی تعیین شد .سپس
مجموعه پرس وجوهای ارزیابی از منابا مختلف استخراج شد .به منظور امکان
ارزیابی کیفی جویشدددگر ميتنی بر دسدددته های مختلف پرسوجوها ،فعالی
دیگری در ب تر جما سپاری برای برچ بگذاری پرس وجوها تعریف شد .در
ادامه مجموعه پرسوجوهای برچ ددبخورده به جویشددگرها ارسددال و  5نتیجه
اول هر جویشدددگر برای ارزیابی در اختیار کاربران قرار گرف  .در نهای دق
جویشگرها ميتنی بر معیار  nDCGمحاسيه گردید.
در ادامه ،ابتدا مجموعه دادگان مورد اسدددتفاده در این ارزیابی معرفی شدددده و
سددپس به فعالیتهای برچ دبگذاری دادگان و جزخیات روال انجام شددده جه
ارزیابی جویشگرهای متنی خواهیم پرداخ .

 300 ،Weighted Samplingپرس و جو از میان این پرس و جوها انتخا
گردیدند.
• منيا دوم دریاف پرس وجوها ،الگ جوی شگر یوز بود .به طریقه م شابه
با پارسیجو ،تیم توسعه دهنده یوز نیز مجموعهای متشکل از  300پرس و جو
را در اختیار قرار دادند.
• پرسوجوهای مورد استفاده در کنفرانسهای ساالنه  TRECمنيا سوم
را تشدددکیل دادند .از میان Trackهای مختلف این کنفرانس ،دو  Trackو
( )Web Trackو پرسددش و پاسدد ()Question Answering Track
انتخا شدددده و از میان آنها 250 ،پرس و جو به تصدددادن انتخا گردید.
همچنین ،از م یان همین مجمو عه 250 ،پرس وجوی دیگر نیز به تصدددادن
انتخا شده و به فارسی بازگردانده شد .در فرایند ترجمه به فارسی ،بومیسازی
نیز انجام شددد .مًالً پرس وجوی « »history of orcas islandبه «تاری
جزیره کیش» تغییر یاف و یا به جای «تام کروز» از «ر ضا عطاران» ا ستفاده
شدددد .بدین ترت یب ،در مجمو  500پرس وجو آ ماده شدددده و به لی ددد
پرسوجوهای مورد استفاده جه ارزیابی افزوده شد.
• در نهای  ،آخرین منيا مورد استفاده جه تولید مجموعه دادگان ورودی
و سای الک ا و رتيههای باالی این و سای در میان بازدیدکنندگان ایرانی
بود .لی  500و سای اول الک ا در ایران دریاف شد .در نهای  50پرس
و جوی پیمایشددی فارسددی و  50پرس و جوی پیمایشددی انگلی ددی به رو
تصددادفی به دسد آمد .این دو مجموعه به عنوان پرس وجوهای پیمایشددی به
مجموعه پرسوجوهای مورد استفاده در ارزیابی افزوده شدند .اليته الزم به ذکر
ا س که برخی از پرسوجوها در این مجموعه ،نظیر «باما» یا « »Blogميهم
بودند که برای رفا ابهام از آنها ،یا واژه و سددای در ابتدای آنها افزوده گردید
(«و سدددای با ما») و یا نام دامنه و سدددا ی در انتهای آن قرار گرف
(«.)»Blog.ir
بدین ترتیب ،مجموعه ای متشدددکل از  1200پرس وجو جه ارزیابی
جویشگرهای متنی به دس آمد.

 -2-4فعاليت برچسبگذاري پرس و جوها

شكل( )1روال انجام ارزيابي انساني

 -1-4مجموعه دادگان
بدین منظور ،پرسوجوها از چهار منيا دریاف شدند:
• منيا اول ،الگ جوی شگر پار سی جو بود .پرس و جوهای ار سالی به این
جویشدددگر در بازه زمانی آوریل تا جوالی سدددال  2012به همراه تعداد تکرار
هریك جما آوری شدددند .سددپس به صددورت تصددادفی و با رو Random

به منظور انجام تحلیلهای دقیقتر از عملکرد جویشددگرهای متنی الزم
بود ،پرسو جوهایی که به منظور ارزیابی آنها مورد اسدددتفاده قرار میگیرد در
دستههای مختلف برچ بگذاری شود .با توجه به آنکه پرس و جوهای مذکور
برای ارزیابی جویشگر متنی تهیه گردیده اس  ،مينای ایجاد برچ يها جنيههای
مختلف ارزیابی کیفی این جویشگرها میباشد.
 صح نگار  :صحیح ،خطادار
 انتظار صریح فایل یا و سای  :و سای  ،فایل
 واب تگی زمانی :ميتنی بر فصل ،ميتنی بر رویداد ،عدم واب تگی زمانی
 طول پرس و جو :یك کلمه ،دوکلمه ،سدده کلمه ،چهارکلمه ،پنج کلمه و
بیشتر
 نو پایه :اطالعاتی ،پیمایشی و تراکنشی
اس به آخرین ن خه :اس به آخرین ن خه ،غیر اس به آخرین

ن خه
 دستهبندی موضوعی :فناوری اطالعات ،مذهيی ،علمی ،عمومی ،سالم
و پزشددکی ،هنر و سددرگرمی ،ورز  ،اقتصددادی ،سددیاسددی ،م ددافرت و
گردشگری ،اجتماعی ،فرهنگ و ادبیات ،محیط زی و تاریخی




اخالقی بودن :اخالقی و غیراخالقی
ميهم بودن :ميهم ،غیرميهم

 -3-4فعاليت ارزيابي جويشگرهاي متني
روال انجام ارزیابی جویشگرهای متنی ،به این صورت اس که مجموعه
پرس وجوها روی جویشددگرهای متنی مختلف ارسددال شددده و نتایج دریافتی از
این جویشددگرها ،به همراه پرس وجوها جه تعیین میزان مرتيط بودن آنها در
اختیار کاربران قرار گیرد .به این منظور فعالی ارزیابی جویشدددگر متنی روی
ب تر جما سپاری تعریف گردید .ویژگیهای این ب تر عيارتند از اینکه در این
ب تر ارزیابی به صورت کامال بیطرفانه انجام می شود ،چرا که کاربر از اینکه
نتیجه اراخه شددده از سددوی کدام جویشددگر اراخه شددده اطالعی ندارد .همچنین
انعطددانپددذیری بدداالیی برای افزایش یددا کدداهش تعددداد ورددایف و تعددداد
مشددارک کنندگان در فعالی وجود دارد .در ارزیابی جویشددگر متنی هر وریفه
عيارت اس از یك پرس و جو به همراه نتیجه اراخه شده از سوی یك جویشگر
همراه با سطوح ارتياطی تعریف شده برای ارزیابی .کاربر برای انجام هر وریفه
باید میزان ارتياط پرس وجو با نتیجه را ميتنی بر سطوح تعریف شده م شخص
نماید.

 -1-3-4زيرساخت جمعسپاري جهت كيفيتسنجي
آنچه که قرار ا س در این فعالی صورت پذیرد آن ا س که کاربر بتواند
با دریاف یك زوج «پرس وجو و لینك یك و سددای » ،مشددخص نماید که
لینك مزبور تا چه د به پرس وجوی اراخه شده مرتيط ا س  .شکل  2وا سط
کاربری طرا ی شده بدین منظور را نشان میدهد.

خو »« ،خو »« ،بد»« ،خیلی بد»« ،ا سپم» یا «غیراخالقی» به شرح
زیر خواهد بود:
 oعالی :میزان ارتياط فقط و فقط در صورتی «عالی» اس که
پرسوجوی اراخه شده به منظور یافتن آدرس یك و سای باشد
و صفحه و سای اراخه شده نیز دقیقاً همان و سای را اراخه
نماید.
 oخیلی خو  :اگر پرس و جوی اراخه شده با هدن دریاف
اطالعات در مورد یك موضو مشخص مطرح شده باشد ،و
صفحه و سای اراخه شده نیز اطالعات ب یار مناسب و مطلوبی
در زمینه موضو مورد نظر اراخه نماید ،میزان ارتياط «خیلی
خو » خواهد بود.
 oخو  :در صورتی که لینك صفحه مورد نظر دقیقا جوا مورد
انتظار برای پرسوجو نياشد ،اما داقلی از اطالعات را در مورد
آن پرس و جو اراخه کند ،میزان ارتياط «خو » خواهد بود.
 oبد :گزینه «بد» باید در صورتی انتخا شود که محتوای موجود
در لینك اراخه شده ،پاسخی برای پرس و جوی مورد نظر نياشد،
اما بی ارتياط به آن هم نياشد.
 oخیلی بد :این گزینه در صورتی انتخا میشود که محتویات
لینك اراخه شده ،مطلقاً بی ارتياط با موضو پرس و جو باشند.
 oاسپم :در برخی موارد ،و سای هایی مشاهده میشوند که اگر
چه در خصوص موضو پرس و جوی اراخه شده ،اطالعات
داقلی دارند ،اما عمده اطالعات اراخه شده در آنها تيلیغاتی و
فاقد ارتياط با موضو اس .
 oغیراخالقی :این گزینه در صورتی انتخا میشود که لینك اراخه
شده باز شود ،اما اوی محتوای غیراخالقی باشد.

 -2-3-4نهايي سازي اطالعات

شكل( )2واسط كاربري مربوط به انجام فعاليت «ارزيابي جويشگرهاي
متني»

هر چقدر که اطالعات اراخه شددده در لینك و سددای  ،مفیدتر بوده و با
پرس و جو ارتياط بیشدددتری داشدددته باشدددند ،میزان ارتياط باالتر خواهد بود.
مقادیری که کاربر می تواند به عنوان میزان ارتياط انتخا نماید به شدددرح زیر
ه تند:
 زمانی که باز شدن صفحه و سای با مشکل مواجه می شود ،که ممکن
اس صفحه فیلتر باشد یا کاربر به لینك خرا ارجا داده شده باشد.
 در التی که صددفحه و مورد نظر ،بدون هرگونه مشددکلی باز می شددود،
میزان ارتياط آن با پرس و جوی اراخه شده یکی از موارد «عالی»« ،خیلی

با توجه به تفاوت سلیقه های ان انی ،به منظور نهایی سازی اطالعات و
محاسددديه معیار  ،nDCGهر زوج (پرس وجو و لینك) ابتدا در اختیار دو کاربر
قرار می گیرد .در صددورتی که دو کاربر پاس د یک ددان اراخه دهند ،نتیجه ت یید
می شود .اما در صورتی که پا س دو کاربر متفاوت با شد ،زوج مزبور در اختیار
کاربر سوم قرار می گیرد .اگر از بین این سه کاربر ،دو کاربر پا س های یک ان
داشددته باشددند ،نتیجه دریافتی از این دو کاربر ت یید می شددود ،اما در غیر این
صورت ،از بین سه میزان ارتياط مختلف دریافتی ،میزان ارتياط میانه به عنوان
نتی جه ت ی ید می گردد .به عنوان م ًال ،اگر یك کاربر گزی نه «خیلی خو »،
کاربر دوم گزینه «بد» و کاربر سوم گزینه «خیلی بد» را انتخا کرده با شند،
نتیجه «بد» در نظر گرفته میشود.

 -3-3-4نحوه محاسبه معيارها
به منظور تعیین میزان دق جوی شگرها ،از معیار  nDCGمحا سيه شده طيق
فرمول ( )1استفاده شده اس .
()1
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با توجه به آنکه در پایان فعالی ارزیابی جویشگرهای متنی ،نتایج باید در
قا لب مع یار  nDCGارا خه گردد ،برای هر میزان ارت ياط ،یك  Gainدر نظر
گرفته شده اس که به شرح جدول  1اس .
جدول  1مقدار  Gainدر نظر گرفته شده براي هر ميزان از ارتباط
میزان ارتياط
عالی
خیلی خو
خو
بد
خیلی بد/فیلتر/لینك خرا
اسپم/غیراخالقی

Gain

31
15
2
3
0
-1

ذکر این نکته در اینجا اخز اهمی اسدد که در نظر گرفتن یك سددطح
مجزا برای پرس وجوهای پیمای شی ،برخالن رو شی که به صورت معمول در
کنفرانسهایی نظیر  TRECو  CLEFمورد استفاده قرار میگیرد ،با توجه به
آن لحاظ شده ا س که به صورت صنعتی ،جوی شگرهای مطرح نظیر بینگ
برای ارزیابی نتایج خود ،بدین شددکل عمل می نمایند .شدداید در ابتدا اینگونه به
نظر بر سد که بدین شکل ،جوی شگرهایی که به پرس وجوهای پیمای شی بهتر
پا س می دهند ،نتایج بهتری را ن ي به جوی شگرهایی که به پرس وجوهای
اطالعاتی بهتر پا س می دهند ک ب خواهند نمود ،اما واقعی آن ا س که با
توجه به نرمال شدن نتایج ن ي به نتایج اراخه شده توسط تمامی جویشگرها،
چنین اتفاقی عمالً رخ نمیدهد.

شددکل  4میزان  nDCGبه دسدد آمده از جویشددگرهای مختلف برای
پرسوجوهای خطادار و صحیح را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد که تمامی
جوی شگرها در مواجهه با پرس وجوهای خطادار عملکرد ضعیف تری دا شته اند،
اما این اف کیفی برای گوگل و پار سیجو کمتر از دو جوی شگر دیگر ا س و
به عيارت دیگر ،می توان گف که زیربخش «تصدددحیح خطای پرس وجوی
ورودی» در این دو جویشگر از کیفی باالتری برخوردار اس .
در شددکل  5نتایج  nDCGاصددل از جویشددگرهای مختلف به صددورت
دستهبندی شده برای زبانهای «فارسی»« ،انگلی ی»« ،فارسی/انگلی ی» و
«سددایر زبان ها» اراخه گردیده اسدد  .گوگل تقریياً برای تمامی ال ها نتایج
یک ددانی اراخه کرده اسدد که نشددان دهنده قدرت این جویشددگر در بازیابی
چندزبانه اطالعات ا س  .اليته به نظر می ر سد که برای التی که زبان پرس و
جو غیر از فارسی یا انگلی ی بوده اس  ،نتایج این جویشگر نیز دچار اف شده
اسددد  ،اما دراین خصدددوص توجه به این نکته اخز اهمی اسددد که تعداد
پرسوجوهای موجود در دسته «سایر زبانها» در دی نيوده که بتوان به نتایج
به دس آمده از آن اعتماد نمود .دو جویشگر پارسیجو و یوز برای زبان فارسی
نتایج بهتری اراخه کردهاند و در مقابل ،نتایج اصل از بینگ برای پرسوجوهای
انگلی ی بهتر بوده اس  .همین نکته نشان دهنده تمرکز بیشتر این جویشگرها
روی یك زبان و توجه کمتر به سایر زبانهاس .

 -5نتايج فعاليت ارزيابي جويشگرهاي متني
با تعیین میزان ارتياط نتایج دریافتی از جوی شگر به پرسوجوها و بد س
آوردن  Gainبرای هر میزان ارت ياط ،مع یار  nDCGبرای چ هار جویشدددگر
گوگل ،بینگ،پارسیجو و یوز محاسيه گردیده اس که نتایج نهایی در شکل 3
آورده شده ا س  .الزم به ذکر ا س که ارزیابی ها و نتایج آنها مربوط به آذرماه
 1335ه تند.
طيق نتایج بدس د آمده بر مينای معیار  ،nDCGجویشددگر متنی گوگل
بهترین رتيه را با  nDCGبرابر با مقدار  0/23در بین سایر جویشگرها ک ب
نموده ا س  .جوی شگرهای بینگ ،پار سیجو و یوز با مقدار nDCGمتفاوت و
کمتر از گوگل به ترتیب در مقامهای دوم تا چهارم قرار دارند.
به منظور بررسی دقیقتر عملکرد جویشگر در ارزیابی ان انی ،نتایج کیفی
سددنجی بدس د آمده به تفکیك برچ ددب های مختلف ،از جمله دسددته بندی
پرسوجو ،نو پایه پرسوجو ،صددحیح یا خطادار بودن پرسوجوها و غیره قابل
اراخه اس که در ادامه چند نمونه از این نتایج اراخه گردیده اس .

شكل ( )4نتايج  nDCGجويشگرهاي متني به تفكيك صحيح يا
خطادار بودن پرس و جوها

شكل ( )5نتايج  nDCGجويشگرهاي متني به تفكيك زبان
پرسوجوها

نتایج  nDCGبه تفکیك نو پایه پرس وجوها در شدددکل  2مشددداهده
می شددود .به جز گوگل ،تمامی جویشددگرها در پرس وجوهای تراکنشددی اف
کیفی دارند .همچنین ،جویشددگر یوز برای پرس وجوهای اطالعاتی که اوی
پرسش صریح ه تند ن ي به سایر جویشگرها اف کیفی مح وستری را
تجربه کرده اس .
شكل( )3نتايج كلي بر مبناي معيار  nDCGبراي جويشگرهاي متني
گوگل،بينگ ،پارسيجو و يوز

شكل ( )6نتايج  nDCGجويشگرهاي متني به تفكيك نوع پايه

رتيه هر یك از چهار جویشدددگر بر اسددداس مع یار  nDCGبه تفک یك
دسددتهبندی موضددوعی پرسوجو در شددکل  2آورده شددده اس د  .همانطور که
م شاهده می شود ،تقریياً در تمامی د سته ها ،ترتیب امتیاز جوی شگرها یک ان
اسدد  .به عيارت دیگر ،تقریياً در تمامی دسددته ها ،گوگل در رتيه اول و بینگ،
پارسدددی جو و یوز به ترتیب در رتيه های دوم تا چهارم قرار دارند .تنها دسدددته
متفاوت از این لحاظ ،دسددته «پرس و جوهای نامعتير» اسد که در آن ترتیب
پار سی جو و بینگ تغییر کرده ا س  .بدیهی ا س که با توجه به نامعتير بودن
پرس وجوها در این د سته ،عمالً نتایج منا سيی از جوی شگرها در پا س به آنها
دریاف نمیشود و لذا ترتیب به دس آمده نکته خاصی را نشان نمیدهد.

پرسوجوها.

شكل ( )7نتايج  nDCGجويشگرهاي متني به تفكيك دسته بندي موضوعي پرسوجوها

 -6جمعبندي
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این مقاله به اراخه نتایج ا صل از انجام ارزیابی ان انی جوی شگرهای بومی
یوز و پارسدددی جو در مقای ددده با جویشدددگرهای بین المللی بینگ و گوگل
اخت صاص دا ش  .ارزیابی ها در ب تر جما سپاری  Bossaو با ا ستفاده از
دود  50ارزیا ان انی صورت پذیرفتند 1200 .پرس وجو که مت شکل از
الگ جویشگرهای پارسیجو و یوز ،برخی پرسوجوهای کنفرانس TREC
و برخی از و سددای های دارای رتيه مناسددب الک ددا بودند برای ارزیابی ها
مورد اسددتفاده قرار گرفتند و برای هر پرس وجو 5 ،نتیجه اول هر جویشددگر
مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج اصدددل از این ارزیابی ها بر اسددداس معیار
 nDCGن شان داد که ترتیب کیفی جوی شگرها گوگل ،بینگ ،پار سی جو و
یوز اس د  .به منظور تحلیل بیشددتر نتایج 1200 ،پرس وجوی مورد اسددتفاده
برچ بگذاری شدند و نتایج  nDCGبرای هر دسته به صورت مجزا تعیین
گردید .نتایج این فعالی نشان دادند که جویشگرهای پارسیجو و یوز برای
پرسوجوهای زبان فارسی دق باالتری را از خود نشان میدهند .همچنین،
پرس وجوهای تراکن شی نقطه ضعف جوی شگرهای بومی ه تند و باید در
این زمی نه خود را تقو ی ن مای ند .نک ته قا بل تو جه دیگر در این زمی نه
توانمندی مناسددب جویشددگر پارسددی جو در مواجهه با پرس وجوهای خطادار
اس .
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