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فصل اول

مقدمه

2

1

 1-1مقدمه
هایصحتحودقتقبرایسواتتموردنظردرکوتاهترین

درشهانپرازاطالعاتامروز،یافتنپاس 
زمانممکنبهیکیازچالشهایافرادتبدیلشدهاسا.برایپاس گوییبهایننتازمندیاطالعاتی2

اندکهمیتوانندبرایسواتتکاربرانپاس هاییرا


هایبازیابیاطالعاتطراحیشده

انواعیازستستم
بهصورتمتن،صوت،تجویر،ویدئویاترکتبی ازآنهاراارائهکنند [.]2باتوشهبهافزونگیاطالعات1
در فضای وب بستاری از افراد تالش میکنند تا با بهرهگتری از ستستمهای بازیابی اطالعات مانند
درکوتاهترینزمانممکن

گوگلوغترهنتازمندیهایاطالعاتیدودرا 

ستستمهایکالستکیاهو ،

برطرفنمایند.فرایندبازیابیاطالعاتتوسياینستستمهاشاملمراحلزیراسا:
مطرحمیکنند؛

 )2کاربرانبااستفادهازکلماتوعباراتکلتدینتازاطالعاتیدودرا
)1ستستمبازیابیاطالعاتاسنادمرتبي بانتازاطالعاتیکاربرراازبتنمجموعهاسناددودپتدا
میکند؛

) ستستم اسناد یافا شده را بر اساس متزان ارتباطشان با پرسش مطرح شده توسي کاربر
امتتازدهی9میکند؛
دریافاکردهاند ،بهعنوانپاس 

)9فهرستی ازاسنادمرتبي کهبتشترینامتتازهاراتوسيستستم
میشود.
بهکاربرارائه 
درایننوعبازیابیبهشایپاس دقتقوم تجر،مجموعهایازاسنادمرتبيبهکاربرارائهمیشود
وکاربربایدپاس موردنظردودراازاسنادارائهشدهاست راجنمایدکهاینفرایندنتازمندصرفزمان
وتالشقابلتوشهازسویکاربرمیباشد.برایرفعایناشکا ،ستستمهایپرسشوپاس طراحی

شدهاندکهقادرندسوا کاربررابهشکلزبانطبتعیدریافاکردهو پسازتجزیهوتحلتلسوا و

Information need

1

Redundancy

2

Relevant

3

Rank

4

نتزمجموعهاسنادمرتبي،پاس مناسبودقتقرابهصورتیکمتنکوتاهویاحتییکشمله،
عبارتیاکلمهبازگردانند.
رایانه در حوزه بازیابی
پتدایش ستستمهای پرسش و پاس به عنوان یکی از دستاوردهای علم  
میگردد [ .]2در این ستستمها که شکل
اطالعات و پردازش زبان طبتعی 2به چند دهه قبل باز 
پتچتدهتری از ستستمهای بازیابی اطالعات هستند ،کاربر در هر بار نوباگتری 1فقي میتواند یک

پرسش به صورت مستقل از پرسشهای پتشتن مطرح نماید تا ستستم با استفاده از تکنتکهای
بازگرداند .پسازپایانفرایندپاس گویی،ستستمپرسش
موشودپاس احتمالیرابهصورتکوتاه 
دراینستستمهامطرحشدن

مطرحشدهوپاس آنراازحافظهدودپا میکند.عدموشودحافظه
مجموعهای از سواتت مرتبي با یکدیگر را توسي کاربر غتر ممکن میسازد .عالوه بر این ،موفقتا

دراینستستمهابهنوعپرسشمطرحشدهبستگیدارد.بعضیسواتتمطرحشدهساده

شستجو
بوده و پاس گویی به آنها به راحتی انجام میشود .در مقابل سواتتپتچتدهای مطرحمیشوند که
محدودیاها سبب

میباشد .این 
پاس گویی به آنها نتازمند طرح توضتحات اضافی از سوی کاربر  
میشودتادربستاریازمواردکاربراندریافتنپاس صحتحبامشکلمواشهشوند.
استفادهازمکالماتتعاملیدرارتباطاتروزمرهمردمراقادرمیسازدکهدرصورتلزومس ن
ایندرحالتساکهدرستستمهایپرسشوپاس اتوماتتکامکان

دودراتجدیقیااصالحنمایند.
برقراریتعاملدوطرفهبتنکاربروستستموشودنداردوکاربرانقادربهارائهتوضتحاصالحیدرباره
تواندباطرحپرسشهایدودازکاربر ،شهارفع


ستستمنتزنمی
نتازاطالعاتیدودنتستند.بعالوه 
ابهاماتاحتمالیدرسواتتمطرحشدهاقدامنماید.بدینترتتبدسترسیبهاطالعاتموردنظردر
اولتن پرسش و پاس چندان آسان نتسا .در مقابل ،ستستمهای پرسش و پاس مبتنی بر تعامل
امکانانجاممکالماتتعاملیودوسویهبتنکاربروستستمرافراهمنمودهورفعابهام ازسواتت

9

)Natural Language Proccesing (NLP

1

Turn taking

2

Disambiguation

3

مطرح شده توسي کاربر و تجحتح پاس های ارائه شده توسي ستستم را امکانپ یر مینمایند.
همچنتندراینستستمهاتاری چهگفتگو در حافظهنگهداشتهمیشودوبنابراینکاربرقادردواهد

بودمجموعهایازسواتتمرتبيبایکدیگرراازستستمبپرسد.

ستستمهای پرسش و پاس تعاملی شستجوی اطالعات را تسهتل نموده و دقا

استفاده از 
ستستمهایپرسشوپاس تعاملیموشود عمدتایا ازتجزیهو

پاس گوییراافزایشمیدهد .البته 
رامحدودبهزبانداصمینماید ویانتازمند

استفادهمیکنندکهآنها 

تحلتلهایمعناییوگرامری

میباشند .این
آموزش با پتکره بزرگی از دادگان از طریق بکارگتری تکنتکهای یادگتری ماشتن  
محدودیاها،طراحییکستستمپرسشوپاس مستقلاززبانراکهبتواندازدانشنهفتهدرمتون

سادتارنتافته ،اطالعات مورد نتاز شها برقراری تعامل با کاربران و برآوردن نتاز اطالعاتی آنها را
ضروریمیسازد.

است راجنماید


 2-1هدف پایاننامه
اینپایاننامه،طراحییکستستمپرسشوپاس اساکهبااستفادهازتکنتکهای

هدفاصلی 
آماریبتوانددانشنهفته در متونسادتارنتافتهرااست راجنمایدوازآنشهاافزایشسطحتعامل
باکاربر،مستقلاززبانوحوزهدانشاستفادهنماید.
دراینپایاننامهفرضتاتزیرمطرحشدهاسا:

میتواندانشنهفته در متونسادتارنتافتهرااست راجنمودهو
بااستفادهازتکنتکهایآماری 

)2
ازایندانششهاافزایشسطحتعاملباکاربر،مستقلاززبانوحوزهدانشاستفادهنمود؛
 )1بازیابیقطعهمتون2بهشایپاس دقتق،دامنهاطالعاتکاربرراافزایشدادهوممکناسااورا
ازطرحسواتتمرتبيدیگربینتازنماید.

تعریفشدهاند:

بهمنظوردستتابیبههدفاصلیاینپایاننامهمجموعهاهدافزیر
Passage retrieval

5

1

هایموشوددرطراحیستستمهایپرسشوپاس تعاملی


مروریبرروش
)2
فارسیشهاارزیابیستستمهایپرسشوپاس 

 )1تهتهوگردآوریپایگاهدادگان
) طراحیماژو تعتتنمراشعمرتبيباضمایر
 )9طراحیماژو بازسازیسواتتح فی

2

1

 )5طراحیماژو تجحتحدطایامالیی وابهامزداییازلغات
پرسشهایپرتکرار

 )2طراحیماژو پتشنهاددهنده
 )7طراحیماژو پتشنهاددهندهعباراتاسمیدرطرحپرسش
 )2طراحیماژو بازیابیقطعهمتونباتکنتکهایآماری

 3-1حوزه
مجموعهای ازکلمات

درروشپتشنهادشده،هریک ازمنابعدادهوسواتتمطرحشدهبهعنوان
تکنتکهای آماری

میشوند که فارغ از معنا و گرامر بوده و ستستم تنها با استفاده از 
شنادته  
بازمیگرداند و محدودیتیدرزمتنه
بتنگزینههایاحتمالیانت ابنمودهو 

محتملترینپاس رااز 

حجممنابعداده ،حوزهدانشوزبانوشودندارد .نکتهقابلتوشهدیگراین اساکه اسنادموشوددر
پایگاهدادگانبایدفرمامتنیویاXMLداشتهباشند.
ستستمهای پرسشوپاس فارسیارائه

ازآنجاکهتاکنونهتچگونهدادگانفارسیشهاارزیابی

پایگاه دادگان با مش جات زیر شها آموزش 9و ارزیابی5
نشده بود ،در اولتن گام از تحقتق سه  
ستستمهایپرسشوپاس فارسیتهتهشدهاسا:



2

Anaphora resolusion

1

Elliptic question

2

Spell checking

3

Train

4

Test

5

پایگاه دادگان او با نام  WMPR-QA1-2015دارای چهار فایل متنی با محتوای آئتننامه

.2
آموزشیدانشگاهشاهرودمیباشدکهدرقالب 292شملهوبافرما UTF-8گردآوریشدهاساو

بهعنواندادهآموزشیشنادتهمیشود22.پرسشوپاس مطرحشدهازاینآئتننامهنتزبهعنوان

مجموعهتساپایگاهدادگانفوقشنادتهمیشود.
یآئتننامهمالی

 .1پایگاه دادگاندومبانام  WMPR-QA2-2015داراییک فایلمتنیبامحتوا
هامیباشدکهدرقالب75شملهوبافرماUTF-8گردآوریشدهاساوازآنبهعنوان


شهرداری
مجموعه آموزش استفاده میشود .

پرسش و پاس مطرح شده از این آئتننامه نتز به عنوان

مجموعهتساپایگاهدادگانWMPR-QA2-2015درنظرگرفتهشدهاسا.
 .پایگاه دادگان سوم با نام  WMPR-QA3-2015شامل دو مجموعه آموزش و تسا میباشد.
مجموعه آموزش آن دارای یک فایل متنی با محتوای آئتننامه است دام هتات علمی دانشگاهها
میباشد که در قالب  152شمله و با فرما  UTF-8گردآوری شده اسا و مجموعه تسا آن

نامهمیباشد.


طرحشدهازاینآئتن
دربردارنده 2پرسشوپاس م
دادگانفوقهماکنونازآزمایشگاهوبکاویوشناساییالگودانشگاهصنعتیشاهرود2

سهپایگاه 
میباشند.
قابلدریافا 


 9-1مروری برکارهای پیشین
یکیازن ستتنستستمهایپرسشوپاس طراحیشده،ستستمیبهنامBASEBALLبودکهدر
هایلتگساتنهبتسبا درآمریکا

سا  2422شهاپاس گوییبهسواتتکاربراندررابطهبابازی
طراحی شد [ .]2این برنامه رایانهای قادر بود به سواتت انگلتسی کاربران در زمتنه تاری و مکان
برگزاری هر یک از بازیها ،تتمهای شرکاکننده و امتتازات کسب شده در هر بازی پاس دهد.
مطرحمیکردند.پساز

پانچها
کارت 
کاربراناینستستمسوا دودرابهزبانانگلتسیوبااستفادهاز 
http://wmpr.ir/fa/index/category/53

7

1

دریافاسوا  ،ستستمکلماتواصطالحاتموشوددرسوا رادریکلغانامهشستجونمودهو با
تحلتلسادتاریوگرامریپرسش،اطالعاتموشوددرپرسشونتزنوعاطالعاتموردنتازشها
مینمود.در مرحلهبعد،ستستماطالعاتموشوددرپرسشرابااطالعات
ارائهپاس مناسبراتعتتن  
میکرد .علا
موشوددرپایگاه داده تطبتقدادهوپسازاست راجپاس مناسبآنرابهکاربرارائه 

موفقتا نسبی این ستستم ،محدود بودن دامنه موضوع ،ساده بودن داده و تکراری و آشنا بودن
فهرسامانندبودند،عناصر

هاولغانامهدارای سادتار

پرسشهابودهاسا.دراینستستمکه  
داده

اطالعاتی به صورت زوجهای مش جه -مقدار 2ذدتره میشدند [ .]1مثا زیر ،فهرسا مش جات
ارائهمیکند:

است راجشدهتوسيستستمازیکپرسشفرضیرا
تتمملیوالتبا درچهتاری یبهبرزیلسفردواهدکرد؟مکان:برزیل
عامل:تتمملیوالتبا 
تاری :؟


ستستمهای پرسشوپاس به نام LUNARدرسا  2471طراحیوارائهگردید.

نمونهدیگریاز 
هدف از طراحی این ستستم ،پاس گویی به سواتت زمتنشناسان درباره نتایج حاصل از بررسی
سادتار وترکتبشتمتاییدا ونمونهسنگهایکرهماهپسازپایانماموریا سفتنه آپولوبود
[.]2بررسیپاس هایارائهشدهتوسياینستستمنشاندادکه %72پاس ها صحتحبودهوفقي
لغانامهوتنها%22
کدکردننادرسا 
%11آنهادارایدطابودندکهازاینمتان%21دطاهابهعلا 
آنهادرنتتجهتجزیهوتحلتلنادرسامعناییبودهودطایشدیمحسوبمیشدند[ ].
هایعملکردیایندوستستموستستمهایمشابهآنهاعبارتنداز[:]9


مهمترینویژگی
دادههایسادایافته(پایگاهدانش)ازاطالعات
تولتدپایگاه 

)2
 )1سادامجموعهعظتمیازالگوهایتحلتلیبادامنهمش جیازواژگانبهصورتدستی
تجزیهوتحلتلپرسشهایدریافاشدهبااستفادهازمجموعهالگوهایموشود

)

Attribute-Value

2

1

شویسادایافته

یکپرسو

 )9استفادهازالگوبرایترشمهپرسشزبانطبتعیبهشکل
سادایافته

شستجویپرسشسادایافتهدرپایگاهداده

)5
ستستمهایپرسشوپاس کهاستدت محوربودهوقابلتاپاس به

دردهه،2472نوعدیگریاز
اینگونه ستستمها قادر بودند با کاربر
سواتت کاربر در یک دامنهمحدود را داشتند ارائه گردیدند  .
تعاملبرقرارنمودهوبرایدر بهتراهدافاوازویسواتتیبپرسند وسپسبااستفادهازدانش
موشوددرپایگاهداده ونتز اطالعاتتکمتلی ارائهشدهتوسي کاربر،بهسواتتاوپاس دهند [ .]2از
میتوانبهستستم  SHRDLUدرسا  2471اشارهنمود کههمانند یکربات
ستستمها 

شملهاین
کردومیتوانساضمنپاس گوییبه سواتتکاربر درباره محتي اطراف

شبتهسازیشدهعمل می

کهبامجموعهای

هایاسباببازیرابرطبقدواساکاربرشابجانماید.اینستستم

دود،اشتاوبلو 
از قوانتن ساده فتزیک در رایانه کد شده بود ،به وستله وینوگراد 2و با استفاده از زبان
برنامهنویسی LISPطراحیشدهبود[.]2دراینستستمفقياز52کلمهشهامش صنمودناشتا

و مکانهای موردنظر استفاده میشد .به دلتل دامنه محدود لغات استفاده شده ،در منظور کاربر
برایستستمبستارسادهبود.اینستستمازیکحافظهکوچکشهاثبادستوراتگ شتهکاربر
کردوبهوستلهآنمیتوانسا مرشعضمایربکاررفتهدرشملهکنونیکاربررادرسابقه


استفادهمی
همچنتنوشوداینحافظهستستمراقادرمیسادااسامیشدیداشتا

دستوراتقبلیاوپتدانماید.1
راکهتوسيکاربرانبهکارمیرفتندبهداطرسپردهوبهاینترتتبدامنهلغاتشنادتهشدهبرای

دودراافزایشدهد.
،EAGLiنامستستمپرسشوپاس دیگریاساکههدفآنپاس گوییبهسواتتکاربردرحوزه
پزشکیبود .اینستستمازیککتاب انهدیجتتا بهنامMEDLINEکهبتشاز22متلتونمقالهرا
دردودشایدادهبودوهرسا  222222مقالهبه آناضافه میگردیدویک موتور شستجو بهنام
بهرهمیبرد .ارزیابیعملکرد اینستستمنشاندادکه  %57پاس هایدادهشدهبهسواتت

 PubMed

4

Winograd

1

Coreference

2

مربوطبهبتماریهاوداروهاصحتحبودند%72 .از

هاوپروتئتنهاو%22پاس های


بتماری
مربوطبه
پاس هایمورداو و%75ازپاس هایمورددوم شز 22پاس محتملارائهشدهدر ابتدایفهرسا
ستستمهای پزشکی دیگری مانند

پتشنهادی ستستم قرار داشتند [ .]5عالوه بر ستستم فوق ،
MYCINنتزبرایارائهپاس بهسواتتپزشکیکاربرطراحیشدهاند[.]2
این ستستمها و ستستمهای دیگری مانند ،LADDER ،CHAT80 ،QUALM ،LIFER
طراحیشدهاند،سیستمهای

 PLANESو TEAMکهبرایپاس بهسواتتکاربردریکحوزهداص 

اینستستمهاازمنابع

وگاهیستستمهایایستا 1نامتدهمیشوند.

پرسش و پاسخ با دامنه محدود 2
دانش یا پایگاه دادههایی که به صورت دستی طراحی میشوند استفاده نموده و دامنه مش ص و
محدودی ازاصطالحاتوواژگان پرکاربرددرپرسشهایکاربردرآنحوزهداصرادارامیباشند
[.]2
با برگزاری کنفرانس ساتنه بازیابی متون ) (TRECدر سا  ،2444دوره شدیدی در طراحی
ستستمهای پرسش و پاس آغاز گردید [ .]7،2در این سا  ،کنفرانس م کور ) (TREC-8با اعالم

رویکردشدیددودطراحانستستمهایپرسشوپاس رابهطراحیستستمهاییتشویقنمودکهبا

بهرهگتریازمجموعهبزرگیازاسنادمتنیدرموضوعاتم تلف،بتوانندپاس کوتاهیبرایسوا 

اینگونه ستستمها
کاربر که درباره موضوعات م تلف با زبان طبتعی مطرح شده اسا ارائه نمایند  .
9
نامتدهمیشوند[.]2

وگاهیستستمهایپویا5

سیستمهای با دامنه نامحدود 

اگرچهشریاناصلیطراحیستستمهایدامنهنامحدودپسازکنفرانس TREC-8درسا 2444

آغاز شد ،اولتن ستستم پرسش و پاس مبتنی بر وب با نام  STARTدر سا   244و در موسسه

)Restricted Domain Question Answering systems (RDQA

1

Static

2

Text REtrieval Conference

3

)Open Domain Question Answering systems (ODQA

4

Dynamic

5

22

فناوریماساچوسا آمریکا طراحیگردید [ .]22،4،2،2در اینستستم،ازیکمد دادهای -گانه2
بجورت "شی-ویژگی-مقدار" 1شها ساماندهی و یکپارچهسازی منابع اطالعاتی سادایافته و
غترسادایافتهناهمگونوباستفادهشدهاسا [.]22،2استفادهازاینمد دادهایباعثمیشود

مفاهتمم تلفموشوددرشمالتوعباراتزبانطبتعیبهفرمتیقابلدر برایرایانهتبدیلشوند.
بههمتندلتلقبلازالحاقمنبعاطالعاتیشدیدبهپایگاهدادهمورداستفاده در ،STARTمنبع
حاشتهنویسی شود کهمعموتاینامربهصورتدستیانجاممیشود ،اگرچهمحققان

اطالعاتیباید 
هایمتفاوتیبرایدودکارکردنفرایندتولتدحاشتههاوتفاستر


هاییراشهااستفادهازروش

تالش
دادهاند[.]2
انجام 
اینستستموستستمهایمشابهبادوچالشدر 

درفرایندیافتنپاس مناسببرایسوا کاربر،
پرسش و یافتن محل شستجوی آن و ارائه پاس روبرو میباشند .باید توشه داشا که ستستم
 STARTابتدا سوا کاربر را به تفاستر  -گانه مربوطه تبدیل نموده و سپس تفاستر  -گانه را به
 Omnibaseکه بهعنوان پایگاه مجازی دادگان 9و واسطیشها دسترسیبهمنابعدانشچندگانه
تحویلمیدهد .هدفاصلیستستم  STARTارائهپاس بادقا

عملمیکند،

است راجشده ازوب
باتبهکاربرمیباشد[.]22

مینامنددرسا  1222مفهومپرسشو
ارزیابیبتنزبانی کهبهادتجارآنرا  5CLEF

کنفرانس 
پاس بتنزبانی 2رامطرحنمودکهبهکاربرامکانمیدهدسوا دودرابهزبانیغتراززباناصلی
اسنادموشوددرپایگاهاطالعاتمطرحنماید.دراینحالاستستمبایدبتواند سوا کاربرراترشمه
نموده وپاس سوا ترشمهشدهرا درمتاناطالعاتشستجونماید ویااینکهب شهای کوچکیاز

22

)Ternary Expression = T-Expression (TE

1

Object-Property-Value

2

Annotation

3

Virtual database

4

Cross Language Evolution Forum

5

)Cross language question answering (Multilingual

6

اسنادراکهاحتماتباپرسشاصلیکاربرمطابقادارند ترشمهنمودهوبه شستجویپاس دراسناد
ترشمهشدهاقدامنماید [.]2
رسانهای  2مفهومدیگریاساکهباالهامازمفهومپرسشوپاس بتنزبانی
پرسشوپاس بتن 
مطرحشدهاساوبراساسآنستستمپاس پرسشکاربرراکهبهزبانطبتعیمطرحشدهاسا،در
باشندشستجومینماید .مفهومدیگریکه


منابعاطالعاتیکهبهشکلتجویر،ویدئوویاصوتمی
توسي1NTCIRادتراتوسعهدادهشدهاسا،پرسشوپاس زمانی-شغرافتاییمیباشدکهبرطبق
میپ یرد
شنبههایزمانی ومکانی پرسشصورت  
آنبازیابیاطالعاتازمنابعدادهبادرنظرگرفتن 
[ .]2
همچنتنطراحیستستمهایپرسشوپاس تعاملیکهبتواندباایجادتعاملباکاربرنسبابهرفع

ابهامازسوا ویاقدامنماید،ب شمهمیازفعالتاهایادترمحققانرابهدودادتجاصدادهاسا.
توانبهستستمهایپرسشوپاس تعاملیزیراشارهنمود:

بهعنوانمثا می
اولتن ستستمهای محاورهای نظتر  ]22[ ELIZAو  ]21[ GUSاز یک پایگاه داده داص و
سادتاریافته به عنوان منبع دانش استفاده میکردند .این ستستمها فقي قابلتا پاس گویی به
ستستمهایتعاملیدیگریبا افزودن

پرسشهایمطرحشدهدرزمتنههایمحدودراداشتند.سپس 

هامحدودیاهادرسوا راشناساییکرده


اینستستم
مدیریامحدودبهستستمQAطراحیشدند.
میتوان
ازشملهاینستستمها 

باکاربرواردتعاملمیشوند.

درصورتیکهنتازباشدبرایاصالحآنها

و
بهستستمیاشارهکردکهتوسيکتووگرین [  ]2شهادسترسیبهاطالعاتپروازطراحیشده
اسا.همچنتن رایزرولمون [ ]29درسا  1224ستستمی رابابکارگتریروش یادگتریتقویتی
اینستستمها Frame-basedبودهوچنانچهپساز

محدودبهدامنهداصمیباشد.

ارائهنمودندکه
مقداردهیفتلدهایمربوطهتوسيکاربر پاس مناسبییافا نشود ،ستستمباهدفدردواساتغتتر
واردتعاملمیشود.دورنسکتوواوراسان[]25ستستمپرسشوپاس تعاملی

سوا یاتوضتحباکاربر
Cross-media

1

NII Testbeds and Community for Information access Research

2

21

شزءستستمهای  QAدامنه محدود محسوبمیشود

درچهارچوب( )QALL-MEطراحیکردندکه
و از تکنتکهای پتچتده پردازش زبان طبتعی استفاده میکند .کوارترونی و ماناندار [ ]22یک
چابات 2اسا .اینستستماز
ستستم  IQAپتشنهادکردندکهترکتبیازستستم QAدامنه باز و  
ورویکردتطابقالگواستفادهمیکند .محققیبهنامتانگ [ ]27یکستستمپرسشو

زبان AIML
پاس تعاملیشهاپاس گوییبهسواتتچتنیطراحیکردهاساکهازشبکهمعنایی1وپارسرهای
موشوددرزبانچتنیاستفادهمیکند .کنستانتتنوا []22ستستمپرسشوپاس ی محدودبهدامنه

نتمهسادایافتهطراحیکردهاساکهازطریقبرقراریتعاملواطالعاز

داصودارایمنابعمتنی
نتازمندیکاربران،بهآنهادرانت ابودریدتلفنهمراهموردنظرشانکمکمیکند .

ستستمهای موشود صرف نظر از حوزه دانش دود (محدود به دامنه دانش داص و یا دامنه

نامحدود) ،عمدتا از تجزیه و تحلتلهای معنایی و گرامری ،تطابق الگو و یا آموزش با استفاده از
هدفبهتنهسازیپرسشو

تعاملاینستستمهاباکاربربا

استفادهمیکنند.

مجموعهبزرگیازدادگان

ویاطرحپرسشهایمرتبيانجاممیشود.

رفعابهامازآن


 5-1ساختار پایان نامه
اینپایاننامهاز2فجلتشکتلشدهاسا.فجلاو دوانندهرابامفهومتعاملوبکارگتریآندر

میکند .در
آشنامیسازد وکارهایانجامشدهدراینحوزهرابررسی  

ستستمهای پرسشوپاس 

هایپرکاربرددرحوزههای پرسشوپاس ،بازیابیاطالعاتو


الگوریتم
فجلدوم ،توضتحاتیدرباره 
پردازشزبانطبتعیباهدفشنادامزایا،معایبوکاربردهریکازآنهاارائهشدهاسا.فجلسوم
بندیهای موشود ،اشزای تشکتل دهنده و روشهای
ستستمهای پرسش و پاس  ،طبقه 

به بررسی 
میپردازد .فجلچهارم بامعرفیستستمهایپرسشوپاس تعاملی،روشهایموشود
ارزیابیآنها 


2

Chatbot

1

Wordnet

2

شها طراحی این ستستمها و ارزیابی آنها را معرفی مینماید .فجل پنجم ابتدا روش پتشنهادی
هایموردنتازشهاپتادهسازیآن

شهاطراحیستستمپرسشوپاس تعاملیمستقلاززبانوگام
مینماید.
رامعرفیمیکندوسپس نتایجآزمایشاتانجامشدهبررویستستمطراحیشده راارائه 
بندیمطالبفجلهایپتشتن وارائه پتشنهاداتیدربارهچگونگیبهبودستستم

فجلششم به  
شمع
میپردازد.
طراحیشدهبهعنوانکارهایآینده 
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فصل دوم

معرفی متدهای پرکاربرد
در حوزه پرسش و پاسخ
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 1-2مقدمه
هدفازطراحیستستمپرسشوپاس ،یافتنکوتاهترینودقتقترینپاس احتمالیبرایپرسش
ستستمپرسشوپاس ازب شهاومراحلم تلفیتشکتلشدهاساکههریکوظتفه

کاربراسا.
روشهای متعدد و متفاوتی شها طراحی و پتادهسازی هر یک از این
داصی را بر عهده دارند  .
تکنتکهای م تلف شها

ستستمهای پرسش و پاس از ترکتب 

ب شها ارائه شده اسا .بردی از 
روشهای پرکاربرددرطراحی
افزایشدقاپاس گوییوبهبودنتایجاستفادهمیکنند.دراینفجل  
باهدفشنادامزایا،معایبوکاربردهریکازآنهاتشریحمیشود.

اینستستمها



 2-2طبقه بندی الگوریتمهای موجود
الگوریتمهایم تلفیبرایپردازشوپاس گوییبهسواتتکاربران

ستستمهایپرسشوپاس از

قرارمیگترند [ :]12،24

کلی،الگوریتمهایموشوددرسهدسته

دریکطبقهبندی

استفادهمیکنند.

زبانشنادتی :با توشه به اهمتا در
روشهای  
  )2

متون نوشته شده به زبان طبتعی در

ستستمهای پرسش و پاس  ،محققان در این روش با ترکتب تکنتکهای پردازش زبان طبتعی و

بهطراحیستستمهایپرسشوپاس کارآمدودقتقمیپردازند.دراین

ساداپایگاههای دانش 

ستستمها با تجزیه و تحلتلهای دقتق معنایی و گرامری ،پرسش کاربر به یک پرسوشوی

ازیکپایگاهدانشسادایافته،امکان

افتهتبدیلمیشود ودرصورت بردورداری ستستم 

سادای

دستتابی به پاس های دقتق ،کوتاه و قابل اعتماد فراهم میشود .تهته پایگاه دانش سادایافته،
میکند.
بهدامنههایموضوعیداصمحدود 

کاربردستستمرانتز

زمانبربودهو

بکارگتریروشهایآماریرا

رشدسریعپایگاههایدادهمبتنیبروب،نتازبه

روشهایآماری:
  )1
هاونتزغترسادایافتهبودنمنابعدادهوب

زیرااینروشهاباحجمزیادداده

افزایشدادهاسا ،
هایسادانتافتهنتزباشند.آنچهدراینستستمها

ودرنتتجهمیتوانندپاس گویپرسش

سازگارند
27

کهبایدبااستفادهازحجمبزرگیازدادههایآموزشی

میباشد
موردتوشهاساضرورتآموزشآنها 
اینروشهاتنهادرصورتآموزشصحتح،تواناییپاس گوییدقتقدواهندداشا.

انجامشود.
روشهایتطابقالگو :دراینروش قوانتنتوسيافراددبرهودرحوزهداصیازدانشتعریف
) 
هایساده،مبتنیبردانشوبدوناستفادهازروشهای

میشود.رویکردتطابقالگویکیازتکنتک
پتچتده پردازش زبان طبتعی اسا که میتواند در ستستمهای پرسش و پاس شها انت اب
مناسبترین پاس استفاده شود .در این روش با مقایسه ورودی و الگوهای از پتش تعریف شده،

مقایسهسهروشفوقدر

ترینالگوتعتتنوباتوشهبهآن،مناسبترینپاس انت ابمیشود.


شبته
شدو 2-1آمدهاسا:


جدول  1-2مقایسه کلی روشهای بکار رفته در سیستمهای پرسش و پاسخ []22



زبان شناختی

تطابق الگو

آماری

نوع پرسش

پرسشهایحقتقی


پرسشهایپتچتدهوحقتقی


پرسشهایحقتقی،

تعریفی،شکلکامل
کلماتم فف

درک معنایی

زیاد

کم

کمترازدوروشدیگر

مدیریت
ساختنیافته

اسا،زیراپایگاههایدانش

مشکل
تنهابرایمدیریادادههایاز

پتشتعریفشدهطراحیشدهاند.


اندازهگتری
بهاینمنظوراز 
شباهاآماریاستفاده
میشود.


بهراحتیامکانپ یر

اسا.

قابلیت اعتماد

زیاد

بهدلتلبکارگتریروشهای
وابستهبهاعتبارپایگاه
یادگتریباناظرقابلاعتماداسا.
دانشاسا.

مقیاس
پذیری

کماسا.چونبرایهرمفهوم
شدیدبایدقوانتنشدیدبهپایگاه
دانشافزودهشوند.

کماساوبرایهر
اگرآموزشصحتحببتندبه
برایدادههایزیادنتزکاربرد مفهومشدید،الگوهای
شدیدبایدفراگرفته
دواهدداشا.
شوند.

حوزه کاربرد

دامنهداص

دادههای

حجمزیاددادهمانندوب

22

سایاهایکوچک
وب 


 3-2مدلهای بازیابی اطالعات و الگوریتمهای رتبهبندی
طراحیستستمهای بازیابیاطالعات ،مدلیبرایتوصتفوتعتتن ارتباط متان

دراولتنگامبرای
ستستمهایپرسشوپاس 

میشود.تفاوتکارایی
اطالعاتستستمونتازهایاطالعاتیکاربرانت اب 
سازیمیشوند.این


هاپتاده

ستستم
م تلفناشیازالگوریتمهاومد هایم تلفیاساکهدراین
هاباتوشهبهمجموعهدادههایمورداستفادهوزبانمقجدکاراییمتفاوتیدارند .دراینب ش

مد 
رتبهبندی
ستستمهایپرسشوپاس متنیبرایبازیابیاطالعاتونتز 

مد هایمورداستفادهدر
هابتانمیشود.


آن


 1-3-2مدل کیسهای از کلمات
سادهترینروششهابازیابیاطالعاتاساکهدرآناطالعاتموشوددر
کتسهایازکلمات 2
مد  
شنادتهمیشوند .البتهباید

عنوانمجموعهایازکلمات

پرسشکاربر ومجموعهاسنادمتنی ،تنهابه
درنظرداشاکهدراینمد ،کلماتعمومی 1وفاقد ارزشمعناییازمجموعهکلماتفوقح ف
ویژگیهای گرامری،ارتباطمعناییبتنلغات شملهونتز موقعتا

میشوند .همچنتندراینمد ،
ونادیدهگرفتهمیشود [ .]12،24مراحل

آنها درشملهاهمتتیندارد
کلماتوترتتبقرارگرفتن  
بهشرحزیرمیباشد[:]24،9

کتسهایازکلمات
بازیابیاطالعاتدرمد  
 )2از مجموعهاسنادموشود،کلتهکلماتبهشزکلماتعمومیوفاقدارزش است راجودریک
میشود؛
شمعآوری 
لغانامه 

ازلغانامهوهرستونمعاد نام

میشودکهدرآنهرسطرمعاد یکلغا
 )1ماتریسیتعریف  
نشانمیدهدهر

میپ یرد که
یکیازاسناد اسا.همچنتنهردرایهازماتریسمقدارصفریایک 

24

)Bag-Of-Words (BOW

1

Stopword

2

نمیشوندودرنتتجه
کلماتوزندهی  2

کلمهدرکدامسندیااسنادموشوداسا.دراینبازیابی،
تفاوتیبتنکلماتوشودندارد.
میکند ،ستستم پرسش و پاس 
) با بکارگتری یک تابع بازیابی که از مد دودویی 1استفاده  
وشویکاربررابهویبازمیگرداند.


ایازاسنادمرتبيباپرس

مجموعه
باوشودسادگی،اینمد معایبزیررادارد:
 تبدیلمتونوپرسشکاربربهیکمد دودوییمستلزمصرفزمانوحافظهزیادیاسا.
اهمتامیدهد،

 باتوشهبهاینکهاینروشتنهابهوشودیاعدموشودکلماتپرسشدراسناد
ممکناساتعداداسنادبازیابیشدهبستارکمتریابتشترازحدمعمو باشد.
 شمالتیوشوددارندکهدارایکلماتمشابههستند،اماسادتارومعنایمتفاوتیدارند.ازآنجا
ایتمایزیبتناینشمالتقائلنمیشود،ستستمپرسشوپاس یکهازاینمد 

کهمد کتسه
استفادهکندممکناساپاس نادرستیبهکاربرارائهنماید.


 2-3-2مدل -Nگرام
ظاهرشدهاند.

گرامدنبالهای از  nکلمه یا  nواج اساکهبهصورتمتوالی دریکمتن

یک-N
هایمشابهاستفادهمیکنندوبنابراینبامحاسبهتعداد

شمالتیباموضوعاتیکسان،عمدتااز -N
گرام
تکرار-Nگرامهای عبارتکاربردر هریکازمتون پایگاهداده ،متزان ارتباطآنمتنباعبارتمطرح
وبااندازههایدووسهبهترتتب-1

میشود-N.گرامبااندازهیک-1،گرام 
شدهتوسيکاربرمش ص 
میباشد
هاعملیتروموثرتر 


گرامازسایرروش
گرام9و -گرام5نامتدهمیشوند[.]11مد آماری-N
زیراعالوهبرسادگیپتادهسازی،نسبابهنویزنتزمقاوماسا.

12

Term weighting

1

Boolean model

2

Unigram

3

Bigram

4

Trigram

5

ازویژگیهایقابلانتظارمد های-Nگرامایناساکهدقاوکاراییمد باافزایشمقدارN



افزایشمییابد .باوشوداینواقعتادربتشترکاربردهاعمالازمد های-1گرام یاحداکثر -گرام

استفاده میشود ،زیرا مد های مرتبه باتتر از  برای آموزش مناسب احتتاج به مجموعه متون
بزرگتریدارندودرغتراینصورتنمیتوانت متنهایمناسبیبرایاحتماتتبهدساآورد.ویژگی
ازنظرنوعواندازهمیباشد.اگرمجموعه

وابستگیزیادآنهابهمتونآموزشی

دیگرمد های-Nگرام
احتماتتنتتجهشدهنمیتوانندبرایشمالت

آموزشیتنهامربوطبهیکزمتنهوموضوعداصباشد،
شدیدبهشکلیمناسبتعمتمیابند .ازطرفیاگرمجموعهمتونآموزشیبستارعمومیوکلیباشد،
ممکناسااحتماتتنتتجهشدهبرایآنکاربردداصمناسبنباشند[.]1 ،11

 3-3-2مدل فضای برداری
گستردهای به کار

میباشد که در سطح 
یکی از مد های بازیابی اطالعات مد فضای برداری  2
میرود.دراینمد پرسشکاربروهرکدام ازاسناد بهبرداریازکلمات تبدیلمیشوند.زاویهبتن
بردارهرسندوپرسشمطرحشدهمتزانشباهاآنسندراباپرسشکاربرنشانمیدهد.مراحل

زیرمیباشد:

بازیابیاطالعاتدراینمد بهشرح
نامهایشاملتماملغات موشود درمجموعهاسنادوپرسشتشکتلمیشود .برایکاهش
لغا 
 )2
واژههایپرتکرارکهفاقدبارمعناییهستنداز
اندازهلغانامهعمدتاازریشهلغاتاستفادهمیشودو 

اینمجموعهح فمیشوند.
پسازسادالغانامه،متناظرباپرسشوهریکازاسنادموشودبرداریتعریفمیشودکه

)1
باشدوهردرایهازآنمتناظربایکلغاازلغانامهاسا.مقدارهر


نامهمی
طو آنبرابرطو لغا
روشبرایمقداردهیدرایههاایناساکهاگرلغا

درایهبتانگراهمتاآنلغامیباشد.سادهترین

متناظردرپرسشویاسندمربوطهوشودداشابهآندرایهمقداریکودرغتراینجورتمقدار
Algebraic vector space model

12

1

صفرادتجاصیابد.روشدیگرایناساکهتعداددفعاتتکرارآنلغادرپرسش ویاسند 2مورد
نظر ،دردرایهذدترهشود.درپرکاربردترینروشکه TF*IDFنامدارد،وزنهرواژهباتوشهبه
معکوسفراوانیردداداصطالح درکلمجموعهاسنادونتزتعداددفعاتحضوریکاصطالح در
سندداصتعتتنمیشود.

) برایتعتتنمتزانشباهاپرسشباهریکازاسناد،کافیاسامتزانشباهابردارهایپرسش
وسندمربوطهرابااستفادهازروشهایتعتتنشباهادوبردار،مانندروشمشابهاکستنوسی

محاسبهنمود [.]11،2
یکیازمهمتریناشکاتتاینروشایناساکهلغات مستقلازیکدیگر درنظرگرفتهشده و

شودکهاینامرمیتواندبهکاهشکاراییستستممنجرشود.


نادیدهگرفتهمی
وابستگیبتنآنها

میدهد[.]11
شهارتباطپرسشباهریکازاسنادرانشان 
مزیااینمد ایناساکهدر 


 9-3-2مدل احتماالتی
مد احتماتتی 1یکیازمد هایبازیابیاطالعاتاساکهدرآنپسازطرحپرسشازسوی
کاربر،احتما ارتباطکلتهاسنادبانتازاطالعاتیمحاسبهمیشودودرنهایافهرسامرتبشدهایاز
میشود .بدینترتتباولتنسندموشوددرفهرسا،
اسنادبهصورتدرشهبندیشدهبهکاربرارائه  

محتملترینسندازنظردارابودنپاس سوا کاربرمیباشد .دراینروشیکمد زبانبرایسوا 

ویکمد زبانبرایسنددرنظرگرفتهشدهوروابيزیرتعریفمیشوند:



()2-1
)P(Dاحتما اولتهسندو )P(Q|Dاحتما شرطیوشودسوا دریکسندمیباشد.

11

)Term Frequency (TF

1

Probabilistic model

2

میشوند ،محاسبه
فرمو فوقبافرضاستقال هریکازکلماتکلتدیسوا کهبا نمایشداده 
میگردد و Mبتانگرتعدادکلماتکلتدیدرسوا اسا .آنگاهباتوشهبهفرمو بتز،احتما مرتبي

وبرایناساساسنادمرتبمیشوند:

بودنهرسندباسوا محاسبهشده


()1-1

یازکلماتتبدیلمیکندوازایننظرشبتهمد برداریعمل

وپرسشهارابهبردار

اینمد اسناد
مینماید .البته مد احتماتتی بردالف مد برداری اسناد را نه بر اساس متزان مشابها آنها با

میکند.
پرسش،بلکهبراساسمتزاناحتما ارتباطشانباپرسشبازیابیومرتب 
هایکاراکتریوهمازویژگیهای


توانندازویژگی

هممی
تزمبهذکراساکهمد هایاحتماتتی 
یکیازنمونههایمد احتماتتی،روش بتزیناسا کهمعروفتازیادیداشته

لغویاستفادهنمایند .
وهموارسازی 2رابهدوبیفراهممیکند[.]11
بایدتوشهداشاکهدرمد احتماتتی،ارتباطبتنلغاتمانندمترادفبودننادیدهگرفتهمیشود
و کلمات نتز مستقل از یکدیگر فرض میشوند .مرتبه زمانی بات و پتچتدگی زیاد پتادهسازی نتز،
مقتاسپ یر1بودناینمد رادشوارسادتهاسا[.]11



 5-3-2تجزیه و تحلیل ساختاری،گرامری و معنایی
میتوان یکشملهرابه
مجموعهایاز دستوراتزبانی اساکهبااستفادهازآن  

گرامریکزبان،
اشزاینحویآن تفکتکنمود.تجزیهوتحلتلشملهوشکستنآنبهاشزایتشکتلدهندهمانند
توسيپارسرهایزبانانجاممیشود .بایدتوشهداشاکهنادیده

اسم،فعل،صفا،قتدومضافالته

گرفتنسادتارشمالت ونقشمعناییلغاتمیتواند فهمشمله رادچار مشکلنماید [ .]2بهعنوان

1

Smoothing

1

Scalable

2

روشهایمشابهکهبدونتوشهبهسادتارشملهتنهابهکلمات
روشکتسهایازکلماتودیگر 

مثا ،
تمایزیبتندوشملهزیرقائلنمیشوند.

اهمتامیدهند
رئتسشمهورازکدامسفربرگشا؟
الف) 
کدامرئتسشمهورازسفربرگشا؟

ب)
در حالیکه با در نظر گرفتن سادتارگرامری ،تفاوت دو شمله فوق از یکدیگر تش تص داده
انجاممیشود،عبارتنداز:

میشود.بردیازاقداماتیکهدرتجزیهوتحلتلسادتارگرامریشمالت
بهدسامیآید.

ریشهیابی کلمات:2ریشهیککلمهباح فپتشوندهاوپسوندهادرآنکلمه 

)2
استفادهازریشهیابی ،ریشهلغات تعتتنشدهو سپسهرلغابا

شهاهمسانسازیمتونابتدابا
ریشهآنشایگزینمیشود.بنابراینکلتهلغاتدارایریشهیکسان،بهفرمایکسانیتبدیلدواهند
ریشهیابیوشوددارندکهعمدتامبتنیبرقانونهستند[]19،2؛
الگوریتمهایم تلفیشها 

شد.
برچسبگ اریاشزایکالم،بهمعنایادتجاص

 )1شناساییوبرچسبزدناشزایواژگانیکالم: 1
برچسبهای واژگانی به کلمات تشکتل دهنده یک متن اسا و این برچسبها نشاندهنده نقش

نقشهای متفاوتی دارند.
میباشند .کلمات بکار رفته در شایگاههای م تلف  
کلمات در شمله  
حوزههایم تلفپردازشزبانطبتعی مانندترشمهماشتنی،دطایابی و
برچسبگ اریواژگانیدر  

نمونهایازیکمجموعهبرچسب برای
تبدیلمتنبهگفتارنقشمهمیدارد [ .]15،2شدو   1-1
نشانمیدهد.

لغاترا








19

Stemming

1

)Part-Of-Speech (POS

2

Tagset

3

جدول  2-2مجموعه برچسبهای لغات
قتد


Adverb

ADV

صفا

Adjective

AJ

شادص

Classifier

CL

حرفربي

Conjunction

CONJ

حرفتعریف

Determiner

DET

حرفصوت

Interjection

INT

اسم

Noun

N

عدد

Number

NUM

حرفاضافه

Preposition

P

ضمتر

Pronoun

PRO

شداکننده

Punctuation

PUNC

فعل

Verb

V


) شناسایی لغا اصلی 2پرسش  :لغا اصلییکپرسش،بتانگراطالعاتیاساکه کاربرباطرح
میباشد.بهعنوانمثا درپرسش" گتاهبومیمناطقکویریچتسا؟" ،کلمه
پرسشبهدنبا آن 
الگوریتمهای

"گتاه" واژه اصلی پرسش مطرح شده اسا .تش تص واژه اصلی در پتادهسازی 
دستهبندیمتونکاربردبستاریدارد[.]15

هامانندانگلتسیمیتوانبااستفادهازدستورات


دربردیاززبان
دردا نحوی 1اشزایشمله :

)9
زبان،برایهریکازشمالتیک دردانحویرسمنمود وبابررسی سادتارنحویشمله ،نوع
نشانمیدهد.

نمونهایازدرداتجزیهرا
لغاتتشکتلدهندهآنراتعتتننمود [.]15شکل 2-1

15

Headword

1

Syntactic and semantic parse tree

2





شکل  1-2درخت تجزیه جمله []9

عالوه بر موارد فوق ،توشه به روابي معنایی لغات تاثتر فراوانی بر متزان کارایی ستستمهای بازیابی
میتوانبه
صورتمیپ یرد  ،

اطالعاتدارد .ازشملهاقداماتیکهدرتجزیهوتحلتلمعناییشمالت
مواردزیراشارهنمود:
سانسازی متون :با تعتتن و شایگزینی کلمات مترادف ،اسناد و
 )2تعتتن کلمات مترادف و یک 
افزایشمییابد؛

پرسشهمسانسازیشدهودرنتتجهدقاپاس گویی

 )1تعتتنادتجاراتبهکاررفتهدرمتونونتزاسامیکهادتجاراتبهآنهااشارهمیکنند؛
کلیتری دارند.بهعنوانمثا 
بردیازکلماتمعنایعامترو  

تعتتنکلماتبامعنایعامتر:2

)
مهرهداران" معنای عامتری دارد ،زیرا تمام مهرهداران شانور
کلمه "شانوران" نسبا به کلمه " 
هستند در حالیکه هر شانوری مهرهدار نتسا .از طرف دیگر کلمه "ستب" معنای داصتری1
تربهشایسطوحداصتر،نوعیشامعتارادر


استفادهازسطوحعام
نسبابهکلمه"متوه"دارد.
کاراییستستمهای بازیابیاطالعات

ایجادمیکند کهاینامرتاثتربستاریبرمتزان 

سطوحباتتر 
دواهدداشا[.]24،2

12

Hypernym

1

Hyponym

2

بندیشدهمیباشد.شبکهمعنایی اولتنبار

شبکهمعنایی،درحقتقا یکپایگاهدادهلغوی 
دسته
برای زبان انگلتسی توسعه پتدا کرد که بتش از یکجد هزار مفهوم ارتباط داده شده بوستله روابي
معنایی را شامل میشد .هر مفهوم نشاندهنده مجموعه انتزاعی از عناصری میباشد که بر اساس
دراینلغانامه،برایتش تصمفاهتمموشود

هایمشترکشانیکگروهراتشکتلمیدهند.

مش جه
دردنتایواقعیمفاهتمازکلبهشزءشکستهشدهتابهیکنمونهداصدتمشود.ازاینشبکهبرای

میشود.
تریاداصترونتزکلماتمترادفاستفاده 


شناساییکلماتبامعنایعام
در مجموع تجزیه و تحلتل سادتار گرامری و معنایی شمالت در ستستمهای بازیابی اطالعات،
سببدر بهترپرسش کاربر و درنتتجهافزایش امکان تطبتقپرسشبامجموعهاسناددواهدشد.
به عنوان مثا  ،اگر از الگوریتم ریشهیابی در فرایند بازیابی اطالعات استفاده شود ،اسناد بتشتری
مرتبي با پرسش مطرح شده شنادته شده و به کاربر ارائه میگردند .اما بکارگتری این تجزیه و
پتچتدگیمحاسباتیرابهشدتافزایشمیدهد وانجامدادنآن بررویپرسشدریافا

تحلتلها 

میباشد[.]9،2
بستارزمانبروپرهزینه 

شدهازکاربر


 6-3-2الگوریتم TF*IDF
باتوشهبهاهمتامتفاوتواژههاواصطالحاتبکاررفتهدر یکمتنازشادص"وزناصطالح"

بهاصطالحاتمهمتروزنبتشترو

براینشاندادناهمتاهراصطالحاستفادهمیشود.دراینروش

بهاصطالحاتدارایاهمتاکمتر،وزنکمتریادتجاصدادهمیشود.برایمش صکردنوزنیک

اصطالحدریکمتن،ازضربتعدادتکرارآناصطالحدرمتنموردنظر)(TFدرمعکوستعداداسناد
استفادهمیشود.بایدتوشهداشاکههرچهتعداددفعاتتکراریکاصطالحدر

دارایآناصطالح 2
یکمتنبتشتروتعداداسناددارایآناصطالحکمترباشد،آناصطالحدارایاهمتاووزنبتشتری
دواهدبود.فراوانیمدر معکوسبرایواژهiازرابطهزیرمحاسبهمیشود:
)Inverse Document Frequency (IDF

17

1

() -1
،Nتعدادکلاسنادو تعداداسنادحاویواژهiاسا.
برای بازیابی اسنادی که دارای بتشترین احتما داشتن پاس صحتح میباشند ،میتوان از روش
TF*IDFاستفادهنمودتامتزانارتباطآنهاراباپرسشموردشستجوتوسيکاربرتعتتننمود.بهاین
منظورابتدابااستفادهازروش،TF*IDFوزنهریکازلغاتموشوددرپرسشکاربردرهریکاز
اسناد محاسبه میشود .سپس اسناد بر اساس مجموع وزن همه لغات ،مرتب شده و اسناد دارای
بتشترین امتتاز بازگردانده میشوند .باید توشه داشا که در این روش ،وزن یا همان اهمتا یک
اصطالحدریکمتنباتوشهبهتعدادتکرارآناصطالحدرمتنمش صمیشودومحلبکاررفتن
دلتلاستفادهگستردهازاینروشنسبابهسایرروشها،

آندرمتنتاثتریدروزنکلمهنمیگ ارد.

سادگیاستفادهازآنونتایجقابلقبو آناسا.


 7-3-2الگوریتم مشابهت کسینوسی

1

اندازهگتریکستنوسییکروشبستارمعمو اندازهگتریتشابهاسا.دراینروشبرایمحاسبه

گتریمیشود.با

متزانشباهابتنبردارسندوبردارشستجو،کستنوسزاویهبتندوبردار 
اندازه
مرتبيترین

اندازهگتریتشابهکستنوسی بتنهریکاز اسنادباپرسشکاربرو مقایسهمقادیرآنها ،

اسنادتعتتنوبهکاربرارائهمیشوند.تشابهکستنوسیبرایدوبردار  dو  qازرابطهزیرمحاسبه
میشود:
()9-1



در رابطه فوق d*q ،حاصلضرب برداری  dو  qاسا که با ضرب کردن فرایندهای متناظر در هم،
رانشانمیدهد.

محاسبهمیشود.شکل1-1نمایشبرداریدوسندویکپرسش


Cosine similarity

12

1


شکل  2-2نمایش برداری دو مدرک و یک جستجو

باتوشهبهاینشکل،تشابهمتانهریکازاسناد

و

باشستجوی ،Qبهترتتببرابربا

کستنوسزاویهبتندوبرداریعنی و اسا.
() -1
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فصل سوم

سیستمهای پرسش و پاسخ












2



1

 1-3مقدمه
ستستمهایپرسشو

یکیازروشهایبازیابیاطالعاتازمتانحجم وستعیازاسناد،استفادهاز

زیرشادهایازبازیابیاطالعاتاساکهبهازایپرسشمطرح

میباشد .پرسشوپاس  ،
پاس متنی 
شدهبهزبانطبتعی،پاس مستقتمراازمتاناسنادمرتبياست راجنمودهودرقالبلتساکوتاهی
از شمالت و یا قطعات کوتاهی از متن به کاربر ارائه مینماید .در زمتنه بازیابی اطالعات ،تمرکز
ستستمهای پرسش و پاس  ،یافتن روشها و مد هایی اسا که با انجام تحلتلها ،پردازشها و

پردازشهای تزم بر روی منابع اطالعاتی که عمدتا منابع متنی میباشند ،پاس ی دقتق و


پتش
دراینفجلبهبتانانواعستستمهای

مستقتمبرایپرسشهایارائهشدهتولتدواست راجنمایند .

روشهای
پرسش و پاس  ،معماری و تشریح اشزای تشکتل دهنده ،الگوریتمهای مورد استفاده و  
ینستستمهاپردادتهشدهاسا.

ارزیابیموشوددرا


 2-3انواع سیستمهای پرسش و پاسخ
دیدگاههای م تلفی دستهبندی شوند که در ادامه به

ستستمهای پرسش و پاس میتوانند از 

دستهبندیپردادتهشدهاسا:
توضتحسهنوع 
ستستمهایپرسشوپاس ازدیدگاه حوزهدانشوکاربرد [ ]12

 )2انواع
ستستمهایی هستند که

ستستمهای پرسش و پاس با دامنه محدود :2این ستستمها ،


محدوده اطالعاتی داصی را شامل میشوند .این ستستمها از منابع دانش محدودی استفاده
کاربرانمجازندپرسشهایدودراتنهادرآنزمتنهداصمطرحنمایند.باتوشهبه

کرده و
افزونگی داده در متون ،انت اب الگوریتم مناسب برای این ستستمها شها انت اب پاراگراف
دربردارنده پاس ازاهمتافراوانیبردورداراسا .سامانهپرسش و پاس پزشکی ونتزسامانه
Restricted domain

1

تستمهایپرسشوپاس بادامنهمحدود
ازنمونههایس 

پرسشوپاس اطالعاتشغرافتایی ،
میباشند.



بهپرسشهای

اینستستمهاپاس گویی

ستستمهایپرسشوپاس بادامنهباز:2هدف


مطرحشدهبهصورتکلیوبدونوشودپتشفرضدرزمتنه موضوعسوا ودامنهکاربرد
میباشد.بدیهیاساچنتنفرضی بهایجادیکمد پرسشوپاس عمومیمنجردواهد

شد که تنها شرط ضروری آن وشود منابع اطالعاتی گسترده ،مرتبي با انواع پرسشهای
مطرحشدهاسا .
ستستمهایپرسشوپاس ازدیدگاهنوعپرسشوپاس []12،17

 )1انواع
هدفازطراحیاینستستمها،پاس گویی

ستستمهای پرسشوپاس مبتنیبرحقایق:1

 
کوتاه به پرسشهایی اسا که کاربر در مورد حقایق مطرح مینماید .ویژگی اصلی این
پرسشها ،وشود کلمات پرسشی مانند چه کسی ،چه تاری ی و چه مکانی ،در سوا کاربر

میباشد .پاس اینگونه پرسشها حقتقتی کوتاه مانند نام اش اص ،سازمانها ،موشودیاها،

تاری وغترهاساکهمستقتمادرمتنذکرشدهوقابلاست راجاسا.
میتوانند از نوع
ستستمهای پرسش و پاس با قابلتا استنتاج ساده  :این ستستمها  

 
سادهای از استدت شها پاس گویی به پرسشهایی کهپاس آنها مستقتما درمتن وشود

هامیتوانندبااستفادهازایناستدت سادهبه

ندارد ،استفادهکنند.بهعنوانمثا اینستستم
سواتتدارای کلمه "چگونه"پاس دهند.
اینستستمها میتوانندپاس هایبهدسا

ستستمهایپرسشوپاس باقابلتاادغام :9

 
نهارابهصورتیکپاس بهکاربرارائهنمایند.
آمدهازچندینسندراباهمترکتبنمودهوآ 


9

Open domain

1

Factoid QA

2

Simple reasoning QA

3

Answer fusion QA

4

دراینستستمهاامکانتعاملدوسویهبتنکاربر و

ستستمهایپرسشوپاس تعاملی:2

 
ستستمباهدفافزایشدقاپاس گوییفراهمشدهاسا.
دراینستستمهاپاس پرسشکاربر

ستستمهایپرسشوپاس باقابلتااستنتاجپتچتده:1


مستقتما دراسنادذکرنشدهاساوستستمشهاپاس گوییبهسوا کاربر نتازمند استدت 
پتچتدهتریاسا.بهعنوانمثا پاس بهسوا "چهتتمیدراینفجلقهرماندواهدشد؟"

پتچتدهازسویستستممیباشد.

نتازمندتفکرواستدت 
انواعستستمهایپرسشوپاس ازدیدگاهدسترسیبهاطالعات

)
ستستمها دانشموردنتازشهاپاس گوییبه

ستستمهای مبتنیبرپایگاهدانش:دراین


چنتنسامانههاییتنهادر مواردی

سواتتکاربر،بهشکلپایگاهدانششمعآوریشدهاسا.

قادربهپاس گوییهستندکهاطالعاتمربوطبهدامنهموردبررسیآنهادرقالبیکپایگاه
دانشمنسجمگردآوریشدهباشد.مزیاچنتنراهکاریدرایناسا کهیکمد مفهومی
برایدامنهکاربردمورداستفادهدرقالبپایگاهدانشوشوددارد .چنتنستستمی قادراسا با
روشهای پتشرفتهای نظتر اثبات قضته و استدت به دردواساهای اطالعاتی
استفاده از  
پتچتدهپاس دهد.درمقابل ،چنتنستستمی مارابهمواردیکهدانشموردنتازازقبلبه
صورتپایگاهدانشوشود داشتهباشدمحدودمیسازد.چالشاصلیایننوعستستم،تبدیل
ستستمها برایپرسشو

وشومیباشد.این 


بهیکپرس
سواتت مطرحشدهبهزبانطبتعی ،
پاس دریکدامنهمحدودکهدرآنامکانمد سازیوذدترهدانشدامنهموردبررسیدر
یک پایگاه دانش وشود دارد ،مناسب میباشند BASEBALL .و  LUNARدو نمونه از
ستستمهایپرسشوپاس مبتنیبرپایگاهدانشهستند.

دراکثرستستمهایپرسشوپاس ،منابعدادهموشودمتون

ستستمهای مبتنیبرمتن :



5

Interactive QA

1

Analogical reasoning QA

2

سادتارنتافتهای مانند روزنامهها ،مجالت ،مقاتت و غتره میباشد .در این ستستمها پرسش

کاربرباقطعاتیاز متنمانندعباراتو شمالتمقایسهمیشودوپاس ازمتانآنهااست راج
درستستمهایپرسشوپاس مبتنیبرمتن،افزونگیدادهنقشمهمیدراست راج

میگردد.

پاس دارد و اطالعاتی که با سادتار مشابه سوا در متن ظاهر شده باشند دارای احتما 
روشهای
میباشند .در این نوع ستستمها ،استفاده از  
بتشتری برای ارائه به عنوان پاس  
دستهبندی مرسوماسا .ازسوی
مانندشناساییموشودیاهایبانامو 

پردازشزبانطبتعی 
افزایشمیدهد.

دیگرافزایشحجممتون،هزینهمحاسباتشهایافتنپاس مناسبرا


 3-3معماری سیستمهای پرسش و پاسخ
هرچنددرطراحیستستمهای پرسشوپاس تفاوتهایشزئیوشوددارد اما اصو اولتهاین
ستستمهایپرسشوپاس شامل دوب ش اصلی بازیابیاطالعات و

ستستمهایکساناسا .اکثریا

میباشند[.]7
است راجاطالعات 
پرسشکاربررادریافاکردهوبااستفادهازتکنتکهایموشود ،اسنادیا

ب ش بازیابیاطالعات
قطعهمتونیراکهاحتما میدهدباپرسشمطرحشدهارتباطداشتهویادربردارندهپاس آنباشند
بازمیگرداند تادامنهشستجومحدودشود.سپس ب ش است راجاطالعات ،اسنادیراکهاز مرحله

محتملترینپاس رااست راج

بهدساآمدهاند،پردازشنمودهوازبتنقطعهمتونبررسیشده،

قبل
بهکاربرارائهمینماید[.]7،5

وبهعنوانپاس نهایی
پرسوشوبه
صرفنظراز معناوگرامرآنبرای  
درفرایند بازیابیاطالعات ،معموتکلماتپرسش 
ستستم بازیابی اطالعات ارائه میشوند تا اسناد و قطعات متنی مرتبي بازیابی شوند .با این وشود
پتچتدهترپردازشزبان

ازتکنتکهای

ستستمهایپرسشوپاس یوشوددارندکه دراینمرحله 

ویژگیهای سادتاری ،گرامری و معنای کلمات موشود در

طبتعی استفاده میکنند تا با است راج 
پتشپردازش
پرسش نتایج دقتقتریرادر بازیابیاسناد بهدسا آورند .بردیاز طراحانستستم ،
2

انجامشدهبررویپرسش مطرحشدهتوسيکاربررابهعنوانب ش شدیدی درنظرمیگترند.این
ب ش که قبل از ب ش بازیابی اطالعات قرار گرفته اسا ،ب ش "تحلتل پرسش" نامتده میشود
سادتارستستمهایپرسشوپاس رانشانمیدهد.

[.]12،24شکل 2-

شکل 1-3ساختار سیستمهای پرسش و پاسخ







 1-3-3بخش اول :تحلیل پرسش
اولتن اقدام ستستمپرسشوپاس پسازدریافاسوا کاربر ،تحلتلپرسشمیباشدکهدوداز
کهدرادامهتوضتحدادهمیشوند .بایدتوشهداشاکهبعضیاز

مراحلم تلفی تشکتلشدهاسا 
میتوانبجورتادتتاریح فنمود[.]15،19
اینمراحلرا 


 عالئمیمانندویرگو ،نقطه،عالماتعجبوغترهازپرسشح فمیشوند؛
میشوند؛
 کلماتکلتدیپرسشاست راج 
عمومیوفاقدارزشازمجموعهکلماتح فمیشوند؛

 کلمات
میشوند؛
ریشهیابی 
 لغاتوافعا موشوددرپرسش 
 بااستفادهازشبکهمعنایی،کلماتهممعنیباکلماتموشوددرپرسشاست راجمیشودتا
پرسوشووافزایشدقاپاس استفادهگردد؛
ازآنهابرایگسترشعبارت 

شدهویاروشهاایمبتنایباریاادگتری

 بااستفادهازپایگاهدانشوقوانتنازپتشتعریف
دستهبندیشدهونوعآنمش صمیشود؛
ماشتن ،پرسشمطرحشده 
هایپتشرفتهتر،شناساییواست راجروابيمعناییبتنعناصارپرساشنتازانجاام


درحالا

7

میشود.

دربتنمراحلفوق،تعتتننوعپرسشازاهمتاداصیبرایانت ابوبازگرداندنپاس دقتق
بردورداراسا.بهعنوانمثا ،اگردراینمرحلهنوعپرسشکمیتش تصدادهشود،ستستم
بازمیگرداند .باتوشهبه
ازمتانپاس هایمحتمل براییکپرسش ،پاس یراکهعدداسا 
هاوالگوریتمهایبکاررفته برای آن شرح


بندیپرسش
چگونگیدسته 
بندی

اهمتااینمرحله،
دادهمیشود.

 1-1-3-3دستهبندی پرسشها
دستهبندی پرسشها ،هر پرسش به یک دسته داص که مش صکننده نوع پاس 
در مرحله  
میشود .ازآنجاکهاگرپرسشیدردسته اشتباهقراربگترد تواناییدریافا
احتمالیمیباشد نگاشا 

کردنپاس صحتحراازدسامیدهد،انجامصحتحودقتقاینعملتاتازاهمتازیادیبردوردار
پرسشها را شامل شود .یکی از مشهورترین

پرسشها باید بتواند انواع گوناگون 

طبقهبندی 2
اسا  .
میباشد .اینمحققان
دستهبندیارائهشدهتوسيلیوروث1درسا   1222
بندیهای پرسش ،
دسته 

ویژگیهای سادتاری ،معنایی ،کلمات مترادف ،و فهرسا

الگوریتم طبقهبندی داصی را بر اساس 
کلماتمربوطبههر نوعپرسشکهبهصورتدستیبرچسبدوردهبودند،ارائه نمودند وآنرا با
طبقهبندیحاصل،یک
استفادهازپایگاهدادگانTREC 10-11برروی 2222پرسشارزیابیکردند .
طبقهبندی سلسله مراتبی  1سطحی شامل  2کالس درشادانه و  52کالس ریزدانه 9بود .این

درریزدانههادسایافتند[.]15،12،9،2شدو 

دانههاودقا%25
دردرشا 

محققانبهدقا%41.5

2

Taxonomy

1

LiandRoth

2

Coarse-grained

3

Fine-grained

4

ریزدانه
درشادانهو 52دسته 

دستهبندیارائهشدهتوسياینمحققانراکهشامل 2دسته 
  2میدهد.
میباشد،نمایش 

جدول  1-3کالسهای درشتدانه و ریزدانه []9




 1-1-1-3-3الگوریتم دستهبندی پرسش
روشهایمبتنی
کلیتقستممیشوند )2:

دستهبندیپرسشهابهدوگروه
روشهایموشودشها 

درروشهایمبتنیبرقانون ،نوع پرسشبا

روشهایمبتنیبریادگتریماشتن [ .]2
برقانون )1
ایتعتتنمیشود.اینروش ،نتازمند قوانتنازپتشتعریفشده


توشهبهقوانتنازپتشنوشتهشده
واستفادهازآنها دردادگان دیگر،

میباشد 
زیادیاساکه برایهرمجموعهازسواتتنتزمتفاوت 
کاراییالگوریتمراکاهشدواهدداد.
بندیپرسشهادرسهمرحلهانجامدواهدشد)2:

روشهایمبتنیبریادگتریماشتن  ،
دسته
در 
طبقهبندآموزشدیده.
پتشبتنینوعسواتتبااستفادهاز 
طبقهبند ) 
است راجویژگی)1آموزش 
طبقهبند
دستهبندیسواتتبااینروش،است راجویژگیهایمناسبشهاآموزش 
مسالهمهمدر 
ویژگیهای مورد استفاده شها تعتتن نوع سوا  ،به سه دسته عمده تقستم میشوند )2 :

اسا .
میتوان
ازشملهویژگیهایلغوی 

ویژگیهایمعنایی[.]15

ویژگیهاینحوی )

ویژگیهایلغوی)1

به ویژگیهای -Nگرام ،کلمات پرسشی ،تعداد کلمات موشود در پرسش اشاره نمود .از شمله
4

هاینحویمیتوانبهویژگینوعکلماتبکاررفته درپرسشو نتزتعتتنکلمهاصلیپرسش


ویژگی
گیها عمدتابراساسدردانحوی وبررسی
(کهدربردارندهموضوعسوا اسا)اشارهنمود.اینویژ 
سادتار شمله با استفاده از مجموعهای از قوانتن مبتنی بر گرامر است راج میشوند .از شمله
ویژگیهای تعتتن کلمات با معنای عامتر ،و تعتتن کلمات هماهنگ

ویژگیهای معنایی میتوان به 

گفتهمیشود کهیامانندروزهایهفته ازنظرمعناییباهم

اشارهنمود.کلماتهماهنگ به کلماتی
بهشکلهایم تلفیظاهرمیشوند.

مرتبيهستندویامانندکلمات"دسته""،گروه"و"طبقه"
برچسب

هاکهبجورتدستیبرچسبدوردهاندوهر


ایازپرسش

مجموعه
طبقهبنداز
برایآموزش 
یادگترندههایقانونودردا،

،استفادهمیگردد .

برایهرپرسشرانشانمیدهد

نوعپاس مناسب
الگوریتمها در

مشهورترین 

طبقهبند بتزین 
ماشتن بردار پشتتبان-k ،2نزدیکترین همسایه 1و  
هامیباشند[.]15


بندیپرسش

دسته
دستهبندی پرسشها استفاده
در سا   ،122ین و همکارانش [ ]12از الگوریتم  SVMشها  
پرسشها استفاده نمودند که عبارتند از)2 :

دستهبندی 
نمودند .این محققان از چهار ویژگی برای  
معنایعامترکهبااستفادهاز شبکهمعنایی

گرامهادرپرسش )کلماتدارای 
کلماتپرسش -1)1
است راج شده بودند  )9کلمات هماهنگ .9البته با توشه به افزایش پتچتدگی محاسبات همزمان با
است راجکلماتهماهنگوکلماتعام،اینکارفقيبرایفهرستیاز 52کلمهکهدارایبتشترین
درارزیابیدوشههایکلماتهماهنگوعاممربوطبهاین 52کلمه،

اهمتابودندصورت پ یرفا .
درریزدانههادسایافتند.دراینالگوریتم

دانههاودقا%22.2
دردرشا 

اینمحققان بهدقا %4
شهاپوششنوعپرسشهااستفادهگردیدوبههتچ

ازدستهبندی پتشنهادشدهتوسيلی و روث 

هایموشوددرایندستهبندیدادهنشد.


هابرچسبیغترازبرچسب
یکازپرسش
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)Support Vector Machine (SVM

1

)K-Nearest Neighbour (KNN

2

Naïve bayes

3

Coordinate

4

 2-3-3بخش دوم :بازیابی اطالعات
در بستاری از ستستمهای پرسش و پاس  ،منبع اطالعات شامل مجموعه بزرگی از اسناد متنی
اساکهشستجووکاوشتماماینمجموعهشهایافتنپاس مناسبدشواروزمانبراسا.بههمتن
ستستمهای پرسش و پاس با دامنه باز

دلتل در بستاری از ستستمهای پرسش و پاس به ویژه 
مولفهایشهابازیابیاطالعاتوشوددارد[]19کهفتلترکردناسنادموشودراشهاکوچکنمودن

مجموعهاسناددارایپاس احتمالیانجاممیدهد.پسازورود م زنیازاسنادو اطالعاتمتنیبه
همراه پرسش کاربر به این مولفه ،تمامی اسناد از طریق یک تابع و بر اساس متزان ارتباطشان با
میشوند .بدیهیاساصحاپاس است راجشدهدرمراحلبعدی،
پرسشکاربر ،امتتازدهیومرتب 
بهصحااسنادبازیابیشدهدرمولفهبستگیداردکهاینامرنشاندهنده اهمتابستارزیادمولفه

روشهایم تلفی
بازیابیاطالعاتدرستستمهایپرسشوپاس اسا.دراینبازیابیممکناسااز 
ازشملهروش،TF*IDFمشابهاکستنوسیومد احتماتتیاستفادهشود[.]7


 1-2-3-3بازیابی پاراگراف
یکیازچالشهایبازیابیاطالعاتحجممتونبازیابیشدهاسا ،زیرابرایتش تصپاس مرتبي
بایکپرسش،ب شکوچکیازسندهمکافیاساوبازیابیمحتوایکلسندزمانپاس گوییبه
پرسشراافزایشمیدهدوحتیبهدلتلوشودنویزفراوان،ممکناساستستمراازپاس اصلیدور

بنابراینبایدازمولفهایبرایبازیابیاطالعاتاستفادهشودکهطو محدودتریازاسناد

نماید [ .]19
راارائهدهدکهاحتما وشودپاس درآنبستارزیاداسا.
روشهایاولتهبازیابیپاراگراف،تعدادلغاتمشتر بتنپاراگرفوسوا کاربرتعتتنشدهو
در 
گرداندهمیشوند.اینروشمیتواندمنجربهبازگرداندن

پاراگرافهایمناسباحتمالیباز

براساسآن
پاراگرافهاییشود کهباسوا مرتبيبودهاماشاملشوابصحتحنتستند.برایرفعاینمشکل ،به

ویژگیهایدیگرینتزدربازیابیپاراگرافدرنظرگرفتهشدند.مسالهمهمدربازیابیپاراگراف،

تدریج
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ویژگیهایمورداستفادهدربازیابی

امتتازدهیپاراگرافهااسا .از

انت ابویژگیهایمناسببرای 
پاراگرافمیتوانبهمواردزیراشارهنمود[:]7
تعدادموشودیاهاییافاشدهدرپاراگرافکهبانوعپرسشمطابقادارند

)2
 )1تعدادکلماتمشتر باپرسوشویکاربر
) تعداد-Nگرامهایمشتر باپرسشکاربر
 )9فاصلهبتنکلماتکلتدیموردشستجودرپاراگراف
واکثرستستمهایپرسش

درپاس گوییبهسواتتپتچتده2عمدتاپاس دقتقاست راجنمیشود
بعالوه،بعضیازستستمهای پرسشوپاس ،درپاس به

وپاس ،پاراگرافمرتبيرابازمیگردانند .
سواتتحقتقی1بهشایبازگرداندنکلمهویاعباراتدقتق،ب شکوتاهیازاطالعاتمانندپاراگراف
و یا شمله را بازمیگردانند و تنها ب شی از آن را که به احتما زیاد پاس دقتق پرسش میباشد
برشسته مینمایند [ .]12از آنجا که است راج پاس صحتح در گام بعدی ستستم پرسش و پاس ،
وابستهبهصحاپاراگرافبازیابی شدهاسا،اینمولفهازاهمتازیادیبردورداراسا.الگوریتمهای
توانبهروشهای،TF*IDFمشابها


دکهازآنشملهمی
م تلفیشهابازیابیپاراگرافوشوددارن
کستنوسی و مد احتماتتی اشاره نمود .در ستستم طراحی شده ،از الگوریتم  JIRSمبتنی بر
تکنتکهایآماریشهابازگرداندنپاراگرافاستفادهشدهکهتوضتحاتکاملآندرب ش 5-1-5

آمدهاسا.


 3-3-3بخش سوم :استخراج اطالعات
قطعههای
ب ش است راج اطالعات که آدرین ب ش ستستم پرسش و پاس را تشکتل میدهد  ،
میروددارایپاس دقتق
متنیبازگرداندهشدهازمرحلهقبلراپردازشنمودهوعباراتیکهاحتما  
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Complex questions

1

Factoid questions

2

مینماید .سپسعبارتیکهبتشتریناحتما دارابودنپاس راداردازبتنعبارات
باشنداست راج 
م کورانت ابشدهوبهعنوانپاس نهاییستستمبهکاربرارائهمیشود.
شهااست راجپاس ،ب شاست راجاطالعاتدرستستمغالبانتازمندبکارگتریدادگانآموزشی
الگوریتمهاییادگتری

دراینروشها ،

تکنتکهاییادگتریماشتن میباشد .

وهمچنتناستفادهاز
ماشتنبررویمجموعهحاشتهنویسیشدهازپرسشوپاس هاکهیکمجموعهآموزشیمحسوب

شمیبتنندوپسازآنقادربهاست راجاطالعاتبراساسویژگیهایآموزشدیده

میشود ،آموز
ویژگیهاییکهدرروشیادگتریماشتنبتشترموردتوشههستندعبارتنداز[:]12

میباشند.

 تطابقنوعپاس
حاشتهنویسیشدهوپاس هایکاندید

 تطابقالگو:باتوشهبهتطابقعبارتمنظم
 تعدادکلماتکلتدیمشتر باسوا 
 تعدادکلمهموشودبتنپاس هایکاندیدوکلماتکلتدیسوا
 کلماتیکهدرپاس کاندیدوشوددارند،امادرسوا وشودندارند
نشانهگ اریهایموشودبالفاصلهپسازپاس کاندید
  
گرامهایشاملکلماتپرسشموشوددرپاس کاندید
 –N 

 9-3معیارهای ارزیابی سیستمهای پرسش و پاسخ
آنها بهیکی از
ستستمهایپرسشو پاس برایتعتتنمتزانموفقتاوکارایی 

امروزهارزیابی
ستستمهایپرسشوپاس باتوشهبهمولفه

حوزههایپژوهشیمهمدرعلمرایانهتبدیلشدهاسا.

بهدستههایم تلفیتقستممیشوند که

است راجاطالعاتورویکردات اذشدهبرایانت ابپاس  ،
ترینآنهاعبارتنداز:

مهم
ستستمهاییکهبهدتیلیمانندعدماطمتنانکافیبهبعضیازسواتتپاس ینمیدهند؛

)2
ستستمهاییکهبرایهرپرسشپاس یبرمیگردانند.

)1
9

پاس ستستممیتواندبهیکیازاشکا زیرباشد:
بردیازستستمهادرپاس بهیکپرسش،فهرستی ازپاس هاراکهباتوشهبهامتتاز کسب

)2
رتبهبندیشدهاندبازمیگردانند.
شده 
بازمیگردانند.
بردیازستستمهابرایهرپرسشکاربرتنهایکپاس  

)1
بندیهایفوق،معتارهایمتعددیشهاارزیابینظامپرسشوپاس مطرح
دسته 
بادرنظرگرفتن 
نهابستاررایجومرسومهستند.قبلازارائهاینمعتارهاتعدادیازمتغترهای
بردیازآ 

شدهاساکه
هامعرفیمیشود:


بکاررفتهدرآن
 :Q به مجموعه پرسشهایی که به مولفه بازیابی اطالعات در ستستم پرسش و پاس داده
اشارهمیکند.

میشود
میباشد.
مجموعهپرسشها 

پرسشهایموشوددر

نشاندهندههریکاز
 :q 
موشوددرمنابعاطالعاتستستممیباشد.

نشاندهندهمجموعهمتون
 :D 


 :به مجموعه قطعات متنی در منبع اطالعات که پاس های صحتحی برای پرسش q

باشنداشارهمیکند.


می
 :S زیرمجموعهای از اسناد موشود در منبع اطالعاتی  Dاسا که در ارتباط با پرسش کاربر
ارزیابیمیشوند .



 :هنگامی که پرسش  qبه مولفه بازیابی اطالعات وارد میشود ،مجموعهاسناد  Sاز

شده کهدارای
بازیابی 

منبعاطالعاتی Dبازیابیمیشوند .در اینمجموعه n ،سندیاقطعهمتن
بتشترینامتتازهستند،

نامتدهمیشوند.

درادامهتعدادیازمعتارهایارزیابیکهبهصورتگستردهاستفادهمیشوند،آوردهشدهاسا:

 )2متانگتن رتبه متقابل :2هنگامی که پرسش 
زیرمجموعهای از پاس ها را که به نام 

مولفه 

میشود ،این
تحویل مولفه بازیابی اطالعات  
شنادته میشود ،بازیابی میکند .چنانچه در
)Mean Reciprocal Rank (MRR
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1

مجموعه پاس هایبازیابیشده
فرمو 

،پاس صحتح،پاس  jامباشد،امتتازپرسشبااستفادهاز

تمامپرسشهادرمجموعهQ

تعتتنمیشود.هنگامیکهاینمحاسبهبرای

تکپرسشهامحاسبهگردد،مقدارشدیدیکه


برایتک
انجامشودومتانگتنامتتازاتکسبشده
به نام  MRRشنادته میشود ،به دسا میآید .این مقدار برابر با متانگتن معکوس رتبههای
میباشد[.]1 ،5،2
صحتحبرایپرسشهایمجموعه Q

پاس هایارائهشده


( )2-

عملکردستستمدرارائهپاس هایصحتحباکمتاMRRارتباطمستقتمداردوباافزایشکمتا
نشاندهنده باتتر بودن
 ،MRRعملکرد ستستم بهتر دواهد بود ،زیرا باتتر بودن متزان   MRR
پرسشهای  Qو بنابراین کوچکتر بودن م رج  jدر فرمو 

امتتاز محاسبه شده برای یکایک 
میباشد .کمتر بودن م رج در این فرمو بدین معناسا که پاس صحتح به
 
ابتدایفهرسا پاس هایبازیابیشدهنزدیکتربودهو بنابراینسرعا ارائه پاس صحتحبهکاربر
ارزیابیپرسشهایی

مییابد.یکیازاشکاتتاینمعتارایناساکهبااستفادهازآنامکان
افزایش 
نادرسابودهاند،وشودنداردوبنابراین کمتا MRR

کههمه پاس هایپتشنهادشدهبرای آنها 

ایناساکهنمیتوانازاینمعتاردر

توشهنمیکند [.]2اشکا دیگر 

بهمتزانبازدوانیستستم
ارزیابیستستمهایپرسشوپاس ی کهبرایهر پرسشفقي یکپاس ارائهمیکنند استفاده

مرتبشدهاند،بهکاربرارائه

گونهستستمهافهرستیازپاس هاکهبراساسامتتاز


زیرادراین
نمود،
نمیشود.

 )1بازدوانی 2ودقا:1بادرنظرگرفتناشکاتتذکرشده،مش صمیشودمعتار MRRمعتار
هستند،نمیباشد.

پرسشهاییکهفاقدپاس صحتحدرمجموعهبازیابیشده

مناسبیبرایارزیابی
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Recall

1

Precision

2

به همتن دلتل ،دو معتار بازدوانی و دقا شها ارزیابی کارایی 2ستستم مورد استفاده قرار
میگترند.بازدوانییعنیازمتانکلپاس هایصحتحموشوددرمجموعهاسناد،چنددرصداز

شده،چنددرصدصحتحمیباشند.دقاو

هایافاشدهاندودقایعنیدرمتانپاس هاییافا


آن
اندازهگتریهستند[:] 2، 2،14
بازیابیبااستفادهازروابيزیرقابل 
( )1-

تعداد پاس های بازیابی شده مرتبي



تعداد پاس های بازیابی شده

( ) -

تعداد پاس های مرتبي بازیابی شده



تعداد پاس های مرتبي

شدو  1-انواعپاس هادرستستمپرسشوپاس رانمایشمیدهد .


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


مرتبي

نامرتبي

بازیابیشده

مثباواقعی
TP
منفیکاذب
FN

مثباکاذب
FP
منفیواقعی
TN

بازیابینشده


بهشکلزیرمیباشد.

باتوشهبهشدو فوق،تعریفدیگریازدقاوبازدوانی
( )9-



( )5-



مقدارایندوپارامترغالبانسبامعکوسی باهم دارندوافزایشمقداریکی باعثکاهشوافا
روبایستیمجالحهایبتنایندومقدارانجامشود.

دیگریمیشود؛ 
ازاین

) معتاراف:1معموتبتندقاوتواناییبازدوانیستستمرابطهمعکوسوشودداردوایندر
حالتساکهبرایبستاریازکاربراندقاستستمممکناسانسبابهتواناییبازدوانیآن،به
متزان Bبرابرارزشبتشتریداشتهباشد.باتوشهبهاینمسئلهچنانچهبرای معتاردقاوزنیا
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Performance

1

F-measure

2

ارزش  Bقائل شویم ،معتار اف که ترکتبی از معتارهای دقا و بازدوانی و در حقتقا متانگتن
میشود[:] 2،5،2
هارمونتکدوپارامترفوقاسا،بهصورتزیرمحاسبه 
( )2-

= )F-measure (B

بااستفادهازاینمعتارمیتواندقاوبازدوانیرادرمقابلهمتعدیلکرد [ .] 1اینمعتاربه

ویژه زمانی که پاس های مرتبي در نظام بازیابی اطالعات اند هستند ،معموت به معتار دقا
ترشتحداده میشود [ ] وازمعتارهایمعمو ارزیابیب جوصدرمواقعکاربامجموعههای
غترمتعاد اسا [ ] 9، 2تعتتنحداکثرمقداربرایFبهمنظوریافتنبهترینترکتبممکنبتن
شامعتاومانعتامیباشد[.] ، 2

 )9دقادر  nنتتجهاو ):(p@nدرتعتتنمعتاردقا ،تمامیپاس های بازگرداندهشدهتوسي
ستستم مورد توشه قرار میگترند و بنابراین این معتار اطالعات مناسبی درباره تعداد پاس های
هاارائهنمیکند .بهعنوانمثا ،ممکن

صحتحموشوددر nپاس ابتدایفهرساپتشنهادیپاس 
هایصحتحدررتبههایباتترودر

اسادرفهرساپاس هایپتشنهادیتوسيیکستستمپاس 
ابتدایفهرساارائهشدهباشندودرستستمدیگرهمتنتعدادپاس صحتحدررتبههایپایتنو
دراواسيیااوادرفهرساپاس هایصحتحقرارداشتهباشند .دراینحالامعتاردقابرایدو
ستستمارزشیکسانیدرنظرمیگترد.

برایتش تصتفاوتایندوستستمازنظردقاپاس هایارائهشدهبایدازمعتاردیگریکه
 p@nنامتدهمیشوداستفادهنمود[.]5برایارزیابیتواناییبازدوانیایندوستستمنتزتنهاn

نتتجهابتدایفهرسابازیابیشدهکهدارایبتشترینامتتازهستند،درنظرگرفتهمیشوند.


( )7-



( )2-
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بهکلپرسشهای

پرسشهاییکهستستمپاس صحتحبهآنهادادهاسا

 )5صحا:2نسبا 
مطرحشدهرامعتارصحانامندوازرابطهزیرقابلمحاسبهاسا[:]2
( )4-

تعداد پرسشهایی که ستستم پاس صحتح داده اسا



تعداد پرسشهای مطرح شده

 )2سنجش اطمتنان :1این پارامتر در ارزیابی ستستمهای پرسش و پاس ی کاربرد دارد که
رابراساسمتزاناطمتنانبهکاربرارائهمینمایند[:] 5،2

لتستیازپاس ها


( )22-

درفرمو فوقnتعدادپرسشN،تعدادپاس هایبازگرداندهشدهبرایهرپرسشوiموقعتتیدر
لتسا مرتب شده پاس ها اسا .صورت کسر دادل ستگما ،معاد تعداد پرسشهایی اسا که
کاربر مطرح نموده اسا و پاس ستستم به آن در موقعتا  iام از فهرسا پاس های مربوطه،
صحتحمیباشد.

کهستستممیتواند

اینپارامتردرارزیابیستستمهای پرسشوپاس یکاربرددارد 

 :C@1 )7
اینرویکرددرستستمهاییمانند ستستم

درصورتعدماطمتنان،بهپرسشکاربرپاس ندهد.
تش تصپزشکیبستارمناسباسا ،زیراعواقببازنگرداندنپاس بهمراتببهترازبازگرداندن
باهمیباشد و اینامر افزایشدقاراباثابانگهداشتنمتزانبازدوانیستستمدرپی

پاس اشت
دواهدداشا[.] 5
( )22-
درفرمو فوق،

تعدادپرسشهاییاساکهستستمپاس صحتحیبهآنهادادهاسا ،



تعدادکلپرسشهایمطرح

تعدادپرسشهاییاساکهستستمپاس یبهآنهاندادهاساو n

شدهاسا.
Accuracy
)Confidence Weighted Score (CWS
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1

 )2پوشش:2ایناحتما وشودداردکهدوستستمپرسشوپاس بهتعدادیکسانیازسواتت،
تعدادیکسانیازپاس هایصحتحراارائهنمایند ودرنتتجهازدقایکسانیبردوردارباشند ،اما
کهمیتوانازآنبهتواناییستستمدرپوششدادنبه

تعدادسواتتبردوردارازپاس صحتح
سواتتباپاس صحتحتعبترنمود دردوستستممتفاوتباشد.بهعنوانمثا ممکناسا تعداد
رستدهشودوستستمهانتزبرایهرکداماز

 222سوا یکسانازدوستستمپرسشوپاس پ
پرسشهاتعدادیقطعهمتنراکهاحتماتدربردارندهپاس هستندبازگردانند .بررسی  222پاس 

ابتدایفهرسابازیابیشده،ممکناسایکیازدوحالازیررانشاندهد:
پرسشها 222،پاس صحتح بازگرداند،امابرای

 ستستم S1توانستهاسافقيبراییکیاز
سایرسواتتهتچپاس صحتحیارائهنکردهاسا.
 ستستم S2توانستهاسابرایهریکاز 222سوا پرستدهشده،فقيیکشواب صحتح
بازگرداند.
بدیهیاساازنظرتواناییبازیابیاطالعات،ستستمS2نسبابهستستم S1کاراییبهتریدارد،
زیراتوانستهاسا

درحالیکه ستستم

پرسشها،حداقلیکپاس صحتح ارائهنماید ،

تمام

بهیکیازپرسشهاپاس صحتحدهد.

S1فقيتوانستهاسا



باتوشهبهتوضتحاتبتانشده،معتاردیگریموردنتازاساکهبتواندتفاوتدوستستمذکر
تعبترمیشود [.]9بهعبارتدیگرمعتار

شدهرا بهدوبینشاندهد کهازآنبهمعتارپوشش
Coverage
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1

کسریازپرسشهااساکهدر nپاس برتربازیابیشده،حداقلیکپاس صحتحداشته

پوشش 
باشند[.]19،7


( )21-

نشاندهندهمتانگتنتعدادپاس صحتحدرمجموعهپاس هایبازگردانده
 )4افزونگی:2اینمعتار 
شدهبرایهرپرسشاسا .بهبتاندیگراینمعتاراحتما اینکه مولفهاست راجاطالعاتبتواند
رامحاسبهمیکند[.]7

برایپرسشمطرحشده،حداقلیکپاس صحتحبتابد


( )2 -


چندنکتهدرارزیابیستستمهایپرسشوپاس قابلتوشهاسا:

ذکر
بردالفستستمهایپرسشوپاس یکهبهسوا کاربربهصورتیکعبارتاسمیکوتاه

 )2
پاس میدهند ،در ستستمهای پرسش و پاس پتچتده که پاس به شکل یک قطعه متن ارائه
بهشکلدودکارامکانپ یرنتساوازداورانسانیشهامحاسبه

میشود ،ارزیابیستستمغالبا
معتارهایفوقاستفادهمیشود.
ستستمهایپرسشوپاس موردبررسی ،ازمعتارهایمتفاوتی

 )1باتوشهبهماهتاپاس گویی
آنهااستفادهمیشود.بهعنوانمثا استانداردTRECازمعتارهایدقاوبازدوانی،
شهاارزیابی 
استاندارد CLEFاز  C@1و سنجشاطمتنان واستاندارد INEXازمعتار پوشش وصحاشها
ارزیابیستستمهایپرسشوپاس استفادهمیکنند.

ستستمهایی که برای هر پرسش مطرح شده فقي یک پاس در متن وشود داشته اما

) در 
ستستم میتواند به دتیلی مانند عدم اطمتنان کافی به بعضی از سواتت پاس ی ندهد ،تعداد
پاس هایمرتبيمعاد تعدادپرسشهااساو

،درنتتجه[:] 2

Redandancy

52

1

=Accuracy=Recall

درستستمهاییکهبرایهرپرسشمطرحشدهفقي یکپاس درمتنوشودداردوستستم

 )9
برای هر پرسش پاس ی بازمیگرداند ،تعداد پاس های بازگردانده شده معاد تعداد پرسشهای
،درنتتجه[:] 2

مطرحشدهاساو

=Accuracy= Precision=Recall=F1
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فصل چهارم

تعامل در سیستمهای پرسشوپاسخ
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 1-9مقدمه
هایرایانهایوگسترشاستفادهازفناوریاطالعات درزندگیروزمرهباعثشده


توسعهستستم
اساتادستتابیسریعبهاطالعاتازاهمتاباتییبردوردارباشد.باافزایشحجماطالعات،کنتر و
مدیریا آن مشکلتر میشود و بنابراین تولتد و وشود اطالعات به تنهایی کافی نتسا؛ بلکه باید
ابزارهایی برای استفاده از این اطالعات فراهم شود .یکی از روشهای بازیابی اطالعات ،استفاده از
ستستمهایپرسشوپاس متنیاسا .انفجاراطالعاتدردنتایامروز،باعثشدهاساتاشامعه

چالشهای

پژوهشگراندراینحوزههموارهبهدنبا ارائهراهکارهاییشهابهبودنتایجباشند .یکی از
ستستمهایپرسشوپاس ،فقدانتعاملدوسویهبتنستستموکاربراسا.افزودنسطح

موشوددر
بادوهدفصورتمیگترد)2 :اگرپرسشکاربردارایابهام

تعاملبهستستمهایپرسشوپاس 

آغازمینماید )1 .چنانچه

ستستممکالمهایراباکاربردرشهارفعابهامودر بهترپرسش

باشد ،
مکالمهایرابا

پاس ستستمدل واهکاربرنباشدویاکاربرنتازبهاطالعاتبتشتریداشتهباشد،کاربر
پسازبتانشزئیترمفاهتم

آغازمینمایدتاپاس دل واهدودرادریافاکند .دراینب ش

ستستم
مورد نتاز ،روشها و چالشهای موشود در برقراری تعامل بتن کاربر و ستستمهای پرسش و پاس 
تشریحشدهاسا.


 2-9مفهوم تعامل
مطلبیمیگوید و

میگویند.درتعاملگوینده 
گفتگویمتقابلبتندویاچندموشودیاراتعامل  
تجمتممیگترد کهچهپاس یات اذنماید.درنهایاپاس یبه

مطلبتوسيشنوندهتفسترشدهو
میشود واینچردهگوشدادن،در کردن،تجمتمگتریوپاس تکرارمیشود.
گویندهبازگردانده 
پتادهسازیستستمپرسشوپاس مبتنی
انسانهامحدودیتیوشودندارد،در 
هرچنددرمکالمهبتن 
محدودیاهایزیردرنظرگرفتهمیشود[:] 7

برتعامل
55

یکدیگرصحبامیکنند؛

دقتقادوشرکاکنندهبا


کنندگانبهنوباصحبامیکند؛


هریکازشرکا

کنندگاندرزمتنهمشترکیبایکدیگرصحبامیکنند.


شرکا


 3-9انواع تعامل
تعاملبتنکاربروستستممیتواندبهیکیازسهشکلزیرباشد[:] 7

 )2ابتکارعملدساستستماسا2وستستمهدایاگفتگورابرعهدهدارد.بعنوانمثا ستستم
ازکاربرمیدواهدازیکفهرسامش ص،موردی راانت ابکند.درایننوعمکالمات،ستستم

درهرمرحلهسواتتیازکاربرمیپرسدو کاربرپاس میدهد .درنتتجهکاربرآزادیکمتریدر

مکالمهداشتهوتنهابایدباعباراتکوتاهبهسواتتستستمپاس بدهد.اکثرستستمهایتجاری
ازایننوعهستند.
 )1ابتکار عمل دسا کاربر اسا 1و کاربر هدایا گفتگو را برعهده دارد .ستستم باید بگونهای
دراینستستمها به علا

طراحیشود کهتواناییپاس گویی بهسواتت کاربررا داشته باشد.
آزادیبتشتر کاربر درهدایامکالمه،امکاننامفهومبودن سوا کاربربرایستستموشوددارد.
دراینموارد ستستم ازروش "تایتداطالعات" برایاطمتنانیافتناز صحااطالعاتورودی
استفادهمیکند.

) کاربروستستمهردودارایابتکارعملهستند .دراینحالاباوشوداینکهستستمهدایا
،کاربرمیتوانددرهرزمانمسترمکالمهراتغتتردهدوستستمبایدبه

گفتگورادردسادارد
مکالماتدرایننوعستستمها،شباهابتشتریبهمکالماتانسانبا

سواتتکاربرپاس دهد.
انساندارندوامروزهبستارموردتوشههستند.
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System initiative

1

User initiative

2

Mixed initiative
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 9-9هدف از تعامل در سیستمهای پرسش و پاسخ
تعاملبتنکاربروستستمپرسشوپاس درزمتنهطرحپرسشوپاس گوییبهآنبودهواهداف
زیررابرآوردهمینماید[:] 2

مجموعهایاز چندینسوا مرتبيدرقالبیکپرسش پتچتده،

کاربرمیتواند بهشایطرح


مکالمهطبتعیتروپاس دقتقتررا

سادهتروکوتاهترتجزیهنماید کهاینامر ،
آنرابهسواتت  
درپیدواهدداشا.
  چنانچه پاس ستستم دل واه کاربر نباشد و یا کاربر نتاز به اطالعات بتشتری داشته باشد،
ایراباستستمآغازمینمایدتاپاس دل واهدودرادریافاکند.


مکالمه
مجموعهای از سواتت مرتبي با هم 2از سوی کاربر وشود دارد .به عنوان مثا 

 امکان طرح 
کاربرمیتواندپرسشیرامطرحکندکهازطریقضمایربهپرسشقبلارشاعدادهشدهاسا.

اگرپرسشکاربردارایابهامباشد،ستستممکالمهایراباکاربردرشهارفعابهامودر 

 
پرسشآغازمینماید.

بهتر
 ستستممیتواندپسازارائهپاس بهیکپرسش،مجموعهایازسواتتمرتبيباآنموضوع
رابهکاربرپتشنهادنمایدکهانسجامگفتگووافزایشکاراییرادرپیدواهدداشا.

 1-9-9ابهام درسیستمهای پرسش و پاسخ
موشوددرزبانطبتعی،رفعابهامدرتعاملانسانوماشتناهمتابسزاییدارد

باتوشهبهابهامات
و سبب شلوگتری از شکسا در مکالمات میشود .ابهام به حالتی گفته میشود که یکی از
شرکاکنندگانقادربهفهممطلبدیگرینباشد.مثا زیررادرنظربگترید:

 کاربر:وزیراموردارشهایراندرچهزمانیباهمتایروسیدودمالقاتکرد؟

Follow up question
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1

 ستستم2:فروردین2 49
 کاربر:درایننشسااوچهمطالبیراعنوانکرد؟
درمثا فوقمرشعضمتر"او" مبهماسا و ستستمشهارفعابهام،پرسش زیرراازکاربرمطرح
مینماید.

 ستستم:منظورشماازضمتر"او""،وزیراموردارشهایران"اسایا"وزیراموردارشهروسته"؟
بردیازنشانههایوشودابهامعبارتنداز:

 عدمیافتنمرشعمناسبضمایرتوسيستستم
 وشودکلماتناآشنامانندکلماتادتجار
 وشودتناقضاتمعناییدرپرسش

 2-9-9سواالت مرتبط
کاربرمیتواندپرسشیرامطرح

ستستمپرسشوپاس تاری چهگفتگوهارانگهداریکند،

چنانچه
کند که به مجموعه سواتت قبلی وی مرتبي باشد .پاس گویی به این نوع پرسشها عمدتا نتازمند
برقراریتعاملبتنکاربروستستماسا.سواتتمرتبيبهدودستهکلیتقستممیشوند:
 )2سواتتح فی:2دراینسواتتب شیازشملهمانندفعل ،باتوشهبهشملهقبلیح فشده
اسا.مثا زیررادرنظربگترید:
 کاربر:شکسپتردرچهسالیمتولدشد؟
 ستستم:درسا 2529
 کاربر:کجا؟
 )1سواتت دارای ضمتر :1سواتتی که با استفاده از ضمایربه ب شی از سوا قبل ارشاع داده
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Elliptic question

1

Anaphora

2

میشوند.مثا زیررادرنظربگترید:


کاربر:شکسپتردرچهسالیمتولدشد؟



ستستم:درسا 2529



کاربر:اوباچهکسیازدواجکرد؟



 5-9نمودار جریان در سیستمهای پرسش و پاسخ تعاملی
کاربرپرسشیرامطرحمینماید؛




پرسشورودیبررسیمیشودکهآیاپاس گوییبهآننتازبهتعاملباکاربرداردیادتر؛
 در صورتی که پرسش مطرح شده مبهم باشد ستستم پرسش و پاس  ،تعاملی را با کاربر
انجاممیدهدوپسازرفعابهامپاس آنراتعتتنمیکند؛

 اگر پرسش مطرح شده دارای ب ش ح ف شدهای باشد( ،مانند پرسش چرا؟) ستستم با
مینماید وپساز بازسازی درصورتتایتد
آنراتکمتل 
استفادهازکلماتکلتدیسوا قبل  ،
کاربرپاس آنراتعتتنمینماید؛
باشد،ستستمسعیمیکندضمایررابامراشعمناسب

 اگرپرسش مطرحشدهدارایضمتر 
گرداندهوازاومیدواهدتایتدکند و

شایگزیننمودهوسپسسوا اصالحشدهرابهکاربرباز
در صورتی که کاربر اصالحات را تایتد نماید ،ستستم پاس پرسش بازسازی شده را تعتتن
مینماید؛


 اگرپاس گوییبهپرسشنتازبهتعاملنداشتهباشد،ستستمپاس آنراتعتتنمیکند؛
تااتماممکالمهازسویکاربرادامهمییابد [.] 4، 2

 چردهفوق
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 6-9پژوهشهای مرتبط در حوزه پرسش و پاسخ تعاملی
هدفازاینتحقتق،طراحیوپتادهسازییکستستمپرسشوپاس تعاملیمستقلاززباناسا
که بتواند با بکارگتری تکنتکهای آماری ،ابهام در پرسش را برطرف نموده و امکان طرح سواتت
تجزیهوتحلتلهای

ستستمهایپرسشوپاس تعاملیموشودعمدتایااز

مرتبيرابهکاربربدهد .
هارامحدودبهزبانداصمینمایدویانتازمندآموزشبا

استفادهمیکنندکهآن

معناییوگرامری
پتکره بزرگی از دادگان از طریق بکارگتری تکنتکهای یادگتری ماشتن میباشند .در این ب ش
الگوریتمهایاستفادهشدهدراینستستمهاتشریحمیشود.



 1-6-9روشهای پاسخگویی به سواالت دارای ضمیر
 )2روش شستجوی پاس بدون در نظر گرفتن ضمتر :در این روش که سادهترین روش اسا،
ستستمضمترراازپرسشکاربر ح فنمودهوسپسبافرض اینکهوشودضمتردریکپرسش
نشانهارتباطآنپرسشباپرسش قبلیاسا ،پاس پرسشدارایضمتررادرمتاناسنادیکه
شهاپاس گوییبهسوا قبلیبازگرداندهشدهاندشستجومیکند.اینروشزمانیکهدوپرسش
مطرحشده موضوعیکسانیداشتهباشند ،ازکاراییمناسبیبردورداراسا .درحالتیکه موضوع
دو پرسش متفاوت باشد ،بکارگتری این روش میتواند منجر به بازگرداندن پاس نادرسا شود
[.]92
الگوریتمهایی مانند تئوری

 )1روش شایگزینیضمترباموضوع مکالمه:دراینروشبااستفادهاز
مرکزیا،2موضوعاصلیمکالمهتعتتنوشایگزینضمترمیشود.گرچهدربستاریازمواردمرشع
ضمترموضوعاصلیمکالمهاسا،بعضیازضمایربهموردیغترازموضوعمکالمهاشارهمیکنندو
همتنامرمیتواندبهبازگرداندنپاس نادرسامنجرشود[.]92


Centering Teory
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1

الگوریتمهای مبتنیبرگرامر:دراینروش کهبافرضوشود یک

) روشتعتتنمرشعضمتربا
دردا پارس کامل و صحتح صورت میگترد ،دردا برای یافتن مرشع پتمایش میشود و
براساسمحدودیاها،تعدادیاز

محدودیاهارویمراشعاحتمالییافاشدهاعما میگردند .

کاندیداها ح ف و سپس بر اساس بعضی عوامل تعتتن کننده ،بهترین عبارت اسمی به عنوان

ازشملهمحدودیاهاییکهدر

میشود [.]91
مرشعازبتنباقتماندهکاندیداهاانت اب وشایگزین  
میتوانبهمواردزیراشارهکرد:
اینروشدرنظرگرفتهمیشود ،
 سازگاریمرشعباضمترازنظرتعداد
 سازگاریمرشعباضمترازنظرش صووضعتا
 سازگاریمرشعباضمترازنظرشنستا
 سازگاریمرشعباضمترازنظرنحوی
میتواندبهانت ابمرشعمناسبکمککند:
همچنتندرنظرگرفتنعواملزیر 

هایمحتملتریهستند؛

موشودیاهایشدید 
مرشع

 تازگی:
هایمحتملتریهستند؛

موشودیاهاییکهدرنقشفاعلند 
مرشع

 نقشگرامریدرشمله:
هایمحتملتریهستند؛

هاییکهبتشترتکرارشدهاند 
مرشع


موشودیا
 تعداددفعاتتکرار:
مرشعهای
موشودیاهایی که با ضمتر فاصله کمتری دارند  ،

 فاصله مرشع تا ضمتر :
محتملتریهستند؛

موازیکاری:2سادتاریکساندردوشملهبهانت ابمرشعمناسبکمکمینماید.


مثالیازرویکردمبتنیبرگرامر،الگوریتمHobbsاساکهیکشستجویاو سطحچپبهراسا
معایبروشهای

برتریمیدهد .بردیاز

نزدیکترهستند

انجاممیدهدوبهمراشعاحتمالیکه

مبتنیبرگرامربهشرحزیراسا:
میتواندیافتنمرشع
 دررویکردمبتنیبرنحوازروابيمعناییاستفادهنمیشودوهمتنامر 
Parallel
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11

بهشدتمحدودنماید.

مناسببرایکلماتم ففونتزکلماتوعباراتمعاد را
 هنگامی که چند مرشع احتمالی با شرایي مناسب وشود داشته باشد ،ستستم ممکن اسا
نتواندمرشعصحتحراتش تصدهد.
 اگردرداپارسنادرساباشد،مرشعبهدرستیتش تصدادهنمیشود.
الگوریتمهای مبتنی بر یادگتری ماشتن :در روش تعتتن مرشع با

 )9روش تعتتن مرشع با 
الگوریتمهای مبتنی بر یادگتری ماشتن ،دانش مورد نتاز شها تعتتن مرشع مناسب با

روش برای
استفاده از الگوریتمهای یادگتری و دادههای آموزشی به دسا میآید .در این  
زوجهای "عبارت اسمی مرشع و ضمتر"
آموزش ستستم از یک پایگاه دادگان که در آن  
انداستفادهمیشود .متن آموزشی بایدقبالتوسيچندینپتمانهپردازش

نشانهگ اریشده

ومراشعآنها مش ص باشد.

زبانطبتعیپتشپردازششدهباشدبهطوریکه تمامیضمایر

سپسبرایهرزوجمرشع-ضمتر،یکبردارویژگیتشکتلشدهودرقالبنمونهآموزشیبه
الگوریتمهای یادگتری درباره

الگوریتم یادگتری داده میشود .بر اساس این بردار ویژگی ،
تش تصمرشعبودنیانبودنعبارتاسمیموردبررسیویااحتما مرشعبودنآنآموزش
شتوههای م تلف ارائه شده شها آموزش ستستم برای تعتتن مراشع از انواع
میبتنند  .

واندازههایمتفاوتیازبردارهایویژگیاستفاده

ازویژگیها(لغوی،نحویومعنایی)

متفاوتی
گتریاولتنتکنتکهایبکاررفتهیادگتریماشتن


بتزینودرداتجمتم
کردهاند .الگوریتم 

در تعتتن مرشع میباشند .در الگوریتم بتزین پس از آموزش عامل یادگتر ،تمام مراشع
احتمالیبرایهریکازضمایرمش ص شده واحتما مرشعبودنآنهابرای ضمترمورد
محتملترین گزینه به عنوان مرشع ضمتر انت اب و

بررسی تعتتن میشود .در نهایا 
میشود[.]9 ،91
شایگزین 


21

 1-1-6-9کارهای انجام شده جهت جایگزینی ضمایر با مراجع در متون فارسی
موسویوقاسمثانیازیکروشیادگتریماشتنمبتنیبررتبهبندیبرایتعتتنمراشع

محققان
آنهاازپایگاهدادگان PCAC-2008بهعنوانمجموعهآموزش
کردهاند [ .]99
ضمایرفارسیاستفاده 
رتبهبندی بتشتنه بینظمی  ،2مراشع احتمالی یک ضمتر را
استفاده کردند و با بکارگتری روش  
رتبهبندی کرده تا مرشع با بهترین رتبه به عنوان مرشع نهایی انت اب شود .با وشود راحا بودن

اینروشمعایبینتزداردکهازآنشملهمیتوانبهکاراییپایتنآنبهدلتلعدموشود

پتادهسازی،

دستورزبان واحددرفارسیونتزعدموشودشنستادرضمایرفارسی که نتتجهآنازدسادادن
میباشداشارهنمود.
یکیازعواملاصلیشفافسازیضمایر 
در تحقتقی که توسي فالحی و شمس فرد انجام شده اسا ،از یک مجموعه قوانتن برای پتدا
نمودن مراشع ضمایر استفاده شده اسا [ .]95در ستستم طراحی شده آنها دو مرحله اصلی زیر
وشوددارد:
 مرحلهپردازش:دراینمرحلهپسازتش تصبازهکلمات،ازشناساییوبرچسبزدناشزای
فادهمیشود.

واژگانیکالماست
شفافسازی :1در این مرحله ازدروشیمرحلهقبلیاستفادهشدهومرشعهرضمتربا

 مرحله
میشود:
بکارگتریقوانتنزیرمش ص 
 اگرضمتردرب شفاعلیشملهدومباشد،مرشعبهاحتما زیاددرب شفاعلیشمله
او اسا.
 اگر ضمتر در ب ش مفعولی شمله دوم باشد ،مرشع به احتما زیاد در ب ش مفعولی
شملهاو اسا.
 اگرضمتر"او"درشملهوشودداشتهباشد،مرشعآنیکاسمعاقلدرشملهقبلاسا.

2

Maximum entropy eanker

1

Resolution

2

 اگر ضمتر "آن" در شمله وشود داشته باشد ،مرشع این ضمتر یک اسم غتر عاقل در
شملهقبلاسا.
آنها" در شمله وشود داشته باشد ،مرشع این ضمتر یک اسم شمع یا
 اگر ضمتر " 
اندمیباشد.


بههممتجلشده
مجموعهایازاسامیکهبهوستله"و"

 اگرضمتر"ما"درشملهوشودداشتهباشد،مرشع"منو"...اسا.
 اگرضمتر"اینجا"یا"آنجا"درشملهوشودداشتهباشد،مرشعآنیکمکاندرشمالت
قبلیاسا.

 2-1-6-9معایب الگوریتمهای موجود برای تعیین مرجع ضمایر
هایتعتتنمرشعضمایرمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:


ازمعایبالگوریتم
 )2بستاری از ویژگیهایی که در روشهای زبانشنادتی و روشهای یادگتری ماشتن شها
منحجربهزبانداصیمیباشندو عدمامکاناستفادهاز

استفادهمیشوند ،

تعتتنمرشعمناسب
کاهشمیدهد.اکنون

روشهایموشودرادرتعتتنمراشع
هادردیگرزبانها ،کارایی 


اینویژگی
میتواندباعث ناکارامدی
ویژگیهایضمایرزبانفارسیوزبانانگلتسی که 

تفاوتهایموشودبتن 

میگردد:
روشهایتش تصمراشعدرزبانانگلتسیبرایزبانفارسیشودتشریح 
استفادهاز 
 یکیازویژگیهایمهمیکهدرتعتتنمراشعضمایرانگلتسیاستفادهمیشود،تطبتقشنس
ضمترو مرشع آناسا .بهعلااینکه ضمایردرزبانفارسیدارایویژگیشنسنتستند ،این
ویژگیدرفرایندتعتتنمرشعضمایرفارسیکاربردین واهدداشا.
 ویژگی مهم دیگری که در تعتتن مرشع یک ضمتر در زبان انگلتسی بکار میرود ویژگی
مطابقاعددیاسا(ضمایرمفردبهیکعبارتاسمیمفردوضمایرشمعبهیکعبارتاسمی
میتوانندبهیکعبارتاسمیشمع
درزبان فارسیضمایرمفرد 

شمعاشارهدارند) .درمقابل
اشاره داشته باشند و گاهی نتز شها احترام به اش اص به شای ضمتر مفرد از ضمتر شمع
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استفادهمیشود.بههمتندلتلویژگیمطابقاعددینتزدرفرایندتعتتنمرشعضمایرفارسی

اثرمیشود.


کم
نقشهای فاعلی،
 نقش ضمتر در شمله فارسی تاثتری بر شکل آن ندارد (ضمتر فارسی در  
نمیتوان از نقشضمتردرشمله
مفعولیوملکیبهیکشکلاستفادهمیشود) .بههمتندلتل  
فارسیبهعنوانیکویژگیبرایتعتتنمرشعاستفادهنمود.
 )1تعتتنعباراتاسمیواست راجویژگیهاینحویآنهاکهب شمهمیازویژگیهایعباراترا
روشهایبکار
استفادهازتجزیهگروپارسرداصآنزباناساواینامر 

تشکتلمیدهند،نتازمند

بنابرایناستفادهازویژگیهاینحویبرایتعتتنمرشعضمایر

راوابستهبهزبانمینماید.

رفته 
یکزباننتازمندتوسعهپارسرمناسبکهم تصآنزباناسامیباشد.
باتوشهبهپتچتدگیهایزبان،موارد زیادیوشودداردکهتعتتنمرشعبرایضمایربکاررفته

)
درشملهبهآسانیامکانپ یرنتساوبهترینروشبرایتش تصمرشعضمترتوسيستستم،

برقراری تعامل با کاربر و دردواسا تعتتن مرشع ضمتر توسي دود کاربرمیباشد .در اینگونه
هایمبتنیبرپردازشنحویزبانطبتعیونتزالگوریتمهایمبتنیبریادگتری


مواردالگوریتم
نمیتوانندبهصورتمنطقیومستد مرشعضمتررا تش تصدهندوهرگونهانت اب
ماشتن  
مرشع برای ضمتر توسي آنها صرفا به صورت اتفاقی دواهد بود .مثا های زیر نمونههایی از
هایزبانشنادتییا یادگتریماشتن

شمالتیهستندکه تش تص مرشعضمترتوسيالگوریتم
امکانپ یرنتساوتعتتنمرشعبایدبهروشمستقلاززبانوباتایتددودکاربرصورتپ یرد:

 مثا او (ابهام)":برگازدرداافتاد،زیراآندشکشدهبود".
 مثا دوم(ابهام)":پسربهپترمردکمککرد،زیراباعثدوشحالیاومیشد".
بارانپشابامدانهرات ریبکرد،زیراآنفرسودهبود".

 مثا سوم(نتازبهفهممعنایی)":
بارانپشابامدانهرات ریبکرد،زیراآنشدیدبود".

"
 مثا چهارم(ح فمرشع)" :منبهبتمارستانرفتموآنهابهمنگفتندکهمنبایدبهدانه
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برومواستراحاکنم".
درمثا او ودومدرتعتتنمرشعابهاموشوددارد،زیرادوعبارتاسمیبهعنوانمرشعبالقوه
ضمتروشوددارند.درمثا سوم،تش تصمرشعضمترفقيباتوشهبهمعنایشملهامکانپ یر
اساودستورزباندراینموردکمکینمیکند.درمثا چهارم،مرشعمش جیبرایضمتردر

شملهوشودنداردوبایدازدودکاربربرایتعتتنمرشعکمکگرفا.


 2-6-9الگوریتم تشخیص پرسشهای حذفی و پاسخگویی به آنها
روشهای
درپرسشهایح فیب شیازشملهمانندفعلباتوشهبهشملهقبلیح فمیشود .

مبتنی برگرامربااستفادهازپارسرهایموشودبرای یک زبان ،فعلشمله راشستجومیکند ودر
صورتیکهفعلوشودنداشتهباشد ،پرسشازنوعح فی دواهدبود .شهابازسازیپرسشح فی،

کلمات کلتدی پرسش قبل به آن افزوده شده و سپس شستجوی پاس بر اساس مجموعه کلمات
اینروشوابستگیآنبهزبانداصمیباشد[.]92، 2

کلتدیبهروزشدهانجاممیشود.اشکا 



 3-6-9الگوریتم خطایابی امالیی
الگوریتمهای

ستستمهایپرسشوپاس ،وشود

باگسترشاستفادهازاینترنا،متونالکترونتکیو
تش تصدطایامالیی وارائهکلمات پتشنهادیمناسب دارایاهمتاروزافزونیشدهاند.وابستگی
میکند .دطاهایامالییانجامشده توسي
زمانبر 
الگوهایدطابهیکزبانشناساییآنرا دشوار و  
کاربرانانواعم تلفیداردکهعبارتنداز[:]92
میکندکهواژهرابهطورصحتحنوشتهاسا،اماواژهاز
 دطایعدمآگاهیکاربر:کاربرتجور  
امالیینادرسامیباشد.

نظر
 دطایح ف:درایننوعدطایکیاچندحرفواژهبهصورتنادواستهح فمیگردد.
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 دطایدرج :درایننوعدطایکیاچندحرفبهصورتنادواستهبهکلمهاضافهمیشود.
میشوند.
 دطایشابجایی:درایننوعدطادوحرفکنارهمبهصورتنادواستهشابجاوارد 
نمیگ اردودوکلمهبه
 دطایچسبتدن :درایننوعدطاکاربرنادواستهبتندوکلمهفاصله  
هممتجلمیشود.
 دطایشانشتنی:درایننوعدطاکاربربهصورتاشتباه کلتد دیگریرا بهشایکلتدمورد
کندوبنابراینحرفدیگریبهشایحرفموردنظرواردمیشود.ایندطامعموت

نظرلمسمی
درموردحروفکنارهمدرصفحهکلتداتفاقمیافتد.

رشتههایی که دارای اشتباه امالیی هستند و به آن شکل در لغانامه
برای شناسایی و تجحتح  
تعدادیازآنهاشرحدادهمیشود.

روشهایم تلفیوشودداردکه
وشودندارند ،


 1-3-6-9روشهای تشخیص خطا
میباشندکهچندحرفیبودهوN
رشتههاوکلمات 
هازیردنبالههاییاز 

 تحلتل -Nگرام -N:
گرام

میباشد.درروشهاییکهاز-Nگرامشهاشناساییدطایامالییاستفاده
معموتیک،دویاسه 
میشود،هریکاز-Nگرامهایموشوددرمتنورودیانت ابودریکشدو ازقبل آماده شده
گرامهایبدونتکراریاکمتکرار
رشتههاییکهدارای -N
موردشستجوقرارمیگترد.دراینروش 
رشتههاییکهاحتماتدارایدطایامالییهستنددر
هستند(برایمثا آشزیاش س)بهعنوان 
لغانامهیامجموعهبزرگی از
گرامهااز  
نظرگرفتهمیشوند .دراینروشبرایتولتدشدو  -N

متوناستفادهمیشود.
 روش مبتنی بر لغانامه :در این روش کلمات وارد شده توسي کاربر در لغانامه شستجو
بهعنواندطاعالماگ اریمیشود.حجم

کلمهدرلغانامهوشودنداشتهباشد،

میشودوچناچه
میتواندسرعاپاس گویی راکاهشدهدوبههمتندلتلمعموت ازشدو های
نامهها 
زیادلغا 

درهمباهدفافزایشسرعاشستجواستفادهمیشود[.]92
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 2-3-6-9روشهای تصحیح خطا
دادهمیشود

 روشکمترینفاصلهتجحتح :دراینروشتغتتراتی درکلمهدارایدطای امالیی
لغانامه باشد
و کلمات شدید ایجاد شده در فهرسا واژگان صحتح آن زبان که میتواند یک  
شستجو میگردد تا واژگان صحتح احتمالی پتدا شوند .سپس از بتن کلمات است راج شده،
محتملترین گزینه یا گزینهها برای شایگزینی با کلمه دارای دطایامالیی مش ص و پتشنهاد

میشود.
باتوشهبهترتتبحروفرویصفحهکلتدومشابهاهایبتن

روش کلتدمشابه:دراینروش 
 
آنها ،کلمات در گروههای مشابهی قرار داده میشوند تا بتوان از آنها در انت اب واژه شایگزین

مناسببرایکلمهدارایدطایامالییاستفادهنمود.
میباشد ،فهرستیاز گزینههایاحتمالی
روشها 
روش آماریکهازکارآمدترین  
روش آماری:در 
 
رتبهبندیمیشود .برطبققانونبتزاحتما مناسببودنواژهشایگزینXازفرمو زیر
تولتدو  
محاسبهمیشود:

()2-9



در این فرمو  Xواژه شایگزین احتمالی Y ،واژه نادرسا بکاررفته توسي کاربر و ) P(X|Yاحتما 
رانشانمیدهد P(Y|X) .احتما وقوعدطایامالیی کهمنجربه

مناسببودنگزینهشایگزین  X
نشانمیدهد P(X) .نتزاحتما استفادهازلغا Xاساکه

استفادهاز  Yبهشای  Xشده اسارا
همیشود[.]97،92
برایمحاسبهآن،تعدادنرما شدهآندرپتکرهدرنظرگرفت 


 3-3-6-9معایب بکارگیری الگوریتمهای خطایابی در پرسش و پاسخ
زمانبربوده و
لغانامهویاپتکرهبزرگزبان 
 )2شناساییوتجحتحدطاهایامالییبراساس 
زبانداصمحدودمیکند.

همچنتناستفادهازستستمرابهیک
دلتلکلمهایکهبا

قرارنمیدهندوبههمتن

الگوریتمهایدطایابیبافاشملهراموردتوشه

 )1
22

توشهبهشملهدارایدطایامالییاساولیظاهریدرسادارد،شناسایین واهدشد.مثالواژه
درشملهزیردرسابهشمارمیآید":هواگرماسب".

"اسب"
) هنگاماستفادهاز ستستمپرسشوپاس بارویکردآماری،بکاررفتن کلماتیدرپرسشکهبا
پایتنمیآورد .در

درمنابعدادهذکرنشدهاند ،کاراییستستمرا

وشود صحتحبودناز نظرامال 
مواردی ممکناسابهشایکلمهاصلیبهکاررفتهدرپرسشکاربر،مترادفآندرمنابعداده
وشودداشتهباشداماتوسيستستمتش تصدادهنشود.


 7-9ارزیابی سیستمهای پرسش و پاسخ تعاملی
کاراییآنهااز اهمتازیادی

ارزیابیستستمهایپرسشوپاس تعاملیبهمنظورتعتتنوارتقای

ارزیابیاینستستمهاارائه نشده

بردورداراسا .بااینوشودهنوز روشاستانداردوم جوصی برای 
اسا و ارزیابی معموت با استفاده از روشهای ارزیابی ستستمهای پرسش و پاس اتوماتتک و نتز
تمهای مکالمه محور صورت میگترد .در ارزیابی ستستمهای پرسش و پاس تعاملی عالوه بر
ستس 
ارزیابیکمیازارزیابیکتفینتزاستفادهمیشودکهنتازمندمشارکاکاربراندرفرایندارزیابیبرای

روشهایارزیابی کمی 2و
تعتتنمتزانموفقتاتعاملبتنستستموکاربرمیباشد [ .]22درادامه  

میشوند.
قرارمیگترند،تشریح 

درستستمهایپرسشوپاس تعاملیمورداستفاده

کتفی1که


 1-7-9ارزیابی کمی
ستستمهایپرسشوپاس ازنظرصحاودقا پاس گوییآنهاباتوشهبهنوع

ارزیابیکارایی
ستستمهایی که به منظور پاس گویی کوتاه به سواتت

ستستم اندکی متفاوت اسا .برای ارزیابی 
مبتنیبرحقایقطراحیشدهاند،یکمجموعهاستانداردپرسشوپاس تهتهشده وارزیابیستستم
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Quantitative criteria

1

Qualitative criteria

2

میگترد .این روش ارزیابی برای
بر اساس متزان مطابقا پاس های ستستم با این مجموعه صورت  
ستستمهاییکهبهمنظورپاس گوییبهسواتتپتچتدهطراحیشدهاندچندانمناسبنتسا ،زیرا

شکلهای م تلفی بتانشود [ .] 4، 2ضمناینکهبعضیازاین
میتواندبه 
پاس صحتحیکسوا  
ستستمها معموت به

اینگونه 
سواتت ممکن اسا بتش از یک پاس صحتح داشته باشند .ارزیابی  
ستستمهایپرسشو

میتوانبهارزیابی 
میگترد.براینمونه 
صورتدستیوتوسيش صصورت  
پاس شرکاکنندهدرکنفرانسساتنهبازیابیمتون( (TRECاشارهنمود.باتوشهبهماهتاستستم
و نحوهبازگرداندنپاس ،ارزیابیکمی براساسیکیاچند معتار ارزیابی کهدرب ش  9- -شرح
انجاممیشود.

دادهشدهاسا


 2-7-9ارزیابی کیفی
ستستمهای پرسش و پاس تعاملی ،تعتتن متزان صحا پاس بازگردانده

هدف از ارزیابی کمی 
میباشد.اینارزیابی،اطالعاتکافیدربارهکتفتاتعاملستستمباکاربرو
ستستمها 

شدهتوسياین
آمتزداتمهیافتهاسایادتر،ارائهنمیکند.بههمتندلتلعالوهبرارزیابی


اینکهآیاتعاملموفقتا
نظرکتفینتزموردسنجشوارزیابیقرارمیگترندتاکتفتاتعاملستستمبا

ستستمهااز

کمی،این
پرسشنامهایتهته

کاربرومتزانرضایتمندیکاربرتعتتنشود .شهاارزیابیکتفتاتعامل،معموت
کاربرانقرارمیگترد تا باتکمتلآن متزانرضایادودراازکتفتاتعاملاعالم

شدهودرادتتار 
ستستمهای پرسش و پاس 

اندازهگتری سه ویژگی از 
کنند [ .]22هاراباگتو و همکارانش [ ]92بر  
تاکتدمیکنند:

تعاملیبهوستلهپرسشنامه
تعدادپرسشهاییکهکاربربایدبرایدستتابیبهاطالعاتموردنظرمطرحکند

 )2کارآمدی:2
 )1تاثترگ اری:1صحاپاس هایارائهشدهتوسيستستم
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Efficiency

1

Effectiveness

2

) رضایاعمومیکاربرازعملکردستستم
پرسشهایزیرراشهاارزیابیستستمپرسشوپاس تعاملیدود،

کوارترونیوماناندهار [] 7
مطرح کردند وازکاربراندواستندبادادنامتتازیبتنیک(حداقلامتتاز)تاپنج (حداکثرامتتاز)
اندازهگترینمایند:
کتفتاتعاملرا 
)2بهچهمتزانتوانستتداطالعاتموردنظردودراازستستمبهدساآورید؟
آیافکرمیکنتدستستمدردر منظورشماموفقبودهاسا؟

)1
)آیادسترسیبهاطالعاتموردنظرتانبرایشماسادهبودهاسا؟
)9آیادردواساستستمدربتانمجددسوا باکلماتیاسادتارشدیدبهنظرتانمنطقیبوده
اسا؟
آیاکاربااینستستمبگونهایبودهاساکهدرآیندهمجدداازاینستستماستفادهنمایتد؟

)5
)2آیاسرعاستستمدرپاس گوییبهسواتتشمامناسببودهاسا؟
)7درکل،متزانرضایادودازستستمرااعالمنمایتد؟
پرسشهای ( ) و ( )9مشکالت تعامل ،پرسش ( )2سرعا

پرسشهای ( )2و ( )1عملکرد ستستم ،

میکنند.
وپرسشهای()5و()7رضایاکلیکاربرازستستمراارزیابی 

پاس گویی
ازآنچهگفتهشدمیتواننتتجهگرفاارزیابیستستمهایپرسشوپاس تعاملینتازمندهردو

معتارکمیوکتفیاساتاهمکاراییستستمدرارائهپاس هایصحتحودقتقموردارزیابیقرار
گتردوهممتزانرضایتمندیکاربروبهعبارتیکاراییکتفیستستممش صگردد.
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فصل پنجم

روش پیشنهادی و بررسی نتایج و
ارزیابی

7

79

 1-5روش پیشنهادی
هدفازاینتحقتق،طراحییکستستمپرسشوپاس اساکهبتواندمستقلاززبانوحوزه
دانش،نتازاطالعاتیکاربرانرابرطرفنماید.اینستستمبایدبتواندبادرادتتارداشتنپایگاهدادگان
مناسب هر زبان به سواتت مطرح شده به آن زبان پاس دهد و با افزودن سطح تعامل ،امکان
ستستمهای

پاس گویی به دنبالهای از سواتت مرتبي و مبهم را فراهم نماید .باید توشه داشا که 
استفادهمیکنندکه

تجزیهوتحلتلهایمعناییوگرامری

پرسشوپاس تعاملیموشودعمدتایااز
آنها را محدود به زبان داص مینماید و یا نتازمند آموزش با پتکره بزرگی از دادگان از طریق

هاییادگتریماشتنمیباشند.ویژگیکهستستمطراحیشدهراازستستمهای


بکارگتریتکنتک
موشودمتمایزمیکند،است راجدانشنهفتهدرمتونبااستفادهازرویکردآماریشهاپاس گوییو

برقراریتعاملاسا.
تکنتکهای آماری استفاده شده ،عالوه بر ایجاد یک ستستم مستقل از زبان سرعا شستجو را


باتوشهبهعدماستفادهازدانشزبانشنادتی

افزایشمیدهد .بااینوشود کاهشدقاپاس گویی
امری محتمل اسا .از اینرو ستستم طراحی شده به شای پاس دقتق ،یک قطعه از متون را
میگرداند تا احتما ارائه پاس مناسب افزایش یابد .توانایی ستستم در بازگرداندن قطعهای از
باز 
متون،آنراقادرمیسازدکههمبهسواتتیدربارهحقایقکوتاهمانند"کجا""،کی"و"چهکسی"و
همبهسواتتپتچتدهتریمانند"چرا"و"چگونه"کهبهپاس هایطوتنیترینتازدارندپاس دهد.
سواتتبینتاز

ستستمطراحیشدههمچنتنمیتواندباارائهاطالعاتبتشترکاربرراازطرحبردیاز

نماید[.] 2
روشهایپتشنهادشده در اینتحقتقبهدوپرسش کلیپاس میدهند)2:چگونهستستمبه

کاربرکمککندتاپرسشدودرابهترمطرحکند)1 .چگونهپسازطرحپرسش،ستستم بارفع
ابهاماتودطاهایاحتمالیپاس مناسبتریبهکاربربازگرداند.
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برایبرآوردناهداففوق،ستستمطراحیشدهدارای2ماژو زیراسا:
 )2طراحیماژو پتشنهاددهندهعباراتپرتکراردرزمانطرحپرسش
 )1طراحیماژو تجحتحدطاهایامالیی
) طراحیماژو تعتتنمراشعمرتبيباضمایر
 )9طراحیماژو بازسازیسواتتح فی
باتکنتکهایآماری– JIRS

 )5ماژو بازیابیقطعهمتون

 )2طراحیماژو پتشنهاددهندهپرسشهایپرتکرار
طراحیشدهاند.

ماژو های2و2شهاطرحبهترپرسشوبقتهشهاپاس گوییمناسب


 2-5معماری سیستم پیشنهادی
طراحیشدهبهشکلزیرعملمیکند:

ستستمپرسشوپاس 
رامطرحمیکند؛دراینفرایندماژو پتشنهاددهندهعباراتدرپرسش،

 کاربرپرسش دود 
نمایدتاپرسشدودرابهشکلمناسبتریطرحنماید.


بهکاربرکمکمی
 پرسشورودیبررسیمیشودتامش صشود آیاپاس گوییبهآننتازبهتعاملباکاربر
داردیادتر.
 اگرپرسشمطرحشدهدارایدطایامالیی ویاکلماتناشنادته باشد،ماژو تجحتح
ابهامرابرطرفمینماید.

دطایامالییبارویکردتعاملیدود،
 اگر پرسش مطرح شده دارای ب ش ح ف شده باشد ،ماژو بازسازی سواتت ح فی
راتکمتلمینماید.

پرسشکاربر
 اگرپرسشمطرحشدهدارایضمترباشد،ماژو تعتتنمراشع بارویکردتعاملیمرشع
ضمترراشایگزینمینماید.

 درمرحلهبعد،ابتدابااستفادهازTF*IDFسندمناسبازمتانمجموعهاسنادانت ابمیشود
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قطعهایازمتونراکهبهاحتما زیادشاملپاس 
وسپسستستمبااستفادهازالگوریتم ،JIRS
بهکاربرنمایشمیدهد.

صحتحاساتعتتنو
ازپرسشهایمرتبيباپرسشفعلیرابه

 ماژو پتشنهاددهندهپرسشهایپرتکرار،فهرستی
کاربرنمایشمیدهدتادرصورتتمایلآنراشهاادامهگفتگوانت ابنماید.

کاربرادامهمییابد.

 چردهفوقتااتماممکالمهازسوی
معماریستستمپتشنهادشدهرانمایشمیدهد.

شکل2-5



شکل  1-5معماری سیستم پرسش و پاسخ طراحی شده


 1-2-5پیشنهاد عبارات پرتکرار در پرسش کاربر
ستستمپرسشوپاس طراحیشده،مستقلازگرامرومعنابودهوفقيازتکنتکهایمبتنیبر
کاربراستفادهمیکند وبنابراین استفادهازعباراتاسمیصحتحو

آمارشهاپاس گوییبهپرسش
طرحسوا بهشکلمناسبتوسيکاربرازاهمتاباتییبردورداراسا.درستستمپرسشوپاس 
طراحیشده،ماژولیافزودهشدهاساکههوشمندانهبهکاربرکمکمیکندپرسشدودرابااستفاده

ازعباراتاسمیمطرحکندکهپرتکراربوده وارزشبتشتریدارند.اینماژو قادراسابادرنظر
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گرفتن پرسشهایی که تاکنون کاربران از این سامانه مطرح کردهاند و نتز مجموعه اسنادی که در
گرامهایباارزشراشهاطرحپرسشمناسببه
فرایندپاس گوییمورداستفادهقرارمیگترند -N،
کاربرپتشنهادنماید.در روشپتشنهادشدهپسازتایپدومتنکاراکترهرکلمهازپرسش،ستستم

ایموشوددرمجموعهمتونوپرسشهایمطرحشدهقبلراکه باایندوکاراکتر

عباراتسه 
کلمه

شروع میشوند است راج نموده و با توشه به تعداد تکرار هر یک از عبارات در مجموعه متون و
هاادتجاصمیدهد.سپسستستم5عبارتدارایبتشترینارزشرابه


هایقبل،وزنیبهآن

پرسش
آنها راانت ابنماید.چنانچه
ترتتباولویابهکاربرپتشنهادمینمایدتادرصورتتمایلیکیاز 

کلمهایکهبادوکاراکترتایپشدهآغازمیشوندکمتراز5باشد،بقتهپتشنهاداتاز
تعدادعباراتسه 

کلمهایانت ابمیشوند.بهعنوانمثا فرضکنتدکاربر
ایوسپسعباراتیک 


متانعباراتدوکلمه
قجد مطرح کردن پرسش زیر را دارد" :آیا دانشجو پس از مشروط شدن در دو ترم متوالی ادراج
میشود؟"
در این سوا اولتن کلمهای که کاربر تایپ میکند "آیا" اسا .با تایپ "آی" ستستم  عبارت
کلمهای"آیاامکانفارغالتحجتل""،آیاحداقلمعد "و"آیاانتقا دانشجو"رادرمجموعهمتون
سه 

متانآنهاعبارت "آیا

شروعشدهاند.در 

پتدامیکندکههمگیبا"آی" 

وپرسشهایقبلیکاربران 

امکان فارغالتحجتل"  1بار تکرار شده و ارزش بتشتری دارد .در نتتجه این عبارت اولتن پتشنهاد
ستستمبهکاربردواهدبودودوعبارت"آیاحداقلمعد " و"آیاانتقا دانشجو" هرکدامبایک
تکرار ،پتشنهادات بعدی میباشند .اما امکان ارائه دو پتشنهاد دیگر باقتسا .از آنجا که عبارت
مجموعهمتونوپرسشها وشودندارد ،برایارائهدو

کلمهایدیگریکهبا"آی" شروعشوددر
سه 

پتشنهاد دیگر عبارات دوکلمهای که با "آی" شروع میشوند است راج میشوند که در این مورد
آیندهمیباشد" هستند.ازآنجاکهعبارات"آیندهدارد" و

عبارات "آیندهاسا""،آیندهدارد" و"
دوبارتکرارشدهاند،ارزشبتشترینسبابهعبارت"آیندهاسا"داشتهوبهکاربر

آیندهمیباشد"

"
اگرعبارتدوکلمهایکهبا"آی"شروعشودوشودنداشتهباشد،

پتشنهادمیشوند .تزمبهذکراسا
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نها عبارات
کلمهای که با "آی" آغاز شده ،است راج میشوند و از بتن آ 
در مرحله بعد عبارات یک 
میشوند.
کلمهایبابتشترینارزشپتشنهاد 
یک 

کلمهایراکهبا
تسه 

درادامهبا تایپدوکاراکتر"دان" مربوطبه کلمه "دانشجو"،ستستمعبارا
ارزشرابهکاربرپتشنهادمینماید.در

شروعمیشود است راجنمودهو5عبارتدارایبتشترین

"دا"
باشد،عملتاتفوقبرایعباراتدوکلمهایوسپس

کلمهایکمتراز 5
صورتیکهتعدادعباراتسه 

نمونهای ازپتشنهاداتارائهشدهدر زمانطرحپرسشرانشان
ایتکرارمیشود .شکل  1-5

یک 
کلمه

میدهد.



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


 2-2-5تصحیح خطاهای امالیی و رفع ابهام
دطاهایامالییمیتوانندبهدتیلم تلفیماننداشتباهدرتحریرویاعدمآگاهینگارندهاززبان


مورد استفاده اتفاق بتفتند .بستاری از این دطاها یا از دید کاربران پنهان میمانند و یا دطاهایی
هستندکهکاربرانبهاشتباهگمانبردرسابودنآنهادارند.بروزایندطاهایامالیی،کلماتمبهم
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بیمعنی را در پرسش کاربر ایجاد میکند که عدم وشود آنها در پایگاه دادگان میتواند باعث

پاس گویینامناسبتوسيستستمپرسشوپاس شود.بعالوهممکناساکاربردرپرسشدوداز
امالیصحتح،درپایگاهدادگانوشودنداشتهباشد.اینلغامعنادارنتز

لغتیاستفادهکندکهباوشود
باتوشهبهرویکردآماریستستمپرسشوپاس طراحیشده،برایستستممبهمبودهومیتواند
باعثپاس گویینامناسبستستمپرسشوپاس شود.
در ستستم پرسش و پاس طراحی شده ،امکان تش تص و تجحتح دطاهای امالیی موشود در
پرسشکاربرافزودهشدهاسا.ماژو افزودهشده،قادراسادطاهایامالییراتش تصدهدوبرای
کاربرانمیتوانندازمتان

اصالحکلماتنادرسافهرستیازواژگاندرسامحتملراپتشنهادنماید.
فهرساواژگانپتشنهادی،واژهموردنظرراانت ابنمایندویادرصورتیکهکلمهموردنظرآنهادر
فهرسا وشودنداشتهباشد،مجدداآنکلمهراواردنمایند.پسازانت ابواژهمطلوبتوسي کاربرو
یاورودمجددآن،واژهم کوربهطوردودکارشایگزینواژهنادرسادواهدشد.
در روش پتشنهاد شده شها تش تص دطاهای امالیی ،پرسش کاربر پردازش شده و لغات آن
شداگانهبررسیمیشوند.چنانچهلغتیدرپرسشکاربرقتدشدهباشد،امادرپایگاهدادگانوشود
نداشتهباشد،یااینلغاامالینادرستیداردویادردوشبتنانهترینحالا،لغامترادفآندرپایگاه

حتحتوسيستستمکاهشمییابد.

دادگانوشودداردودرهردوحالااحتما پاس گوییص
گرامهایمشتر بتنلغاموردنظرو
درروشپتشنهادشدهشهاتجحتحدطاهایامالیی -N،
گرامها به آن لغا در پایگاه
هر یک از لغات پایگاه دادگان مش ص میشوند و با توشه به نوع  -N
گرامهایمشتر 
تغتترمیکند).برایهرکداماز -2

دادگانامتتازیادتجاصمییابد(Nازیکتا9

گرامهایمشتر  ،امتتازسهوبرایهر
گرامهایمشتر  ،امتتازدو؛   -
بتندولغا ،امتتازیک؛  -1
گرامهای مشتر  ،امتتاز چهار ادتجاص داده میشود (افزایش  Nدر -Nگرام مشتر ،
کدام از  -9
ارزشبتشتریبهلغادواهدداد).
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یکازلغاتپایگاه دادگان 5،لغابابتشترینامتتازبهکاربرپتشنهاد

پسازمحاسبهامتتازهر 
کاربرمیتواندلغامناسبراانت ابنمودهویادرصورتتمایللغادیگریراتایپکند.

میگردد.

اینلغاشایگزینلغاناشنادتهومبهمشدهوپرسشبازسازیمیشود.ستستم،پرسشبازسازی

شدهراپردازشنمودهوپاس مناسبآنرابازمیگرداند.
تزمبهذکراساکهازماژو فوقعالوهبرتش تصوتجحتحکلماتمبهمبیمعنی(لغاتدارای
دطایامالیی)،شهاتش تصوشایگزینیکلماتمبهممعنادار(لغاتیکهباوشودامالیصحتح،در
پرسشهایدارایدطاهای امالییهستند

نتزاستفادهمیشود.دومثا زیر

منابعدادهوشودندارند)
کهمطرحشدهاندوستستمبهآنهاپاس دادهاسا.
مثال اول ( :ابهام بی معنی)

حجتلیبرایدانشجویاندورههایمجازیچتسا؟

 کاربر:شرایيصدورمعافتاا
 ستستم :لغا احجتلی که در سوا "شرایي صدور معافتا احجتلی برای دانشجویان دورههای
مجازیچتسا" استفادهکردید،درهتچکدامازمتونمرشعوشودنداشا .بهشایاینلغایکیاز
لغاتزیرراانت ابنمایتدویالغاموردنظردودراتایپکنتد.
ارغالتحجتل تحجتالتاصالحات 
تحجتلی تحجتلی.ف 
کاربر بر روی کلمه "تحجتلی" کلتک میکند ،کلمه تحجتلی شایگزین کلمه "احجتلی" شده و
ستستمپاس میدهد:
 ستستم :دانشآمودتگان این دورهها میتوانند در مقاطع باتتر ادامه تحجتل دهند و از مزایای
است دامی و اشتماعی همانند سایر دانشآمودتگان بردوردار گردند .درج عنوان نوع دوره آموزش
الکترونتکیدرمدار تحجتلیدانشآمودتگانالزامیاسا.صدورمعافتاتحجتلیبرایدانشجویان
نظامیادگتریالکترونتکیمشروطبهشرکادرآزمونبرگزارشدهتوسيسازمانسنجشومجوب
بودنمقطعرشتهوموسساتتوسيشورایگسترشآموزشعالیبالمانعمیباشد.
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مثال دوم( :ابهام معنا دار)

 کاربر :سقفمدتمجازتحجتلدرکارشناسیارشدمجازیچندسا اسا؟
 ستستم :لغاسقف کهدرسوا "سقفمدتمجازتحجتلدرکارشناسیارشدمجازیچندسا 
اسا"استفادهکردید،درهتچکدامازمتونمرشعوشودنداشا.بهشایاینلغایکیازلغاتزیررا
انت ابنمایتدویاکلمهموردنظردودراتایپکنتد.
حقوق تحقق حقوق حقوقی سابقه 
 کاربر":حداکثر"(ازآنجاکهکلمه"سقف"درمجموعهمتونوشودنداشتهاسا،کاربرمترادفآن
تایپمیکند)

را
 ستستم :حداکثر مدت مجاز تحجتل در دورههای کارشناسی ارشد ناپتوسته  1سا اسا.
درصورتیکهدانشجونتواندواحدهایدورهرادراینزمانبگ راندازدانشگاهمربوطادراجمیشود.در

مواردداص،شورایآموزشیموسسهمیتواندحداکثرمدتمجازتحجتلراتایکسا افزایشدهد.
تجحتحدطایامالییرانمایشمیدهد.

نمونهایازتش تصو
شکل  -5


شکل  3-5نمونهای از تشخیص و تصحیح خطای امالیی
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 3-2-5پاسخگویی به سواالت دارای ضمیر
در ستستم پرسش و پاس طراحی شده ،مجموعه پرسشها و پاس های ارائه شده به کاربر در
حافظه ستستم نگهداری میشود تا کاربر بتواند پرسشهای مرتبي را مطرح نماید .این پرسشها
میتوانندازطریقضمتربهیکدیگروابستگیداشتهباشند.وشودضمایردرسوا ،دقاپاس گویی

ازاینروپتشازآنکهستستمبهسوا کاربرپاس 

مهایپرسشوپاس راکاهشمیدهد.
ستست 
دهد،ضمایرموشوددرسوا بایدبامرشعمناسبشایگزینشوند.
همانگونه که در فجل قبل اشاره شد ،ستستمهای پتشتن عمدتا از پارسرهای زبان در است راج
هاینحویشهاتعتتنمرشعاستفادهمیکردند .امادرستستمطراحیشده


عباراتاسمیوویژگی
شودوتنهابابکارگتریتکنتکهایآماری،دانشموشوددرمتونشها


ازگرامرومعنااستفادهنمی
ودکارمرشعضمایرامکانپ یر

ازاینروتعتتنوشایگزینید
پاس گوییبهسواتتاست راجمیشود .
نتسا.
درروشپتشنهادشدهستستمشهاتعتتنمرشعباکاربرتعاملبرقرارمیکندوازاینطریقمرشع

راشایگزینمینماید،بهاینمنظورپسازتش تصضمتردرسوا وبادرنظرگرفتناینحقتقا

کهاحتماتمرشعضمتردرسوا قبلوشودداردستستمکلماتپرتکراروبیمعناراازسوا قبل
ح فمینمایدتااهمتاکلماتدیگرباتوشهبهتعداددفعاتتکرارشاندرمتونتعتتنشود.سپس
کاربرمیتواندیکیازاینکلماترابهعنوانمرشع

کلماتیافاشدهبهکاربرپتشنهاددادهمیشوند.

انت ابکندویاچنانچهمرشعدربتنکلماتپتشنهادشدهوشودنداشتهباشد،مرشعموردنظردود
ستستممرشعراشایگزینضمترمینمایدوپسازبازسازیسوا ،پاس راازمتون

راتایپنماید.
بازیابیمیکندو به کاربرنمایشمیدهد.دو مثا زیرپرسشهایدارایضمایرهستندکه مطرح

اندوستستمبهآنهاپاس دادهاسا.

شده
مثال اول:

 کاربر:نحوهبرگزاریامتحاناتدورهمجازیچگونهاسا؟
2

 ستستم :امتحانات در دورههای یادگتری الکترونتکی به صورت حضوری و در محل مرکز
یگردد.
آموزشهایالکترونتکیدانشگاهبرگزارم 

آیادانشجومیتواندغتباغترموشهدرآنداشتهباشد؟

 کاربر:
 ستستم:یکیازعباراتزیررابهعنوانمرشعضمتر"آن"انت ابنمودهویامرشعمناسبراتایپ
نمایتد؟
برگزاریامتحاناتدورهمجازی
کاربربررویامتحاناتکلتکمیکندوستستمسوا اولتهکاربررابهفرم"آیادانشجومیتواندغتبا

میکندوپاس زیررابهکاربرنمایشمیدهد:
غترموشهدرامتحاناتداشتهباشد"بازسازی 
 ستستم :امتحانات در دورههای یادگتری الکترونتکی به صورت حضوری و در محل مرکز
یگردد.غتباغترموشهدانشجودرامتحانپایاننتمسا هر
آموزشهایالکترونتکیدانشگاهبرگزارم 

درصورتیکه غتبا دانشجودرشلسهامتحان

درس به منزلهکسبنمره صفربرای آن درس اسا .
یشود.
تمسا ازنظرموسسهموشهتش تصدادهشوددرسمزبورح فم 
پایانن 
مثال دوم:

دانشآمودتگاندورههایمجازیوشوددارد؟
 کاربر:آیاامکانادامهتحجتلبرای 
میباشد.
 ستستم :برگزاری دوره کارشناسی ارشد الکترونتکی به شتوه آموزش محور  
یتوانند درمقاطع باتترادامهتحجتل دهندوازمزایای است دامی و
دورههام 
دانشآمودتگان این  

دانشآمودتگانبردوردارگردند .درجعنواننوعدورهآموزشالکترونتکی در
اشتماعی همانندسایر  
دانشآمودتگانالزامیاسا.
مدار تحجتلی 
 کاربر:آیاعنوانآموزشالکترونتکیدرمدار آنهادرجمیشود؟
 ستستم :یکی ازعباراتزیررا بهعنوان مرشع ضمتر"آنها" انت ابنمودهویامرشعمناسبرا
تایپنمایتد؟
دانشآمودتگانمجازی
ادامهتحجتل 
29

دورههای مجازی" اسا و در عبارات

دانشآمودتگان
از آنجا که مرشع ضمتر "آنها" عبارت " 
وشودندارد،کاربرمرشعآنراتایپمیکند.

پتشنهادی
دورههایمجازی
دانشآمودتگان 
 کاربر :


دانشآمودتگانالزامیاسا.
ستستم:درجعنواننوعدورهآموزشالکترونتکیدرمدار تحجتلی 

صدورمعافتاتحجتلیبرایدانشجویاننظامیادگتریالکترونتکیمشروطبهشرکادرآزمونبرگزار
شدهتوسيسازمانسنجشومجوببودنمقطعرشتهوموسساتتوسيشورایگسترشآموزش
عالی بالمانع میباشد .آموزش در دورههای الکترونتکی در تمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام
واحدیاسا.

ایازشایگزینیمراشعضمایررانشانمیدهد.

شکل 9-5
نمونه




شکل  9-5نمونهای از جایگزینی مراجع ضمایر
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 9-2-5پاسخگویی به سواالت حذفی
در ستستم پرسش و پاس طراحی شده ،مجموعه پرسشها و پاس های ارائه شده به کاربر در
شودتاکاربربتواندپرسشهایمرتبيرامطرحنماید.دربردیموارد،


حافظهستستمنگهداریمی
ب شی از پرسش پترو به قرینه معنایی ح ف شده اسا که آن را وابسته به پرسش قبلی دود
مینماید.ح فاینب شهادقاپاس گوییستستمهایپرسشوپاس راکاهشمیدهد.ازاینرو

گونهپرسشهاپاس دهد،ب شح فشدهآنهابایدبازسازیشود.

پتشازآنکهستستمبهاین

یمیباشند.درروشپتشنهادشدهبادرنظرگرفتن

سواتتح فیمعموتدارایسادتارکوتاهتر
کلمهیاکمترباشدبهعنوانپرسشح فیشنادتهمیشوند.

اینحقتقا،سواتتیکهطو آنها 
ب شح فشدهدرسواتت ح فیمعموتدرسوا قبلیموشوداساوبهایندلتلستستمابتدا
کلماتپرتکراروبیمعناراازسوا قبلیح فنمودهوسپسکلماتکلتدیوباارزشآنرابه
سوا فعلیافزودهوشستجورابراساسآنانجاممیدهد.مثا زیر،یکنمونهپرسشح فیوپاس 
رانشانمیدهد.

ستستمبهآن

مثال

 کاربر:آیاامکانانتقا دانشجودردورهمجازیوشوددارد؟
 ستستم :انتقا به معنی تغتتر محل تحجتل دانشجو از یک موسسه به موسسه دیگر در همان
یباشد.
رشته و همان مقطع تحجتلی اسا .انتقا دانشجو در نظام یادگتری الکترونتکی ممنوع م 
مهمانشدندانشجویانموسساتدادلودارجکشوردرموسساتوبرعکسممنوعاسا.
مهمانشدنچطور؟

 کاربر:
مهمانشدن)

شستجویستستم(انتقا دانشجودردورهمجازی+
مهمانشدن دانشجویان

یباشد .
 ستستم :انتقا دانشجو در نظام یادگتری الکترونتکی ممنوع م 
موسساتدادلودارجکشوردرموسساتوبرعکسممنوعاسا.دانشجوموظفاساحداکثرظرف
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یاننامهنسبابهتسویهحسابباواحدهایم تلفموسسهاقدامنماید.
مدتیکماهپسازدفاعپا 
نمونهایازپرسشهایح فیرانشانمیدهد.
شکل 5-5


شکل  5-5نمونهای از پرسشهای حذفی

 5-2-5بازیابی قطعهای از متون با استفاده از تکنیکهای آماری
در این تحقتق با توشه به رویکرد آماری موشود از الگوریتمی به نام  JIRSشها تعتتن قطعه
کوتاهی از متن که شامل پاس میباشد ،استفاده میگردد .الگوریتم  JIRSیک تکنتک آماری و
عملمینماید.اینالگوریتمبههرقطعه براساس

مستقلاززباناساکهبراساسمد -Nگرام
گرامهای مشتر با سوا امتتازی ادتجاص میدهد و پاراگرافی را که دارای
تعداد و طو  -N
قطعهای کهبهاحتما زیادشاملپاس صحتحپرسشکاربرمیباشد،
بتشترینامتتازاسابهعنوان 
بازمیگرداند.

هامجموعوزنلغاتتشکتلدهندهآنهااساومستقلازمکانلغات

دراینمد وزن -N
گرام
گرامهایشمالت ""the capital of Croatia isو " is the capital of
میباشد.بهعنوانمثا وزن -N


باتوشهبهاینکهلغاتموشوددرپرسشهاعمدتاهمانلغاتموشوددرمتون

"Croatiaیکساناسا.
27

میباشد ،این الگوریتم از دقا دوبی در بازگرداندن
آنها در شمله  
هستند و تنها تفاوت ،موقعتا  
قطعهمناسببردورداراسا[.]94
اعما انجامشدهتوسياینالگوریتمبهترتتبزیرمیباشد:
- 2با استفاده از الگوریتم  ،TF*IDFبه هریک از شمالت موشود در متن متناسب با کلمات
مشتر آن با پرسش کاربر وزنی ادتجاص مییابد و سپس از بتن آنها شمالت با وزن بتشتر
بازگرداندهمیشوند.
- 1از شمالتی که در مرحله قبل انت اب شدهاند ،برای تشکتل پاراگراف استفاده میشود .این
پاراگرافازالحاقشمالتمجاوربهشملهموشودتشکتلمیشود.بهعنوانمثا سند dشامل

مجموعهایاز nشملهبهصورت 

شده مانند 

میباشد.برایهریکازشمالتانت اب
 
تشکتل

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

پاراگرافسهشملهای

میشود.تحقتقاتانجامشدهتوسيگومز[ ]94نشاندادکهباتعتتن 12
بازگرداندهشدهصحتحمیباشند.وزنهریکازلغاتموشوددر

برایهرپرسش%42،پاس های
سوا بافرمو زیرمحاسبهمیشود:


()2-5

تعدادکلپاراگرافهایمجموعهاسا.طبقفرمو 

تعدادپاراگرافهایدارایلغا و N

،
فوقاگرلغا

فقيیکباردرپاراگرافظاهرشود،دارایبتشترینارزشبودهووزنآنبرابر



بایکدواهدبود.همچنتنبرایکلماتپرتکرار،

دواهدبودودرنتتجه

کمترین

مقداررادواهدداشا.
وزن یک -nگرام ،مجموع وزن لغات تشکتل دهنده آن -nگرام اسا و با فرمو زیر محاسبه
میشود:
()1-5
درفرمو فوق

....،و

میباشدکهازلغات تا
وزنلغات-nگرام x
22


تشکتلشده اسا:

() -5



شباهاپاراگرافpوپرسشqبااستفادهازفرمو زیرمحاسبهمیشود:


()9-5

میباشدکهکلته لغاتآندرپرسشکاربر
گرامهایموشوددرپاراگراف  p
مجموعهای از -n

Q
زیرمجموعهایازQاساکهشرایيزیررادارد:

وشودداردوP
()5-5




درروابيفوقT(x)،مجموعهلغاتموشوددر-nگرام xاسا.
گرام،شمارشتعدادلغاتبتنآنهااسا.امابا

سادهترینروشبرایاندازهگتریفاصلهبتندو-n

توشهبهکاهشدطیوسریعتابعفاصلهفوقباافزایشتعدادلغات،فاصله-nگرام xو-nگرام
بااستفادهازفرمو زیرمحاسبهمیشود:
(= 1+α ln(1+L))2-5

 Lتعدادلغاتبتندو-nگرام،

-n،گرامدارایبتشترینوزنو αثابتیاساکهباتوشهبه

میباشد.
گراممقداردهیمیشود؛بهترینمقدارαبرابربا 2.2

متزاناهمتافاصلهدو-n


 6-2-5پیشنهاد پرسشهای پرتکرار
هاییمطرحمینمایندکهمرتبيبامجموعه


عمدتاپرسش
درستستمهایپرسشوپاس ،کاربران

پرسش و پاس های پتشتن میباشد و به ندرت موضوع پرسش تغتتر مینماید .از این ویژگی در
تاپرسشاحتمالیبعدیکاربرپتشبتنیشود.

ستستمپرسشوپاس طراحیشده ،استفادهنموده
میباشد.
هدفازارائهاینماژو کمکبهحفظانسجامگفتگووافزایشدامنهاطالعاتکاربر 
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در روش پتشنهاد شده ،مجموعه پرسشها و پاس های ارائه شده در حافظه ستستم نگهداری
حجمآنافزایشمییابد.ستستمازاینمجموعهاستفادهنموده ،پساز

میشوند که باگ شازمان
پاس گوییبهپرسشکاربروبابکارگتریروش-Nگرام،متزانشباهابتنپاس ارائهشدهوهریک
مینماید.سپس5سوا دارایبتشترینشباهاباپاس سوا فعلیرا
پرسشهایپرتکرارراتعتتن 

از
هامیتواندآنراانت ابنمودهو

بهکاربرپتشنهادمینماید.کاربرباکلتکبررویهریکازاینسوا 

پرسشهای

یا سوا متفاوت دود را مطرح کند .بدیهی اسا با انت اب پرسش از بتن مجموعه 
پتشنهاد شده ،ستستم بدون نتاز به شستجو در متون ،پاس آن را از مجموعه پرسش و پاس ها
انت ابنمودهوبهکاربرارائهمیکند.اینامرفرایندشستجوراتسهتلوسرعاپاس گوییراافزایش
پرسشهای مرتبي با پاس ارائه شده به پرسش "شرایي استفاده از وام

دواهد داد .شکل  2-5
رانشانمیدهد.

دانشجوییچتسا؟"


شکل  6-5ارائه پرسشهای مرتبط با پرسش کاربر
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 3-5ارزیابی سیستم و بررسی نتایج حاصل
دراینتحقتق،بااندازهگتریمعتارهایکمیوکتفیانجامشدهاسا.

ارزیابیستستمطراحیشده
بهاینمنظوریکنس هسادهپرسشوپاس ایجادشدهکهدرآنهتچتعاملیبتنکاربروستستم
وباورودهرپرسش،ستستمبااستفادهازتکنتکهایبازیابیاسنادوبازیابیقطعهمتون،

وشودندارد
پاس مناسب را به کاربر ارائه مینماید .مقایسه ستستم تعاملی طراحی شده با این ستستم ،مال 
ارزیابی کمی و کتفی آن میباشد .همچنتن از یک مجموعه آموزش و تسا به منظور یادگتری و
اساکهدرادامهمعرفیمیشود.

ارزیابیستستماستفادهشده


 1-3-5مجموعه آموزش و تست
دراینتحقتق،ازسهپایگاهدادگانفارسیبانام  WMPR-QA2-2015 ، WMPR-QA1-2015و

 WMPR-QA3-2015شهاآموزشستستماستفادهشدهاسا(مش جاتسهپایگاهدادگانفوقدر
ب ش -2آمدهاسا).همچنتن 22پرسشوپاس ازمجموعهسهپایگاهدادگانفوقتهتهشدهکه
بهمنظوربررسیکلتهحالاهایممکن،اینمجموعه

ازآنبرایارزیابیستستماستفادهشدهاسا .
شامل 92پرسشمستقل2 ،پرسشح فی4،پرسششاملدطایامالیی22،پرسششاملضمتر
پرسششاملکلماتناشنادتهمیباشد.

و4


 2-3-5ارزیابی کمی
شهاارزیابیکمی 22 ،پرسشموشود درمجموعهتسابه دونس ه"استاندارد" و "تعاملی"
داده شدهاسا .دراینستستمبرایهرپرسشحتمایکپاس ارائهمیگردد،ل امقادیربهدسا
یکسانمیباشند (توضتحاتبتشتردرب ش -

آمدهتوسيمعتارهای اف،صحا،دقا و بازدوانی ،
 9از پایاننامه ارائه شده اسا) .همچنتن با توشه به اینکه پاس های ارائه شده به شکل "قطعه42

متن" هستندمعتارصحاپاس ،وشود"عبارتاسمی" ویا"هستهاصلی" درقطعهمتنبازگردانده
شدهاسا .نس هتعاملیاز 22پرسشمطرحشده 72،پرسشرابهدرستیپاس دادهاساودر
نتتجه
F-measure=Accuracy=Recall=Precision=70/81=86.4%

ایندرحالتساکهنس هاستانداردپرسشوپاس تنهابه51پرسشپاس صحتحدادهوازدقا
 29.2%بردورداربودهاسا.
F-measure=Accuracy=Recall=Precision=52/81=64.1%

تعاملبهستستمهایپرسشوپاس دقا

بامقایسهمقادیرفوقمیتواننتتجهگرفاکهافزودن 

پاس گوییرا11. %افزایشدادهاسا.
نمونهای از پرسشهایی را که برای آنها ستستم تعاملی پاس صحتح و ستستم
شدو   2-5
نشانمیدهد.

استانداردپاس اشتباهبازگرداندهاسا،
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جدول  1-5نمونهای از پرسش و پاسخها در دو سیستم تعاملی و استاندارد
شماره

1

نوع خطا

پرسش

پاسخ سیستم تعاملی

کلمه

اگرمعد کلدانشجوکارشناسی

ناشناخته

ارشدکمترازچهاردهشودچه

متانگتننمراتدروس
دانشجودردورهکارشناسی
ارشددرهرنتمسا 

تحجتلینبایداز29کمتر
باشداگرنمراتدانشجودر
یکنتمسا تحجتلیاز29

کمترباشددانشجومشروط
قلمدادمیشود.


کلمه

کارشناسیارشدمجازیآموزشی

ناشناخته

اسایاپژوهشی؟

برگزاریدورهکارشناسی
ارشدمجازیبهشتوه
یباشد.
آموزشمحورم 


بایدکرد؟

2

3

کلمه
ناشناخته

سقفمدتتحجتلدرکارشناسی حداکثرمدتمجازتحجتل
دردورههایکارشناسی

ارشدمجازیچندسا اسا؟
ارشدناپتوسته1سا اسا
درصورتیکهدانشجونتواند

واحدهایدورهرادر
حداکثرمدتمجازتحجتل

پاسخ سیستم استاندارد

توضیحات

درپایگاهدادگانبهشایچهارده،از29

حداقلنمرهقبولیدرهردرساعمازدروس
مجوبدورهیادروسشبرانیدردوره
استفادهشدهوکلمهچهارده ناشنادتهاسا.
کارشناسیارشد21اسااگرنمرهدانشجودر
باشدمیتواند

یکدرسادتتاریکمتراز21
باموافقااستادمربوطبهشایآندرس
درسدیگریراباپرداداشهریهآنطبق
تعرفهانت ابنماید.
دورههایآموزشیکارشناسیارشدمجازی

پسازتایتددرشورایتحجتالتتکمتلیو
شورایدانشگاهدرصورتیکهحداقل12نفر

دانشجویثبانامشدهداشتهباشندبرگزار

میگردند.


دراینپرسشبهشایلغا"پژوهشمحور"
ازلغا"پژوهشی"استفادهشدهاسا
کهدرمتنوشودندارد.

مدتمجازاستفادهازوامدرمدتتحجتل
دکترایت ججیپتوستهحداکثر2سا 
نتمسا 
تحجتلیمعاد  22

دراینپرسشبهشایلغا"حداکثر"ازلغا
"سقف"استفادهشدهاسا
کهدرمتنوشودندارد.

4

باموفقتابگ رانداز
دانشگاهمربوطادراج
میشود.

9

5

پرسش

انتقا چطور؟

حذفی



پرسش

حضوریچطور؟

حذفی

6

پرسش
حذفی
و ضمیر

تعدادآنچطور؟

انتقا اعضایهتئاعلمیرسمیقطعیو
انتقا دانشجودرنظام
یادگتریالکترونتکیممنوع آزمایشیبهموسساتدیگرباموافقاموسسه
مبداومقجدامکانپ یراسا.

یباشد.
م

اینپرسشمرتبي،پسازپرسش"آیاامکان
مهمانشدندانشجودردورهآموزش
الکترونتکیوشوددارد"مطرحشدهاسا.

اینپرسشمرتبيپسازپرسش"تعداد
هرواحددرسیدریادگتریالکترونتکیبه
عالوهبربرگزاری
ازای27-25ساعاآموزشحضوریحداقل 5کالسغترحضوریدرکارشناسیارشدمجازی
کالسهایمجازیبه

چقدراسا"مطرحشدهاسا.
ساعاتولتدمحتویمفتدعلمیبهصورت
صورتهفتگی،یکشلسه
الکترونتکیاسا.
کالسحضوریدرهفته
او ترمویکشلسهکالس
حضوریدیگردوهفتهقبل
ازبرگزاریامتحانات
پایانترمدورهکارشناسی

ارشدمجازیبرگزار
میشود.

شرایيعمومیوآموزشیوام
تعدادومبلغاقساط
بهرهمندانازتسهتالتوام دارابودنصالحتاادالقیورعایاشئون

دانشجویی
دانشجوییتوسيصندوق
عدماستفادهازوامکمکیابورستحجتلی
رفاهدانشجویانتعتتن
اد حداقلتعدادواحدهایتزمطبقمقررات
دواهدشد.
آموزشیدانشجویتماموقا
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اینپرسشمرتبيپسازپرسش"مبلغ
وامهایدانشجوییچگونهتعتتن
اقساط 
میشود"مطرحشدهاسا.


خطای

آیا امکان انتقال یدهی دانشجو

امالیی

وجود دارد؟

انتقا بدهیدانشجودر
یکرشتهتحجتلیویک
مقطعدردانشگاهدولتی
یباشد.
بالمانعم 

انتقا دانشجودرنظامیادگتریالکترونتکی
یباشد.
ممنوعم 

دراینپرسشلغا"یدهی"اشتباهابهشای
لغا"بدهی"تایپشدهاسا.

خطای

وامهایدانشجویی
مبلغاتساط 

امالیی

چگونهتعتتنمیشود؟


تعدادومبلغاقساط
بهرهمندانازتسهتالتوام

دانشجوییتوسيصندوق
رفاهدانشجویانتعتتن
دواهدشد.


دانشجویانانجرافیتار تحجتلوادراشی
پرداداکاملوامهایدریافتیو

ملزمبه
هزینههایمربوطبهاستفادهازدوابگاه

دانشجوییمیباشند.


دراینپرسشلغا"اتساط"اشتباهابهشای
لغا"قسي"تایپشدهاسا.

4

ضمیر

حداقلچهتعداددانشجوبرای
هابایدثبانام

برگزاریاین 
دوره
کنند؟

هایآموزشیبرحسبضرورتمیتوانند


گروه
دورههایآموزشی

ازوشودمحققتنم کوربرایبرگزاری
کارشناسیارشدمجازی
هایآموزشیدرزمتنهتکنتکهای


کارگاه
پسازتایتددرشورای
راهاندازیآزمایشگاهوکسب
تحجتالتتکمتلیوشورای شدیدعلمی ،
ددماتمشاورهبابرنامهمنظمدعوتنمایندو
دانشگاهدرصورتیکه

ایندورههابهمنزلهبرنامهثابادرسیهرترم

حداقل12نفردانشجوی
درنظرگرفتهشود.
ثبانامشدهداشتهباشند

برگزارمیگردند.


12

ضمیر

انواعآنچتسا؟

7

8

انواعوام:وامشهریه،وام
حجعمرهوزیارت،وام
تحجتلی،واممسکن،وام
مسکنمتاهلتن،وام
تحجتلیممتازونمونه

ازانواعدرآمدهایم کوردرمادهفوقفقي
درآمدهایناشیازعوارضعمومیمشمو 
هاوحدنجابهایمقرردر


پرداداسهمته
قانونشهرداریمیباشد.

ماده22
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ضمتر"این"شایگزینعبارت"دورهمجازی
کارشناسیارشد"شدهاسا.

ضمتر"آن"شایگزینلغا"وام"شدهاسا.

 3-3-5ارزیابی کیفی
معتاردیگریکهبرایارزیابیاینستستماستفادهشدهاسامعتارکتفیمیباشد.هرچندارزیابی

بستاریازستستمهایپرسشوپاس تعاملی،مبتنیبرستستمبودهوتنهابهپاس ارائهشدهتوشه

دیگرازستستمهایپرسشوپاس تعاملیمبتنیبرکاربربودهو طراحان

میکنند،ارزیابیبردی

متزانرضایاکاربرازکتفتاتعاملرامال ارزیابیستستمدودقرارمیدهند.
کوارترونی و ماناندهار [ ] 7و کنستانتتنوا [ ]22برای ارزیابی ستستمهای پرسش و پاس  دود،
دادهاند.کاربرانپسازپایانفرایندپاس گوییبادادن
پرسشنامهایرادرادتتارکاربرانستستمقرار 

امتتازبههریکازسواتتپرسشنامه،کتفتاتعاملوکاراییستستمرااعالممینمایند.ارزیابیکتفی

ستستمطراحیشدهنتزبااستفادهاز اینپرسشنامهکهبراساساستانداردهای ]52[ PARADISE
تهتهشده،انجامشدهاسا(متنپرسشنامهدرب ش1-7-9ارائهشدهاسا).بااینوشود تفاوتدر
هااستفادهکردهاندمقایسهکتفیستستمطراحی


دجوصتاتوسطحدانشکاربرانیکهازاینستستم
هانامعتبرمیسازد.


شدهراباآنستستم
در این مرحله 5 ،کاربر آشنا با مفاهتم شستجو و بازیابی اطالعات انت اب شدند .کاربران باید
پرسشهایدودراازهریکازنس ههایسادهوتعاملیپرسشوپاس مطرحوپسازپایانفرایند

پاس گویی،پرسشنامهزیرراتکمتلمیکردند:
)2بهچهمتزانتوانستتداطالعاتموردنظردودراازستستمبهدساآورید؟
آیافکرمیکنتدستستمدردر منظورشماموفقبودهاسا؟

)1
)آیادسترسیبهاطالعاتموردنظرتانبرایشماسادهبودهاسا؟
)9آیادردواساستستمدربتانمجددسوا باکلماتیاسادتارشدیدبهنظرتانمنطقیبوده
اسا؟
آیاکاربااینستستمبگونهایبودهاساکهدرآیندهمجدداازاینستستماستفادهنمایتد؟

)5
)2آیاسرعاستستمدرپاس گوییبهسواتتشمامناسببودهاسا؟
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)7درکل،کتفتاتعاملستستمبادودراچگونهارزیابیمیکنتد؟
امتتازدادهشدهبههرپرسش،عددیبتنیکتاپنج(یکبهمعنایحداقلامتتازوپنجبهمعنای
رانشانمیدهد.

حداکثرامتتاز)اسا.شدو 1-5متانگتنامتتازاتواردشدهتوسياینکاربران


جدول  2-5میانگین امتیازات کاربران
میانگین امتیازات

میانگین امتیازات

شماره

پرسش

نسخه ساده

نسخه تعاملی
9

2

بهچهمتزانتوانستتداطالعاتموردنظردودرا
ازستستمبهدساآورید؟

 .2

1

آیافکرمیکنتدستستمدردر منظورشما

موفقبودهاسا؟

 .1

 .7



آیادسترسیبهاطالعاتموردنظرتانبرایشما
سادهبودهاسا؟

 .9

 .4

9

آیادردواساستستمدربتانمجددسوا با
کلماتیاسادتارشدیدبهنظرتانمنطقیبوده
اسا؟


-

 .2

5

آیاکاربااینستستمبگونهایبودهاساکهدر

آیندهمجدداازاینستستماستفادهنمایتد؟

 .1

 .2

2

آیاسرعاستستمدرپاس گوییبهسواتتشما
مناسببودهاسا؟

1.4

1.2

7

درکل،متزانرضایادودازستستمرااعالم
نمایتد؟

 .7

9.2


توانمواردزیررانتتجهگترینمود:

بامقایسهمقادیربهدساآمده 
می
 )2کاربراندراستفادهازنس هتعاملی،اطالعاتبتشتریراکسبنمودهاند(پرسش.)2
میتواندبهدلتل امکان
 )1نس هتعاملیدردر منظورکاربرانموفقتربودهاساواینامر 
هامیباشد(پرسش.)1

رفعابهامتوسياینستستم
اآمدهنشانمیدهدکاربراندرنس هتعاملیسادهتربهاطالعاتموردنتاز

) مقادیربهدس
میتواندبهدلتلافزودنماژو "پتشنهادپرسش" و
دوددسترسیپتداکردهاند واینامر 
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"پتشنهادعباراتپرتکراردرپرسش"باشد(پرسش ).
 )9پرسش()9فقيشهاارزیابیستستمتعاملیطراحیشدهاساومتانگتنبهدساآمده،
نشانازمنطقیبودنپتشنهادستستمدربازسازیپرسشهادارد.

 )5متاسفانهکاربرانتمایلبتشتریبهاستفادهمجددازستستمپرسشوپاس استاندارداظهار
داشتهاند و در بردی موارد نتز اینگونه توضتح دادهاند که "در صورت افزایش سرعا

پاس گوییازستستمتعاملیاستفادهدواهندنمود"(پرسش.)5
 )2مقادیر به دسا آمده برای پرسش ( ،)2نشان میدهد که سرعا پاس گویی در ستستم
باشدودلتلاینامرمیتواندانجامبردی

پرسشوپاس استانداردبتشترازنس هتعاملیمی
پردازشهادرنس هتعاملیدرسماسرورباشد.

دوستستمرضایانسبیداشتهاند،البتهمتزانرضایادرستستمپرسشو

 )7کاربرانازهر
پاس تعاملیکمیبتشتربودهاسا(پرسش.)7
تزمبهذکراساکهمتانگتنامتتازاتدرهرپرسشبتشتراز1.5بودهکهبتانگررضایانسبیکاربر
هرانمایشمیدهد.

درآنپرسشاسا .شکل7-5نمودارارزیابیکتفیستستمطراحیشد


شکل  7-5نمودار ارزیابی کیفی سیستم طراحی شده
42






فصل ششم

جمع بندی و کارهای آینده
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نظامپرسشوپاس اتوماتتک،زیرشادهایازعلمبازیابیاطالعاتاساکهدرآنکاربرپرسش
مناسبترینپاس 

میدهد
دودرابهزبانطبتعیمطرحمیکندوستستمپاس کوتاهیراکهاحتما  

میگرداند .باتوشهبهابهاماتموشوددرزبانطبتعی،تالشبرایفهمپرسشکاربرو
باشدبهویباز 
بازگرداندنپاس مناسب هموارهموردتوشهپژوهشگراناینحوزهبودهاسا.دراینتحقتق سعی
شدهاسابابکارگتریتکنتکهایآماریوبدونتوشهبهروابيمعناییوگرامر،یکستستمپرسش

وپاس مستقلاززبانطراحیشود .درستستمطراحیشدهازدانشنهفته درمتونسادتارنتافته
برایایجادتعاملباکاربرورفعابهامات ،شهاافزایشدقاپاس گوییاستفادهشدهاسا.همچنتن
بهکاربرکمکمیکندتاپرسش

اینستستمباارائهپتشنهاداتمناسبباتوشهباتاری چهگفتگوها 
دودرابهترمطرحکندودرنتتجهپاس مناسبتریازستستمدریافانماید.یکیدیگرازنتایجاین
پایگاه دادگان فارسی برای طراحی و ارزیابی ستستمهای پرسش و
تحقتق ،است راج و تهته اولتن  
نامهای ،WMPR-QA1-2015
میباشد .در این تحقتق سه پایگاه دادگان فارسی با  
پاس فارسی  
هماکنونازآزمایشگاهوبکاویو

WMPR-QA2-2015وWMPR-QA3-2015تهتهشدهاساکه
میباشند.
شناساییالگودانشگاهصنعتیشاهرود2قابلدریافا 
درحوزهستستمهایپرسشوپاس تعاملیمیتوانبه

بهعنوانایدههایپژوهشیبرایادامهکار 
مواردزیراشارهنمود:
 )2یافتنراهکارهاییبهمنظورترکتبودالصهسازیقطعهمتونبهدساآمدهازاسنادم تلف،
انجاماینپژوهشمیتواندبهدر بهترچگونگیادغام

میتواند یکیازحوزههایپژوهشیباشد .

چندپاس توسيستستموارائهنتتجهبهکاربردرقالبیکپاس واحدکمکنماید.
 )1دراینتحقتق،مرتبيبودنیکپرسشباپرسشقبلازآنبررسیشدهاسا.بهعنوانمثا 
درصورتوشودضمتردریکپرسش،ستستمطراحیشدهمرشعآنرادرپرسشقبلشستجو
مینماید.بایدتوشهداشا کهسواتتمیتوانندبهصورتمجموعهایمرتبيباهممطرحشوند و

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

بنابراینمرشعیکضمترممکناسادرپاس قبلویاحتیدرتاری چهگفتگویکاربروستستم
ازاینرو ارائهراهکاریشهابررسیتاری چهگفتگوهاضروریاسا.بررسیزنجتره

موشودباشد.
میتواندیکیازاهدافپژوهشیآیندهمحسوبشود.
مارکوفبهعنوانیکراهکارمناسب ،
بازیابیاطالعاتازمتونسادتارنتافتهمیباشد ،بایدامکانوشود

) ازآنجاکههدفاینتحقتق ،
ابهاماتدرمتونوراهکارمناسبشهارفعآنهابررسیگردد.بهعنوانمثا منابعدادهممکن

اساشاملضمایرباشدکهتعتتنوشایگزینیمراشعآنها،دقاپاس راافزایشدواهدداد.
















221

پیوست
الف) فرم ارزیابی کیفی
بسمه تعالی

کاربرعزیز:
باسالمواحترامدواهشمنداساپرسشنامهزیرراکهشهاارزیابیعملکردستستممورداستفاده
شماطراحیشدهاسا،مطالعهفرمودهوبهسواتتآنبادادنامتتازموردنظرتانازیکتاپنجپاس 
دهتد.ازشنابعالیکهبادقانظروصرفوقامارادرارزیابیستستمیاریمیفرمایتدکما تشکر
رادارم.

ردیف

لطفا نظر خودتان را در هر یک از

امتیاز در سیستم

امتیاز در سیستم

موضوعات زیر با عددی بین  1تا 5

QA

IQA

توضیحات

بیان نمایید:

2

بهچهمتزانتوانستتداطالعاتمورد 
نظردودراازستستمبهدسا
آورید؟





1









آیادسترسیبهاطالعاتموردنظرتان 
برایشماسادهبودهاسا؟





9

آیادردواساستستمدربتانمجدد 
سوا باکلماتیاسادتارشدیدبه
نظرتانمنطقیبودهاسا؟





5

آیاکاربااینستستمبگونهایبوده

اساکهدرآیندهمجدداازاین
ستستماستفادهنمایتد؟







2

آیاسرعاستستمدرپاس گوییبه 
سواتتشمامناسببودهاسا؟





7







آیافکرمیکنتدستستمدردر 

منظورشماموفقبودهاسا؟

درکل،کتفتاتعاملستستمبا
دودراچگونهارزیابیمیکنتد؟
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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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