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 مقدمه 1-1

ترینهایصحتحودقتقبرایسواتتموردنظردرکوتاهاطالعاتامروز،یافتنپاس درشهانپراز

2برایپاس گوییبهایننتازمندیاطالعاتی.هایافرادتبدیلشدهاسازمانممکنبهیکیازچالش

ییراهاتوانندبرایسواتتکاربرانپاس اندکهمیهایبازیابیاطالعاتطراحیشدهانواعیازستستم

1باتوشهبهافزونگیاطالعات.[2]ازآنهاراارائهکنندیبهصورتمتن،صوت،تجویر،ویدئویاترکتب

افرادتالشمی فضایوببستاریاز بهرهدر با ستستمکنندتا هایبازیابیاطالعاتمانندگتریاز

ترینزمانممکندرکوتاههایاطالعاتیدودراگوگلوغترهنتازمندیالستکیاهو،کهایستستم

:شاملمراحلزیراساهابازیابیاطالعاتتوسياینستستمفرایند.برطرفنمایند

 ؛کنندمطرحمیراانبااستفادهازکلماتوعباراتکلتدینتازاطالعاتیدودکاربر (2

بانتازاطالعاتیکاربرراازبتنمجموعهاسناددودپتدا ستستمبازیابیاطالعاتاسنادمرتبي(1

؛کندمی

  ) ستستم شده یافا اسناد را پرسش با ارتباطشان متزان اساس بر توسي شده کاربرمطرح

؛کندمی9امتتازدهی

بهعنوانپاس ،انددریافاکردهتوسيستستمبتشترینامتتازهاراکهازاسنادمرتبيفهرستی(9

.شودمیارائهاربربهک

شودایازاسنادمرتبيبهکاربرارائهمیدرایننوعبازیابیبهشایپاس دقتقوم تجر،مجموعه

ردودراازاسنادارائهشدهاست راجنمایدکهاینفرایندنتازمندصرفزمانظوکاربربایدپاس موردن

هایپرسشوپاس طراحیرفعایناشکا ،ستستمبرای.باشدوتالشقابلتوشهازسویکاربرمی

پسازتجزیهوتحلتلسوا وواندکهقادرندسوا کاربررابهشکلزبانطبتعیدریافاکردهشده

                                                 
1 Information need 
2 Redundancy 

3 Relevant 
4 Rank 
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یاحتییکشمله، و بهصورتیکمتنکوتاه پاس مناسبودقتقرا نتزمجموعهاسنادمرتبي،

.عبارتیاکلمهبازگردانند

پتدایشستستم های پاس  دستاوردهایعپرسشو از یکی عنوان به حوزهرایانهلم بازیابیدر

طبتعی زبان پردازش و 2اطالعات قبل دهه چند [.2]گرددمیبازبه ستستمدر شکلاین که ها

ستستمپتچتده ،هایبازیابیاطالعاتهستندتریاز نوباکاربر بار هر تواندیکفقيمی1گتریدر

صورتپرسش پرسشبه از مستقل ستستم تا نماید مطرح پتشتن تکنتکهای از استفاده هایبا

احتمالیموشودپاس  را ستستمپرسش.گرداندبازبهصورتکوتاه پایانفرایندپاس گویی، پساز

شدنطرحمهادراینستستمعدموشودحافظه.کندپا میدودراازحافظهآنوپاس مطرحشده

ایمجموعه را یکدیگر سواتتمرتبيبا از غتر این.سازدممکنمیتوسيکاربر بر موفقتا،عالوه

اینستستمشستجو در بستگیداردها بهنوعپرسشمطرحشده ساده. بعضیسواتتمطرحشده

بهراحتیانجاممی آنها پاس گوییبه و مقابلسواتتپتچتده.شودبوده شوندکهایمطرحمیدر

 اضافی توضتحات طرح نتازمند آنها به پاس گویی کاربر سوی باشدمیاز . سببهامحدودیااین

.پاس صحتحبامشکلمواشهشوندیافتنکاربراندردربستاریازمواردشودتامی

 ارتباطاتروزمرهمردمرا ازمکالماتتعاملیدر درصورتلزومس نسازدکهقادرمیاستفاده

هایپرسشوپاس اتوماتتکامکانایندرحالتساکهدرستستم.یااصالحنماینددودراتجدیق

وکاربرانقادربهارائهتوضتحاصالحیدربارهدنداروستستموشوددوطرفهبتنکاربرتعاملبرقراری

شهارفع،هایدودازکاربرتواندباطرحپرسشستستمنتزنمیبعالوه.نتستندنتازاطالعاتیدود

ابهاماتاحتمالیدرسواتتمطرحشدهاقدامنماید بدینترتتبدسترسیبهاطالعاتموردنظردر.

پاس چندانآساننتسا اولتنپرسشو ستستم. مقابل، پاس در تعاملهایپرسشو مبتنیبر

فراهمنمودهورفعابهام ازسواتت امکانانجاممکالماتتعاملیودوسویهبتنکاربروستستمرا

                                                 
1 Natural Language Proccesing (NLP) 

2 Turn taking 

3 Disambiguation 
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پاس  تجحتح و کاربر توسي شده امکانمطرح را ستستم توسي شده ارائه میهای .دننمایپ یر

بنابراینکاربرقادردواهدشودواشتهمیدحافظهنگهدرهاتاری چهگفتگوهمچنتندراینستستم

.ایازسواتتمرتبيبایکدیگرراازستستمبپرسدبودمجموعه

از نمودهستستماستفاده تسهتل را اطالعات شستجوی تعاملی پاس  و پرسش دقاهای و

افزایشمی موشودسشوپاس تعاملیرهایپستستمالبته.دهدپاس گوییرا یاعمدتا تجزیهواز

نتازمندویانمایدرامحدودبهزبانداصمیهاکنندکهآناستفادهمیهایمعناییوگرامریتحلتل

 کپتآموزشبا دادگان از بزرگی تکنتکره بکارگتری طریق از ماشتن یادگتری این.باشندمیهای

متوندرنهفتهدانشکهبتواندازطراحییکستستمپرسشوپاس مستقلاززبانرا،هامحدودیا

،سادتارنتافته مورد تعاملاطالعات برقراری شها نتاز کاربران بربا آو اطالعاتی نتاز راآنهاوردن

.سازدضروریمیاست راجنماید



 نامه هدف پایان 1-2

هاینامه،طراحییکستستمپرسشوپاس اساکهبااستفادهازتکنتکاینپایاناصلیهدف

شهاافزایشسطحتعاملآنمتونسادتارنتافتهرااست راجنمایدوازدرنهفتهدانشبتواندآماری

.باکاربر،مستقلاززبانوحوزهدانشاستفادهنماید

:مطرحشدهاسافرضتاتزیرنامهدراینپایان

ونمودهمتونسادتارنتافتهرااست راجدرنهفتهدانشتوانمیهایآماریبااستفادهازتکنتک (2

؛نمودازایندانششهاافزایشسطحتعاملباکاربر،مستقلاززبانوحوزهدانشاستفاده

کاربرراافزایشدادهوممکناسااورادامنهاطالعات،بهشایپاس دقتق2قطعهمتونبازیابی (1

 .نتازنمایدازطرحسواتتمرتبيدیگربی

:اندتعریفشدهمجموعهاهدافزیرنامهمنظوردستتابیبههدفاصلیاینپایانبه

                                                 
1 Passage retrieval 
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 هایپرسشوپاس تعاملیهایموشوددرطراحیستستممروریبرروش (2

 هایپرسشوپاس فارسیشهاارزیابیستستمدادگانتهتهوگردآوریپایگاه (1

2ماژو تعتتنمراشعمرتبيباضمایرطراحی ( 
 

1ماژو بازسازیسواتتح فیطراحی (9
 

 ازلغاتزداییوابهام امالییدطایطراحیماژو تجحتح (5

 هایپرتکرارپرسشطراحیماژو پتشنهاددهنده (2

 درطرحپرسشاسمیطراحیماژو پتشنهاددهندهعبارات (7

 هایآماریباتکنتکقطعهمتونطراحیماژو بازیابی (2

 

  حوزه 1-3

ازکلماتایمجموعهعنوانمنابعدادهوسواتتمطرحشدهبهازیکهرروشپتشنهادشده،در

کهمیشنادته گرامرشوند و معنا از بودهفارغ و ستستم تنها آماریتکنتکازاستفادهبا های

زمتنهمحدودیتیدروگرداندبازمیهایاحتمالیانت ابنمودهوبتنگزینهازترینپاس رامحتمل

اسنادموشوددراساکهنکتهقابلتوشهدیگراین .وشودنداردوزبانحوزهدانش،دادهحجممنابع

.داشتهباشندXMLدادگانبایدفرمامتنیویاپایگاه

پرسشوپاس فارسیارائههایستستمدادگانفارسیشهاارزیابیگونهازآنجاکهتاکنونهتچ

 بودنشده ، سه تحقتق از گام اولتن پایگاهدر زیر مش جات با آموزشدادگان ارزیابی9شها 5و

:هاساهایپرسشوپاس فارسیتهتهشدستستم



                                                 
1 Anaphora resolusion  

2 Elliptic question 

3 Spell checking 

4 Train 

5 Test 
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نامپایگاه .2 با او  آئتن WMPR-QA1-2015دادگان محتوای با متنی فایل چهار نامهدارای

گردآوریشدهاساوUTF-8شملهوبافرما292باشدکهدرقالبآموزشیدانشگاهشاهرودمی

نامهنتزبهعنوانپرسشوپاس مطرحشدهازاینآئتن22.شودبهعنواندادهآموزشیشنادتهمی

 .شودمجموعهتساپایگاهدادگانفوقشنادتهمی

نامپایگاه .1 نامهمالییآئتنافایلمتنیبامحتویکدارای WMPR-QA2-2015دادگاندومبا

گردآوریشدهاساوازآنبهعنوانUTF-8شملهوبافرما75باشدکهدرقالبهامیشهرداری

می آموزشاستفاده شودمجموعه آئتن  . این از شده مطرح پاس  عنوانپرسشو به نتز نامه

 .درنظرگرفتهشدهاساWMPR-QA2-2015دادگانمجموعهتساپایگاه

نامپایگاه .  با سوم تسامی WMPR-QA3-2015دادگان آموزشو مجموعه دو .باشدشامل

 دارای آموزشآن آئتنیکمجموعه محتوای با متنی دانشگاهفایل علمی هتات است دام هانامه

می قالب در که 152باشد فرما با و آنUTF-8شمله تسا مجموعه و اسا شده گردآوری

 .باشدنامهمیطرحشدهازاینآئتنموپاس پرسش2 دربردارنده

2کاویوشناساییالگودانشگاهصنعتیشاهروددادگانفوقهماکنونازآزمایشگاهوبسهپایگاه

.باشندمیدریافاقابل



 مروری برکارهای پیشین 1-9

دربودکهBASEBALLستستمیبهنام،طراحیشدههایپرسشوپاس ازن ستتنستستمیکی

با درآمریکاهایلتگساتنهبتسشهاپاس گوییبهسواتتکاربراندررابطهبابازی2422سا 

 رایانهاین[.2]طراحیشد بودبرنامه ایقادر مکانانگلتسیسواتتبه تاری و زمتنه کاربراندر

بازی یکاز هر تتمبرگزاری شرکاها، بهای هر در امتتازاتکسبشده و دهدکننده پاس  .ازی

پساز.کردندمطرحمیهاپانچکارتسوا دودرابهزبانانگلتسیوبااستفادهازکاربراناینستستم

                                                 
1 http://wmpr.ir/fa/index/category/53 

http://wmpr.ir/fa/index/category/53
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دریکلغا،دریافاسوا  بانامهشستجونمودهوستستمکلماتواصطالحاتموشوددرسوا را

گرامریپرسشتحلتلسادتاری اطالعاتو ، نتازشهاموشوددر نتزنوعاطالعاتمورد پرسشو

بااطالعاتراپرسشموشوددراطالعاتستستم،مرحلهبعددر.نمودمیتعتتنرامناسبارائهپاس 

بهکاربرارائهاست راجتطبتقدادهوپسازهدادموشوددرپایگاه علا.کردمیپاس مناسبآنرا

ستستم این موضوعمحدود،موفقتانسبی دامنه بودن ساده ، داده بودن آشنا و تکراری بودنو

بودهاساپرسش ها اینستستمکه. ولغادادهدر بودندمانندفهرساسادتارداراینامهها عناصر،

صورتزوج به می2مقدار-هایمش جهاطالعاتی زیر[.1]شدندذدتره مثا  مش جاتفهرسا،

:کندارائهمیرافرضیپرسشیکاست راجشدهتوسيستستماز

برزیل:تتمملیوالتبا درچهتاری یبهبرزیلسفردواهدکرد؟مکان

التبا ولیمتتم:عامل

؟:تاری 


.ارائهگردیدطراحیو2471درسا LUNARنامهبپرسشوپاس هایستستمنمونهدیگریاز

 طراحی از ستستمهدف زمتناین سواتت به پاس گویی ، نتایج درباره بررسیشناسان از حاصل

بودآپولوسفتنههایکرهماهپسازپایانماموریاوترکتبشتمتاییدا ونمونهسنگسادتار

[2 توسياینستستمنشاندادکهبررسیپاس [. وفقيصحتحهاپاس %72هایارائهشده بوده

%22نامهوتنهالغاانادرسکردنکددطاهابهعلا%21اینمتانزبودندکهادطاآنهادارای11%

[. ]شدندشدیمحسوبمییدطاهوبودمعنایینادرساتحلتلتجزیهوآنهادرنتتجه

[:9]هایمشابهآنهاعبارتندازهایعملکردیایندوستستموستستممهمترینویژگی

 ازاطالعات(پایگاهدانش)یافتههایسادادادهتولتدپایگاه (2

 دستیصورتسادامجموعهعظتمیازالگوهایتحلتلیبادامنهمش جیازواژگانبه (1

 مجموعهالگوهایموشودبااستفادهازهایدریافاشدهتجزیهوتحلتلپرسش ( 

                                                 
1 Attribute-Value 
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 یافتهشویساداویکپرسشکلالگوبرایترشمهپرسشزبانطبتعیبهاستفادهاز (9

 یافتهسادایافتهدرپایگاهدادهشستجویپرسشسادا (5

بودهوقابلتاپاس بهاستدت محورکههایپرسشوپاس ستستمنوعدیگریاز،2472دههدر

داشتندارائهگردیدند را یکدامنهمحدود کاربرگونهستستماین.سواتتکاربردر بودندبا قادر ها

ازویسواتتیبپرسند برایدر بهتراهدافاو تعاملبرقرارنمودهو ازو استفاده دانشسپسبا

از[.2]بهسواتتاوپاس دهندکاربر،ارائهشدهتوسيتکمتلیاطالعاتنتزودادهموشوددرپایگاه

یکرباتکههماننداشارهنمود2471درسا SHRDLU توانبهستستممیهاستستمشملهاین

عملمیشبته اطرافمحتيبارهدرسواتتکاربرتوانساضمنپاس گوییبهکردومیسازیشده

ایکهبامجموعهاینستستم.شابجانمایدبرطبقدواساکاربررابازیهایاسباببلو اشتاودود،

بود شده کد رایانه در فتزیک ساده قوانتن وستله،از از2وینوگرادبه استفاده با زبانو

نمودناشتامش صشهاکلمه52ازفقيدراینستستم[.2]طراحیشدهبود LISPنویسیبرنامه

مکان میو استفاده شدهایموردنظر کاربر. در منظور شده، لغاتاستفاده بهدلتلدامنهمحدود

برایستستمبستارسادهبود اینستستمازیکحافظهکوچکشهاثبادستوراتگ شتهکاربر.

مرشعضمایربکاررفتهدرشملهکنونیکاربررادرسابقهتوانساکردوبهوستلهآنمیاستفادهمی

اسامیشدیداشتاساداهمچنتنوشوداینحافظهستستمراقادرمی.1دستوراتقبلیاوپتدانماید

رفتندبهداطرسپردهوبهاینترتتبدامنهلغاتشنادتهشدهبرایراکهتوسيکاربرانبهکارمی

 .دودراافزایشدهد

EAGLi،درحوزهکاربربهسواتتگوییپاس نامستستمپرسشوپاس دیگریاساکههدفآن

رامتلتونمقاله22کهبتشازMEDLINEازیککتاب انهدیجتتا بهناماینستستم.بودپزشکی

بهنامشستجوموتورگردیدویکمیاضافهآنمقالهبه222222دردودشایدادهبودوهرسا 

PubMedهایدادهشدهبهسواتتپاس %57نشاندادکهاینستستمارزیابیعملکرد.بردبهرهمی
                                                 

1 Winograd 

2 Coreference 
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از%72.صحتحبودندهاوداروهامربوطبهبتماریهایپاس %22هاوهاوپروتئتنبتماریمربوطبه

فهرساابتدایدرمحتملارائهشدهپاس 22شزیمورددومهاازپاس %75ویمورداو هاپاس 

 قرارپتشنهادی فوق،[.5]داشتندستستم ستستم بر ستستمعالوه پزشکی مانندهای دیگری

MYCIN[.2]اندطراحیشدهنتزبرایارائهپاس بهسواتتپزشکیکاربر

ستستم ستستماین و ها مانند دیگری LIFERهای ،QUALM،CHAT80 ،LADDER ،

PLANESوTEAMهای  سیستماند،طراحیشدهداصدریکحوزهکهبرایپاس بهسواتتکاربر

گاهیستستم2پرسش و پاسخ با دامنه محدود شوندتدهمیامن1هایایستاو منابعاینستستم. از ها

داده پایگاه صورتدانشیا به وطراحیمیدستیهاییکه نموده استفاده مش صشوند ودامنه

واژگانمحدودی میپرکاربرددرپرسشازاصطالحاتو دارا باشندهایکاربردرآنحوزهداصرا

[2.]

 برگزاری متونبا بازیابی (TREC)کنفرانسساتنه
  سا  طراحی2444در در شدیدی دوره ،

گردیدستستم پاس آغاز 7،2] هایپرسشو .] کنفرانسم کور اینسا ، اعالم(TREC-8)در با

هاییتشویقنمودکهباهایپرسشوپاس رابهطراحیستستمرویکردشدیددودطراحانستستم

بتوانندپاس کوتاهیبرایسوا بهره گتریازمجموعهبزرگیازاسنادمتنیدرموضوعاتم تلف،

نمای اساارائه زبانطبتعیمطرحشده موضوعاتم تلفبا کهدرباره هاگونهستستماین.دنکاربر

9های با دامنه نامحدود سیستم
.[2]شوندنامتدهمی5هایپویاوگاهیستستم

2444درسا TREC-8هایدامنهنامحدودپسازکنفرانساگرچهشریاناصلیطراحیستستم

 شد، پاس مبتنیبروبآغاز اولتنستستمپرسشو نام سا STARTبا  244در موسسهو در

                                                 
1 Restricted Domain Question Answering systems (RDQA) 

2 Static 
3 Text REtrieval Conference 

4 Open Domain Question Answering systems (ODQA) 

5 Dynamic 
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2گانه- ایازیکمد دادهاینستستم،در[.22،4،2،2]طراحیگردیدآمریکافناوریماساچوسا

 "مقدار-ویژگی-شی"بجورت
یکپارچه1 و ساماندهی ساداشها اطالعاتی منابع وسازی یافته

22،2]استفادهشدهاسایافتهناهمگونوبغترسادا اینمد داده[. از شودایباعثمیاستفاده

.مفاهتمم تلفموشوددرشمالتوعباراتزبانطبتعیبهفرمتیقابلدر برایرایانهتبدیلشوند

STARTدرمورداستفادههمتندلتلقبلازالحاقمنبعاطالعاتیشدیدبهپایگاهدادهبه منبع،

اگرچهمحققان،شودبهصورتدستیانجاممیکهمعموتاینامرشود نویسیحاشتهاطالعاتیباید

تفاسترهاوهایمتفاوتیبرایدودکارکردنفرایندتولتدحاشتههاییراشهااستفادهازروشتالش

[.2]انددادهانجام

در دوچالشهایمشابهبااینستستموستستم،درفرایندیافتنپاس مناسببرایسوا کاربر

 شستجوی محل یافتن و آنپرسش روبرارائهو میپاس  ستستم.دنباشو که داشا توشه باید

STARTبه را سوا کاربر ابتدا سپستفاسترگانه- تفاستر و تبدیلنموده به- مربوطه را گانه

Omnibaseبهعنوان دسترسیبهمنابعدانشچندگانهشهاواسطیو9دادگانمجازیپایگاهکه

ارائهپاس بادقاSTARTهدفاصلیستستم.دهدتحویلمیکند،عملمیازوباست راجشده

[.22]باشدباتبهکاربرمی

زبانیارزیابیبتنکنفرانس CLEFکهبهادتجارآنرا
مفهومپرسشو1222نامنددرسا می5

مطرح2زبانیپاس بتن زباناصلینمودکهبهکاربرامکانمیرا بهزبانیغتراز دهدسوا دودرا

راترشمهکاربرسوا حالاستستمبایدبتوانددراین.اسنادموشوددرپایگاهاطالعاتمطرحنماید

ازکوچکیهایب شاینکهیاونمایددرمتاناطالعاتشستجوراترشمهشدهپاس سوا ونموده

                                                 
1 Ternary Expression = T-Expression (TE) 

2 Object-Property-Value 

3 Annotation 

4 Virtual database 

5 Cross Language Evolution Forum 

6 Cross language question answering (Multilingual) 
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شستجویپاس دراسنادهنمودهوبترشمهدارندمطابقااصلیکاربرباپرسشکهاحتماترااسناد

[.2] ترشمهشدهاقدامنماید

مفهومدیگریاساکهباالهامازمفهومپرسشوپاس بتنزبانی2ایرسانهپرسشوپاس بتن

در،طبتعیمطرحشدهاساتستمپاس پرسشکاربرراکهبهزبانسمطرحشدهاساوبراساسآن

صوتمی یا ویدئوو مفهومدیگریکه.نمایدباشندشستجومیمنابعاطالعاتیکهبهشکلتجویر،

برطبقکهباشدمیشغرافتایی-پرسشوپاس زمانیتوسعهدادهشدهاسا،ادترا1NTCIRتوسي

 پ یردمیپرسشصورتیومکانیزمانهایشنبهآنبازیابیاطالعاتازمنابعدادهبادرنظرگرفتن

[2.] 

هایپرسشوپاس تعاملیکهبتواندباایجادتعاملباکاربرنسبابهرفعهمچنتنطراحیستستم

.هایادترمحققانرابهدودادتجاصدادهاساابهامازسوا ویاقدامنماید،ب شمهمیازفعالتا

:سشوپاس تعاملیزیراشارهنمودهایپرتوانبهستستمبهعنوانمثا می

ستستم محاورهاولتن نظترهای ELIZA [22ای ] GUS[21و و[ داص داده پایگاه یک از

به میسادتاریافته استفاده دانش منبع کردندعنوان ستستم. این ها بهفقي پاس گویی قابلتا

افزودنباهایتعاملیدیگریستستمسپس.راداشتندهایمحدودهایمطرحشدهدرزمتنهپرسش

درسوا راشناساییکردههاهامحدودیااینستستم.طراحیشدندQAمدیریامحدودبهستستم

توانمیهاازشملهاینستستم.شوندباکاربرواردتعاملمیبرایاصالحآنهانتازباشدکهدرصورتیو

شدهطراحیشهادسترسیبهاطالعاتپرواز[ 2]کهتوسيکتووگرینبهستستمیاشارهکرد

اسا یستستم1224درسا [29]یزرولمونارهمچنتن. را یادگتریتقویتیبکارگتریروشبا

پسازچنانچهبودهوFrame-basedهااینستستم .باشدمحدودبهدامنهداصمیارائهنمودندکه

ستستمباهدفدردواساتغتتر،نشودیافاپاس مناسبیردهیفتلدهایمربوطهتوسيکاربرمقدا

تعاملیستستمپرسشوپاس [25]دورنسکتوواوراسان.شودواردتعاملمیسوا یاتوضتحباکاربر
                                                 

1 Cross-media 

2 NII Testbeds and Community for Information access Research  
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شودمحسوبمیمحدوددامنهQAهایشزءستستمطراحیکردندکه(QALL-ME)ارچوبهدرچ

تکنتک از و های پتچتده زبان میطبتعیپردازش مانانداررکوا .کنداستفاده و  یک[22]ترونی

اینستستماز.اسا2تابچاوبازدامنهQAترکتبیازستستمپتشنهادکردندکه IQAستستم

یکستستمپرسشو[27]محققیبهنامتانگ. کندورویکردتطابقالگواستفادهمیAIMLزبان

وپارسرهای1چتنیطراحیکردهاساکهازشبکهمعناییپاس تعاملیشهاپاس گوییبهسواتت

محدودبهدامنهیستستمپرسشوپاس [22]کنستانتتنوا .کندموشوددرزبانچتنیاستفادهمی

اساکهازطریقبرقراریتعاملواطالعازطراحیکردهیافتهنتمهساداودارایمنابعمتنیداص

 .کندکمکمیشانانت ابودریدتلفنهمراهموردنظرهادرنتازمندیکاربران،بهآن

ستستم دانشدود حوزه از نظر صرف موشود دامنه)های یا و دانشداص دامنه به محدود

(نامحدود ، عمدتا تحلتلاز و گرامریتجزیه و معنایی ازهای استفاده آموزشبا یا و الگو تطابق ،

وپرسشسازیهدفبهتنهکاربرباهاباتعاملاینستستم.کننداستفادهمیدادگانبزرگیازمجموعه

.شودهایمرتبيانجاممیویاطرحپرسشازآنرفعابهام



 ساختار پایان نامه 1-5

بکارگتریآندروتعاملبامفهومدوانندهرافجلاو .فجلتشکتلشدهاسا2نامهازاینپایان

پاس هایستستم میپرسشو سازدآشنا را اینحوزه در کارهایانجامشده در.کندمیبررسیو

بازیابیاطالعاتوپرسشوپاس هایهایپرکاربرددرحوزهالگوریتمتوضتحاتیدرباره،فجلدوم ،

فجلسوم.ارائهشدهاساباهدفشنادامزایا،معایبوکاربردهریکازآنهاپردازشزبانطبتعی

بررسی پرسشستستمبه طبقههای پاس ، روشبندیو و دهنده تشکتل اشزای موشود، هایهای

هایموشودهایپرسشوپاس تعاملی،روشبامعرفیستستمفجلچهارم.پردازدمیهاارزیابیآن

                                                 
1 Chatbot 

2 Wordnet 
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شهاطراحیاینستستم ارزیابیآنها و ها نمایدمعرفیمیرا . فجلپنجم روشپتشنهادیابتدا

آنسازیهایموردنتازشهاپتادهپاس تعاملیمستقلاززبانوگامستستمپرسشوشهاطراحی

بررویستستمطراحیشدهنتایجآزمایشاتانجامشدهکندوسپسرامعرفیمی .نمایدمیارائهرا

بهبودستستمچگونگیپتشنهاداتیدربارهوارائههایپتشتنبندیمطالبفجلشمعبهششمفجل

.پردازدمیآیندهطراحیشدهبهعنوانکارهای
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 فصل دوم

 معرفی متدهای پرکاربرد

 در حوزه پرسش و پاسخ
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 مقدمه 2-1

ترینپاس احتمالیبرایپرسشپرسشوپاس ،یافتنکوتاهترینودقتقستستمطراحیهدفاز

وظتفهکههریکاساتشکتلشدهم تلفیمراحلوهاب شپرسشوپاس ازستستم.کاربراسا

بر را دارندداصی عهده روش. و متعدد پتادهمتفاوتیهای و شهاطراحی اینسازی یکاز هر

اساهاب ش پاس هاستستمبردیاز.ارائهشده ترکتبیپرسشو شهاهایم تلفتکنتکاز

پرکاربرددرطراحیهایروشدراینفجل.کنندافزایشدقاپاس گوییوبهبودنتایجاستفادهمی

.شودمیتشریحهاباهدفشنادامزایا،معایبوکاربردهریکازآنهااینستستم



 موجودهای  طبقه بندی الگوریتم 2-2

م تلفیبرایپردازشوپاس گوییبهسواتتکاربرانهایالگوریتمپرسشوپاس ازهایستستم

 [:12،24] گترندقرارمیدستهسهدرهایموشودکلی،الگوریتمبندیدریکطبقه.کننداستفادهمی

:شنادتیزبانهایروش (2 به توشه طبتعیاهمتابا زبان به شده نوشته متون دردر 

ستستم پاس ، ترکتبتکنتکهایپرسشو اینروشبا هایپردازشزبانطبتعیومحققاندر

پردازندهایپرسشوپاس کارآمدودقتقمیبهطراحیستستمدانشهایساداپایگاه دراین.

ستستم تحلتلها و تجزیه گرامریبا و معنایی دقتق پرس،های یک به کاربر شویوپرسش

یافته،امکانازیکپایگاهدانشساداستستمبردورداریدرصورتوشودافتهتبدیلمییسادا

پاس  به میدستتابی فراهم اعتماد قابل و کوتاه پایگاه.شودهایدقتق، ،یافتهدانشساداتهته

 .کندمیمحدودداصهایموضوعیبهدامنهرانتزکاربردستستموهبربودزمان

هایآماریرابکارگتریروشنتازبهدادهمبتنیبروب،هایرشدسریعپایگاه:یآمارهایروش (1

اینروش،افزایشدادهاسا یافتهبودنمنابعدادهوبهاونتزغترساداهاباحجمزیاددادهزیرا

هاتمآنچهدراینستس.نتافتهنتزباشندهایساداتوانندپاس گویپرسشودرنتتجهمیسازگارند
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هایآموزشیکهبایدبااستفادهازحجمبزرگیازدادهباشدمیآنهاآموزشضرورتموردتوشهاسا

 .پاس گوییدقتقدواهندداشاتواناییهاتنهادرصورتآموزشصحتح،اینروش.انجامشود

قوانتنتوسيافراددبرهودرحوزهداصیازدانشتعریفروشدراین:تطابقالگوهایروش ( 

هایهایساده،مبتنیبردانشوبدوناستفادهازروشرویکردتطابقالگویکیازتکنتک.شودمی

می که اسا طبتعی زبان پردازش ستستمپتچتده در تواند پاس  و پرسش انت ابهای شها

شودترینپاس مناسب استفاده اینر. پتشتعریفشده،در الگوهایاز ورودیو مقایسه وشبا

فوقدرروشسهمقایسه.شودترینپاس انت ابمیترینالگوتعتتنوباتوشهبهآن،مناسبشبته

 :آمدهاسا2-1شدو 



 [22] پرسش و پاسخ های سیستم در بکار رفتههای  روشمقایسه کلی  1-2جدول 
 

 تطابق الگو آماری زبان شناختی

حقتقی،هایپرسشحقتقیوهایپتچتدهپرسشهایحقتقیپرسش نوع پرسش

کاملشکلتعریفی،

کلماتم فف

دیگرروشکمترازدوکمزیاد درک معنایی

مدیریت 

های  داده

 نیافته ساخت

هایدانشاسا،زیراپایگاهمشکل

هایازتنهابرایمدیریاداده

.اندپتشتعریفشدهطراحیشده

گتریاندازهازاینمنظوربه

شباهاآماریاستفاده

.شودمی

پ یربهراحتیامکان

.اسا

روشهایبکارگتریبهدلتلزیاد قابلیت اعتماد

.قابلاعتماداسایادگتریباناظر
پایگاهبهاعتباروابسته

.اسادانش

مقیاس 

 پذیری

هرمفهومچونبرای.کماسا

پایگاهشدیدبایدقوانتنشدیدبه

.دانشافزودهشوند

ببتندبهصحتحاگرآموزش

کاربردبرایدادههایزیادنتز

.دواهدداشا

هروبرایکماسا

مفهومشدید،الگوهای

فراگرفتهشدیدباید

.شوند

هایکوچکسایاوبحجمزیاددادهمانندوبدامنهداص حوزه کاربرد
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 بندی های رتبه الگوریتمو اطالعات های بازیابی  مدل 2-3

متانارتباطمدلیبرایتوصتفوتعتتن،بازیابیاطالعاتهایطراحیستستمبرایاولتنگامدر

هایپرسشوپاس ستستمکاراییتفاوت.شودمیانت ابنتازهایاطالعاتیکاربرستستمواطالعات

این.دنشوسازیمیهاپتادهستستمدراینکههایم تلفیاساهاومد م تلفناشیازالگوریتم

دراینب ش .هایمورداستفادهوزبانمقجدکاراییمتفاوتیدارندهاباتوشهبهمجموعهدادهمد 

مد  هایمورداستفاده پاس ستستمدر متنیهایپرسشو برایبازیابیاطالعاتو بندیرتبهنتز

.شودهابتانمیآن



 کلماتای از  کیسهمدل  2-3-1

ترینروششهابازیابیاطالعاتاساکهدرآناطالعاتموشوددرساده2ایازکلماتکتسهمد 

البتهباید.شوندشنادتهمیایازکلماتعنوانمجموعههتنهاب،ومجموعهاسنادمتنیپرسشکاربر

 کلماتفوقح فازمجموعهارزشمعناییوفاقد1کلماتعمومیدرنظرداشاکهدراینمد ،

اینمد .شوندمی همچنتندر ارتباطهایویژگی، لغاتبتنمعناییگرامری، موقعتانتزشملهو

مراحل [.12،24]شودونادیدهگرفتهمیاهمتتیندارددرشملههاآنکلماتوترتتبقرارگرفتن

[:24،9]باشدبهشرحزیرمیایازکلماتکتسهبازیابیاطالعاتدرمد 

از (2 فاقدارزشکلماتبهشزکلماتتهکلمجموعهاسنادموشود، ودریکاست راجعمومیو

 شود؛میآوریشمعنامهلغا

ناممعاد وهرستوننامهازلغایکلغامعاد شودکهدرآنهرسطرمیتعریفماتریسی (1

دهدهرنشانمیکهپ یردمیهردرایهازماتریسمقدارصفریایکهمچنتن.اساادسنیکیازا

                                                 
1 Bag-Of-Words (BOW) 

2 Stopword 
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کلمهدرکدام اسنادموشوداساسندیا اینبازیابی. در نتتجهشوندونمی2دهیکلماتوزن، در

 .نداردوشودلماتتفاوتیبتنک

 )  بکارگتریبا بازیابی ازیکتابع دودوییکه 1مد  پاس میاستفاده پرسشو ستستم کند،

 .گرداندوشویکاربررابهویبازمیایازاسنادمرتبيباپرسمجموعه

 :معایبزیررادارد،اینمد باوشودسادگی

 زمانوحافظهزیادیاساصرفمستلزمدودوییبهیکمد متونوپرسشکاربرتبدیل. 

 دهداهمتامیوشودیاعدموشودکلماتپرسشدراسنادبهاینروشتنهاباتوشهبهاینکه،

 .باشدازحدمعمو بتشتریاتراسنادبازیابیشدهبستارکمتعدادممکناسا

 ازآنجا.دارایکلماتمشابههستند،اماسادتارومعنایمتفاوتیدارندشمالتیوشوددارندکه

ستستمپرسشوپاس یکهازاینمد شود،ایتمایزیبتناینشمالتقائلنمیکهمد کتسه

 .درستیبهکاربرارائهنمایداستفادهکندممکناساپاس نا



 گرام-Nمدل  2-3-2

کلمهnازایگرامدنباله-Nیک .اندظاهرشدهدریکمتنصورتمتوالیاساکهبهجوا nیا

تعدادبامحاسبهوبنابراینکنندهایمشابهاستفادهمیگرامN-ازعمدتا،باموضوعاتیکسانشمالتی

مطرحارتباطآنمتنباعبارتمتزانپایگاهداده،نومتهریکازدرکاربرعبارت هایگرام-Nتکرار

-1هایدووسهبهترتتبوبااندازه گرام-1،گرامبااندازهیک-N.شودمیمش صشدهتوسيکاربر

باشدمیتروموثرترهاعملیگرامازسایرروش-Nمد آماری[.11]شوندنامتدهمی5گرام- و9گرام

.اسامقاومنتزنسبابهنویز،سازیزیراعالوهبرسادگیپتاده

                                                 
1 Term weighting 

2 Boolean model 

3 Unigram 

4 Bigram 

5 Trigram 
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Nگرامایناساکهدقاوکاراییمد باافزایشمقدار-Nهایهایقابلانتظارمد ازویژگی

باوشود.یابدافزایشمی گرام- یاحداکثرگرام-1هایازمد عمالاینواقعتادربتشترکاربردها

می مد ،شوداستفاده زیرا از باتتر مرتبه متون های مجموعه به احتتاج مناسب آموزش برای

ویژگی.هایمناسبیبرایاحتماتتبهدساآوردتوانت متنصورتنمیایندودرغترنبزرگتریدار

اگرمجموعه.باشدازنظرنوعواندازهمیآموزشیمتونهابهوابستگیزیادآنگرام-Nهایدیگرمد 

توانندبرایشمالتاحتماتتنتتجهشدهنمیموضوعداصباشد،ویکزمتنهآموزشیتنهامربوطبه

ازطرفیاگرمجموعهمتونآموزشیبستارعمومیوکلیباشد،.شدیدبهشکلیمناسبتعمتمیابند

[.11، 1]احتماتتنتتجهشدهبرایآنکاربردداصمناسبنباشندممکناسا

 مدل فضای برداری 2-3-3

مد  از بازیابیاطالعاتیکی برداریهای فضای می2مد  باشد سطح در کارایگستردهکه به

زاویهبتن.دنشومیتبدیلکلماتبهبرداریازازاسنادکدامهرپرسشکاربرودراینمد .رودمی

باپرسشکاربرنشانمی مراحل.دهدبردارهرسندوپرسشمطرحشدهمتزانشباهاآنسندرا

:باشدزیرمیبازیابیاطالعاتدراینمد بهشرح

نامهلغا (2 پرسشتشکتلمیلغاتایشاملتمام مجموعهاسنادو برایکاهش.شودموشوددر

هایپرتکرارکهفاقدبارمعناییهستندازواژهوشوداستفادهمیلغاتنامهعمدتاازریشهاندازهلغا

.شونداینمجموعهح فمی

متناظرباپرسشوهریکازاسنادموشودبرداریتعریفمیپسازسادالغا (1 شودکهنامه،

مقدارهر.نامهاساباشدوهردرایهازآنمتناظربایکلغاازلغانامهمیطو آنبرابرطو لغا

لغاهاایناساکهاگرروشبرایمقداردهیدرایهترینساده.باشددرایهبتانگراهمتاآنلغامی

متناظردرپرسشویاسندمربوطهوشودداشابهآندرایهمقداریکودرغتراینجورتمقدار

                                                 
1 Algebraic vector space model 
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مورد2ویاسندروشدیگرایناساکهتعداددفعاتتکرارآنلغادرپرسش.صفرادتجاصیابد

درایه،نظر ذدترهشوددر پرکاربردترینروشکه. توشهبهTF*IDFدر با وزنهرواژه نامدارد،

معکوس کلمجموعهاسنادو فراوانیردداداصطالحدر یکاصطالحدرنتز تعداددفعاتحضور

 .شودسندداصتعتتنمی

یکازاسناد،کافیاسامتزانشباهابردارهایپرسشهربابرایتعتتنمتزانشباهاپرسش ( 

ازروش استفاده با مانندروشوسندمربوطهرا بردار، مشابهاکستنوسیهایتعتتنشباهادو

  [.11،2] محاسبهنمود

مهم اساکهلغاتروشایناشکاتتاینترینیکیاز نظرگرفتهیکدیگرمستقلاز وشدهدر

وابستگیبتنآن .شودمنجرتواندبهکاهشکاراییستستمشودکهاینامرمینادیدهگرفتهمیها

[.11]دهدمینشانراپرسشباهریکازاسنادارتباطشهاینمد ایناساکهدرمزیا



 مدل احتماالتی 2-3-9

پسازطرحپرسشازسویهایبازیابیاطالعاتاساکهدرآنیکیازمد 1مد احتماتتی

ایازمرتبشدهفهرسادرنهایاوشودمحاسبهمیاسنادبانتازاطالعاتیاحتما ارتباطکلته،کاربر

سندموشوددرفهرسا،اولتنبدینترتتب.شودمیارائهبندیشدهبهکاربراسنادبهصورتدرشه

برایسوا دراینروشیکمد زبان.باشدترینسندازنظردارابودنپاس سوا کاربرمیمحتمل

:شوندروابيزیرتعریفمیوشدهدرنظرگرفتهسندبراییکمد زبانو

(1-2)

P(D) احتما اولتهسندوP(Q|D) باشداحتما شرطیوشودسوا دریکسندمی.

                                                 
1 Term Frequency (TF) 

2 Probabilistic model 
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محاسبه،شوندمینمایشداده  فرمو فوقبافرضاستقال هریکازکلماتکلتدیسوا کهبا

آنگاهباتوشهبهفرمو بتز،احتما مرتبي .بتانگرتعدادکلماتکلتدیدرسوا اساMوگرددمی

:شوندوبرایناساساسنادمرتبمیشدهبودنهرسندباسوا محاسبه

(1-1)

عملبرداریشبتهمد وازایننظرکندیازکلماتتبدیلمیبهبردارراهاوپرسشاسناداینمد 

نمایدمی برداری. مد  بردالف احتماتتی مد  اسنادالبته را مشابهابرنه باآنهااساسمتزان

.کندمیومرتبباپرسشبازیابیشاناحتما ارتباطمتزانبلکهبراساس،پرسش

هایهایکاراکتریوهمازویژگیتوانندازویژگیهممیاحتماتتیهایتزمبهذکراساکهمد 

داشتهکهمعروفتازیادی بتزیناسا ،روشاحتماتتیهایمد یکیازنمونه.لغویاستفادهنمایند

2هموارسازیو
[.11]کندرابهدوبیفراهممی 

شودمیهگرفتهدنادیمانندمترادفبودنارتباطبتنلغات،مد احتماتتیدربایدتوشهداشاکه

کلمات و نتز از پتاده.شوندفرضمییکدیگرمستقل پتچتدگیزیاد و زمانیبات ،نتزسازیمرتبه

[.11]دشوارسادتهاسابودناینمد را1پ یرمقتاس



 و معنایی گرامریساختاری،  تجزیه و تحلیل 2-3-5

استفادهازآناساکهیدستوراتزبانایازمجموعهزبان،یکگرامر بهتوانمیبا یکشملهرا

تفکتکنمودآناشزاینحوی مانند. تحلتلشملهوشکستنآنبهاشزایتشکتلدهنده تجزیهو

نادیدهبایدتوشهداشاکه.شودتوسيپارسرهایزبانانجاممیالتهاسم،فعل،صفا،قتدومضاف

بهعنوان[.2]نمایدمشکلدچارراشملهفهمتواندمیلغاتنقشمعناییوسادتارشمالتگرفتن

                                                 
1 Smoothing 

2 Scalable 
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شملهتنهابهکلماتسادتاربدونتوشهبهکههایمشابهروشدیگروایازکلماتروشکتسه،مثا 

.شوندتمایزیبتندوشملهزیرقائلنمیدهنداهمتامی

؟ازکدامسفربرگشاشمهوررئتس(الف

؟شمهورازسفربرگشاکدامرئتس(ب

حالی در که گرفتن نظر در ،گرامریسادتاربا تفاوت فوقدو یکدیگرشمله تش تصدادهاز

:عبارتندازشود،انجاممیشمالتگرامریتحلتلسادتاروتجزیهاقداماتیکهدربردیاز.شودمی

2کلماتیابیریشه (2 وپسوندهاریشهیککلمهباح ف: .آیدبهدسامیکلمهدرآنپتشوندها

هرلغاباسپستعتتنشدهوریشهلغات،یابیاستفادهازریشهباابتداسازیمتونشهاهمسان

تبدیلدواهندیکسانیفرما،بهدارایریشهیکسانکلتهلغاتبنابراین.شودمیریشهآنشایگزین

 ؛[19،2]وشوددارندکهعمدتامبتنیبرقانونهستندیابیریشهیشهاهایم تلفالگوریتم.شد

1اشزایواژگانیکالمشناساییوبرچسبزدن (1
بهمعنایادتجاص،کالمگ اریاشزایبرچسب: 

یکمتناسابرچسب کلماتتشکتلدهنده نشاناینبرچسبوهایواژگانیبه نقشها دهنده

 شمله در کلمات.دنباشمیکلمات رفته شایگاهبکار در م تلف نقشهای دارندهای .متفاوتی

ویترشمهماشتنی،دطایابمانند پردازشزبانطبتعیم تلفهایحوزهدرگ اریواژگانیبرچسب

برای ایازیکمجموعهبرچسبنمونه1-1شدو .[15،2]داردنقشمهمیتبدیلمتنبهگفتار

 .دهدنشانمیلغاترا















                                                 
1 Stemming 

2 Part-Of-Speech (POS) 

3 Tagset 
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  لغاتهای  مجموعه برچسب 2-2جدول 



 Adverb ADVقتد

 Adjective AJصفا

 Classifier CLشادص

 Conjunction CONJحرفربي

 Determiner DETحرفتعریف

 Interjection INTحرفصوت

 Noun Nاسم

 Number NUMعدد

 Preposition Pحرفاضافه

 Pronoun PROضمتر

 Punctuation PUNCشداکننده

 Verb Vفعل



لغا:پرسش2اصلیلغاشناسایی (  طرحاساکهاطالعاتیبتانگراصلییکپرسش، با کاربر

کلمه ،"گتاهبومیمناطقکویریچتسا؟" درپرسشبهعنوانمثا .باشدمیبهدنبا آنپرسش

"گتاه" اصلی اساواژه شده مطرح پتاده.پرسش در اصلی واژه تش تص هایالگوریتمسازی

[.15]کاربردبستاریداردمتونبندیدسته

مانندانگلتسیمیدربردیاززبان:اشزایشمله1نحویدردا (9 استفادهازدستورها اتتوانبا

برایهریکازشمالتیکدردانحوی بررسیرسمنمودزبان، با نحویو نوعشمله،سادتار

 .دهدنشانمیتجزیهرادادرایازنمونه2-1شکل.[15] نمودتعتتنتشکتلدهندهآنرالغات

                                                 
1 Headword 

2 Syntactic and semantic parse tree 
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 [9] درخت تجزیه جمله 1-2شکل 

 

 فوقعالوه موارد ،بر به متزانکاراییستستمیلغاتیمعناروابيتوشه فراوانیبر بازیابیهایتاثتر

توانبهمی،پ یردصورتمیتازشملهاقداماتیکهدرتجزیهوتحلتلمعناییشمال.دارداطالعات

:مواردزیراشارهنمود

2)  سازیمتونسانیکتعتتنکلماتمترادفو : و تعتتن شایگزینیکلماتمترادفبا و، اسناد

 ؛یابدافزایشمیدقاپاس گوییدرنتتجهوشدهسازیپرسشهمسان

؛کننداشارهمیبهآنهاادتجاراتکاررفتهدرمتونونتزاسامیکههتعتتنادتجاراتب (1

2ترتعتتنکلماتبامعنایعام (  بهعنوانمثا .دارندیترکلیتروبردیازکلماتمعنایعام:

 "شانوران"کلمه کلمه به عام"دارانمهره"نسبا داردمعنای زیراتری مهره، شانور دارانتمام

حالی در شانوریمهرههستند هر نتساکه طرفدیگر .دار 1یترمعنایداص"ستب"هکلماز

درراشامعتا،نوعیترتربهشایسطوحداصاستفادهازسطوحعام.دارد"متوه"نسبابهکلمه

بازیابیاطالعاتهایکاراییستستماینامرتاثتربستاریبرمتزانکهکندایجادمیباتترسطوح

 [.24،2]دواهدداشا

                                                 
1 Hypernym 

2 Hyponym 
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اولتنبارشبکهمعنایی.باشدبندیشدهمیدستهیکپایگاهدادهلغویدرحقتقا،معناییشبکه

کردبرایزبانانگلتسی پتدا توسعه که مفهوم یکجدهزار شدهبتشاز روابيارتباطداده بوستله

شاملمیمعنایی شدرا نشانهر. عناصریمیمفهوم از انتزاعی مجموعه اساسدهنده بر که باشد

برایتش تصمفاهتمموشود،نامهدراینلغا .دهندهایمشترکشانیکگروهراتشکتلمیمش جه

ازاینشبکهبرای.دتمشودتابهیکنمونهداصدردنتایواقعیمفاهتمازکلبهشزءشکستهشده

.شودمیترونتزکلماتمترادفاستفادهتریاداصشناساییکلماتبامعنایعام

 مجموع زتجدر و تحلتلسیه معناییشمالتگرامریادتار ستستمو ،بازیابیاطالعاتهایدر

.دواهدشداسنادمجموعهباپرسشتطبتقامکاندرنتتجهافزایشوکاربربهترپرسشسببدر 

مثا ، عنوان به ریشهاگر الگوریتم از یابی در فرایند شود،بازیابی بتشتریاطالعاتاستفاده اسناد

 پرسشمرتبي شدهبا مطرح وشدهشنادته کاربر میبه بکارگتریاما.گردندارائه واین تجزیه

بهشدتافزایشمیهاتحلتل انجامدهدپتچتدگیمحاسباتیرا دریافابررویپرسشآندادنو

[.9،2]باشدمیبروپرهزینهبستارزمانشدهازکاربر



 TF*IDFالگوریتم  2-3-6

"وزناصطالح"یکمتنازشادصدرهاواصطالحاتبکاررفتهباتوشهبهاهمتامتفاوتواژه

تروزنبتشتروبهاصطالحاتمهمدراینروش.شودبراینشاندادناهمتاهراصطالحاستفادهمی

برایمش صکردنوزنیک.شودبهاصطالحاتدارایاهمتاکمتر،وزنکمتریادتجاصدادهمی

تعداداسنادمعکوسدر(TF)ردنظرمومتن،ازضربتعدادتکرارآناصطالحدرمتنیکاصطالحدر

شوداستفادهمی2دارایآناصطالح بایدتوشهداشاکههرچهتعداددفعاتتکراریکاصطالحدر.

اسناددارایآناصطالحکمترباشد،آناصطالحدارایاهمتاووزنبتشتریدیکمتنبتشتروتعدا

:شودازرابطهزیرمحاسبهمیiواژهبرایمعکوسمدر فراوانی.دواهدبود

                                                 
1 Inverse Document Frequency (IDF) 



12 

 

        
 

  
  (1- )  

N،تعداداسنادحاویواژه  تعدادکلاسنادوiاسا.

می صحتح پاس  داشتن احتما  بتشترین دارای که اسنادی بازیابی میبرای روشباشند، از توان

TF*IDFبهاین.تامتزانارتباطآنهاراباپرسشموردشستجوتوسيکاربرتعتتننموداستفادهنمود

بااستفادهازروش ،وزنهریکازلغاتموشوددرپرسشکاربردرهریکازTF*IDFمنظورابتدا

می محاسبه شوداسناد اسا. بر لغاتسسپساسناد همه وزن دارای،مجموع اسناد و مرتبشده

امتتا بازگبتشترین میرز شونددانده اهمتایک. همان یا وزن اینروش، در داشاکه توشه باید

شودومحلبکاررفتناصطالحدریکمتنباتوشهبهتعدادتکرارآناصطالحدرمتنمش صمی

ها،دلتلاستفادهگستردهازاینروشنسبابهسایرروش.گ اردآندرمتنتاثتریدروزنکلمهنمی

.استفادهازآنونتایجقابلقبو آناساسادگی



 1مشابهت کسینوسیالگوریتم  2-3-7

دراینروشبرایمحاسبه.گتریتشابهاساگتریکستنوسییکروشبستارمعمو اندازهاندازه

بتنمتزانشباها بردار شستجوبردارسندو ، بردار شودگتریمیاندازهکستنوسزاویهبتندو با.

ترینمرتبيمقادیرآنها،مقایسهباپرسشکاربرواسنادبتنهریکازگتریتشابهکستنوسیاندازه

ارائهمی بهکاربر دنشواسنادتعتتنو بردارتشابهکستنوسی. رابطهزیرمحاسبه q وdبرایدو از

:شودمی

(1-9)         
   

      


 فوق، رابطه dحاصلضرببرداریd*qدر هم،q و در فرایندهایمتناظر ضربکردن با اساکه

.دهدرانشانمیپرسشویکسندنمایشبرداریدو1-1شکل.شودمحاسبهمی



                                                 
1 Cosine similarity 
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 نمایش برداری دو مدرک و یک جستجو 2-2شکل 

    و    هریکازاسنادباتوشهبهاینشکل،تشابهمتان برابربابهترتتب،Qشستجویبا

.اسا  و  کستنوسزاویهبتندوبرداریعنی

(1- )                   
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 فصل سوم

 پاسخهای پرسش و  سیستم
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 مقدمه 3-1

پرسشوهایستستموستعیازاسناد،استفادهازحجمهایبازیابیاطالعاتازمتانیکیازروش

مطرحبازیابیاطالعاتاساکهبهازایپرسشایاززیرشاده،پرسشوپاس .باشدمیپاس متنی

راازمتاناسنادمرتبياست راجنمودهودرقالبلتساکوتاهیمستقتمشدهبهزبانطبتعی،پاس 

 متن از کوتاهی قطعات یا و شمالت از کاربر میبه تمرکز.نمایدارائه اطالعات، بازیابی زمتنه در

پاس ستستم پرسشو روش،های ویافتن تحلتلمد ها انجام با که اسا پردازشهایی وها، ها

پردازشپتش تزم میهای متنی منابع عمدتا که اطالعاتی منابع روی و،باشندبر دقتق پاس ی

هایدراینفجلبهبتانانواعستستم.هایارائهشدهتولتدواست راجنمایندمستقتمبرایپرسش

و معماری پاس ، الگوریتمپرسشو دهنده، تشکتل اشزای تشریح و استفاده مورد هایروشهای

.پردادتهشدهاساهاینستستمموشوددراارزیابی



 های پرسش و پاسخ سیستمانواع  3-2

پرسشستستم های میو ندتوانپاس  دستههایدیدگاهاز م تلفی بندی که شوند ادامه بهدر

:پردادتهشدهاسابندیدستهنوعسهتوضتح

 [12] وکاربردحوزهدانش دیدگاهازهایپرسشوپاس ستستمانواع (2

 محدودستستم دامنه با پاس  و پرسش 2های ستستم: این ستستمها، هایی کههستند

شاملمی اطالعاتیداصیرا شوندمحدوده منابعدانشمحدودیاستفاده هااینستستم. از

کاربرانمجازندپرسشوکرده درآنزمتنهداصمطرحنمایندتنهاهایدودرا باتوشهبه.

متون در مناسبافزونگیداده انت ابالگوریتم انت ابپاراگرافشهاهابرایاینستستم،

سامانهونتزپزشکی پاس  وپرسشنهاسام .پاس ازاهمتافراوانیبردورداراسادربردارنده

                                                 
1 Restricted domain 
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هایپرسشوپاس بادامنهمحدودتستمسهایازنمونه،پرسشوپاس اطالعاتشغرافتایی

 .باشندمی

 هایبهپرسشپاس گوییهااینستستمهدف:2پاس بادامنهبازهایپرسشوستستم

موضوعسوا ودامنهکاربردزمتنهمطرحشدهبهصورتکلیوبدونوشودپتشفرضدر

واهدادیکمد پرسشوپاس عمومیمنجردبهایجچنتنفرضیبدیهیاسا.باشدمی

اطالعاتی منابع شرطضروریآنوشود تنها که پرسششد انواع مرتبيبا هایگسترده،

 .مطرحشدهاسا

[17،12]وپاس نوعپرسشدیدگاهاز هایپرسشوپاس ستستمانواع (1

 گوییها،پاس هدفازطراحیاینستستم:1مبتنیبرحقایقپرسشوپاس هایستستم

پرسشکوتاه به که اسا هایی کاربر حقایق مورد میدر نمایدمطرح اینویژگی. اصلی

تاری ی،هاپرسش چه کسی، چه مانند کلماتپرسشی مکانیووشود کاربر،چه سوا  در

باشدمی این. پرسشپاس  سازمانگونه اش اص، نام مانند حقتقتیکوتاه موشودیاها ،هاها،

 .کهمستقتمادرمتنذکرشدهوقابلاست راجاسااساغترهوتاری 

 ستستم پاس های و استنتاجپرسش قابلتا  سادهبا ستستم: این میها از نوعتوانند

استدت ساده متنوشودهاییکهپاس آنشهاپاس گوییبهپرسشایاز در مستقتما ها

توانندبااستفادهازایناستدت سادهبههامیبهعنوانمثا اینستستم.استفادهکنند،ندارد

 .پاس دهند"چگونه" کلمه سواتتدارای

 قابلتاادغامهایستستم هایبهدساتوانندپاس میهااینستستم:9پرسشوپاس با

 .هارابهصورتیکپاس بهکاربرارائهنمایندنآمدهازچندینسندراباهمترکتبنمودهوآ

                                                 
1 Open domain 

2 Factoid QA 

3 Simple reasoning QA 

4 Answer fusion QA 
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 وکاربردوسویهبتنامکانتعاملهادراینستستم:2پرسشوپاس تعاملیهایستستم

 .فراهمشدهاساستستمباهدفافزایشدقاپاس گویی

 کاربرهاپاس پرسشدراینستستم:1پرسشوپاس باقابلتااستنتاجپتچتدههایستستم

استدت مندنتازسوا کاربربهپاس گوییستستمشهادراسنادذکرنشدهاساومستقتما

"چهتتمیدراینفجلقهرماندواهدشد؟"پاس بهسوا بهعنوانمثا .اساتریپتچتده

 .باشدپتچتدهازسویستستممیتفکرواستدت مندنتاز

دسترسیبهاطالعاتدیدگاهاز هایپرسشوپاس انواعستستم ( 

 پایگاهدانشمبتنیبرهایستستم دانشموردنتازشهاپاس گوییبههاستستمدراین:

بهشکلپایگاهدانششمع آوریشدهاساسواتتکاربر، مواردیهاییتنهادرچنتنسامانه.

هادرقالبیکپایگاهقادربهپاس گوییهستندکهاطالعاتمربوطبهدامنهموردبررسیآن

دانشمنسجمگردآوریشدهباشد کهیکمد مفهومیمزیاچنتنراهکاریدرایناسا.

بااساقادرستستمیچنتن.برایدامنهکاربردمورداستفادهدرقالبپایگاهدانشوشوددارد

 از پتشرفتهروشاستفاده دردواساهای به استدت  و قضته اثبات نظتر اطالعاتیای های

بهمواردیکهستستمیچنتن،درمقابل.دهدپتچتدهپاس  دانشموردنتازازقبلبهمارا

سازدداشتهباشدمحدودمیوشودصورتپایگاهدانش تبدیلنوعستستمچالشاصلیاین. ،

بهزبانطبتعیتسوات باشدوشومیبهیکپرس،مطرحشده برایپرسشوهاستستماین.

بررسیدرسازیوذدترهدانشدامنهمورددامنهمحدودکهدرآنامکانمد دریکپاس 

دارد وشود دانش پایگاه مییک مناسب BASEBALL.باشند، LUNARو ازدو نمونه

 .پرسشوپاس مبتنیبرپایگاهدانشهستندهایستستم

 اکثرستستم:مبتنیبرمتنهایستستم در منابعدادهموشودمتونهایپرسشوپاس ،

                                                 
1 Interactive QA 

2 Analogical reasoning QA 



 2 

 

روزنامهایسادتارنتافته مقاتتومانند مجالت، میها، اینستستم.دباشغتره پرسشدر ها

هااست راجشودوپاس ازمتانآنشمالتمقایسهمیمتنمانندعباراتویازکاربرباقطعات

هایپرسشوپاس مبتنیبرمتن،افزونگیدادهنقشمهمیدراست راجدرستستم.گرددمی

 متن در سوا  مشابه سادتار با که اطالعاتی و دارد پاس  باشند شده ظاهر احتما دارای

 ببتشتری ارائه برای پاس  عنوان ستستم.باشندمیه نوع این در ها، از هایروشاستفاده

نامومانندشناساییموشودیاپردازشزبانطبتعی ازسوی.مرسوماسابندیدستههایبا

 .دهدافزایشمیراافزایشحجممتون،هزینهمحاسباتشهایافتنپاس مناسبدیگر



 های پرسش و پاسخ  معماری سیستم 3-3

اصو اولتهایناماهایشزئیوشودداردپرسشوپاس تفاوت هایهرچنددرطراحیستستم

وبازیابیاطالعاتاصلیب شدوشاملهایپرسشوپاس ستستماکثریا.هایکساناساستستم

[.7]باشندمیاست راجاطالعات

ازتکنتکبازیابیاطالعاتب ش استفاده با دریافاکردهو اسنادیاهایموشود،پرسشکاربررا

یادربردارندهپاس آنباشندوارتباطداشتهمطرحشدهپرسشبادهدقطعهمتونیراکهاحتما می

دامنهشستجومحدودشودگرداندبازمی تا که،است راجاطالعاتب شسپس. مرحلهازاسنادیرا

است راجترینپاس رامحتملازبتنقطعهمتونبررسیشده،ونمودهپردازش،اندبهدساآمدهقبل

[.7،5]نمایدبهکاربرارائهمینهاییبهعنوانپاس و

وشوبهپرسآنبرایمعناوگرامرنظرازصرفمعموتکلماتپرسش،بازیابیاطالعاتفراینددر

بازیابی میاطالعاتستستم قطعاتمتنیمرتبيبازیابیشوندشوندارائه و اسناد اینوشود.تا با

پاس یهاستستم اینیپرسشو تکنتکمرحلهوشوددارندکهدر پتچتدههایاز پردازشزبانتر

می استفاده طبتعی تا است راجکنند ویژگیبا گرامریهای سادتاری، معنای درو کلماتموشود

بهنتایجدقتقپرسش بازیابیاسناد در .دساآورندتریرا طراحانستستم، پردازشپتشبردیاز
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این.گترندمیدرنظریشدیدب شبهعنوانرامطرحشدهتوسيکاربرپرسشانجامشدهبرروی

ب ش قبلکه ب شاز قرار اطالعات پرسش"ب شاسا،گرفتهبازیابی می"تحلتل شودنامتده

.دهدهایپرسشوپاس رانشانمیسادتارستستم2- شکل[.12،24]


 های پرسش و پاسخ ساختار سیستم 1-3شکل



 تحلیل پرسش: اول بخش 3-3-1

دودازکهباشدتحلتلپرسشمیپسازدریافاسوا کاربر،ستستمپرسشوپاس اقداماولتن

بایدتوشهداشاکهبعضیاز.دنشوکهدرادامهتوضتحدادهمیتشکتلشدهاسا مراحلم تلفی

.[15،19]توانبجورتادتتاریح فنمودمیاینمراحلرا



 شوند؛ویرگو ،نقطه،عالماتعجبوغترهازپرسشح فمیمانندعالئمی

 ؛شوندمیاست راجپرسشکلماتکلتدی 

 ؛شوندح فمیارزشازمجموعهکلماتعمومیوفاقدکلمات 

  ؛شوندمییابیریشهپرسشدرموشودلغاتوافعا 

 تاشودمیاست راجپرسشکلماتموشوددرمعنیباکلماتهم،شبکهمعناییبااستفادهاز

 ؛گردداستفادهوشووافزایشدقاپاس پرسعبارتگسترشبرایهاازآن

 یاادگتریهاایمبتنایبارشدهویاروشازپتشتعریفوقوانتنبااستفادهازپایگاهدانش

 ؛شودمش صمیآننوعشدهوبندیدستهپرسشمطرحشده ،ماشتن

 انجاامشناساییواست راجروابيمعناییبتنعناصارپرساشنتاز،ترهایپتشرفتهدرحالا
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 .شودمی

بازگرداندنپاس دقتقانت ابوازاهمتاداصیبرایتعتتننوعپرسشدربتنمراحلفوق،

ستستمشود،تش تصدادهاگردراینمرحلهنوعپرسشکمی،بهعنوانمثا .بردورداراسا

باتوشهبه.گرداندبازمیکهعدداساراپاس یبراییکپرسش،محتملهایازمتانپاس 

شرحآنبرایرفتهبکارهایهاوالگوریتمبندیپرسشبندیچگونگیدسته،اینمرحلهاهمتا

.شودمیداده

 

 ها بندی پرسش دسته 3-3-1-1

مرحله پرسشدستهدر ،هابندی یک به پرسش داصهر دسته پاس کنندهمش صکه نوع

دریافاتواناییاشتباهقراربگترددستهازآنجاکهاگرپرسشیدر .شودمینگاشاباشداحتمالیمی

انجامصحتحودقتقاینعملتاتازاهمتازیادیبردورداردهد،پاس صحتحراازدسامیکردن

پرسش2بندیطبقه.اسا باید ها بتواند انواع پرسشگوناگون را شودشاملها . از مشهورترینیکی

اینمحققان.باشدمی1222درسا 1لیوروثبندیارائهشدهتوسيدستهپرسش،هایبندیدسته

طبقه الگوریتم را داصی اساسبندی مترادفویژگیبر کلمات معنایی، سادتاری، ،های فهرساو

نوعپرسشکلماتمربوطبههر باوآنرانمودندارائهکهبهصورتدستیبرچسبدوردهبودند،

یکحاصل،بندیطبقه.ارزیابیکردندپرسش2222بررویTREC 10-11دادگانپایگاهاستفادهاز

طبقه بندی مراتبی 1سلسله شامل  دانهکالسدرشا2سطحی ریزدانه52و بود9کالس این.

شدو .[15،12،9،2]هادسایافتنددرریزدانه%25هاودقادانهدردرشا%41.5محققانبهدقا

                                                 
1 Taxonomy 

2 LiandRoth 
3 Coarse-grained 

4 Fine-grained 
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کهشاملدسته2-  توسياینمحققانرا درشادسته2بندیارائهشده دانهریزدسته52دانهو

.دهدمینمایشباشد،می

 

 [9] دانه و ریزدانه تشهای در کالس 1-3جدول 





 بندی پرسش دسته الگوریتم 3-3-1-1-1

هایمبتنیروش(2:شوندکلیتقستممیگروهبهدوهابندیپرسشدستههایموشودشهاروش

1برقانون یادگتریماشتنروش( روش[.2]هایمبتنیبر پرسشبانوع،هایمبتنیبرقانوندر

دهپتشتعریفشازقوانتننتازمند،اینروش.شودایتعتتنمیتوشهبهقوانتنازپتشنوشتهشده

،دیگردادگاندرهاواستفادهازآنباشدمیمتفاوتنتزبرایهرمجموعهازسواتتزیادیاساکه

.راکاهشدواهددادالگوریتمکارایی

(2:هادرسهمرحلهانجامدواهدشدبندیپرسشدستهماشتن،هایمبتنیبریادگتریروشدر

.آموزشدیدهبندطبقهبااستفادهازسواتتنوعبتنیپتش( بندطبقهآموزش(1است راجویژگی

اینروش،است راجویژگیسواتتبندیدستهمسالهمهمدر بندطبقههایمناسبشهاآموزشبا

ویژگی.اسا های ،سوا نوعتعتتنشهااستفادهمورد دسته سه میعمدهبه  (2:شوندتقستم

توانمیلغویهایازشملهویژگی[.15]هایمعناییویژگی( هاینحویویژگی(1هایلغویویژگی

ویژگی پرسش،گرام-Nهایبه در موشود کلمات تعداد پرسشی، نمودکلمات شمله.اشاره از
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کلمهاصلیپرسشنتزتعتتنودرپرسشاتبکاررفتهمنوعکلویژگیتوانبههاینحویمیویژگی

وبررسیدردانحویابراساستعمدهاگیژاینوی.نموداشاره(کهدربردارندهموضوعسوا اسا)

شمله مجسادتار از استفاده وعهمبا گرامر بر مبتنی قوانتن از میای شمله.دنشواست راج از

توانمعناییمیهایویژگی معنایعامویژگیبه تعتتنکلماتهماهنگو،ترهایتعتتنکلماتبا

هممعناییباازنظرروزهایهفتهمانندکهیاشودگفتهمیکلماتیبهکلماتهماهنگ.اشارهنمود

.شوندهایم تلفیظاهرمیبهشکل"قهبط"و"گروه"،"دسته"مانندکلماتمرتبيهستندویا

برچسبوهراندهاکهبجورتدستیبرچسبدوردهایازپرسشمجموعهازبندطبقهآموزشبرای

هایقانونودردا،یادگترنده.گردد،استفادهمیدهدبرایهرپرسشرانشانمیمناسبنوعپاس 

پشتتبان بردار 2ماشتن ،k-همسایه 1نزدیکترین مشهور بتزینبندطبقهو درالگوریتمترین ها

[.15]باشندهامیبندیپرسشدسته

سا   122در [12]همکارانشو ین، از استفادهبندیپرسشدستهشهاSVMالگوریتم ها

نمودند اینمحققان. از برای ویژگی پرسشبندیدستهچهار نمودندها ازاستفاده عبارتند که :2)

شبکهمعناییبااستفادهازترکهمعنایعامدارایکلمات( هادرپرسشگرام-1(1کلماتپرسش

بودند 9است راجشده 9کلماتهماهنگ( افزایشپتچتدگیمحاسباتهمزمانبا. به توشه با البته

کهدارایبتشترینکلمه52،اینکارفقيبرایفهرستیازاست راجکلماتهماهنگوکلماتعام

کلمه،52هایکلماتهماهنگوعاممربوطبهایندرارزیابیدوشه.پ یرفااهمتابودندصورت

دراینالگوریتم.ندفتهادسایادرریزدانه%22.2دقاوهادانهدردرشا% 4بهدقااینمحققان

بندیازدسته استفادهگردیدوبههتچشهاپوششنوعپرسشروثولیتوسيپتشنهادشده ها

.بندیدادهنشدهایموشوددرایندستههابرچسبیغترازبرچسبپرسشیکاز



                                                 
1 Support Vector Machine (SVM) 

2 K-Nearest Neighbour (KNN) 

3 Naïve bayes 

4 Coordinate 
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 بازیابی اطالعات: دوم بخش 3-3-2

ستستم بستاریاز پاس در شاملعاتاطالمنبع،هایپرسشو متنیبزرگیمجموعه اسناد از

بههمتن.براساکهشستجووکاوشتماماینمجموعهشهایافتنپاس مناسبدشواروزماناسا

در ستستمدلتل از بستاری پاس  پرسشو ویژهبهای بازستستمه دامنه با پاس  پرسشو های

شهاکوچکنمودنموشودرافتلترکردناسنادکه[19]وشودداردبازیابیاطالعاتایشهامولفه

بهاطالعاتمتنیم زنیازاسنادوپسازورود.دهدمجموعهاسناددارایپاس احتمالیانجاممی

 اساسمتزانهمراه بر و طریقیکتابع از تمامیاسناد اینمولفه، به باپرسشکاربر ارتباطشان

بدیهیاساصحاپاس است راجشدهدرمراحلبعدی،.شوندمیومرتبامتتازدهیپرسشکاربر،

اهمتابستارزیادمولفهدهندهبهصحااسنادبازیابیشدهدرمولفهبستگیداردکهاینامرنشان

م تلفیهایروشدراینبازیابیممکناسااز.هایپرسشوپاس اسابازیابیاطالعاتدرستستم

.[7]استفادهشودمد احتماتتیومشابهاکستنوسی،TF*IDFازشملهروش



 بازیابی پاراگراف 3-3-2-1

زیرابرایتش تصپاس مرتبي،شدهاساهایبازیابیاطالعاتحجممتونبازیابییکیازچالش

یکلسندزمانپاس گوییبها،ب شکوچکیازسندهمکافیاساوبازیابیمحتوبایکپرسش

دهدوحتیبهدلتلوشودنویزفراوان،ممکناساستستمراازپاس اصلیدورپرسشراافزایشمی

بازیابیاطالعاتاستفادهشودکهطو محدودتریازاسنادایبرایبنابراینبایدازمولفه[.19]نماید

.کهاحتما وشودپاس درآنبستارزیاداساراارائهدهد

کاربرتعتتنشدهوپاراگرفوسوا بتنبازیابیپاراگراف،تعدادلغاتمشتر اولتههایروشدر

منجربهبازگرداندنتواندمیاینروش.دنوشگرداندهمیبازاحتمالیمناسبهایپاراگرافبراساسآن

به،برایرفعاینمشکل.نتستنداماشاملشوابصحتحبودهمرتبيکهباسوا شودهاییپاراگراف

دربازیابیپاراگراف،مسالهمهم.درنظرگرفتهشدنددربازیابیپاراگرافنتزیدیگریهاویژگیتدریج
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اساامتتازدهیپاراگرافبرایهایمناسبانت ابویژگی .ها بازیابیویژگیاز در هایمورداستفاده

[:7]توانبهمواردزیراشارهنمودپاراگرافمی

 مطابقادارندپرسشنوعبایافاشدهدرپاراگرافکههایتعدادموشودیا (2

 تعدادکلماتمشتر باپرسوشویکاربر (1

 پرسشکاربرهایمشتر باگرام-Nتعداد ( 

 موردشستجودرپاراگرافکلتدیکلماتبتنفاصله (9

هایپرسشواکثرستستمشوداست راجنمیپاس دقتقعمدتا2پتچتدهسواتتدرپاس گوییبه

بازمی پاراگرافمرتبيرا بعضیازستستم.گردانندوپاس ، درپاس بههایبعالوه، پرسشوپاس ،

یاعباراتدقتق،ب شکوتاهیازاطالعاتمانندپاراگرافبهشایبازگرداندنکلمهو1یسواتتحقتق

بازمی را شمله یا پاس دقتقپرسشمیو احتما زیاد به که آنرا ب شیاز تنها و باشدگردانند

گام[.12]نمایندبرشستهمی است راجپاس صحتحدر که آنجا پاس ،از بعدیستستمپرسشو

هایالگوریتم.شدهاسا،اینمولفهازاهمتازیادیبردورداراساوابستهبهصحاپاراگرافبازیابی

مشابها،TF*IDFهایتوانبهروشدکهازآنشملهمینم تلفیشهابازیابیپاراگرافوشوددار

کستنوسی احتماتتیو نمودمد  .اشاره الگوریتم از شده، طراحی ستستم برJIRSدر مبتنی

5-1-5ب ششهابازگرداندنپاراگرافاستفادهشدهکهتوضتحاتکاملآندرهایآماریتکنتک

.اسآمدها



 استخراج اطالعات: سوم بخش 3-3-3

 پاس ب شآدرینب شاست راجاطالعاتکه تشکتلمیستستمپرسشو هایقطعه،دهدرا

روددارایپاس دقتقمیمتنیبازگرداندهشدهازمرحلهقبلراپردازشنمودهوعباراتیکهاحتما 

                                                 
1 Complex questions 

2 Factoid questions 



9  

 

داردازبتنعباراتسپس.نمایدمیاست راجدنباش بودنپاس را عبارتیکهبتشتریناحتما دارا

.شودم کورانت ابشدهوبهعنوانپاس نهاییستستمبهکاربرارائهمی

شهااست راجپاس ،ب شاست راجاطالعاتدرستستمغالبانتازمندبکارگتریدادگانآموزشی

ازو اینروش.باشدمیهاییادگتریماشتنتکنتکهمچنتناستفاده هاییادگتریالگوریتم،هادر

ازپرسشوپاس ماشتنبررویمجموعهحاشته کهیکمجموعهآموزشینویسیشده محسوبها

هایآموزشدیدهقادربهاست راجاطالعاتبراساسویژگیپسازآندونبتنشمیزآموشود،می

 [:12]عبارتندازموردتوشههستندبتشترهاییکهدرروشیادگتریماشتنویژگی.دنباشمی

  تطابقنوعپاس 

 کاندیدهایپاس نویسیشدهوحاشتهعبارتمنظمتطابقباتوشهبه:تطابقالگو 

 سوا مشتر باکلماتکلتدیدتعدا 

  هایکاندیدوکلماتکلتدیسوا تعدادکلمهموشودبتنپاس 

 دنامادرسوا وشودندار،دنپاس کاندیدوشوددارکلماتیکهدر 

 هایموشودبالفاصلهپسازپاس کاندیدگ ارینشانه 

 N –کاندیدموشوددرپاس کلماتپرسششاملهایگرام 

 

 های پرسش و پاسخ معیارهای ارزیابی سیستم 3-9

ارزیابی ازبهیکیهاآنبرایتعتتنمتزانموفقتاوکاراییپاس هایپرسشوستستمامروزه

هایپرسشوپاس باتوشهبهمولفهستستم.درعلمرایانهتبدیلشدهاسامهمهایپژوهشیحوزه

کهشوندهایم تلفیتقستممیبهدسته،انت ابپاس ات اذشدهبرایاست راجاطالعاتورویکرد

:هاعبارتندازترینآنمهم

 ؛دهندهاییکهبهدتیلیمانندعدماطمتنانکافیبهبعضیازسواتتپاس ینمیستستم (2

 .گردانندهاییکهبرایهرپرسشپاس یبرمیستستم (1
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:زیرباشدتواندبهیکیازاشکا پاس ستستممی

کسبکهباتوشهبهامتتازهاراازپاس فهرستیهادرپاس بهیکپرسش،بردیازستستم (2

 .گردانندبازمیاندبندیشدهرتبهشده

.گردانندبازمیتنهایکپاس پرسشکاربربرایهرهابردیازستستم (1

مطرحمعتارهایمتعددیشهاارزیابینظامپرسشوپاس فوق،هایبندیدستهدرنظرگرفتنبا

قبلازارائهاینمعتارهاتعدادیازمتغترهای.رایجومرسومهستندرهابستانبردیازآکهشدهاسا

:شودهامعرفیمیبکاررفتهدرآن

 Q   : پرسشبه اطالعاتمجموعه بازیابی مولفه به که درهایی پاس  پرسشو دادهستستم

.کنداشارهمیشودمی

 q:باشدمیهامجموعهپرسشدرهایموشودپرسشهریکازدهندهنشان.

 D:باشدموشوددرمنابعاطالعاتستستممیمجموعهمتوندهندهنشان.

 :        پاس منبعاطالعاتکه قطعاتمتنیدر qهایصحتحیبرایپرسشبهمجموعه

.کندباشنداشارهمیمی

 S اطالعاتیزیرمجموعه: منبع در موشود اسناد اساDایاز ارتباطکه پرسشدر کاربربا

 .دنشوارزیابیمی

          
  qپرسشهنگامیکه: بازیابیاطالعاتبهمولفه میوارد مجموعهاسناد ازSشود،

قطعهمتنn،اینمجموعهدر.دنشوبازیابیمیD منبعاطالعاتی دارایکهشدهبازیابیسندیا

        ،هستندبتشترینامتتاز
 .شوندنامتدهمی 

:آوردهشدهاسا،شونددرادامهتعدادیازمعتارهایارزیابیکهبهصورتگستردهاستفادهمی

متقابل (2 2متانگتنرتبه بازیابیاطالعاتتحویل    پرسشهنگامیکه: میمولفه اینشود،

 پاس ایزیرمجموعهمولفه از نامها به که    را
می شنادته در.کندبازیابیمیشود، چنانچه

                                                 
1 Mean Reciprocal Rank (MRR) 
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    هایبازیابیشدهپاس مجموعه
بااستفادهازامتتازپرسشامباشد،jصحتح،پاس پاس ، 

      فرمو 
 

 

 
Qمجموعهدرهاتمامپرسشایبرمحاسبهاینهنگامیکه.شودمیتعتتن

کهشدیدیمقدار،محاسبهگرددهاتکپرسشبرایتککسبشدهامتتازاتمتانگتنوشودانجام

نام میMRRبه شنادته دسامیشود، آیدبه مقدار. معکوسرتبهاین متانگتن با هایبرابر

.[5،2، 1]باشدمیQهایمجموعهصحتحبرایپرسشارائهشدههایپاس 

( -2)     
 

 
       

 

   


کمتامستقتمداردوباافزایشطارتباMRRهایصحتحباکمتاعملکردستستمدرارائهپاس 

MRR ، بهتر ستستم بوددعملکرد ،واهد بودنمتزانزیرا نشانMRRباتتر بودندهنده باتتر

 شدهامتتاز محاسبه پرسشیکایکبرای Qهای کوچکتربنابراینو م رج jبودن فرمو در

     
  

 
 

 
.باشدمی  بودن کمتر م رج معناساکه بدین فرمو  این بهدر صحتح پاس 

صحتحبهکاربرپاس ارائهبنابراینسرعاوبازیابیشدهنزدیکتربودههایپاس فهرساابتدای

هاییارزیابیپرسشبااستفادهازآنامکاناینمعتارایناساکهیکیازاشکاتت.یابدمیافزایش

MRRکمتاوشودنداردوبنابراین،اندنادرسابودههاآنهایپتشنهادشدهبرایپاس همهکه

دراینمعتارتوانازایناساکهنمیاشکا دیگر[.2]کندتوشهنمیبهمتزانبازدوانیستستم

استفادهکنندیکپاس ارائهمیفقيپرسشکهبرایهریپرسشوپاس یهاارزیابیستستم

بهکاربرارائه،اندمرتبشدهبراساسامتتازکههاازپاس یفهرستهاگونهستستمزیرادراین،نمود

.شودنمی

1ودقا2بازدوانی (1 معتارMRRمعتارشودمش صمی،گرفتناشکاتتذکرشدهبادرنظر:

.باشدهستند،نمیمجموعهبازیابیشدهدرصحتحپاس فاقدهاییکهپرسشارزیابیبرایمناسبی

                                                 
1 Recall 

2 Precision 
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دلتل همتن ،به دقا و بازدوانی معتار کاراییشهادو قرار2ارزیابی استفاده مورد ستستم

گترندمی هایصحتحموشوددرمجموعهاسناد،چنددرصدازپاس بازدوانییعنیازمتانکل.

دقاو.باشندشده،چنددرصدصحتحمیهاییافااندودقایعنیدرمتانپاس هایافاشدهآن

[:2،14 ،2 ]گتریهستنداندازهبازیابیبااستفادهازروابيزیرقابل

( -1)          
هایپاس  بازیابی شده مرتبي تعداد 

هایپاس  بازیابی شده تعداد 


( - )       
هایپاس  مرتبي بازیابی شده  تعداد 

هایپاس  مرتبي  تعداد 


 .دهدستستمپرسشوپاس رانمایشمیدرهاانواعپاس 1- شدو 



 [31] سیستم پرسش و پاسخها در  انواع پاسخ 2-3جدول 
 

نامرتبيمرتبي

مثباواقعیبازیابیشده
TP 

مثباکاذب
FP 

منفیکاذببازیابینشده
FN 

منفیواقعی
TN 



.باشدبهشکلزیرمیدوانیباتوشهبهشدو فوق،تعریفدیگریازدقاوباز

( -9)          
  

     


( -5)       
  

     


نسبامقدارایند معکوسیوپارامترغالبا افاکاهشوباعثافزایشمقداریکیدارندوهمبا

.ایبتنایندومقدارانجامشودروبایستیمجالحهازاین؛شوددیگریمی

اف (  1معتار ایندر: تواناییبازدوانیستستمرابطهمعکوسوشودداردو معموتبتندقاو

بهبرایبستاریازکاربراندقاستستمممکناسانسبابهتواناییبازدوانیآن،حالتساکه

برابرارزشبتشتریداشتهباشدBمتزان معتاردقاوزنیاباتوشهبهاینمسئلهچنانچهبرای.

                                                 
1 Performance 

2 F-measure 
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یم،شوقائلBارزش بازافمعتار معتارهایدقاو ترکتبیاز حقتقامتانگتندوانیکه در و

[:2،5،2 ]شودمیمحاسبهبهصورتزیر،پارامترفوقاساهارمونتکدو

( -2)F-measure (B) = 
                        

                   
 

استفادهازاینمعتارمی درمقابلهمتعدیلکردبا اینمعتاربه[.1 ]تواندقاوبازدوانیرا

پاس  زمانیکه بازیابیاطالعاتاند هستندمرتبيهایویژه نظام د،در معتار به اقمعموت

می مجموعه[  ]شودترشتحداده با مواقعکار معتارهایمعمو ارزیابیب جوصدر از هایو

بهمنظوریافتنبهترینترکتبممکنبتنFتعتتنحداکثرمقداربرای [2 ،9 ] غترمتعاد اسا

[.2 ،  ]باشدشامعتاومانعتامی

بازگرداندهشدهتوسيهایتمامیپاس ،معتاردقادرتعتتن: (p@n)نتتجهاو nدقادر (9

 قرارستستم توشه پاس دنگترمیمورد تعداد اطالعاتمناسبیدرباره بنابرایناینمعتار هایو

بهعنوانمثا ،ممکن.کندهاارائهنمیپاس ابتدایفهرساپتشنهادیپاس nصحتحموشوددر

هایباتترودرهایصحتحدررتبههایپتشنهادیتوسيیکستستمپاس اسادرفهرساپاس 

هایپایتنوابتدایفهرساارائهشدهباشندودرستستمدیگرهمتنتعدادپاس صحتحدررتبه

دراینحالامعتاردقابرایدو.هایصحتحقرارداشتهباشنداوادرفهرساپاس دراواسيیا

 .گتردستستمارزشیکسانیدرنظرمی

هایارائهشدهبایدازمعتاردیگریکهبرایتش تصتفاوتایندوستستمازنظردقاپاس 

p@nیایندوستستمنتزتنهابرایارزیابیتواناییبازدوان[.5]شوداستفادهنمودنامتدهمیn

.شوندنتتجهابتدایفهرسابازیابیشدهکهدارایبتشترینامتتازهستند،درنظرگرفتهمی

( -7)                
  

 
         

            

         
  

   

   


( -2)             
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2صحا (5 هایبهکلپرسشهادادهاساهاییکهستستمپاس صحتحبهآنپرسشنسبا:

[:2]وازرابطهزیرقابلمحاسبهاسارامعتارصحانامندمطرحشده

( -4)         
تعداد پرسشهایی که ستستم پاس  صحتح داده اسا

تعداد پرسشهای مطرح شده


ستستم:1سنجشاطمتنان (2 ارزیابی در پارامتر کهاین دارد کاربرد پاس ی پرسشو های

[:5،2 ]دننمایرابراساسمتزاناطمتنانبهکاربرارائهمیهالتستیازپاس 

( -22)    
 

 
 

                                          

 

 

   


موقعتتیدرiهایبازگرداندهشدهبرایهرپرسشوتعدادپاس Nتعدادپرسش،nدرفرمو فوق

پاس  اسالتسامرتبشده .ها دادلستگما، پرسشمعاد صورتکسر هاییاساکهتعداد

مط رکاربر اساو نموده پاس ح به موقعتاستستم در iآن ام هایمربوطه،پاس فهرسااز

.باشدصحتحمی

7) C@1:تواندکهستستممیپرسشوپاس یکاربردداردهایاینپارامتردرارزیابیستستم

بهپرسشکاربرپاس ندهد درصورتعدماطمتنان، ستستمهاییماننداینرویکرددرستستم.

بازگرداندن،تش تصپزشکیبستارمناسباسا عواقببازنگرداندنپاس بهمراتببهتراز زیرا

درپیستستمبازدوانیمتزانافزایشدقاراباثابانگهداشتناینامروباشدباهمیشتپاس ا

[.5 ]دواهدداشا

( -22)    
 

 
      

  

 
  

 هاییاساکهستستمپاس صحتحیبهآنتعدادپرسش   درفرمو فوق، دادهاسا،   ها

هایمطرحتعدادکلپرسشnهاندادهاساوهاییاساکهستستمپاس یبهآنتعدادپرسش

.شدهاسا

                                                 
1 Accuracy 

 Confidence Weighted Score (CWS)
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ایناحتما وشودداردکهدوستستمپرسشوپاس بهتعدادیکسانیازسواتت،:2پوشش (2

اما،ودرنتتجهازدقایکسانیبردوردارباشندهایصحتحراارائهنمایندتعدادیکسانیازپاس 

ازپاس صحتح توانازآنبهتواناییستستمدرپوششدادنبهکهمیتعدادسواتتبردوردار

تعدادبهعنوانمثا ممکناسا.دردوستستممتفاوتباشدسواتتباپاس صحتحتعبترنمود

نتزبرایهرکدامازرستدهشودوستستمپیکسانازدوستستمپرسشوپاس سوا 222 ها

پاس 222بررسی.هاتعدادیقطعهمتنراکهاحتماتدربردارندهپاس هستندبازگردانندپرسش

:رانشاندهددوحالازیریکیازممکناسا،فهرسابازیابیشدهابتدای

 ستستمS1امابرایبازگرداندپاس صحتح222،هاپرسشتوانستهاسافقيبراییکیاز،

 .ارائهنکردهاساهتچپاس صحتحیسواتتسایر

 ستستمS2صحتحشوابیکفقي،پرستدهشدهسوا 222برایهریکازتوانستهاسا

 .بازگرداند

،کاراییبهتریداردS1نسبابهستستمS2بدیهیاساازنظرتواناییبازیابیاطالعات،ستستم

توانستهاسا پرسشتمامزیرا ستستمکهدرحالی،نمایدارائهصحتحپاس حداقلیکها،

S1دهدصحتحهاپاس بهیکیازپرسشفقيتوانستهاسا.

        
   

 
         

             

         
  

   

   
  

   
    

 
      

 
   

   
      



        
   

 
         

             

         
  

   

   
  

 
    

 
      

 
   

   
      

 توشهبهتوضتحاتبتانشده، دوستستمذکرتفاوتبتواندمعتاردیگریموردنتازاساکهبا

بهدوبینشاندهدشدهرا [9]شودتعبترمیپوششکهازآنبهمعتار بهعبارتدیگرمعتار.

                                                 
1 Coverage 
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داشتهپاس برتربازیابیشده،حداقلیکپاس صحتحnکهدراساهاکسریازپرسشپوشش

.[19،7]دنباش

( -21)               
  

 

              
               

   


بازگرداندههایپاس مجموعهمتانگتنتعدادپاس صحتحدردهندهنشاناینمعتار:2افزونگی (4

بتوانداطالعاتمولفهاست راجاینمعتاراحتما اینکهبهبتاندیگر.شدهبرایهرپرسشاسا

.[7]کندرامحاسبهمی،حداقلیکپاس صحتحبتابدمطرحشدهپرسشبرای

( -2 )                 
  

          
            

   

   




:قابلتوشهاساهایپرسشوپاس چندنکتهدرارزیابیستستمذکر

پاس یکهبهسوا کاربربهصورتیکعبارتاسمیکوتاهبردالفستستم (2 هایپرسشو

پاس می ستستمدهند، در پاس پتچتده هایپرسشو متنعپاس بهشکلیکقطکه ارائهه

ارزیابیستستم،شودمی پ یرنتساوازداورانسانیشهامحاسبهبهشکلدودکارامکانغالبا

 .شودمعتارهایفوقاستفادهمی

ازمعتارهایمتفاوتی،موردبررسیهایپرسشوپاس ستستمباتوشهبهماهتاپاس گویی (1

ازمعتارهایدقاوبازدوانی،TRECاستانداردبهعنوانمثا .دشواستفادهمیهاآنشهاارزیابی

شهاوصحاپوششازمعتارINEXاستانداردوسنجشاطمتنانو C@1ازCLEFاستاندارد

 .ندنکهایپرسشوپاس استفادهمیارزیابیستستم

 )  ستستمدر که هایی برای شده پرسشمطرح فقيهر یکپاس  متن در اماداشتهوشود

می ستستم تواند سواتتپاس ی از بعضی به کافی اطمتنان عدم دتیلیمانند تعداد،ندهدبه

 :[2 ]نتتجه،در                    هااساوهایمرتبيمعاد تعدادپرسشپاس 

                                                 
1 Redandancy 
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 Accuracy=Recall=                        

       
 

  

     
     

وشودداردوستستمدرمتنیکپاس فقيبرایهرپرسشمطرحشدههاییکهدرستستم (9

گرداندپرسشپاس یبازمیبرایهر شدههایپاس تعداد، پرسشمعاد بازگردانده هایتعداد

:[2 ]،درنتتجه                                  اساومطرحشده

Accuracy= Precision=Recall=F1=                        
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5  

 











 فصل چهارم

 وپاسخ های پرسش تعامل در سیستم
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 مقدمه 9-1

فناوریاطالعاتهایرایانهتوسعهستستم از گسترشاستفاده باعثشدهایو زندگیروزمره در

اطالعات،کنتر ومباافزایشحج.باشداطالعاتازاهمتاباتییبردورداربهسریعدستتابیتااسا

مشکل میمدیریاآن بنابراینشودتر تنهاییکافینتساو اطالعاتبه وشود و باید؛تولتد بلکه

شود ایناطالعاتفراهم از برایاستفاده روش.ابزارهایی از اطالعاتیکی بازیابی از،های استفاده

پاس متنیاساهایستستم اطالعات.پرسشو انفجار دنتایامروز، شامعهدر اساتا باعثشده

هایچالشاز یکی .باشندکارهاییشهابهبودنتایجهبهدنبا ارائهرااینحوزههموارهپژوهشگراندر

افزودنسطح.بتنستستموکاربراسادوسویهفقدانتعامل،هایپرسشوپاس ستستمموشوددر

پاس تعاملبهستستم دوهدفصورتمیهایپرسشو 2:گتردبا اگرپرسشکاربردارایابهام(

چنانچه(1.نمایدآغازمیودر بهترپرسشدرشهارفعابهامایراباکاربرستستممکالمه،باشد

باایرامکالمهکاربرپاس ستستمدل واهکاربرنباشدویاکاربرنتازبهاطالعاتبتشتریداشتهباشد،

ترمفاهتمپسازبتانشزئیدراینب ش.نمایدتاپاس دل واهدودرادریافاکندآغازمیستستم

روش نتاز، چالشهامورد هایو در ستستمموشود و پاس برقراریتعاملبتنکاربر هایپرسشو

.شدهاساتشریح



 تعاملمفهوم  9-2

وگویدمطلبیمیدرتعاملگوینده.گویندمیتعاملگفتگویمتقابلبتندویاچندموشودیارا

یبهدرنهایاپاس .کهچهپاس یات اذنمایدگتردتجمتممیمطلبتوسيشنوندهتفسترشدهو

.شودگتریوپاس تکرارمیواینچردهگوشدادن،در کردن،تجمتمشودمیگرداندهازگویندهب

مبتنیپرسشوپاس ستستمسازیپتادهدر،محدودیتیوشودنداردهاانسانهرچنددرمکالمهبتن

[:7 ]شودهایزیردرنظرگرفتهمیمحدودیابرتعامل
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 ؛کنندیکدیگرصحبامیکنندهبادقتقادوشرکا 

 ؛کندکنندگانبهنوباصحبامیهریکازشرکا 

 کنندکنندگاندرزمتنهمشترکیبایکدیگرصحبامیشرکا. 

 

  انواع تعامل 9-3

:[7 ]سهشکلزیرباشدیکیازتواندبهتعاملبتنکاربروستستممی

بعنوانمثا ستستم.وستستمهدایاگفتگورابرعهدهدارد2ابتکارعملدساستستماسا (2

درایننوعمکالمات،ستستم.راانت ابکندموردی،فهرسامش صدواهدازیکازکاربرمی

درنتتجهکاربرآزادیکمتریدر.دهدبرپاس میرکاوپرسددرهرمرحلهسواتتیازکاربرمی

هایتجاریستستماکثر.وتنهابایدباعباراتکوتاهبهسواتتستستمپاس بدهدداشتهمکالمه

 .ازایننوعهستند

اسا (1 عملدساکاربر دارد1ابتکار برعهده را هدایاگفتگو کاربر و ایستستمبایدبگونه.

را کهتواناییپاس گوییبهسواتتکاربر باشدطراحیشود داشته اینستستم. علابههادر

.سوا کاربربرایستستموشودداردنامفهومبودنمکالمه،امکانهدایادرکاربرآزادیبتشتر

صحااطالعاتورودیبرایاطمتنانیافتناز"تایتداطالعات"روشازستستمدراینموارد

 .کنداستفادهمی

هدایادراینحالاباوشوداینکهستستم. هردودارایابتکارعملهستندکاربروستستم ( 

توانددرهرزمانمسترمکالمهراتغتتردهدوستستمبایدبه،کاربرمیگفتگورادردسادارد

ها،شباهابتشتریبهمکالماتانسانبامکالماتدرایننوعستستم.سواتتکاربرپاس دهد

 .انساندارندوامروزهبستارموردتوشههستند

                                                 
1 System initiative 

2 User initiative 

3 Mixed initiative 
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 های پرسش و پاسخ تعامل در سیستم هدف از 9-9

اهدافبودهوگوییبهآنپرسشوپاس طرحدرزمتنهپاس وستستمپرسشوکاربربتنتعامل

[:2 ]نمایدزیررابرآوردهمی

 پتچتده،پرسشیکدرقالبمرتبيچندینسوا ایازمجموعهبهشایطرحتواندکاربرمی

راترپاس دقتقوترمکالمهطبتعی،کهاینامرنمایدتجزیهوکوتاهترترسادهتآنرابهسوات

 .درپیدواهدداشا

 ،باشد اطالعاتبتشتریداشته به نتاز کاربر یا و نباشد کاربر دل واه پاس ستستم چنانچه

 .نمایدتاپاس دل واهدودرادریافاکندایراباستستمآغازمیمکالمه

 هممجموعهطرحامکان سواتتمرتبيبا سویکاربر2ایاز دارداز عنوانمثا .وشود به

 .ارشاعدادهشدهاساشقبلبهپرسضمایرازطریقپرسشیرامطرحکندکهتواندکاربرمی

 باکاربردرشهارفعابهامودر اگرپرسشکاربردارایابهامباشد،ستستممکالمه ایرا

 .نمایدپرسشآغازمیبهتر

 موضوعآنایازسواتتمرتبيباتواندپسازارائهپاس بهیکپرسش،مجموعهستستممی

 .رادرپیدواهدداشاوافزایشکاراییرابهکاربرپتشنهادنمایدکهانسجامگفتگو

 

 های پرسش و پاسخ  درسیستم ابهام 9-9-1

اهمتابسزاییدارددرتعاملانسانوماشتنرفعابهام،طبتعیموشوددرزبانابهاماتباتوشهبه

شلوگتری سبب میو مکالمات در شکسا شوداز میابهام. گفته حالتی ازشودبه یکی که

:مثا زیررادرنظربگترید.کنندگانقادربهفهممطلبدیگرینباشدشرکا

 ؟روسیدودمالقاتکرددرچهزمانیباهمتایایرانوزیراموردارشه:کاربر

                                                 
1 Follow up question 
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 49 2فروردین2:ستستم

 چهمطالبیراعنوانکرد؟اودرایننشسا:کاربر

مثا فوقمرشعضمتر ومبهماسا"او"در کاربرپرسشستستمشهارفعابهام، از مطرحزیررا

.نمایدمی

 ؟"روستهوزیراموردارشه"اسایا"ایرانوزیراموردارشه"،"او"ضمترمنظورشمااز:ستستم 

:وشودابهامعبارتندازهایبردیازنشانه

 توسيستستمضمایرمناسبمرشععدمیافتن 

 مانندکلماتادتجارناآشناکلماتوشود 

 پرسشوشودتناقضاتمعناییدر 

 

 سواالت مرتبط 9-9-2

تواندپرسشیرامطرحکاربرمید،تاری چهگفتگوهارانگهداریکنپرسشوپاس ستستمچنانچه

مجموعهسواتتقبلیویمرتبيباشد به کندکه ایننوعپرسش. هاپاس گوییبه نتازمندعمدتا

 :شوندتقستممیکلیبهدودستهسواتتمرتبي.اسابرقراریتعاملبتنکاربروستستم

باتوشهبهشملهقبلیح فشده،دراینسواتتب شیازشملهمانندفعل:2سواتتح فی (2

 :مثا زیررادرنظربگترید.اسا

 شکسپتردرچهسالیمتولدشد؟:کاربر

 2529درسا :ستستم

 کجا؟:کاربر

1سواتتدارایضمتر (1 : سوا قبلارشاع بهب شیاز ضمایر از استفاده با دادهسواتتیکه

                                                 
1 Elliptic question 

2 Anaphora 
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 :مثا زیررادرنظربگترید.شوندمی

 شکسپتردرچهسالیمتولدشد؟:کاربر

 2529درسا :ستستم

 اوباچهکسیازدواجکرد؟:کاربر 



 تعاملیپرسش و پاسخ  های در سیستمنمودار جریان  9-5

 ؛نمایدکاربرپرسشیرامطرحمی 

 ؛یادترنتازبهتعاملباکاربرداردپاس گوییبهآنآیاکهشودمیبررسیورودیپرسش

  صورتیکه پرسشدر مبهممطرحشده پاس باشد کاربر،ستستمپرسشو با تعاملیرا

 ؛کندپاس آنراتعتتنمیپسازرفعابهامودهدانجاممی

  دارایب شح فشدهاگر )ایباشد،پرسشمطرحشده با(چرا؟پرسشمانند ستستم

رصورتتایتددبازسازیپسازونمایدمیراتکمتلآن،استفادهازکلماتکلتدیسوا قبل

 ؛نمایدپاس آنراتعتتنمیکاربر

 مناسبکندضمایررابامراشعباشد،ستستمسعیمیدارایضمترمطرحشدهپرسشاگر

ودواهدتایتدکندگرداندهوازاومیازشایگزیننمودهوسپسسوا اصالحشدهرابهکاربرب

 کاربر صورتیکه اصالحاتدر را نمایدتایتد پرسش، پاس  تعتتنستستم را بازسازیشده

 ؛نمایدمی

 ؛کندستستمپاس آنراتعتتنمی،نتازبهتعاملنداشتهباشدپرسشپاس گوییبهاگر 

 [.2 ،4 ] یابدتااتماممکالمهازسویکاربرادامهمیفوقچرده 

 



22 

 

 پرسش و پاسخ تعاملی حوزههای مرتبط در  پژوهش 9-6

یکستستمپرسشوپاس تعاملیمستقلاززباناساسازیوپتادهطراحی،تحقتقاینازهدف

بتواند بکارگتریتکنتککه با امکانطرحسواتتهایآماری، و برطرفنموده پرسشرا در ابهام

مرتبي ازستستم.بهکاربربدهدرا یا هایتجزیهوتحلتلهایپرسشوپاس تعاملیموشودعمدتا

نمایدویانتازمندآموزشباهارامحدودبهزبانداصمیکنندکهآناستفادهمیمعناییوگرامری

تکنتک بکارگتری طریق از دادگان از بزرگی میپتکره ماشتن یادگتری ب ش.باشندهای این در

.شودمیتشریحهاستستماینهایاستفادهشدهدرالگوریتم



 پاسخگویی به سواالت دارای ضمیرهای  روش 9-6-1

گرفتنضمترشستجوروش (2 نظر در بدون یپاس  ساده: اینروشکه ترینروشاسا،در

دریکپرسشاینکهوشودضمتربافرضسپسح فنمودهوازپرسشکاربرضمترراستستم

پرسشدارایضمترپاس قبلیاسا،پرسشباپرسشنشانهارتباطآن درمتاناسنادیکهرا

اینروشزمانیکهدوپرسش.کندشستجومیاندشدهقبلیبازگرداندهسوا بهشهاپاس گویی

موضوعدرحالتیکه.ازکاراییمناسبیبردورداراسا،موضوعیکسانیداشتهباشندمطرحشده

پرسشمتفاوتباشد دو بکارگتریاینروشمی، بازگرداندن به منجر نادرساشودتواند پاس 

[92.] 

تئوریدماننهاییالگوریتمبااستفادهازدراینروش:مکالمهموضوعضمترباشایگزینیروش (1

مرشعازموارددربستاریگرچه.شودشایگزینضمترمیومکالمهتعتتنموضوعاصلی،2مرکزیا

کنندومکالمهاشارهمیبعضیازضمایربهموردیغترازموضوع،ضمترموضوعاصلیمکالمهاسا

 [.92]شودمنجربازگرداندنپاس نادرسابهتواندهمتنامرمی

                                                 
1 Centering Teory 
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یکوشودفرضکهباروشدراین:مبتنیبرگرامرهایالگوریتمباضمترتعتتنمرشعروش ( 

 پارس دردا صحتح و میکامل صورت گترد، برای مییافتندردا پتمایش ومرشع شود

رویمراشعاحتمالیمحدودیا تعدادیازبراساسمحدودیا.گردنداعما مییافاشدهها ها،

اکاندید ح ف ها اساسسپسو تعتتنکنندهبعضیبر ب،عوامل عنوانهترین به عبارتاسمی

درهاییکهازشملهمحدودیا[.91]شودمیوشایگزینانت ابازبتنباقتماندهکاندیداهامرشع

 :توانبهمواردزیراشارهکردمی،شودنظرگرفتهمیدراینروش

 تعدادسازگاریمرشعباضمترازنظر 

 ش صووضعتاسازگاریمرشعباضمترازنظر 

 شنستاسازگاریمرشعباضمترازنظر 

 نحویسازگاریمرشعباضمترازنظر 

:کندکمکانت ابمرشعمناسبتواندبهمیزیردرنظرگرفتنعواملچنتنهم

 ؛هستندتریهایمحتملمرشعهایشدیدموشودیا:تازگی 

 ؛تریهستندهایمحتملمرشعهاییکهدرنقشفاعلندموشودیا:نقشگرامریدرشمله 

 ؛تریهستندهایمحتملمرشعاندهاییکهبتشترتکرارشدهموشودیا:اددفعاتتکراردتع 

  تا مرشع ضمترفاصله موشودیا: هایی که ضمتر دارندبا کمتری هایمرشع،فاصله

 ؛تریهستندمحتمل

 نمایدشملهبهانت ابمرشعمناسبکمکمیسادتاریکساندردو:2کاریموازی. 

کهیکشستجویاو سطحچپبهراسااساHobbsالگوریتم،مبتنیبرگرامرمثالیازرویکرد

هایمعایبروشبردیاز.دهدبرتریمیهستندترنزدیکاحتمالیکهدهدوبهمراشعانجاممی

:بهشرحزیراسامبتنیبرگرامر

 تواندیافتنمرشعمیامرهمتنشودودررویکردمبتنیبرنحوازروابيمعناییاستفادهنمی

                                                 
11 Parallel 



21 

 

 .نمایدبهشدتمحدودرامعاد وعباراتلماتونتزکم ففمناسببرایکلمات

 احتمالیچندمرشعهنگامیکه باشدوشودشرایيمناسببا ممکناساستستم،داشته

 .راتش تصدهدصحتحنتواندمرشع

 شوداگردرداپارسنادرساباشد،مرشعبهدرستیتش تصدادهنمی.

9)  روش با مرشع ماشتنهایالگوریتمتعتتن یادگتری بر با:مبتنی مرشع تعتتن روش در

الگوریتم ماشتن، یادگتری بر مبتنی باهای مناسب مرشع تعتتن شها نتاز مورد دانش

الگوریتم از دادهاستفاده دسامیهاییادگتریو این.آیدهایآموزشیبه رایبروشدر

یک از نگادادپایگاهآموزشستستم آن در ضمتر"هایزوجکه و "عبارتاسمیمرشع

توسيچندینپتمانهپردازشقبالدیبایآموزشمتن.شودانداستفادهمیگ اریشدهنشانه

.باشدمش صهاومراشعآنتمامیضمایرباشدبهطوریکهپردازششدهزبانطبتعیپتش

ضمتر،یکبردارویژگیتشکتلشدهودرقالبنمونهآموزشیبه-هرزوجمرشعبرایسپس

 یادگتری میالگوریتم .شودداده ویژگی، بردار اساساین درالگوریتمبر یادگتری بارههای

مرشعبودنیانبودنعبارتاسمیموردبررسیویااحتما مرشعبودنآنآموزشتش تص

بتنندمی شتوه. های شدهم تلف ازارائه مراشع تعتتن برای آموزشستستم انواعشها

استفادهبردارهایویژگیهایمتفاوتیازواندازه(عناییلغوی،نحویوم)هاازویژگیمتفاوتی

یادگتریماشتنبکاررفتههایگتریاولتنتکنتکبتزینودرداتجمتمالگوریتم.اندکرده

میدر مرشع .باشندتعتتن مربتزینالگوریتمدر تمام یادگتر، آموزشعامل شعاپساز

ضمترموردرایهابواحتما مرشعبودنآنشدهمش صیراضماحتمالیبرایهریکاز

می تعتتن .شودبررسی نهایا گزینهمحتملدر ترین انت اب ضمتر مرشع عنوان وبه

[.91، 9]شودمیشایگزین
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 فارسی در متون مراجعضمایر با کارهای انجام شده جهت جایگزینی  9-6-1-1

مراشعتعتتنبندیبرایموسویوقاسمثانیازیکروشیادگتریماشتنمبتنیبررتبهمحققان

بهعنوانمجموعهآموزشPCAC-2008ازپایگاهدادگانهاآن [.99] اندکردهضمایرفارسیاستفاده

کرد نداستفاده و بکارگتریبا بیرتبهروش بتشتنه 2نظمیبندی مراشع احتمالی، ضمتر رایک

کردهبندیرتبه نهاییانت ابتا عنوانمرشع به بهترینرتبه با راحابودن.شودمرشع وشود با

عدموشودتوانبهکاراییپایتنآنبهدلتلاینروشمعایبینتزداردکهازآنشملهمی،سازیپتاده

ازدسادادنآننتتجهکهعدموشودشنستادرضمایرفارسینتزواحددرفارسیودستورزبان

.اشارهنمودباشدمیسازیضمایراصلیشفافعواملیکیاز

 اساتحقتقیدر انجامشده یک،کهتوسيفالحیوشمسفرد قوانتنبرایپتدامجموعهاز

اسا شده استفاده [.95]نمودنمراشعضمایر آنستستمدر هاطراحیشده زیراصلیمرحلهدو

 :وشوددارد

 اشزایزدنبرچسبشناساییوز،اتش تصبازهکلماتپسازدراینمرحله:پردازشمرحله

  .شودفادهمیاستواژگانیکالم

 باهرضمتریاستفادهشدهومرشعقبلمرحلهازدروشی مرحله این در :1سازیشفافمرحله

  :شودمیمش صزیرارگتریقوانتنبک

 درب شفاعلیشملهبهاحتما زیاد،مرشعباشداگرضمتردرب شفاعلیشملهدوم

.او اسا

  ب شمفعولیشملهدوم در مرشعباشداگرضمتر ، احتما زیاد ب شمفعولیبه در

.شملهاو اسا

 یکاسمعاقلدرشملهقبلاساآن،مرشعوشودداشتهباشددرشمله"او"اگرضمتر.

                                                 
1 Maximum entropy eanker 

2 Resolution 
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  "آن"اگرضمتر شمله باشددر داشته مرشعوشود عاقلدریکمتراینض، اسمغتر

.شملهقبلاسا

  ضمتر "هاآن"اگر شمله باشددر داشته وشود مرشع ضمتر، یااین شمع اسم یک

.باشداندمیبههممتجلشده"و"ایازاسامیکهبهوستلهمجموعه

 اسا"...منو"،مرشعوشودداشتهباشددرشمله"ما"اگرضمتر.

 یکمکاندرشمالتآن،مرشعوشودداشتهباشددرشمله"آنجا"یا"اینجا"اگرضمتر

 .قبلیاسا

 تعیین مرجع ضمایر برایهای موجود  الگوریتممعایب  9-6-1-2

:توانبهمواردزیراشارهکردهایتعتتنمرشعضمایرمیازمعایبالگوریتم

ویژگی (2 از روشهایبستاری در که زبانی روشدتشناهای و ی ماشتنهای شهایادگتری

استفادهازامکانعدمباشندومنحجربهزبانداصیمی،شونداستفادهمیتعتتنمرشعمناسب

اکنون.دهدکاهشمیتعتتنمراشعدرراهایموشودروشکارایی،هاهادردیگرزباناینویژگی

ناکارامدیباعثتواندمیکهانگلتسیزبانزبانفارسیوضمایرهایویژگیبتنهایموشودتفاوت

:گرددمیتشریحتش تصمراشعدرزبانانگلتسیبرایزبانفارسیشودهایروشاستفادهاز

 شود،تطبتقشنسشعضمایرانگلتسیاستفادهمیاکهدرتعتتنمریهایمهمیکیازویژگی

این،ضمایردرزبانفارسیدارایویژگیشنسنتستندبهعلااینکه.آناسامرشعوضمتر

 .کاربردین واهدداشافارسیویژگیدرفرایندتعتتنمرشعضمایر

  در دیگریکه مهم ویژگی در یکضمتر مرشع میتعتتن بکار انگلتسی ویژگیزبان رود

ضمایرمفردبهیکعبارتاسمیمفردوضمایرشمعبهیکعبارتاسمی)اسامطابقاعددی

دارند مقابل.(شمعاشاره زباندر بهیکعبارتاسمیشمعتوانندمیفارسیضمایرمفرددر

باشندشا داشته گاهیاره و شمعنتز ضمتر از مفرد شایضمتر اش اصبه به شهااحترام
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فارسیمرشعضمایرنتزدرفرایندتعتتنیعددمطابقایژگیوبههمتندلتل.شوداستفادهمی

 .شوداثرمیکم

  نقشضمتر فارسیشملهدر فارسیدر)تاثتریبرشکلآنندارد هایفاعلی،نقشضمتر

ضمتردرشملهنقشازتواننمیبههمتندلتل.(شودبهیکشکلاستفادهمیمفعولیوملکی

 .نمودبرایتعتتنمرشعاستفادهبهعنوانیکویژگیفارسی

رایعباراتهاکهب شمهمیازویژگیآنهاهاینحویاست راجویژگیتعتتنعباراتاسمیو (1

بکارهایروشاینامرواساداصآنزبانوپارسرگراستفادهازتجزیهمندنتاز،دندهتشکتلمی

وابستهبهزبانمیرفته نمایدرا ازویژگی. هاینحویبرایتعتتنمرشعضمایربنابرایناستفاده

 .باشدکهم تصآنزباناسامییکزباننتازمندتوسعهپارسرمناسب

زیادیوشودداردکهتعتتنمرشعبرایضمایربکاررفتههایزبان،مواردباتوشهبهپتچتدگی ( 

،برایتش تصمرشعضمترتوسيستستمپ یرنتساوبهترینروشدرشملهبهآسانیامکان

کاربرمی توسيدود دردواساتعتتنمرشعضمتر و کاربر باشدبرقراریتعاملبا این. گونهدر

نتزالگوریتممواردالگوریتم هایمبتنیبریادگتریهایمبتنیبرپردازشنحویزبانطبتعیو

تش تصدهندوهرگونهانت ابتوانندبهصورتمنطقیومستد مرشعضمتررانمیماشتن

آن توسي ضمتر برای بودمرشع دواهد اتفاقی صورت به صرفا ها نمونهمثا . زیر ازهای هایی

یادگتریماشتنیاشنادتیهایزبانشمالتیهستندکهتش تصمرشعضمترتوسيالگوریتم

 :وتعتتنمرشعبایدبهروشمستقلاززبانوباتایتددودکاربرصورتپ یردپ یرنتساامکان

  برگازدرداافتاد،زیراآندشکشدهبود"(:ابهام)مثا او." 

 شدپسربهپترمردکمککرد،زیراباعثدوشحالیاومی"(:ابهام)مثا دوم." 

 مدانهرات ریبکرد،زیراآنفرسودهبودبابارانپشا"(:نتازبهفهممعنایی)مثا سوم." 

 ".بامدانهرات ریبکرد،زیراآنشدیدبودبارانپشا"

 منبهبتمارستانرفتموآنهابهمنگفتندکهمنبایدبهدانه"(:ح فمرشع)مثا چهارم
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 ".برومواستراحاکنم

دوعبارتاسمیبهعنوانمرشعبالقوهدرمثا او ودومدرتعتتنمرشعابهاموشوددارد،زیرا

پ یردرمثا سوم،تش تصمرشعضمترفقيباتوشهبهمعنایشملهامکان.ضمتروشوددارند

درمثا چهارم،مرشعمش جیبرایضمتردر.کنداساودستورزباندراینموردکمکینمی

 .گرفاشملهوشودنداردوبایدازدودکاربربرایتعتتنمرشعکمک



 ها آنو پاسخگویی به های حذفی  پرسشالگوریتم تشخیص  9-6-2

هایروش.شودمیهایح فیب شیازشملهمانندفعلباتوشهبهشملهقبلیح فدرپرسش

پارسرهایموشودمبتنیبرگرامر از استفاده فعلشمله،یکزبانبرایبا درکندشستجومیرا و

نوعپرسش،باشدوشودنداشتهفعلکهصورتی شهابازسازیپرسشح فی،.دواهدبودح فیاز

 و شده آنافزوده اساسیپاس شستجوسپسکلماتکلتدیپرسشقبلبه کلماتبر مجموعه

[.2 ،92]باشداینروشوابستگیآنبهزبانداصمیاشکا .شودروزشدهانجاممیکلتدیبه



  خطایابی امالییالگوریتم  9-6-3

هایالگوریتموشود،سشوپاس پرهایستستماینترنا،متونالکترونتکیوگسترشاستفادهازبا

ارائهکلمتش تصدطایامالیی انددارایاهمتاروزافزونیشدهپتشنهادیمناسباتو وابستگی.

توسيانجامشدهامالییدطاهای.کندمیبرزمانودشوارشناساییآنرازبانبهیکیدطاهاالگو

:[92]عبارتندازکهکاربرانانواعم تلفیدارد

 نوشتهاسا،اماواژهازرابهطورصحتحکندکهواژهمیتجورکاربر:کاربردطایعدمآگاهی

 .باشدامالیینادرسامینظر

 گرددمیح فدرایننوعدطایکیاچندحرفواژهبهصورتنادواسته:دطایح ف. 
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 شودکلمهاضافهمیهایننوعدطایکیاچندحرفبهصورتنادواستهبدر :دطایدرج. 

 شوندمیواردکنارهمبهصورتنادواستهشابجادوحرفدرایننوعدطا:دطایشابجایی. 

 لمهبهکگ اردودونمیدوکلمهفاصلهدرایننوعدطاکاربرنادواستهبتن :دطایچسبتدن

 .شودهممتجلمی

 شانشتنیدطای کاربر: بهشایکلتدموردیرادیگرکلتدبهصورتاشتباهدرایننوعدطا

ایندطامعموت.شودکندوبنابراینحرفدیگریبهشایحرفموردنظرواردمینظرلمسمی

 .افتددرموردحروفکنارهمدرصفحهکلتداتفاقمی

تجحتح رشتهبرایشناساییو هاییکه آنشکلدارایاشتباه به و لغاامالییهستند نامهدر

.شودتعدادیازآنهاشرحدادهمیکههایم تلفیوشودداردروش،وشودندارند

 

  تشخیص خطاهای  روش 9-6-3-1

 تحلتلN -گرام:N-وبودهباشندکهچندحرفیمیهاوکلماترشتهازییهاهازیردنبالهگرامN

شهاشناساییدطایامالییاستفادهگرام-Nکهازییهاروشدر.باشدمیسهیک،دویامعموت

شدهآمادهقبلودریکشدو ازانت ابدرمتنورودیهایموشودگرام-Nیکازهر،شودمی

هایبدونتکراریاکمتکرارگرام-Nدارایهاییکهرشتهدراینروش.گتردموردشستجوقرارمی

درهاییکهاحتماتدارایدطایامالییهستندرشتهبهعنوان(ش سیابرایمثا آشز)هستند

.شوندنظرگرفتهمی ازگرام-Nبرایتولتدشدو اینروشدر مجموعهبزرگلغاها ازینامهیا

 .شوداستفادهمیمتون

 لغا بر :نامهروشمبتنی روشدر این کاربر توسي شده وارد لغاکلمات شستجودر نامه

حجم.شودگ اریمیبهعنواندطاعالما،هباشدنامهوشودنداشتکلمهدرلغاچناچهوشودمی

نامهزیادلغا کاهشدهدوبههمتندلتلمعموترعاپاس گوییتواندسمیها های وازشدرا

[.92]شودافزایشسرعاشستجواستفادهمیباهدفدرهم
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 تصحیح خطاهای  روش 9-6-3-2

 شوددادهمیامالییدطایدرکلمهداراییتغتتراتدراینروش:فاصلهتجحتحکمترینروش

 کلماتشدید و شده ایجاد فهرسادر واژگانصحتح آن میزبان یککه باشدنامهلغاتواند

می واژگانشستجو تا گردد صحتح احتمالی شوندپتدا کلمات. بتن از شدهسپس ،است راج

گزینهمحتمل یا کلمهدارایدطایامالییترینگزینه برایشایگزینیبا ها پتشنهادمش صو

 .شودمی

 هایبتنباتوشهبهترتتبحروفرویصفحهکلتدومشابهادراینروش:کلتدمشابهروش

گروهها،آن میکلماتدر داده هایمشابهیقرار آنها بتواناز تا شوند شایگزینانت ابدر واژه

 .دارایدطایامالییاستفادهنمودمناسببرایکلمه

 هایاحتمالیگزینهیازفهرستباشد،میهاروشکارآمدترینازکهآماریروشدر:آماریروش

ازفرمو زیرXاحتما مناسببودنواژهشایگزینبرطبققانونبتز.شودمیبندیرتبهوتولتد

 :شودمحاسبهمی

(9-2)                                                                            
          

    


اینفرمو  X در شایگزیناحتمالی، نادرسابکاررفتهتوسيکاربرYواژه احتما P(X|Y)وواژه

بهمنجرکهاحتما وقوعدطایامالیی P(Y|X) .دهدرانشانمیXگزینهشایگزینمناسببودن

از شدهXبهشای Yاستفاده ازاحتما نتز P(X).دهدنشانمیاسارا اساکهXلغااستفاده

[.97،92]شودهمیتعدادنرما شدهآندرپتکرهدرنظرگرفت،برایمحاسبهآن



 پرسش و پاسخ  در یابیهای خطا الگوریتمبکارگیری معایب  9-6-3-3 

پتکرهبزرگزباننامهلغاشناساییوتجحتحدطاهایامالییبراساس (2 یا وبودهبرزمانو

 .کندزبانداصمحدودمیاستفادهازستستمرابهیکهمچنتن

ایکهبادلتلکلمهدهندوبههمتنقرارنمیتوشههایدطایابیبافاشملهراموردالگوریتم (1
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مثالواژه.توشهبهشملهدارایدطایامالییاساولیظاهریدرسادارد،شناسایین واهدشد

 ".هواگرماسب":آیددرشملهزیردرسابهشمارمی"اسب"

باکلماتیدرپرسشکهبکاررفتنستستمپرسشوپاس بارویکردآماری،هنگاماستفادهاز ( 

ذکرنشدهامالنظرزاصحتحبودنوشود منابعداده ،انددر در.آوردپایتنمیکاراییستستمرا

آندرمنابعدادهمترادفبهشایکلمهاصلیبهکاررفتهدرپرسشکاربر،ممکناسامواردی

 .اماتوسيستستمتش تصدادهنشودوشودداشتهباشد



 های پرسش و پاسخ تعاملی ارزیابی سیستم 9-7

زیادیاهمتاهاازکاراییآنتنوارتقایتبهمنظورتعپرسشوپاس تعاملیهایارزیابیستستم

نشدهارائههاارزیابیاینستستمبرایم جوصیروشاستانداردوهنوزبااینوشود.بردورداراسا

 ارزیابیاساو استفاده با روشمعموت پاس هایارزیابیستستماز نتزهایپرسشو اتوماتتکو

ارزیابیستستم.گتردمیصورتمحورمکالمههایتمستس پاس تعاملیدر برهایپرسشو عالوه

برایدرفرایندارزیابیکاربرانمشارکاشودکهنتازمندارزیابیکمیازارزیابیکتفینتزاستفادهمی

و2کمیارزیابیهایروشدرادامه[.22]باشدتعتتنمتزانموفقتاتعاملبتنستستموکاربرمی

.شوندمیتشریحگترند،قرارمیاستفادهموردهایپرسشوپاس تعاملیدرستستمکه1کتفی



  کمی ارزیابی 9-7-1

باتوشهبهنوعهاپاس گوییآنازنظرصحاودقاهایپرسشوپاس ستستمکاراییارزیابی

 اندکی متفاوتاساستستم ارزیابی. یهاستستمبرای پاس گوییبهیکه منظور به سواتتکوتاه

ستستموارزیابیشدهیکمجموعهاستانداردپرسشوپاس تهتهاند،مبتنیبرحقایقطراحیشده

                                                 
1 Quantitative criteria 

2 Qualitative criteria 
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اساس اینمجموعههایمطابقاپاس متزانبر گتردمیصورتستستمبا ارزیابیبرایاینروش.

زیرا،اندچندانمناسبنتساحیشدهپاس گوییبهسواتتپتچتدهطرابهمنظورکههاییستستم

ضمناینکهبعضیازاین[.2 ،4 ]بتانشودیم تلفهایشکلتواندبهمییکسوا پاس صحتح

باشند داشته یکپاس صحتح سواتتممکناسابتشاز ستستمگونهاینارزیابی. بهمعموتها

گتردمیش صصورتدستیوتوسيصورت هایپرسشوستستمتوانبهارزیابیمیبراینمونه.

باتوشهبهماهتاستستم.اشارهنمودTREC) )متونپاس شرکاکنندهدرکنفرانسساتنهبازیابی

شرح9- - ب شکهدرارزیابیمعتاربراساسیکیاچند،ارزیابیکمینحوهبازگرداندنپاس و

.شودانجاممیدادهشدهاسا



 کیفی ارزیابی 9-7-2

ارزیابی پاس تعاملیستستمکمیهدفاز هایپرسشو بازگرداندهپاس تعتتنمتزانصحا،

وکاربرباستستمکتفتاتعاملاینارزیابی،اطالعاتکافیدرباره.باشدمیهاستستماینتوسيشده

رزیابیدلتلعالوهبرابههمتن.کندآمتزداتمهیافتهاسایادتر،ارائهنمیاینکهآیاتعاملموفقتا

تاکتفتاتعاملستستمباگترندنظرکتفینتزموردسنجشوارزیابیقرارمیازهاستستمکمی،این

ایتهتهپرسشنامهمعموت،تعاملتفتاکشهاارزیابی.کاربرومتزانرضایتمندیکاربرتعتتنشود

تکمتلتاگتردکاربرانقرارمیرشدهودرادتتا رضایادودمتزانآنبا ازکتفتاتعاملاعالمرا

22]دنکن همکارانشهاراباگتو[. ویژگیگتریاندازهبر[92]و سه پاس ستستماز هایپرسشو

:کنندتاکتدمیبهوستلهپرسشنامهتعاملی

 برایدستتابیبهاطالعاتموردنظرمطرحکندبایدهاییکهکاربرتعدادپرسش:2کارآمدی (2

 هایارائهشدهتوسيستستمصحاپاس :1تاثترگ اری (1

                                                 
1 Efficiency 

2 Effectiveness 
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 رضایاعمومیکاربرازعملکردستستم ( 

پرسش[7 ]کوارترونیوماناندهار ،شهاارزیابیستستمپرسشوپاس تعاملیدودهایزیررا

(امتتازحداکثر)تاپنج(حداقلامتتاز)دادنامتتازیبتنیکوازکاربراندواستندباکردندمطرح

:نمایندگتریاندازهکتفتاتعاملرا

 بهچهمتزانتوانستتداطالعاتموردنظردودراازستستمبهدساآورید؟(2

 کنتدستستمدردر منظورشماموفقبودهاسا؟آیافکرمی(1

؟هاساآیادسترسیبهاطالعاتموردنظرتانبرایشماسادهبود( 

دردواساستستمدر(9 سادتارشدیدبهنظرتانمنطقیبودآیا کلماتیا هبتانمجددسوا با

؟اسا

کهدرآیندهمجدداازاینستستماستفادهنمایتد؟هاساایبودآیاکاربااینستستمبگونه(5

شمامناسببودهاسا؟درپاس گوییبهسواتتآیاسرعاستستم(2

 اعالمنمایتد؟درکل،متزانرضایادودازستستمرا(7

2)هایپرسش ) 1)و ) ستستم،  )هایپرسشعملکرد ) 9)و پرسشمشکالتتعامل( ،(2 سرعا(

.دنکنمیارزیابیرضایاکلیکاربرازستستمرا(7)و(5)هایوپرسشپاس گویی

هایپرسشوپاس تعاملینتازمندهردوتواننتتجهگرفاارزیابیستستمازآنچهگفتهشدمی

ارائهپاس  همکاراییستستمدر کتفیاساتا هایصحتحودقتقموردارزیابیقرارمعتارکمیو

.گتردوهممتزانرضایتمندیکاربروبهعبارتیکاراییکتفیستستممش صگردد
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 روش پیشنهادی 5-1

اساکهبتواندمستقلاززبانوحوزههدفازاینتحقتق،طراحییکستستمپرسشوپاس 

دادگانبادرادتتارداشتنپایگاهبتوانداینستستمباید.دانش،نتازاطالعاتیکاربرانرابرطرفنماید

دهد پاس  زبان آن به شده مطرح سواتت به زبان هر تعاملومناسب سطح افزودن با امکان،

دنباله فراهمنمایدپاس گوییبه مبهمرا سواتتمرتبيو .ایاز داشاکه هایستستمبایدتوشه

کنندکهاستفادهمیهایمعناییوگرامریتجزیهوتحلتلپرسشوپاس تعاملیموشودعمدتایااز

داصمیآن زبان به محدود را نتازمندها یا و طریقنماید از دادگان از بزرگی پتکره آموزشبا

باشندهاییادگتریماشتنمیبکارگتریتکنتک ازستستم. را هایویژگیکهستستمطراحیشده

بااستفادهازرویکردآماریشهاپاس گوییواست راجدانشنهفتهدرمتونکند،موشودمتمایزمی

.یتعاملاساربرقرا

تکنتک آماری های شده، استفاده زبان از مستقل یکستستم ایجاد بر راعالوه شستجو سرعا

یدتشناباتوشهبهعدماستفادهازدانشزباندقاپاس گوییکاهشبااینوشود.دهدافزایشمی

 این.اسامحتملامری رواز یک دقتق، پاس  شای به شده طراحی متونستستم از راقطعه

گرداندمیباز تا احتما  افزایشیابدارائه مناسب قطعه.پاس  بازگرداندن در ستستم ازایتوانایی

و"چهکسی"و"کی"،"کجا"سازدکههمبهسواتتیدربارهحقایقکوتاهمانندمتون،آنراقادرمی

.ترینتازدارندپاس دهدهایطوتنیکهبهپاس "چگونه"و"چرا"تریمانندهمبهسواتتپتچتده

نتازسواتتبیبردیازازطرحباارائهاطالعاتبتشترکاربرراتواندستستمطراحیشدههمچنتنمی

[.2 ]نماید

روش در اینتحقتقهایپتشنهادشده دهندمیپاس کلیپرسشبهدو :2 بهستستمچگونه(

بهترمطرحکند پرسشدودرا چگونهپسازطرحپرسش(1.کاربرکمککندتا رفعستستم، با

.گرداندازبکاربرتریبهودطاهایاحتمالیپاس مناسباتابهام
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:زیراساماژو 2دارایستستمطراحیشدهیبرآوردناهداففوق،ابر

 پرسشطرحزماندرپرتکرارطراحیماژو پتشنهاددهندهعبارات (2

 امالیییهادطاطراحیماژو تجحتح (1

 باضمایرطراحیماژو تعتتنمراشعمرتبي ( 

 طراحیماژو بازسازیسواتتح فی (9

  JIRS–هایآماریباتکنتکقطعهمتونماژو بازیابی (5

 هایپرتکرارطراحیماژو پتشنهاددهندهپرسش (2

.اندطراحیشدهپاس گوییمناسبشهابقتهوشهاطرحبهترپرسش2و2هایماژو 



 معماری سیستم پیشنهادی 5-2

:کندطراحیشدهبهشکلزیرعملمیستستمپرسشوپاس 

 ؛دراینفرایندماژو پتشنهاددهندهعباراتدرپرسشدکنرامطرحمیدودکاربرپرسش،

 .طرحنمایدترینمایدتاپرسشدودرابهشکلمناسببهکاربرکمکمی

 مش صشودشودپرسشورودیبررسیمی کاربرتا بهتعاملبا پاس گوییبهآننتاز آیا

.یادتردارد

  اگر کلماتناشنادتهامالییدارایدطایپرسشمطرحشده یا و ماژو تجحتحباشد،

 .نمایدابهامرابرطرفمیدود،بارویکردتعاملیامالییدطای

  باشد، شده ب شح ف دارای شده پرسشمطرح ح فیاگر سواتت بازسازی ماژو 

 .نمایدراتکمتلمیکاربرپرسش

 اگرپرسش باشد، دارایضمتر رویکردتعاملیمرشعماژو تعتتنمراشعمطرحشده با

 .نمایدضمترراشایگزینمی

 ابتدابااستفادهاز،درمرحلهبعدTF*IDFشودسندمناسبازمتانمجموعهاسنادانت ابمی
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کهبهاحتما زیادشاملپاس راایازمتونقطعه،JIRSبااستفادهازالگوریتمستستموسپس

 .دهدبهکاربرنمایشمیوتعتتنصحتحاسا

 رابهباپرسشفعلیهایمرتبيازپرسشفهرستیهایپرتکرار،ماژو پتشنهاددهندهپرسش

 .تادرصورتتمایلآنراشهاادامهگفتگوانت ابنمایددهدکاربرنمایشمی

 یابدکاربرادامهمیچردهفوقتااتماممکالمهازسوی. 

.دهدمعماریستستمپتشنهادشدهرانمایشمی2-5شکل




 

 معماری سیستم پرسش و پاسخ طراحی شده 1-5شکل 



 یشنهاد عبارات پرتکرار در پرسش کاربرپ 5-2-1

هایمبتنیبرستستمپرسشوپاس طراحیشده،مستقلازگرامرومعنابودهوفقيازتکنتک

استفادهازعباراتاسمیصحتحووبنابراینکندکاربراستفادهمیپرسشآمارشهاپاس گوییبه

درستستمپرسشوپاس .طرحسوا بهشکلمناسبتوسيکاربرازاهمتاباتییبردورداراسا

کندپرسشدودرابااستفادهطراحیشده،ماژولیافزودهشدهاساکههوشمندانهبهکاربرکمکمی

وارزشبتشتریدارندبودهطرحکندکهپرتکرارمازعباراتاسمی اینماژو قادراسابادرنظر.
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مطرحکردههاییگرفتنپرسش اینسامانه تاکنونکاربراناز اسکه مجموعه نتز و دراند نادیکه

هایباارزشراشهاطرحپرسشمناسببهگرام-Nگترند،فرایندپاس گوییمورداستفادهقرارمی

پرسش،ستستمازروشپتشنهادشدهپسازتایپدومتنکاراکترهرکلمهدر.نمایدکاربرپتشنهاد

کهایموشوددرمجموعهمتونوپرسشکلمهعباراتسه ایندوکاراکترهایمطرحشدهقبلرا با

می نشوشروع است راج ونمودهد متون مجموعه در عبارات یکاز هر تکرار تعداد به توشه با و

عبارتدارایبتشترینارزشرابه5ستستمسپس.دهدهاادتجاصمیهایقبل،وزنیبهآنپرسش

درصورتتمایلترتتباولویابهکاربرپتشنهادمی انت ابنمایدهاآنیکیازنمایدتا را چنانچه.

باشد،بقتهپتشنهاداتاز5شوندکمترازایکهبادوکاراکترتایپشدهآغازمیکلمهتعدادعباراتسه

کاربرفرضکنتدبهعنوانمثا .دنشوایانت ابمیکلمهایوسپسعباراتیکمتانعباراتدوکلمه

داردمقجد را طرحکردنپرسشزیر :" دانشجو مشروطشدندرآیا پساز متوالیادراجدو ترم

"شود؟می

سوا  این کلمهدر اولتن که ای تایپمیکاربر اسا"آیا"کند . تایپ "آی"با عبارت ستستم

مجموعهمتونرادر"انتقا دانشجوآیا"و"آیاحداقلمعد "،"آیاامکانفارغالتحجتل"ایکلمهسه

آیا"هاعبارتمتانآندر.اندشروعشده"آی"باهمگیکندکهپتدامیکاربرانهایقبلیوپرسش

1"التحجتلامکانفارغ شده تکرار بار ارزشبتشتریداردو . نتتجه اولتنپتشنهاداینعبارتدر

"و"آیاحداقلمعد "ستستمبهکاربردواهدبودودوعبارت هرکدامبایک"انتقا دانشجوآیا

می بعدی پتشنهادات باشندتکرار، . اما ارائه باقتساامکان دیگر پتشنهاد دو که. آنجا عبارتاز

برایارائهدوندارد،وشودهامجموعهمتونوپرسششروعشوددر"آی"کهبادیگریایکلمهسه

 دیگر دوکلمهپتشنهاد عبارات ای با می"آی"که میشروع است راج موردشوندشوند این در که

"آیندهاسا"عبارات هستند"باشدآیندهمی"و"آیندهدارد"، و"آیندهدارد"ازآنجاکهعبارات.

وبهکاربرداشته"آیندهاسا"اند،ارزشبتشترینسبابهعبارتدوبارتکرارشده"باشدآیندهمی"

،هباشدشروعشودوشودنداشت"آی"ایکهبااگرعبارتدوکلمهکراساتزمبهذ .شوندپتشنهادمی
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بعد مرحله ایکلمهعباراتیکدر با شده"آی"که بتن دنشواست راجمی،آغاز از نآو عباراتها

  .دنشومیپتشنهادارزشبتشترینایباکلمهیک

هباکراایکلمهتسهاستستمعبار،"دانشجو"کلمه مربوطبه"دان"دوکاراکترتایپبادرادامه

در.نمایدارزشرابهکاربرپتشنهادمیبتشتریندارایعبارت5واست راجنموده شودشروعمی"دا"

عملتاتفوقبرایعباراتدوکلمه5ایکمترازکلمهصورتیکهتعدادعباراتسه ایوسپسباشد،

رانشانزمانطرحپرسشازپتشنهاداتارائهشدهدراینمونه1-5شکل.شودایتکرارمیکلمهیک

.دهدمی



 ای از پیشنهادات ارائه شده در زمان طرح پرسش  نمونه 2-5شکل 


 و رفع ابهام امالییی هاتصحیح خطا 5-2-2

دتیلم تلفیماننداشتباهدرتحریرویاعدمآگاهینگارندهاززبانبهتواننددطاهایامالییمی

 استفاده اتفاقبتفتندمورد . اینبستاریاز دطاها کاربرانپنهانمییا دید از و دطاهایییامانند

بروزایندطاهایامالیی،کلماتمبهم.هادارندهستندکهکاربرانبهاشتباهگمانبردرسابودنآن
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میبی ایجاد کاربر پرسش در را آنمعنی وشود عدم که کند پایگاه در میها باعثدادگان تواند

بعالوهممکناساکاربردرپرسشدوداز.ستستمپرسشوپاس شودتوسيپاس گویینامناسب

نادارنتزمعلغااین.دادگانوشودنداشتهباشدامالیصحتح،درپایگاهباوشودلغتیاستفادهکندکه

ومی برایستستممبهمبوده پاس طراحیشده، توشهبهرویکردآماریستستمپرسشو تواندبا

.باعثپاس گویینامناسبستستمپرسشوپاس شود

در تجحتحدطاهایامالییموشود امکانتش تصو پاس طراحیشده، پرسشو ستستم در

ده،قادراسادطاهایامالییراتش تصدهدوبرایماژو افزودهش.افزودهشدهاساپرسشکاربر

توانندازمتانکاربرانمی.اصالحکلماتنادرسافهرستیازواژگاندرسامحتملراپتشنهادنماید

هادرفهرساواژگانپتشنهادی،واژهموردنظرراانت ابنمایندویادرصورتیکهکلمهموردنظرآن

کاربروپسازانت ابواژهمطلوبتوسي.مجدداآنکلمهراواردنمایندوشودنداشتهباشد،فهرسا

.یاورودمجددآن،واژهم کوربهطوردودکارشایگزینواژهنادرسادواهدشد

شهاتش تصدطاهایامالیی شده روشپتشنهاد لغاتآنپرسشکاربر،در و پردازششده

شوندشداگانهبررسیمی پایگاهدادگانوشود. در اما باشد، چنانچهلغتیدرپرسشکاربرقتدشده

پایگاهترینحالا،لغامترادفآندرنداشتهباشد،یااینلغاامالینادرستیداردویادردوشبتنانه

.یابدحتحتوسيستستمکاهشمیدرهردوحالااحتما پاس گوییصودادگانوشوددارد

هایمشتر بتنلغاموردنظروگرام-Nدرروشپتشنهادشدهشهاتجحتحدطاهایامالیی،

 لغاتپایگاه یکاز دادگانمش صمیهر نوع به توشه با و گرام-Nشوند آنلغادر به پایگاهها

هایمشتر گرام-2برایهرکداماز.(کندتغتترمی9ازیکتاN)یابددادگانامتتازیادتجاصمی

امتتازسهوبرایهر،هایمشتر گرام- ؛امتتازدو،هایمشتر گرام-1؛امتتازیک،بتندولغا

 از می،هایمشتر گرام-9کدام ادتجاصداده چهار امتتاز Nافزایش)شود مشتر ،-Nدر گرام

(.ارزشبتشتریبهلغادواهدداد
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یکازلغاتپایگاهتازهرپسازمحاسبهامت بتشترینامتتازبهکاربرپتشنهاد5دادگان، لغابا

.تواندلغامناسبراانت ابنمودهویادرصورتتمایللغادیگریراتایپکندکاربرمی.گرددمی

ستستم،پرسشبازسازی.شوداینلغاشایگزینلغاناشنادتهومبهمشدهوپرسشبازسازیمی

.گرداندپردازشنمودهوپاس مناسبآنرابازمیشدهرا

لغاتدارای)معنیماژو فوقعالوهبرتش تصوتجحتحکلماتمبهمبیازتزمبهذکراساکه

امالیصحتح،درباوشودلغاتیکه)،شهاتش تصوشایگزینیکلماتمبهممعنادار(دطایامالیی

امالییهستندهایهایدارایدطاپرسشمثا زیردو.شودنتزاستفادهمی(منابعدادهوشودندارند

.وستستمبهآنهاپاس دادهاسااندمطرحشدهکه

 (ابهام بی معنی: ) مثال اول

 ؟هایمجازیچتساحجتلیبرایدانشجویاندورهاشرایيصدورمعافتا:کاربر

 ستستم: سوا  در دوره"لغااحجتلیکه برایدانشجویان معافتااحجتلی هایشرایيصدور

یکیازبهشایاینلغا.استفادهکردید،درهتچکدامازمتونمرشعوشودنداشا"مجازیچتسا

.موردنظردودراتایپکنتدلغانمایتدویاانت ابلغاتزیررا

  اصالحاتتحجتالت التحجتلارغف.تحجتلی تحجتلی

 کلمه روی بر کلتکمی"تحجتلی"کاربر کلمه شایگزین تحجتلی کلمه و"احجتلی"کند، شده

:دهدستستمپاس می

 ستستم ایندورهدانش: میآمودتگان مزایایها از و تحجتلدهند ادامه باتتر مقاطع در توانند

دانشاست سایر اشتماعیهمانند گردند دامیو بردوردار آموزش.آمودتگان دوره نوع عنوان درج

صدورمعافتاتحجتلیبرایدانشجویان.آمودتگانالزامیاساالکترونتکیدرمدار تحجتلیدانش

نظامیادگتریالکترونتکیمشروطبهشرکادرآزمونبرگزارشدهتوسيسازمانسنجشومجوب

 .باشدبودنمقطعرشتهوموسساتتوسيشورایگسترشآموزشعالیبالمانعمی

 

http://127.0.0.1/saya/chat/changequestion.php?a=clarif&b=%D8%A7%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C&c=%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://127.0.0.1/saya/chat/changequestion.php?a=clarif&b=%D8%A7%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C&c=%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://127.0.0.1/saya/chat/changequestion.php?a=clarif&b=%D8%A7%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C&c=%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://127.0.0.1/saya/chat/changequestion.php?a=clarif&b=%D8%A7%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C&c=%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://127.0.0.1/saya/chat/changequestion.php?a=clarif&b=%D8%A7%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C&c=%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84
http://127.0.0.1/saya/chat/changequestion.php?a=clarif&b=%D8%A7%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C&c=%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84
http://127.0.0.1/saya/chat/changequestion.php?a=clarif&b=%D8%A7%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C&c=%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://127.0.0.1/saya/chat/changequestion.php?a=clarif&b=%D8%A7%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C&c=%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://127.0.0.1/saya/chat/changequestion.php?a=clarif&b=%D8%A7%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C&c=%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
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 (ابهام معنا دار: )مثال دوم

 ؟دمجازیچندسا اساسقفمدتمجازتحجتلدرکارشناسیارش :کاربر

 سقفمدتمجازتحجتلدرکارشناسیارشدمجازیچندسا "کهدرسوا سقفلغا:ستستم

یکیازلغاتزیررابهشایاینلغا.استفادهکردید،درهتچکدامازمتونمرشعوشودنداشا"اسا

.نمایتدویاکلمهموردنظردودراتایپکنتدانت اب

 سابقه حقوقی حقوق تحقق حقوق

 آندرمجموعهمتونوشودنداشتهاسا،کاربرمترادف"سقف"ازآنجاکهکلمه)"حداکثر":کاربر

(کندتایپمیرا

 ستستم تحجحداکثر: مجاز دورهتلمدت ناپیکارشناسیهادر اسا1توستهارشد .سا 

در.شودبگ راندازدانشگاهمربوطادراجمیاینزمانکهدانشجونتواندواحدهایدورهرادردرصورتی

.تواندحداکثرمدتمجازتحجتلراتایکسا افزایشدهدشورایآموزشیموسسهمی،مواردداص

.دهدتجحتحدطایامالییرانمایشمیایازتش تصونمونه -5شکل



 ای از تشخیص و تصحیح خطای امالیی  نمونه 3-5شکل 

 

http://localhost/saya/chat/changequestion.php?a=clarif&b=%D8%B3%D9%82%D9%81&c=%C3%97%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://localhost/saya/chat/changequestion.php?a=clarif&b=%D8%B3%D9%82%D9%81&c=%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82
http://localhost/saya/chat/changequestion.php?a=clarif&b=%D8%B3%D9%82%D9%81&c=%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82
http://localhost/saya/chat/changequestion.php?a=clarif&b=%D8%B3%D9%82%D9%81&c=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://localhost/saya/chat/changequestion.php?a=clarif&b=%D8%B3%D9%82%D9%81&c=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://localhost/saya/chat/changequestion.php?a=clarif&b=%D8%B3%D9%82%D9%81&c=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C
http://localhost/saya/chat/changequestion.php?a=clarif&b=%D8%B3%D9%82%D9%81&c=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C
http://localhost/saya/chat/changequestion.php?a=clarif&b=%D8%B3%D9%82%D9%81&c=%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87
http://localhost/saya/chat/changequestion.php?a=clarif&b=%D8%B3%D9%82%D9%81&c=%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87
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 پاسخگویی به سواالت دارای ضمیر 5-2-3

پرسش مجموعه پاس طراحیشده، پرسشو ستستم پاس در و درها کاربر به شده هایارائه

می نگهداری ستستم پرسشحافظه بتواند کاربر تا نمایدشود مطرح را مرتبي های پرسش. هااین

توانندازطریقضمتربهیکدیگروابستگیداشتهباشندمی دقاپاس گویی. وشودضمایردرسوا ،

روپتشازآنکهستستمبهسوا کاربرپاس ازاین.دهدهایپرسشوپاس راکاهشمیمستست

.دهد،ضمایرموشوددرسوا بایدبامرشعمناسبشایگزینشوند

ستستم شد، فجلقبلاشاره در که هایپتشتنهمانگونه پارسرعمدتا است راجهایاز زباندر

امادرستستمطراحیشده.کردندهاینحویشهاتعتتنمرشعاستفادهمیعباراتاسمیوویژگی

هایآماری،دانشموشوددرمتونشهاشودوتنهابابکارگتریتکنتکازگرامرومعنااستفادهنمی

پ یرودکارمرشعضمایرامکانروتعتتنوشایگزینیدازاین.شودپاس گوییبهسواتتاست راجمی

.نتسا

کندوازاینطریقمرشعدرروشپتشنهادشدهستستمشهاتعتتنمرشعباکاربرتعاملبرقرارمی

نماید،بهاینمنظورپسازتش تصضمتردرسوا وبادرنظرگرفتناینحقتقاراشایگزینمی

وا قبلکهاحتماتمرشعضمتردرسوا قبلوشودداردستستمکلماتپرتکراروبیمعناراازس

سپس.نمایدتااهمتاکلماتدیگرباتوشهبهتعداددفعاتتکرارشاندرمتونتعتتنشودح فمی

تواندیکیازاینکلماترابهعنوانمرشعکاربرمی.شوندکلماتیافاشدهبهکاربرپتشنهاددادهمی

باشد،مرشعموردنظردودانت ابکندویاچنانچهمرشعدربتنکلماتپتشنهادشدهوشودنداشته

تایپنماید را شایگزینضمترمی. ازمتونستستممرشعرا پاس را نمایدوپسازبازسازیسوا ،

نمایشمیبازیابیمی بهکاربر دهدکندو مثا زیرپرسش. هایدارایضمایرهستندکهمطرحدو

 .هاپاس دادهاسااندوستستمبهآنشده

 : مثال اول

 ؟دورهمجازیچگونهاساامتحاناتنحوهبرگزاری:کاربر
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 دورهامتحانات:ستستم حضورتکیالکترونیادگترییهادر صورت مرکزیبه محل در و

.گرددیدانشگاهبرگزارمتکیالکترونیهاآموزش

 ؟داشتهباشدآنتواندغتباغترموشهدرآیادانشجومی:کاربر

 انت ابنمودهویامرشعمناسبراتایپ"آن"یکیازعباراتزیررابهعنوانمرشعضمتر:ستستم

نمایتد؟

مجازیدورهامتحاناتبرگزاری

تواندغتباآیادانشجومی"کندوستستمسوا اولتهکاربررابهفرمکاربربررویامتحاناتکلتکمی

:دهدکندوپاس زیررابهکاربرنمایشمیمیبازسازی"داشتهباشدامتحاناتغترموشهدر

 ستستم دورهامتحانات: حضورتکیالکترونیادگترییهادر صورت مرکزیبه محل در و

هرسا تمنیاندانشجودرامتحانپاترموشهغغتبا.گرددیدانشگاهبرگزارمتکیالکترونیهاآموزش

برا صفر شلسهامتحانتباغکهدرصورتی.آندرساسایدرسبهمنزلهکسبنمره دانشجودر

.شودیدادهشوددرسمزبورح فمتصازنظرموسسهموشهتش سا تمنیانپا

 : مثال دوم

 ؟وشودداردهایمجازیدورهآمودتگاندانشآیاامکانادامهتحجتلبرای:کاربر

 ستستم محور: آموزش شتوه به الکترونتکی ارشد کارشناسی دوره .باشدمیبرگزاری

مدورهیناآمودتگاندانش ادامهتحجتوانندیها مقاطعباتتر مزاتلدر از ویاست دامیایدهندو

درتکیدرجعنواننوعدورهآموزشالکترون.آمودتگانبردوردارگردنددانشیرهمانندسایاشتماع

.اسایآمودتگانالزامدانشتلیمدار تحج

 ؟شوددرجمیآنهاترونتکیدرمدار آیاعنوانآموزشالک:کاربر

 بهعنوانمرشعضمتر:ستستم را عباراتزیر مرشعمناسبرا"آنها"یکیاز یا و انت ابنموده

تایپنمایتد؟

مجازیآمودتگاندانشتحجتلادامه
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 ضمتر مرشع که آنجا " آنها"از مجازیدورهآمودتگاندانش"عبارت عبارات"های در و اسا

.کندوشودندارد،کاربرمرشعآنراتایپمیپتشنهادی

 هایمجازیدورهآمودتگاندانش:کاربر

 اسایآمودتگانالزامدانشتلیدرمدار تحجتکیعنواننوعدورهآموزشالکتروندرج:ستستم.

صدورمعافتاتحجتلیبرایدانشجویاننظامیادگتریالکترونتکیمشروطبهشرکادرآزمونبرگزار

توسيسازمانسنجشومجوببودنمقطعرشتهوموسساتتوسيشورایگسترشآموزششده

می بالمانع دوره.باشدعالی دانشگاهآموزشدر تمام در الکترونتکی نظامهای بر مبتنی هایکشور

 .واحدیاسا

.دهدایازشایگزینیمراشعضمایررانشانمینمونه9-5شکل






 ضمایر جایگزینی مراجعای از  نمونه 9-5شکل 
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 پاسخگویی به سواالت حذفی 5-2-9

پرسش مجموعه پاس طراحیشده، پرسشو ستستم پاس در و درها کاربر به شده هایارائه

کاربربتواندپرسشحافظهستستمنگهداریمی مطرحنمایدشودتا هایمرتبيرا بردیموارد،. در

ح معنایی قرینه به پرسشپترو از دودب شی پرسشقبلی به وابسته را آن که اسا شده  ف

روازاین.دهدهایپرسشوپاس راکاهشمیهادقاپاس گوییستستمح فاینب ش.نمایدمی

.هابایدبازسازیشودهاپاس دهد،ب شح فشدهآنگونهپرسشکهستستمبهاینپتشازآن

درروشپتشنهادشدهبادرنظرگرفتن.باشندیمیترسواتتح فیمعموتدارایسادتارکوتاه

.شوندباشدبهعنوانپرسشح فیشنادتهمیکلمهیاکمتر هااینحقتقا،سواتتیکهطو آن

ح فیمعموتدرسوا قبلیموشوداساوبهایندلتلستستمابتدا ب شح فشدهدرسواتت

ازسوا قبل را بهکلماتپرتکراروبیمعنا ارزشآنرا با یح فنمودهوسپسکلماتکلتدیو

ح فیوپاس مثا زیر،یکنمونهپرسش.دهدسوا فعلیافزودهوشستجورابراساسآنانجاممی

.دهدرانشانمیستستمبهآن

 مثال 

 ؟آیاامکانانتقا دانشجودردورهمجازیوشوددارد:کاربر

 معن:ستستم تلمحلتحجتترتغیانتقا به از دیکدانشجو موسسه به همانیگرموسسه در

تحج مقطع همان و انتقا .اساتلیرشته نظام در متکیالکترونیادگتریدانشجو .باشدیممنوع

.موسساتدادلودارجکشوردرموسساتوبرعکسممنوعاسایانشدندانشجومهمان

 شدنچطور؟مهمان:کاربر

(شدنمهمان+دانشجودردورهمجازیانتقا )شستجویستستم

 ستستم: نظام در دانشجو متکیالکترونیادگتریانتقا  دانشجومهمان.باشدیممنوع یانشدن

موظفاساحداکثرظرفدانشجو.موسساتدادلودارجکشوردرموسساتوبرعکسممنوعاسا
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.یدم تلفموسسهاقدامنمایحسابباواحدهایهنسبابهتسونامهیانماهپسازدفاعپایکمدت

.دهدهایح فیرانشانمیایازپرسشنمونه5-5شکل



 های حذفی ای از پرسش نمونه 5-5شکل 

 

 های آماری با استفاده از تکنیک ای از متون قطعهبازیابی  5-2-5

آماری رویکرد به توشه با اینتحقتق موشوددر نام به الگوریتمی JIRSاز قطعهشهاتعتتن

متن از کوتاهی میکه پاس  می،باشدشامل .گردداستفاده وJIRSالگوریتم آماری یکتکنتک

زباناساکهبراساسمد  نمایدعملمیگرام-Nمستقلاز . براساسقطعهاینالگوریتمبههر

 طو  و میگرام-Nتعداد ادتجاص امتتازی سوا  با مشتر  دارایهای که را پاراگرافی و دهد

،باشدکهبهاحتما زیادشاملپاس صحتحپرسشکاربرمیایقطعهبتشترینامتتازاسابهعنوان

.گرداندبازمی

هااساومستقلازمکانلغاتهامجموعوزنلغاتتشکتلدهندهآنگرام-Nدراینمد وزن

 is the capital of "و "the capital of Croatia is"شمالتهایگرام-Nبهعنوانمثا وزن.باشدمی

Croatia"متوندرموشودهمانلغاتعمدتاهاباتوشهبهاینکهلغاتموشوددرپرسش.یکساناسا
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هستند تفاوتو آنموقعتا،تنها شمله در اینباشدمیها دقادوبی، از بازگرداندنالگوریتم در

[.94]بردورداراساقطعهمناسب

:باشداعما انجامشدهتوسياینالگوریتمبهترتتبزیرمی

2-  الگوریتم از استفاده کلماتTF*IDFبا با متناسب متن در موشود شمالت از هریک به ،

وزنیادتجاصمی پرسشکاربر بتنآنیابدمشتر آنبا سپساز شمالتو وزنبتشترها با

 .دشونبازگرداندهمی

شمال -1 انت ابشدهتاز قبل مرحله در می،اندیکه پاراگرافاستفاده شودبرایتشکتل این.

بهشملهموشودتشکتلمی الحاقشمالتمجاور شودپاراگرافاز شاملdبهعنوانمثا سند.

مجموعه باشدمی              بهصورتشملهnایاز برایهریکازشمالتانت اب.

 مانند اندازه    شده با پاراگرافی ،m=2k+1  شمالت الحاق تشکتل                  از

ایپاراگرافسهشمله12نشاندادکهباتعتتن[94]گومزتحقتقاتانجامشدهتوسي.شودمی

وزنهریکازلغاتموشوددر.باشندبازگرداندهشدهصحتحمیهایپاس %42برایهرپرسش،

 :شودسوا بافرمو زیرمحاسبهمی

(5-2)      
       

       


طبقفرمو .هایمجموعهاساتعدادکلپاراگراف Nو   هایدارایلغاتعدادپاراگراف   ،  

باردرپاراگرافظاهرشود،دارایبتشترینارزشبودهووزنآنبرابرفقيیک    فوقاگرلغا

کمترین   دواهدبودودرنتتجه     همچنتنبرایکلماتپرتکرار،.بایکدواهدبود

.مقداررادواهدداشا

آن،گرام-nوزنیک لغاتتشکتلدهنده وزن محاسبهواساگرام-nمجموع زیر فرمو  با

:شودمی

(5-1)         
 
   

:اسا تشکتلشده    تا   باشدکهازلغاتمیx گرام-nوزنلغات    و....،   درفرمو فوق
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(5- )              

:شودبااستفادهازفرمو زیرمحاسبهمیqوپرسشpشباهاپاراگراف

(5-9)         
 

    
 

   

      
 

         
    



Qازایمجموعهn-پاراگرافگرام لغاتآندرپرسشکاربرکلتهباشدکهمیpهایموشوددر

:اساکهشرایيزیرراداردQایاززیرمجموعهPوشودداردو

(5-5)              

                                     

                              

                             

.اسا xگرام-nمجموعهلغاتموشوددرT(x)درروابيفوق،

امابا.هااساگرام،شمارشتعدادلغاتبتنآن-nگتریفاصلهبتندوترینروشبرایاندازهساده

گرام-nوxگرام-nتوشهبهکاهشدطیوسریعتابعفاصلهفوقباافزایشتعدادلغات،فاصله

:شودمیبااستفادهازفرمو زیرمحاسبه     

(5-2)= 1+α ln(1+L)           

L لغاتبتندو -nتعداد      گرام، ،n-گرامدارایبتشترینوزنوαتوشهبه با ثابتیاساکه

.باشدمی2.2برابرباαشود؛بهترینمقدارگراممقداردهیمی-nمتزاناهمتافاصلهدو



 های پرتکرار پیشنهاد پرسش 5-2-6 

نمایندکهمرتبيبامجموعههاییمطرحمیعمدتاپرسشکاربرانهایپرسشوپاس ،درستستم

پاس  میپرسشو پتشتن میهای پرسشتغتتر ندرتموضوع به و .نمایدباشد ویژگی این دراز

.شودبتنیتاپرسشاحتمالیبعدیکاربرپتشاستفادهنموده،ستستمپرسشوپاس طراحیشده

.باشدمیدامنهاطالعاتکاربروافزایشحفظانسجامگفتگوکمکبههدفازارائهاینماژو 



42 

 

 شدهدر روشپتشنهاد پرسش، پاس هامجموعه درهایو شده نگهداریارائه ستستم حافظه

پساز،نمودهستستمازاینمجموعهاستفاده.یابدحجمآنافزایشمیباگ شازمانکهدنشومی

وهریکپاس ارائهشدهبتنشباهامتزانگرام،-Nروشبکارگتریباوپرسشکاربرپاس گوییبه

سوا دارایبتشترینشباهاباپاس سوا فعلیرا5سپس.نمایدمیتعتتنراهایپرتکرارپرسشاز

تواندآنراانت ابنمودهوهامیازاینسوا یککاربرباکلتکبررویهر.نمایدبهکاربرپتشنهادمی

کند مطرح را دود متفاوت سوا  یا . با اسا بدیهی بتن پرسشاز انت اب هایپرسشمجموعه

شده پتشنهاد ، در شستجو به نتاز بدون ستستم پاس  پاس متون، پرسشو مجموعه از را هاآن

وسرعاپاس گوییراافزایشفرایندشستجوراتسهتلاینامر.کندانت ابنمودهوبهکاربرارائهمی

داد .دواهد پرسش2-5شکل پرسش به شده ارائه پاس  با مرتبي "های از استفاده وامشرایي

.دهدرانشانمی"؟تسادانشجوییچ



 های مرتبط با پرسش کاربر ارائه پرسش 6-5شکل 
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 و بررسی نتایج حاصل ارزیابی سیستم 5-3

.گتریمعتارهایکمیوکتفیانجامشدهاسادراینتحقتق،بااندازهارزیابیستستمطراحیشده

ایجادشدهکهدرآنهتچتعاملیبتنکاربروستستمپرسشوپاس بهاینمنظوریکنس هساده

هایبازیابیاسنادوبازیابیقطعهمتون،وباورودهرپرسش،ستستمبااستفادهازتکنتکوشودندارد

ارائهمی بهکاربر اینستستممقایسهستستمتعاملی.نمایدپاس مناسبرا با طراحیشده مال ،

کتفیآنمی یادگتریو.باشدارزیابیکمیو منظور تسابه آموزشو یکمجموعه همچنتناز

.شوداساکهدرادامهمعرفیمیارزیابیستستماستفادهشده



 مجموعه آموزش و تست 5-3-1

و WMPR-QA1-2015 ،WMPR-QA2-2015دادگانفارسیبانامدراینتحقتق،ازسهپایگاه

WMPR-QA3-2015 درسهپایگاهدادگانفوقمش جات)شهاآموزشستستماستفادهشدهاسا

دادگانفوقتهتهشدهکهمجموعهسهپایگاهپرسشوپاس از22همچنتن(.آمدهاسا -2ب ش

هایممکن،اینمجموعهبهمنظوربررسیکلتهحالا.شدهاساازآنبرایارزیابیستستماستفاده

پرسششاملضمتر22پرسششاملدطایامالیی،4پرسشح فی، 2پرسشمستقل،92شامل

.باشدپرسششاملکلماتناشنادتهمی4و



 ارزیابی کمی 5-3-2

نس هبهموشوددرمجموعهتساپرسش22شهاارزیابیکمی، " تعاملی" و" استاندارد"دو

گرددبرایهرپرسشحتمایکپاس ارائهمیدراینستستم.شدهاساداده ل ا مقادیربهدسا،

- توضتحاتبتشتردرب ش)باشندیکسانمی،بازدوانی ودقا،صحا،افهایمعتارتوسيآمده

پایان9-  اسااز ارائهشده پاس همچنتن.(نامه اینکه به توشه بهشکلبا قطعه"هایارائهشده
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درقطعهمتنبازگردانده"هستهاصلی"ویا"عبارتاسمی"هستندمعتارصحاپاس ،وشود"متن

22نس هتعاملیاز.شدهاسا بهدرستیپاس دادهاساودر72پرسشمطرحشده، پرسشرا

نتتجه

F-measure=Accuracy=Recall=Precision=70/81=86.4% 

پرسشپاس صحتحدادهوازدقا51پرسشوپاس تنهابهایندرحالتساکهنس هاستاندارد

.بردورداربودهاسا %29.2

F-measure=Accuracy=Recall=Precision=52/81=64.1% 

هایپرسشوپاس دقاتعاملبهستستمتواننتتجهگرفاکهافزودنبامقایسهمقادیرفوقمی

.افزایشدادهاسا .11%پاس گوییرا

 پرسشنمونه2-5شدو  از ییهاای که آنرا برای ها صحتح پاس  تعاملی ستستموستستم

.دهدنشانمی،استانداردپاس اشتباهبازگرداندهاسا
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 دو سیستم تعاملی و استاندارد ها در و پاسخ  ای از پرسش نمونه 1-5جدول 

 توضیحات پاسخ سیستم استاندارد پاسخ سیستم تعاملی پرسش نوع خطا شماره

کلمه  1

 ناشناخته

اگرمعد کلدانشجوکارشناسی

شودچهچهاردهارشدکمتراز

؟بایدکرد

متانگتننمراتدروس

دانشجودردورهکارشناسی

سا ارشددرهرنتم

کمتر29تحجتلینبایداز

باشداگرنمراتدانشجودر

29سا تحجتلیازیکنتم

کمترباشددانشجومشروط

.شودقلمدادمی

حداقلنمرهقبولیدرهردرساعمازدروس

مجوبدورهیادروسشبرانیدردوره

اسااگرنمرهدانشجودر21ارشدکارشناسی

تواندباشدمی21یکدرسادتتاریکمتراز

باموافقااستادمربوطبهشایآندرس

درسدیگریراباپرداداشهریهآنطبق

.تعرفهانت ابنماید

29درپایگاهدادگانبهشایچهارده،از

 .ناشنادتهاساچهارده استفادهشدهوکلمه

کلمه  2

 ناشناخته

کارشناسیارشدمجازیآموزشی

؟پژوهشیاسایا

یدورهکارشناسیبرگزار

توهبهشمجازیارشد

.باشدیآموزشمحورم



هایآموزشیکارشناسیارشدمجازیدوره

پسازتایتددرشورایتحجتالتتکمتلیو

نفر12کهحداقلشورایدانشگاهدرصورتی

برگزارنامشدهداشتهباشنددانشجویثبا

.گردندمی

"پژوهشمحور"دراینپرسشبهشایلغا

استفادهشدهاسا"پژوهشی"ازلغا

 .کهدرمتنوشودندارد

کلمه  3

 ناشناخته
مدتتحجتلدرکارشناسیسقف

؟ارشدمجازیچندسا اسا

حداکثرمدتمجازتحجتل

هایکارشناسیدردوره

سا اسا1ارشدناپتوسته

کهدانشجونتوانددرصورتی

واحدهایدورهرادر

حداکثرمدتمجازتحجتل

مدتمجازاستفادهازوامدرمدتتحجتل

سا 2دکترایت ججیپتوستهحداکثر

سا نتم22لیمعاد تحجت

ازلغا"حداکثر"دراینپرسشبهشایلغا

استفادهشدهاسا"سقف"

.کهدرمتنوشودندارد
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باموفقتابگ رانداز

دانشگاهمربوطادراج

.شودمی

پرسش  9

 حذفی

چطور؟انتقا 



دانشجودرنظامانتقا 

ممنوعتکیالکترونیادگتری

.باشدیم

انتقا اعضایهتئاعلمیرسمیقطعیو

موسسهآزمایشیبهموسساتدیگرباموافقا

.پ یراسامبداومقجدامکان

آیاامکان"اینپرسشمرتبي،پسازپرسش

آموزشمهمانشدندانشجودردوره

.مطرحشدهاسا"وشودداردالکترونتکی

پرسش  5

 حذفی

عالوهبربرگزاریحضوریچطور؟

هایمجازیبهکالس

صورتهفتگی،یکشلسه

کالسحضوریدرهفته

او ترمویکشلسهکالس

حضوریدیگردوهفتهقبل

ازبرگزاریامتحانات

دورهکارشناسیترمپایان

برگزارارشدمجازی

.شودمی

هرواحددرسیدریادگتریالکترونتکیبه

5حداقلساعاآموزشحضوری27-25ازای

ساعاتولتدمحتویمفتدعلمیبهصورت

.الکترونتکیاسا

تعداد"اینپرسشمرتبيپسازپرسش

درکارشناسیارشدمجازیکالسغترحضوری

.مطرحشدهاسا"چقدراسا

پرسش  6

 حذفی

 و ضمیر

ومبلغاقساطتعدادتعدادآنچطور؟

وامتالتمندانازتسهبهره

توسيصندوقدانشجویی

تتنتعیانرفاهدانشجو

.دواهدشد



وامیوآموزشیعمومیيشرا

شئونیاورعایادالقتابودنصالحدارا

ییدانشجو

تلیبورستحجیااستفادهازوامکمکعدم

تزمطبقمقرراتیاد حداقلتعدادواحدها

تماموقایدانشجویآموزش



مبلغ"اینپرسشمرتبيپسازپرسش

دانشجوییچگونهتعتتنهایواماقساط

.مطرحشدهاسا"شودمی
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خطای  7

 امالیی

دانشجو  دهیییا امکان انتقال آ

؟وجود دارد

دانشجودریبدهانتقا 

یکوتلیرشتهتحجیک

یمقطعدردانشگاهدولت

.باشدیبالمانعم

تکیالکترونیادگتریدانشجودرنظامانتقا 

.باشدیممنوعم

اشتباهابهشای"یدهی"دراینپرسشلغا

.تایپشدهاسا"بدهی"لغا

خطای  8

 امالیی
هایدانشجوییواماتساطمبلغ

؟شودچگونهتعتتنمی

ومبلغاقساطتعداد

وامتالتمندانازتسهبهره

توسيصندوقدانشجویی

تتنتعیانرفاهدانشجو

.دواهدشد



دانشجویانانجرافیتار تحجتلوادراشی

هایدریافتیوپرداداکاملوامملزمبه

هایمربوطبهاستفادهازدوابگاههزینه

.باشنددانشجوییمی

اشتباهابهشای"اتساط"دراینپرسشلغا

.تایپشدهاسا"قسي"لغا

حداقلچهتعداددانشجوبرای ضمیر 4

نامهابایدثبادورهاینبرگزاری

؟کنند

هایآموزشیدوره

مجازیکارشناسیارشد

پسازتایتددرشورای

تحجتالتتکمتلیوشورای

کهدانشگاهدرصورتی

نفردانشجوی12حداقل

نامشدهداشتهباشندثبا

.گردندبرگزارمی

توانندهایآموزشیبرحسبضرورتمیگروه

ازوشودمحققتنم کوربرایبرگزاری

هایهایآموزشیدرزمتنهتکنتککارگاه

اندازیآزمایشگاهوکسبراهشدیدعلمی،

ددماتمشاورهبابرنامهمنظمدعوتنمایندو

هابهمنزلهبرنامهثابادرسیهرترمایندوره

.درنظرگرفتهشود

دورهمجازی"عبارتشایگزین"این"ضمتر

.شدهاسا"کارشناسیارشد

وامیه،وامشهر:انواعوامانواعآنچتسا؟ ضمیر 12

،وامیارتحجعمرهوز

،واممسکنوام،تلیتحج

وامتن،مسکنمتاهل

ممتازونمونهتلیتحج

ازانواعدرآمدهایم کوردرمادهفوقفقي

درآمدهایناشیازعوارضعمومیمشمو 

هایمقرردرهاوحدنجابپرداداسهمته

.باشدقانونشهرداریمی22ماده

.شدهاسا"وام"شایگزینلغا"آن"ضمتر
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 ارزیابی کیفی 5-3-3

هرچندارزیابی.باشدمعتاردیگریکهبرایارزیابیاینستستماستفادهشدهاسامعتارکتفیمی

مبتنیبرستستمبودهوتنهابهپاس ارائهشدهتوشه،هایپرسشوپاس تعاملیبستاریازستستم

ارزیابیبردیکنندمی ازستستم، طراحاندیگر و بوده پاس تعاملیمبتنیبرکاربر هایپرسشو

.دهندمتزانرضایاکاربرازکتفتاتعاملرامال ارزیابیستستمدودقرارمی

 ماناندهار کنستانتتنوا[7 ]کوارترونیو پاس برایارزیابیستستم [22] و دود،هایپرسشو

کاربرانپسازپایانفرایندپاس گوییبادادن.انددادهایرادرادتتارکاربرانستستمقرارپرسشنامه

ارزیابیکتفی.نمایندامتتازبههریکازسواتتپرسشنامه،کتفتاتعاملوکاراییستستمرااعالممی

PARADISE [52]اینپرسشنامهکهبراساساستانداردهایبااستفادهازنتزستستمطراحیشده

تفاوتدربااینوشود(.ارائهشدهاسا1-7-9متنپرسشنامهدرب ش)انجامشدهاسا،تهتهشده

اندمقایسهکتفیستستمطراحیهااستفادهکردهدجوصتاتوسطحدانشکاربرانیکهازاینستستم

.سازدهانامعتبرمیشدهراباآنستستم

 مرحله، این 5در اطالعات بازیابی و شستجو مفاهتم با آشنا باید.انت ابشدندکاربر کاربران

پرسشوپاس مطرحوپسازپایانفرایندهایسادهوتعاملینس ههایدودراازهریکازپرسش

:کردندمیپاس گویی،پرسشنامهزیرراتکمتل

 ستستمبهدساآورید؟بهچهمتزانتوانستتداطالعاتموردنظردودرااز(2

 کنتدستستمدردر منظورشماموفقبودهاسا؟آیافکرمی(1

؟هاساآیادسترسیبهاطالعاتموردنظرتانبرایشماسادهبود( 

سادتارشدیدبهنظرتانمنطقیبود(9 کلماتیا بتانمجددسوا با دردواساستستمدر هآیا

؟اسا

کهدرآیندهمجدداازاینستستماستفادهنمایتد؟هاساایبودآیاکاربااینستستمبگونه(5

آیاسرعاستستمدرپاس گوییبهسواتتشمامناسببودهاسا؟(2
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 کنتد؟درکل،کتفتاتعاملستستمبادودراچگونهارزیابیمی(7

پنجبهمعنایوحداقلامتتازیکبهمعنای)امتتازدادهشدهبههرپرسش،عددیبتنیکتاپنج

.دهدرانشانمیتوسياینکاربرانمتانگتنامتتازاتواردشده1-5شدو .اسا(حداکثرامتتاز



 کاربران میانگین امتیازات 2-5جدول 
 

میانگین امتیازات  پرسش شماره

 نسخه ساده

میانگین امتیازات 

 نسخه تعاملی

بهچهمتزانتوانستتداطالعاتموردنظردودرا2

ستستمبهدساآورید؟از

 .29

کنتدستستمدردر منظورشماآیافکرمی1

موفقبودهاسا؟

 .1 .7

آیادسترسیبهاطالعاتموردنظرتانبرایشما 

؟هاساسادهبود

 .9 .4

آیادردواساستستمدربتانمجددسوا با9

هکلماتیاسادتارشدیدبهنظرتانمنطقیبود

؟اسا



- .2

کهدرهاساایبودآیاکاربااینستستمبگونه5

آیندهمجدداازاینستستماستفادهنمایتد؟

 .1 .2

آیاسرعاستستمدرپاس گوییبهسواتتشما2

مناسببودهاسا؟

1.41.2

متزانرضایادودازستستمرااعالمدرکل،7

؟نمایتد

 .79.2



:گترینمودتوانمواردزیررانتتجهمیبامقایسهمقادیربهدساآمده

 .(2پرسش)اندکاربراندراستفادهازنس هتعاملی،اطالعاتبتشتریراکسبنموده (2

اینامرنس هتعاملیدردر منظورکاربرانموفق (1 امکانبهدلتلتواندمیتربودهاساو

 .(1پرسش)باشدهامیرفعابهامتوسياینستستم

تربهاطالعاتموردنتازدهدکاربراندرنس هتعاملیسادهاآمدهنشانمیمقادیربهدس ( 

کرده و"پتشنهادپرسش"بهدلتلافزودنماژو تواندمیواینامرانددوددسترسیپتدا
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 .( پرسش)باشد"پتشنهادعباراتپرتکراردرپرسش"

متانگتنبهدساآمده،فقيشهاارزیابیستستمتعاملیطراحیشدهاساو(9)پرسش (9

 .هاداردنشانازمنطقیبودنپتشنهادستستمدربازسازیپرسش

متاسفانهکاربرانتمایلبتشتریبهاستفادهمجددازستستمپرسشوپاس استاندارداظهار (5

اینواندداشته نتز موارد بردی دادهدر توضتح گونه که سرعا"اند افزایش صورت در

 .(5پرسش)"متعاملیاستفادهدواهندنمودپاس گوییازستست

پرسش (2 برای آمده دسا به (2)مقادیر می، ستستمنشان در پاس گویی سرعا که دهد

تواندانجامبردیباشدودلتلاینامرمیپرسشوپاس استانداردبتشترازنس هتعاملیمی

 .هادرنس هتعاملیدرسماسرورباشدپردازش

البتهمتزانرضایادرستستمپرسشودوستستمرضایانسبیداشتهکاربرانازهر (7 اند،

 .(7پرسش)پاس تعاملیکمیبتشتربودهاسا

بودهکهبتانگررضایانسبیکاربر1.5تزمبهذکراساکهمتانگتنامتتازاتدرهرپرسشبتشتراز

.دهدهرانمایشمینمودارارزیابیکتفیستستمطراحیشد7-5شکل.درآنپرسشاسا



 نمودار ارزیابی کیفی سیستم طراحی شده 7-5شکل 
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 فصل ششم

 جمع بندی و کارهای آینده
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زیرشاده بازیابیاطالعاتاساکهدرآنکاربرپرسشعلمایازنظامپرسشوپاس اتوماتتک،

ترینپاس مناسبدهدمیکندوستستمپاس کوتاهیراکهاحتما دودرابهزبانطبتعیمطرحمی

باتوشهبهابهاماتموشوددرزبانطبتعی،تالشبرایفهمپرسشکاربرو.گرداندمیباشدبهویباز

ت مورد اسابازگرداندنپاس مناسبهمواره بوده وشهپژوهشگراناینحوزه اینتحقتقسعی. در

هایآماریوبدونتوشهبهروابيمعناییوگرامر،یکستستمپرسششدهاسابابکارگتریتکنتک

درمتونسادتارنتافتهنهفتهازدانشطراحیشدهدرستستم.وپاس مستقلاززبانطراحیشود

همچنتن.شهاافزایشدقاپاس گوییاستفادهشدهاسا،بهاماتبرایایجادتعاملباکاربرورفعا

کندتاپرسشبهکاربرکمکمیناسبباتوشهباتاری چهگفتگوهااینستستمباارائهپتشنهاداتم

ایننتایجیکیدیگراز.تریازستستمدریافانمایدپاس مناسبدودرابهترمطرحکندودرنتتجه

 تحقتق، تهته و ارزیابیستستمدادگانفارسیپایگاهاولتناست راج هایپرسشوبرایطراحیو

 پاس  پایگاه.باشدمیفارسی سه تحقتق این در با فارسی نامدادگان ،WMPR-QA1-2015های

WMPR-QA2-2015وWMPR-QA3-2015کاویوهماکنونازآزمایشگاهوبکههاساتهتهشد

.باشندمیدریافاقابل2دانشگاهصنعتیشاهرودشناساییالگو

توانبههایپرسشوپاس تعاملیمیدرحوزهستستمهایپژوهشیبرایادامهکاربهعنوانایده

:مواردزیراشارهنمود

قطعهمتونبهدساآمدهازاسنادم تلف،ودالصهسازییافتنراهکارهاییبهمنظورترکتب (2

گیادغامچگونتواندبهدر بهترانجاماینپژوهشمی.هایپژوهشیباشدهزیکیازحوتواندمی

 .کمکنمایددرقالبیکپاس واحدبهکاربرنتتجهارائهتوسيستستموچندپاس 

بهعنوانمثا .دراینتحقتق،مرتبيبودنیکپرسشباپرسشقبلازآنبررسیشدهاسا (1

سشقبلشستجورمرشعآنرادرپستستمطراحیشدهدرصورتوشودضمتردریکپرسش،

وباهممطرحشوندمرتبيایبهصورتمجموعهتوانندکهسواتتمیبایدتوشهداشا.نمایدمی

                                                 
1 http://wmpr.ir/fa/index/category/53 

http://wmpr.ir/fa/index/category/53
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درپاس قبلویاحتیدرتاری چهگفتگویکاربروستستمممکناسامرشعیکضمتربنابراین

زنجترهبررسی.بررسیتاری چهگفتگوهاضروریاساارائهراهکاریشهاروازاین.موشودباشد

 .آیندهمحسوبشودتواندیکیازاهدافپژوهشیمی،مارکوفبهعنوانیکراهکارمناسب

بایدامکانوشودباشد،بازیابیاطالعاتازمتونسادتارنتافتهمیهدفاینتحقتق،ازآنجاکه ( 

بهعنوانمثا منابعدادهممکن.هابررسیگرددابهاماتدرمتونوراهکارمناسبشهارفعآن

.ها،دقاپاس راافزایشدواهددادکهتعتتنوشایگزینیمراشعآناساشاملضمایرباشد
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 پیوست

 فرم ارزیابی کیفی( الف

 بسمه تعالی

:کاربرعزیز

باسالمواحترامدواهشمنداساپرسشنامهزیرراکهشهاارزیابیعملکردستستممورداستفاده

شماطراحیشدهاسا،مطالعهفرمودهوبهسواتتآنبادادنامتتازموردنظرتانازیکتاپنجپاس 

کما تشکرمایتدفرازشنابعالیکهبادقانظروصرفوقامارادرارزیابیستستمیاریمی.دهتد

.رادارم


ف
دی

ر
 

لطفا نظر خودتان را در هر یک از 

 5تا  1موضوعات زیر با عددی بین 

 :بیان نمایید

در سیستم   امتیاز
QA 

در سیستم   امتیاز
IQA 

 توضیحات

بهچهمتزانتوانستتداطالعاتمورد2

نظردودراازستستمبهدسا

 آورید؟



در کنتدستستمدرآیافکرمی1

 منظورشماموفقبودهاسا؟



آیادسترسیبهاطالعاتموردنظرتان 

برایشماسادهبودهاسا؟



آیادردواساستستمدربتانمجدد9

سوا باکلماتیاسادتارشدیدبه

نظرتانمنطقیبودهاسا؟



ایبودهآیاکاربااینستستمبگونه5

اساکهدرآیندهمجدداازاین

ستستماستفادهنمایتد؟



آیاسرعاستستمدرپاس گوییبه2

سواتتشمامناسببودهاسا؟



درکل،کتفتاتعاملستستمبا7

 کنتد؟دودراچگونهارزیابیمی
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Abstract. In question answering systems, users ask their questions in a 

natural language and the system returns the one or more possible answers. 

However, in question answering systems there is no continued dialogue 

between the user and the system and the users cannot explain their meaning 

if it is misunderstood by the system. Hence, getting access to the needed 

information is not so easy for the user. Adding interaction to these systems 

enables users to ask related questions and to clarify their meaning and 

increases the accuracy of the answers returned by the system.  

The purpose of this research is to design an interactive question 

answering system which uses statistical techniques to extract the needed 

information from unstructured texts. In contrast to other systems which 

make use of linguistic techniques, this system does not use grammar and 

semantic techniques and so, it is independent of language. It can answer the 

questions asked in any language if the appropriate dataset in that language 

is given to it. In this research, the designed system makes use of a Persian 

dataset for training and testing. The efficiency of the designed system was 

assessed by both qualitative and quantitative measures. The obtained scores 

indicate a 22.3% increase in the accuracy of the answers given by the 

designed system in comparision with the answers given by the QA system. 

Moreover, the examination of the users' comments, clearly showed their 

satisfaction of their interaction with the designed system. 

 

Keywords: Interactive Question Answering System, Information Retrieval, 

Question Answering System, Human and Computer Interaction 
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