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Abstract- Question-answering system is a special type of information retrieval system. Considering a set of
documents (such as Web or local set of documents), the system should answer the questions asked in the natural
language form. Question-answering systems generally consist of question processing and analysis, keyword
generation, information retrieval, answer extraction, and answer validation. In such systems, selecting proper
answers for user question is an important task which influences performance of the whole system. An appropriate
answer validation technique can increase the performance of the question-answering system. In this study,
Support Vector Regression (SVR) is employed in order to perform answer validation. SVR eliminates the risk of
getting stuck in local minima by reducing the operational risk. The proposed system is applied on some of the
TREC and Wikipedia questions repositories. In order to evaluate performance of the proposed system, following
measures are calculated: Mean Reciprocal Ranking (MRR) and F-measure. Based on experimental results, the
proposed system achieved 81% MRR and 49.7% F-measure which shows higher performance than systems with
no answer validation and also systems using neural network-based answer validation.
Keywords- Question-answering system, information retrieval, answers validation, Support Vector Machine.
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چکیده -سیستم پرسش و پاسخ شکل خاصی از بازیابی اطالعات است .با در نظر گرفتن مجموعهای از اسناد (مانند شبکه جهانی
وب یا یک مجموعه محلی) سیستم باید بتواند پاسخ پرسشهای مطرحشده به زبان طبیعی را بازیابی نماید .سیستمهای پرسش و پاسخ
بهصورت متداول از بخشهای پردازش و تجزیه پرسش ،تولید عبارت جستوجو ،بازیابی اطالعات ،استخراج پاسخ و رتبهبندی پاسخ
تشکیلشده است .یکی از علل کاهش کارایی سیستمهای پرسش و پاسخ ،پایین بودن دقت انتخاب پاسخهای مناسب به پرسش کاربران
است .به وسیلهی اعتبارسنجی مناسب پاسخها میتوان این مشکل را حل نموده و کارایی سیستم پرسش و پاسخ را ارتقا داد .در این
پژوهش از رگرسیون ماشین بردار پشتیبان ( )SVRبرای اعتبارسنجی و رتبهبندی پاسخها استفادهشده است .الگوریتم رگرسیون ماشین
بردار پشتیبان با کمینه نمودن ریسک عملیاتی ،خطر افتادن در کمینههای محلی را بر طرف میکند .برای ارزیابی کارایی سیستم
پیشنهادی از مجموعه پرسشهای  TRECو پرسشهای ویکیپدیا استفاده گردیده است .در این پژوهش از معیارهای میانگین رتبهبندی
معکوس و معیار  Fبرای ارزیابی سیستم پیشنهادی استفاده گردیده است .بر اساس نتایج حاصل از آزمایشها ،مقادیر به دست آمده برای
این معیارها توسط سیستم پیشنهادی به ترتیب  %81و  %49.7بوده است .سیستم پیشنهادی در مقایسه با سیستم بدون رتبهبندی پاسخ
و سیستم مبتنی بر رتبهبندی پاسخ با شبکه عصبی از کارایی مناسبتری برخوردار است .همچنین سیستم پیشنهادی در مقایسه با
پژوهشهای پیشین دارای میانگین رتبهبندی معکوس بهتری میباشد.
واژههای کلیدی :سیستم پرسش و پاسخ ،بازیابی اطالعات ،اعتبار سنجی پاسخ ،رگرسیون ماشین بردار پشتیبان (.)SVR

منبعی مانند متن ،تصویر ،صوت و ویدیو باشد .این اطالعات معموال
از ساختار مشخصی پیروی نکرده و عموماً دارای معانی تعریف شده
و مشخصی نیستند .هدف بازیابی اطالعات در چنین شرایطی ،کمک
به کاربر برای یافتن اطالعات مورد نظر در انبوهی از اطالعات ساختار
نیافته است .هنگامی که کاربر برای کسب اطالعات ،جست و جو
مینماید ،گستردگی نتایج حاصل از موتورهای جست و جو ،وی را

 -1مقدمه
سیستم پرسش و پاسخ در بین محققان پردازش زبان طبیعی بسیار
مورد توجه قرار گرفته است .با افزایش روز افزون حجم اطالعات قابل
دسترس در منابع اطالعاتی بزرگ مانند شبکه جهانی وب و
زیرمجموعههای آن ،فرآیند بازیابی و استخراج اطالعات اهمیت
ویژه ای یافته است .اطالعات مورد نظر ممکن است شامل هر نوع
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در فرم خاصی دریافت میکند و از میان منابع موجود ،اسناد مرتبط
را استخراج میکند .پردازش پاسخ شامل دو بخش اصلی ،استخراج
پاسخ و تایید اعتبار پاسخ میباشد .در بخش استخراج پاسخ،
پاسخهای کاندید شده توسط الگوریتمهای استخراج پاسخ ،از
اسنادی که توسط موتور جستوجو در واحد استخراج پاسخ،
استخراج میشوند ،بازیابی شدهاند .بعد از اینکه پاسخهای نامزد در
بخش استخراج پاسخ بازیابی شدند ،پاسخهای کاندید شده توسط
فیلترگذاری و رتبهبندی که دو گام اساسی در تایید اعتبار پاسخ
هستند ،اعتباردهی میشوند] .[5-9در شکل  1بخشهای یک
سیستم پرسش و پاسخ نشان داده شده است.

زیرا موتورهای جست و جو مانند Google

دچار سردرگمی میکند؛
و  Yahooلیست طوالنی از لینکهایی که حاوی قطعههایی از
درخواست کاربر است را برمیگردانند؛ بررسی محتوی هر یک از این
یافته ها برای استخراج پاسخ مورد نیاز کار عظیمی میطلبد .زمینه
پژوهشی سیستمهای پرسش و پاسخ به عنوان تالشی برای مقابله با
این مشکل فراوانی اطالعات ،پدید آمده است ].[1
در سیستم پرسش و پاسخ ،پرسشهایی که از طرف کاربر پرسیده
میشوند به زبان طبیعی است .از همین رو سیستم باید بتواند
پاسخهایی متناسب با پرسش کاربر عرضه کند .پرسشها به دو دسته
حقیقت و غیر حقیقت گروهبندی میشوند .پرسشهای حقیقت به
پرسشهایی گفته میشود که پاسخ آنها واقعیتهای سادهای است
که از یک سند واحد بازیابی میگردد .در زبان انگلیسی پرسشهای
حقیقت با استفاده از کلمات پرسشی  whبیان میشوند .بهطور مثال
میتوان به پرسش حقیقت ? Where was Julius Caesar bornاشاره
کرد .پرسشهای غیر حقیقت معموالً دربرگیرندهی چندین بخش از
اطالعات است که از یک یا چند سند بازیابی میگردد و معموالً
پاسخگویی به آنها دشوارتر است .بهطور مثال میتواند به پرسش
غیر حقیقت ?What were the consequences of World War II
اشاره کرد .قسمت اصلی این سیستمها ،پردازش پرسشها و به دست
آوردن نوع پرسش و پاسخ موردنظر است ].[2
سیستمهای پرسش وپاسخ از لحاظ دامنه تحت پوشش به دو
دسته دامنه باز و دامنه بسته تقسیم بندی میشود .سیستمهای با
دامنه باز یا نامحدود ،قادر به پاسخگویی پرسشهای کاربران در
زمینههای مختلف میباشند .سیستمهای با دامنه بسته ،قادر به
پاسخگویی پرسشها در یک زمینه خاص مانند پزشکی هستند و
غالباً بروی یک سایت یا یک کتاب خاص ،کار میکنند .عملکرد این
سیستمها در مقایسه با سیستمهای با دامنه باز ،از پیچیدگی کمتری
برخوردار است]3و.[4
هدف سیستم پرسش و پاسخ ،پیدا کردن پاسخ دقیق و صحیح
برای پرسشهای کاربر است .تجزیهوتحلیل پرسش ،بازیابی اطالعات
و انتخاب پاسخ ،سه مورد مهم در یک سیستم پرسش و پاسخ
هستند .این سیستمها برای برقراری ارتباط با کاربر شامل حداقل
سه بخش پردازش پرسش ،پردازش سند و پردازش پاسخ میباشد.
اجزای مهم پردازش پرسش ،طبقهبندی پرسش و فرمولبندی است.
برای استخراج پاسخ در یک مجموعهی بزرگ از اسناد و متون ،در
ابتدا سیستم باید بداند که چه چیزی را جستوجو میکند .در این
مورد پرسشها بایستی با توجه به نوعشان طبقهبندی شوند .فرمول-
بندی پرسش برای شناسایی روشهای مختلف ارائه پاسخ به پرسش
زبان طبیعی ،صورت میگیرد .در بخش بازیابی اطالعات ،اسناد
مرتبط با پرسش کاربر بازیابی میگردد .این بخش پرسش کاربر را

شکل  :1بخشهای سیستم پرسش و پاسخ

یکی از مراحل مهم و اساسی سیستم پرسش و پاسخ انتخاب
پاسخ از میان پاسخهای موجود میباشد که اگر این مرحله بهدرستی
صورت گیرد باعث بهبود کارایی سیستم میگردد .استفاده از
الگوریتمهای یادگیری ماشین مانند ماشین بردار پشتیبان به دلیل
متکی نبودن به قوانین برای انتخاب پاسخ ،موجب بهبود کارایی
سیستم میشود .سیستمهایی که بر اساس قانون ،پاسخهای
موردنظر را انتخاب میکنند نیازمند قوانین متعددی برای یافتن
پاسخ هستند و اگر قوانین جامع و کامل نباشد سیستم با مشکل
مواجه خواهد شد که این مشکل در الگوریتمهای یادگیری ماشین
رفع شده است.
از آنجایی که سیستم پرسش و پاسخ یک سیستم سلسه مراتبی
است ،هر مرحله میتواند نقش بسزایی در افزایش کارایی سیستم
پرسش و پاسخ داشته باشد .یکی از مراحل مهم در افزایش دقت
سیستمهای پرسش و پاسخ ،مرحلهی انتخاب پاسخ بوده که اگر این
مرحله به درستی صورت گیرد ،کارایی سیستم نیز افزایش پیدا
میکند .هدف از این پژوهش استفاده از رگرسیون ماشین بردار
پشتیبان )SVR( 1جهت اعتبارسنجی پاسخها در سیستم پرسش و
پاسخ بهمنظور افزایش کارایی سیستم پرسش و پاسخ میباشد.
سازماندهی ساختار مقاله به این صورت است که در بخش ،2
پیشینه پژوهش بیان میگردد .در بخش  ،3رگرسیون ماشین بردار
پشتیبان شرح داده خواهد شد .در بخش  ،4الگوریتم پیشنهادی به
طور مفصل توضیح داده میشود و مثالی از رتبهبندی توسط سیستم
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و پاسخ ،روشهای نمایش منطقی یا نحوی ،نمونههایی از روشهای
بدون ناظر میباشند .آنها در پژوهش خود برای تولید نمونه آموزش
از ترکیب هستههای مختلف بر روی هر یک از اعضای پرسش و
پاسخ استفاده کردهاند  .همچنین برای کاهش قابل توجه میزان
حاشیهنویسی دستی ،3با به کار بردن هستههای ساختاری 4بر روی
ساختارهای معنایی/نحوی ،نمونههای آموزشی (یعنی همان زوج
پرسش و پاسخ) با استفاده از روشهای عمومیسازی ،5نمایش داده
میشوند .این روش توانست صحت روش کیسه کلمات )BoW( 6را
بر روی مجموعه داده  TRECبه میزان  63درصد بهبود ببخشد
].[14
کو و همکاران از یک روش ترکیبی بر اساس احتماالت و شواهد
جهت استخراج پاسخ بهره بردهاند .آنها یک چارچوب احتماالتی با
ترکیب شواهد به دست آمده از پرسش ،جهت رتبهبندی پاسخها در
سیستم پرسش و پاسخ ارائه دادهاند .این سیستم از شواهد مختلفی
جهت شناسایی پاسخ مرتبط استفاده میکند .ادغام پاسخهای
منتخب ،توسط تکنیکهای مختلف صورت میگیرد .این سیستم به
پرسشهای لیستی همانند پرسشهای حقیقی با دقت باالیی پاسخ
میدهد ].[15
ممیزوری و همکاران سیستم پرسش و پاسخی طراحی کردهاند
که هدف آن تولید الگو از وب بر اساس معنای واژگان و محدودیت-
های نحوی است .محدودیتها در این سیستم برای ارزیابی و رتبه-
بندی پاسخهای کاندید ،استفاده شده است .مجموعه پرسشهای
 TREC-10 ،TREC-9 ،TREC-8بهعنوان مجموعه آموزشی
استفادهشده است .سیستم پیشنهادی پاسخها را به طور خودکار از
مجموعه  TRECبازیابی میکند .در این سیستم از شبکه واژگان
برای کمک به رابطه معنایی و برچسب نحوی بین پرسش و پاسخ
استفاده شده است .در پایان ،وزندهی به هر پاسخ کاندید بر اساس
طول پاسخ ،سطح رابطه معنایی بین پرسش و پاسخ و فاصله بین
کلمات کلیدی در نظر گرفتهشده است ].[16
متایاس و همکاران یک سیستم پرسش و پاسخ مبتنی بر
روشهای آماری ارائه کردهاند .هدف از به کارگیری روشهای آماری،
ایجاد سیستم پرسش و پاسخی است که بتواند بدون در نظر گرفتن
ماژولهای زبانی ،برای اکثر زبانها قابل استفاده باشد .برای بازیابی
پاسخ و طبقهبندی پرسش ،از مدلهای ریاضی استفاده میشود .در
سیستم پیشنهادی برای یافتن پاسخ بهجای استفاده از دادههای وب
از دادههای مجموعهی  AQUANITاستفاده گردیده است .هرچند
در دادههای وب افزونگی ذاتی اطالعات نسبت به یک مجموعه ثابت
از اطالعات بیشتر به چشم میخورد که این افزونگی ذاتی اطالعات
باعث میشود که برای هر پرسش چندین جواب بازیابی گردد .برای

مورد نظر نیز در این بخش ذکر میگردد .ارزیابی و نتایج آزمایشها
در بخش  5آورده شده است .در نهایت نیز در بخش  6نتیجه گیری
صورت میگیرد.
 -2پیشینه پژوهش
نخستین سیستم پرسش و پاسخ در سال  1961درزمینهی
ورزش بیسبال مورداستفاده قرار گرفت که به سیستم بیسبال
معروف گردید .سیستم بیسبال باهدف پاسخگویی به پرسشها ،در
مورد بازیهای بیسبال صورت گرفته در لیگ آمریکا ،طراحیشده
بود .این سیستم یک برنامه کامپیوتری بود که به پرسشهای
انگلیسی مرتبط با بازی بیسبال از قبیل ماه ،روز ،مکان برگزاری،
گروهها و امتیازات کسبشده در بازیها پاسخ میداد .منابعی که در
این نوع سیستمها و سیستمهای مشابه مورداستفاده قرار میگیرد با
توجه به اهداف سیستم میتواند متفاوت باشد .بهطور مثال سیستم
میتواند اسناد از پیش جمعآوریشده را استفاده کند و یا اینکه از
مجموعهای بزرگ مانند اینترنت بهره بگیرد ].[2
اولین سیستم دستی توسط هرمی ژاکوب در سال  2001ارائه
شد .ایشان برای شناسایی نوع پرسش مورد نظر ،از قوانین hand-
 craftedاستفاده کرد .با وجود اینکه این قوانین از دقت باالیی
برخوردارند اما نمیتوان از مشکالت این نوع سیستمها از قبیل
افزایش زمان محاسبات ،خسته کننده بودن قوانین و غیر
انعطافپذیر بودن قوانین نسبت به پرسشهای جدید اجتناب کرد.
به همین دلیل طبقهبندهای خودکار اهمیت بیشتری پیدا کردند.
سیستمهای طبقهبند خودکار در مواجه با پرسشهای جدید و تعیین
نوع پرسش موردنظر دارای انعطاف بیشتری میباشند ]10و .[11با
توسعه سیستمهای طبقهبند خودکار ،روشها و الگوریتمهای
جدیدی نیز برای این نوع طبقه بندی ابداع گردید که میتوان به
روشهای یادگیری ماشین و مدل سازی زبان اشاره کرد .هاسیاوغلو
و وارد برای طبقهبندی پرسش ،از ماشین بردار پشتیبان استفاده
کردند ].[12
موردا و همکاران در پژوهش خود برای استخراج پاسخ از
روشهای معنایی ،نقشهای معنایی و شبکه واژگان استفاده کردهاند
که سیستم پیشنهادی یک نمونه از سیستمهای پرسش و پاسخ
دامنه نامحدود است .هدف از این پژوهش تعیین عملکرد سیستم و
میزان تحت تأثیر قرار گرفتن کارایی سیستم با بهکارگیری اطالعات
معنایی بوده که در آن ،مقایسهای با سیستمهای پرسش و پاسخ
مبتنی بر شناسایی نهاد اسمی 2صورت گرفته است].[ 13
موشتی و کوارترونی در پژوهش خود از مدلهای با ناظر با
بهکارگیری نمونههایی از پرسش و پاسخها برای انتخاب پاسخ،
استفاده کردهاند .روشهایی همانند اندازهگیری مشابهت بین پرسش
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ارزیابی سیستم پیشنهادی از پرسشهای  TREC 2006استفاده
گردیده است ].[17

پرسش کاربر
پردازش و تجزیه
پرسش
تولید رشته جستوجو

 -3رگرسیون ماشین بردار پشتیبان
ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر کمینه کردن ساختاری ریسک
می باشد که از تئوری آموزش آماری گرفته شده است .وپنیک برای
ساختن شکل رگرسیون ماشین بردار پشتیبان از تابع خطای
جدیدی استفاده نمود که به نام تابع خطای  -insensitiveخوانده
میشود و بهصورت رابطه  1بیان میگردد.
()1

موتورهای جستوجو
استخراج پاسخ
رتبهبندی پاسخ

= L(y, f(x, α)) = |y − f(x, α)|ε
0
if |y − f(x, α)| ≤ ε
{
|y − f(x, α)| − ε
otherwise

پاسخ نهایی

با توجه به رابطه  ،1میتوان دریافت که خطاهایی با مقادیر کمتر از
 در نظر گرفته نشدهاند که در شکل  2نشان دادهشده است.
بهعبارتدیگر در این تابع ،خطاهایی که در محدوده کمتر از  قرار
دارند ،متحمل جریمه نمیشوند .از این محدوده به نام لوله  یاد
میشود و در مسائل چندبعدی ناحیه  -insensitiveشکلی نظیر
دال خواهد داشت و یا بهطورکلی این محدوده بین دو اَبرصفحه
موازی قرارگرفته است.

شکل  :3فلوچارت الگوریتم پیشنهادی

 -1-4پردازش و تجزیه پرسش
قبل از پردازش و تجزیه پرسش ،عالئم نقطهگذاری با استفاده
از عبارات منظم مانند عالمت پرسش ،کاما از پرسش حذف میشوند
و پرسش برای تعیین نوع پرسش به بخش طبقهبند پرسش فرستاده
میشود .بخش طبقهبند پرسش یک گام مهم و اساسی در
سیستمهای پرسش و پاسخ میباشد که نوع پاسخ مورد انتظار را
تعیین میکند .اگر این بخش با دقت باالیی انجام گیرد ،دقت سیستم
پرسش و پاسخ در یافتن پاسخهای مرتبط با پرسش کاربر نیز افزایش
مییابد .میتوان دلیل این امر را وابستگی نوع پرسش و پاسخ مورد
نظر دانست .ویژگی هایی که برای طبقهبندی پرسش در این پژوهش
استفاده گردیده است ویژگی های لغوی و نحوی میباشد .ویژگی-
های لغوی یک پرسش بر اساس کلمات محتوای آن پرسش استخراج
میگردد ] .[19-21ویژگی نحوی به شکل کلمات درون پرسش
گفته میشود .شکل کلمه به خواص ظاهری و بخش سخن
تکواژهها اشاره دارد .در دستور زبان ،بخشهای سخن ،طبقه-
بندیهای زبانی از کلمات هستند که رفتار نحوی یک قسمت از
جمله را بیان میکنند .بهطور عموم ،تمامی زبانها دارای دو بخش
سخن ،اسم و فعل میباشند و مابقی بخشهای سخن در زبانهای
مختلف ،متفاوت است .برای مثال ،اسم ،ضمیر ،صفت ،قید و حرف
اضافه ،از جمله مهمترین بخشهای سخن در زبان فارسی هستند.

شکل  :2تابع خطای ]18[ -insensitive

 -4الگوریتم پیشنهادی
سیستم طراحیشده در این پژوهش یک سیستم پرسش و پاسخ
میباشد که از بخشهای پردازش و تجزیه پرسش ،تولید عبارت
جستوجو ،موتورهای جستوجو ،استخراج پاسخ و رتبهبندی پاسخ
تشکیلشده است .برای رتبهبندی پاسخها از رگرسیون ماشین بردار
پشتیبان استفاده گردیده است .فلوچارت روش پیشنهادی در شکل
 3نشان دادهشده است.
در ادامه بخشهای الگوریتم پیشنهادی را بصورت جداگانه شرح
میدهیم.
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 -2-4تولید عبارت جستوجو

حال برای ذخیره پاراگرافها شرایط زیر را در نظر میگیریم:

در این بخش با وارد کردن پرسش از طریق کاربر ،درخت تجزیه
پرسش مربوطه ،ساختهشده و با استفاده از بخش سخن ،نوع کلمات
(کلمه پرسشی ،اسم ،فعل ،صفت ،قید) مشخص می گردد .حال با
توجه به بخش سخن شناسایی شده از پرسش ،کلمات را طی فرآیند
زیر در دو دستهی کلمات اصلی و کمکی قرار میدهیم.

✓ اگر بخش سخن کلمه کمکی صفت نباشد ،پاراگراف مورد نظر
را جستوجو کرده و اگر شامل خود کلمه کمکی یا ریشه آن
باشد ،آن پاراگراف ذخیره میشود.
✓ اگر بخش سخن کلمه کمکی صفت و یک کلمهای باشد،
پاراگراف مورد نظر را جست و جو کرده و اگر شامل خود کلمه

✓ به عبارت اسمی با بخش سخن ( )NN|NNP|NNS|NNPSو
بیشترین طول و دارای نهاد اسمی (اسم مکان ،شخص) با
توجه به اینکه احتمال داشتن صفحه مجزا برای آنها در
فضای وب بیشتر میباشد ،اولویت بیشتری دادهشده و در
دستهی کلمات اصلی قرار میگیرند.
✓ بعد از آن عبارات اسمی با بیشترین طول و فاقد برچسب نهاد
اسمی ،در اولویت بعدی در دسته کلمات اصلی قرار میگیرند
و اولویتدهی به عبارات اسمی به همین ترتیب بر اساس
بیشترین طول و داشتن برچسب نهاد اسمی یا فاقد آن ادامه
مییابد.
✓ سایر عبارات استخراجشده از پرسش در صورتیکه جزء افعال
یا عبارات اسمی غیر اصلی نباشند در دستهی کلمات کمکی
قرار میگیرند

کمکی یا ریشه آن باشد ،آن پاراگراف ذخیره میشود.
✓ اگر در پاراگراف مورد نظر هیچکدام از موارد فوق یافت نشد،
کلمه کمکی به شبکه واژگان فرستاده میشود و هممعنیهای
کلمه کمکی از شبکه واژگان استخراج میگردد ،اگر
هممعنیهای کلمه کمکی بیشتر از پنج مورد باشد ،پنج
هممعنی اول کلمه کمکی مرتبطتر هستند و احتمال حضور
آنها در پاراگراف بیشتر است .در صورت وجود یکی از
هممعنیها در پاراگراف ،آن پاراگراف ذخیره میشود.
 -5-4رتبهبندی پاسخ
آخرین و مهمترین مرحله در سیستم پرسش و پاسخ ،بخش
انتخاب پاسخ میباشد] .[2در این بخش ،سیستم پاراگرافها را
امتیازدهی کرده و مناسبترین پاراگراف را انتخاب میکند .مراحل
رتبهبندی پاراگراف به صورت زیر میباشد:
برای هر پاراگراف منتخبی که از بخش استخراج پاسخ به دست
آمده است ،ویژگیهای معنایی ،ساختاری و  TF-IDFاستخراج
میشود و برای دادن امتیاز به پاراگراف ،به رگرسیون ماشین بردار
پشتیبان داده میشود .رگرسیون ماشین بردار پشتیبان بر اساس
اطالعاتی که قبال آموزش دادهشده است به پاراگرافها امتیاز میدهد
و در نهایت پاراگرافها بر اساس امتیاز مرتب و باالترین امتیاز
بهعنوان پاراگراف مورد نظر انتخاب میشود .در شکل  4فلوچارت
روش پیشنهادی بخش رتبهبندی پاسخ نشان داده شده است .ویژگی
معنایی بر اساس ویژگیهای معنایی قابل شناسایی از پاسخ به دست
میآید و متکی به نوع پرسش تعیینشده در بخش طبقهبند پرسش
است .برای مثال اگر نوع پرسش مورد نظر در جست و جو اسم
مکان بود ،در پاراگرافهای به دست آمده در بخش استخراج پاسخ،
این امر در نظر گرفته میشود که پاراگرافهایی با برچسب مکان در
جمالت به دست آمده ،برای پاسخ موجود باشد .پاراگرافی که چنین
تطابقی را ایجاد کند امتیاز یک و پاراگرافی که چنین تطابقی ایجاد
نکند امتیاز صفر میگیرد.

 -3-4موتورهای جستوجو
بعد از شناسایی کلمات اصلی و کمکی ،در این بخش با استفاده
از کلمات اصلی ،در صفحات ویکیپدیا جست و جو کرده و صفحه
مرتبط با کلمات اصلی بازگردانده میشود .اگر با استفاده از کلمات
کلیدی صفحهای در ویکیپدیا یافت نشد ،از کلمات کمکی برای
جستوجو استفاده میشود و جستوجو بر اساس کلمات کمکی
صورت میگیرد.
 -4-4استخراج پاسخ
در بخش استخراج پاسخ سعی بر آن شده که از میان
پاراگرافهای استخراجشده در بخش موتورهای جستوجو،
مرتبطترین پاراگرافها برای بخش انتخاب پاسخ فرستاده شود .روش
کار به شرح زیر میباشد:
اگر کلمه کمکی تنها یک کلمه باشد ،بخش سخن کلمه را به
دست آورده و ریشه کلمه کمکی در صورت وجود به دست آورده
میشود .اگر کلمه کمکی فعل باشد ،زمان گذشته ،گذشته کامل،
حال و حال استمراری آن به دست میآید .اگر کلمه کمکی اسم
باشد ،جمع آن به دست میآید .اگر کلمه کمکی صفت باشد فقط
ریشه آن ذخیره میگردد.
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کلیدی نقش فاعلی یا مفعولی داشته باشد امتیاز  0.5به این
ویژگی داده میشود.
✓ فقط در صورت حضور عبارت کلیدی بدون رخ دادن حاالت
فوق ،به ویژگی امتیاز  0.25میدهیم.
✓ اگر هیچ کدام از شرایط باال در پاراگراف بازگشتی اتفاق نیفتاد
به ویژگی مورد نظر امتیاز صفر داده میشود.
✓ در نهایت بیشترین امتیاز یافته شده در کل پاراگراف مورد نظر
به عنوان امتیاز این پاراگراف در نظر گرفته میشود.

پاسخ کاندید

ویژگی TF-IDF

ویژگی ساختاری

ویژگی معنایی

رتبهبندی با رگرسیون ماشین بردار پشتیبان
پاسخ نهایی

یکی از پرکاربردترین روابط در حوزه بازیابی اطالعات
ویژگی TF-IDFمیباشد ،این ویژگی برابر با حاصل ضرب فراوانی
کلمه در فراوانی معکوس سند است TF-IDF .یک روش مبتنی بر
چند سند میباشد  ،که در آن منظور از فراوانی کلمه ،فقط تعداد
تکرار کلمه در یک سند خاص است .همچنین منظور از فراوانی
معکوس سند ،تعداد اسنادی است که این کلمه در آن اسناد
ظاهرشده است .دلیل مقبولیت این ویژگی نسبت به سایر روشها را
میتوان سهولت استفاده ،محاسبات کم و نتایج قابلقبول دانست.
برای محاسبه این ویژگی از رابطههای زیر استفاده میشود:

شکل  :4فلوچارت الگوریتم پیشنهادی در بخش رتبه بندی پاسخ

ویژگی ساختاری ،خصوصیات نحوی یک پاراگراف را
برمیگرداند .بعد از تجزیه پاراگراف به اجزای سازندهاش،
وابستگیهای مربوط به هر جمله را به دست میآوریم .جهت یافتن
ویژگی مورد نظر در هر پاراگراف در ابتدا در صورت وجود کلمات
کلیدی (کلمات اصلی و کمکی استخراج شده در بخش تولید عبارت
جستوجو) در پاراگراف ،وابستههای پیشین و پسین آن را مییابیم.
وابسته پیشین میتواند صفت اشاره ،پرسشی ،مبهم ،تعجبی،
شمارشی ،عالی و شاخص باشد .وابسته پسین نیز میتواند ی نکره،
نشانههای جمع ،صفت شمارشی ترتیبی ،صفت تفضیلی ،مضاف الیه
و یا صفت بیانی باشد .برای مثال ،در عبارت این کتاب خواندنی،
کلمه این وابسته پیشین و خواندنی وابسته پسین میباشد .پس از
آن بهصورت زیر عمل میشود:
✓ در صورتی که کلمهی کلیدی استخراج شده در بخش تولید
عبارت جستوجو ،فعل باشد و در پاراگراف یافته شده برای
پاسخ ،کلمهی فوق حضور داشته باشد ،ویژگی ساختاری مورد
نظر به این صورت امتیازدهی میشود که اگر عبارت کلیدی
یافته شده در بخش تولید عبارت جستوجو یا وابستههای
پیشین و پسین آن ،نقش فاعلی یا مفعولی در رابطه با ریشه
داشته باشند امتیاز یک به این ویژگی نسبت داده میشود.
✓ در صورتی که کلمه کلیدی استخراج شده در بخش تولید
عبارت جستوجو اسم یا صفت باشد و در پاراگراف بازگشتی،
کلمه فوق حضور داشته باشد ،جملهای که در پاراگراف شامل
کلمهی کلیدی است ،مورد بررسی قرار میگیرد .اگر عبارت
کلیدی یا وابستههای آن در جمله مورد نظر ،در رابطه با اجزای
جمله نقش فاعلی یا مفعولی داشته باشد برای ویژگی فوق
امتیاز  0.75در نظر میگیریم.
✓ اگر دو حالت فوق در پاراگراف بازگشتی رخ ندهد ،در صورت
وجود پاراگرافی که در آن جملهای وجود داشته باشد که عبارت

()2

) 𝑗𝑑 𝑇𝐹𝑖,𝑗 = 𝑁(𝑡𝑖 ,

()3

𝑁
) 𝑖𝑡(𝑁

()4

𝑔𝑜𝐿 = 𝑖𝐹𝐷𝐼

𝑖𝐹𝐷𝐼 × 𝑗𝑊𝑖,𝑗 = 𝑇𝐹𝑖,

که در روابط باال ) 𝑗𝑑  𝑁(𝑡𝑖 ,بیانگر تعداد رخ داد کلمه  tiدر پاراگراف
 N ،djتعداد کل پاراگرافها و ) 𝑖𝑡(𝑁 بیانگر تعداد پاراگرافهایی که
کلمه 𝑖𝑡 در آنها وجود دارد ،میباشد .مقدار  Wi,jکه همان ویژگی
 TF-IDFاست ،حاصل ضرب فراوانی کلمه در فراوانی معکوس سند
بوده و به عنوان ویژگی سوم در نظر گرفته میشود.
همانطور که در شکل  4نیز مشخص است ،برای اعتبارسنجی
پاسخ ها در این پژوهش از رگرسیون ماشین بردار پشتیبان استفاده
گردیده است .در مدل رگرسیون ماشین بردار پشتیبان باید سه
پارامتر   ،Cو پارامتر هسته  تعیین گردند که نقش مهمی در
رتبهبندی توسط رگرسیون ماشین بردار پشتیبان دارند .پارامتر C
درجه ریسک تجربی رگرسیون ماشین بردار پشتیبان میباشد .
عرض بازه خطا و  عرض تابع گوسی از تابع هسته میباشد .مقادیر
استفاده شده برای این پارامترها به ترتیب برابر  0.003 ،0.3و 0.01
میباشد .همچنین در این بخش ،از  200دادهی آموزشی برای
آموزش ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است]18و.[22
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استفاده نمود به شرکتکنندگان ارائه میگردد .از آنجاییکه
دادههای موجود در این کنفرانس وابسته به حوزهی خصوصی بوده
و برای عموم در دسترس نیست ،جهت ارزیابی سیستم پیشنهادی،
از دادههای یکی از دورههای پیشین این کنفرانس (یعنی دادههای
کنفرانس بازیابی متن در سال  2007که قابل دسترسی عمومی
است) استفاده شده است ].[1
سیستم مورد نظر توسط  400پرسش مورد آموزش و ارزیابی
قرارگرفته است که از این میان  200پرسش برای آموزش و 200
پرسش برای ارزیابی سیستم استفاده گردیده است 144 .پرسش از
مجموعه پرسشهای  TREC-2007و  256پرسش از مجموعه
پرسشهای ویکیپدیا انتخابشده است.

 -6-4تشریح روش پیشنهادی با طرح یک مثال
در این بخش مراحل روش پیشنهادی براساس یک مثال آورده
میشود .برای مثال فرض کنید بخواهیم جواب سوال When did
? Alfred Hitchcock dieرا بیابیم .در زیر دو پاراگراف و شیوه
امتیازدهی به آنها توسط روش پیشنهادی آورده شده است:
Paragraph 1: “Hitchcock died in his Bel Air home of renal
failure at 9:17-am on 29 April 1980. While biographer
Spoto wrote that Hitchcock "rejected suggestions that he
allow a priest . . . to come for a visit, or
celebrate a quiet, informal ritual at the house for his
comfort," Jesuit priest Mark Henninger wrote that he and
fellow priest Tom Sullivan performed Mass and heard
”Confession at the filmmaker's home.
Paragraph 2: “When the real Hitchcock died, the fictional
Hitchcock in the Three Investigators books was replaced by
”a retired detective named Hector Sebastian.

در ادامه امتیازهای دادهشده به پاراگرافها توسط سیستم پیشنهادی
آورده شده است:
ویژگی ساختاری :براساس تجزیه پاراگراف به اجزای سازندهاش،
وابستگی پسین و پیشین کلیدی استخراج میگردد .از آنجایی که
کلمهی کلیدی در پاراگراف  1نقش فاعلی دارد ،امتیاز  0.75کسب
میکند .به همین صورت ،چون در پاراگراف  2نیز کلمه کلیدی نقش
فاعلی دارد امتیاز  0.75کسب میکند.
ویژگی معنایی :ویژگی معنایی داللت بر نوع پرسش دارد و از آنجایی
که نوع پرسش مربوط به زمان بوده و در پاراگراف  1زمان قید
گردیده  ،بنابراین امتیاز یک کسب میکند .اما پاراگراف  2حاوی
اسم زمان نبوده و در نتیجه امتیاز صفر به آن تعلق میگیرد.
ویژگی  :TF-IDFاین ویژگی از حاصلضرب فراوانی کلمه در فراوانی
معکوس سند بدست میآید .امتیاز این ویژگی براساس رابطهی چهار
برای هر دو پاراگراف برابر  0.18میباشد.
 -5نتایج آزمایشها
در این بخش ابتدا دادهها و محیط پیادهسازی بیان شده و سپس
پارامترهای ارزیابی و آزمایشها شرح داده میشوند.

 -2-5محیط پیادهسازی
جهت پیادهسازی روش پیشنهادی از زبان برنامهنویسی جاوا در
محیط توسعه  NetBeans 11استفاده گردیده است .جهت اجرای
شبیهسازی از سیستمی با امکانات زیر استفاده گردیده است:
Operating System: Microsoft Windows 7
RAM: 8 G DDR3
)CPU: Intel Core i7 5500 (2.4 GHz

 -3-5پارامترهای ارزیابی
در این پژوهش جهت ارزیابی کارایی سیستم ،از معیارهای
صحت ،میانگین رتبهبندی معکوس ،دقت ،فراخوانی و معیار F
استفاده شده که صحت سیستم از رابطه  5به دست میآید:
𝑚
× 100
𝑛

= 𝑦𝑐𝑎𝑟𝑢𝑐𝑐𝐴

()5
در اینجا  mتعداد پرسشهایی است که برای آنها حداقل یک پاسخ
صحیح در میان پاسخهای بازیابی شده از سیستم پیشنهادی وجود
داشته باشد و  nتعداد کل پرسشهای پرسیده شده است].[2
پارامتر ارزیابی دیگر ،میانگین رتبهبندی معکوس میباشد که طبق
رابطه  6محاسبه میگردد].[1
1

∑N
i=1

1

= MRR

 -1-5دادههای مورد استفاده

()6

یکی از مشکالت پژوهشی در حوزهی سیستمهای پرسش و
پاسخ ،کمبود مجموعه دادههای استاندارد میباشد .جهت ارزیابی
سیستمهای پرسش و پاسخ ،ساالنه کنفرانس بازیابی متن برگزار
میشود .در هر دوره ،پرسشهایی مربوط به اتفاقات مهم سال
گذشته به همراه اسنادی که جهت بازیابی اطالعات میتوان از آنها

که  Nتعداد پرسشها و ) Rank (Qiرتبه صحیحترین پاسخ به
پرسش  Qiاست .میانگین رتبهبندی معکوس ،نشاندهندهی دقت
امتیازدهی به پاسخهاست .هرچه مقدار میانگین رتبهبندی معکوس
به یک نزدیکتر باشد نشان از برتری روش امتیازدهی است.
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) 𝑖Rank (Q

N
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همچنین در این پژوهش از معیارهای دقت ،فراخوانی و معیار  Fنیز
برای ارزیابی سیستم استفاده شده است .این معیارها به ترتیب بر
اساس روابط  8،7و  9محاسبه می گردند.
()7

𝑡𝑐𝑒𝑟𝑟𝑜𝐶 𝑠𝑛𝑜𝑖𝑡𝑠𝑒𝑢𝑄
𝑑𝑒𝑟𝑒𝑤𝑠𝑛𝐴 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑠𝑒𝑢𝑄

= Precision

20

𝑡𝑐𝑒𝑟𝑟𝑜𝐶 𝑠𝑛𝑜𝑖𝑡𝑠𝑒𝑢𝑄
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑠𝑒𝑢𝑄

()8

= Recall

𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅 ∗ 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃 ∗ 2
𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +

()9
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None
=F

همانطور که در شکل  5نشان داده شده است ،صحت الگوریتمهای
رتبهبندی با شبکه عصبی و رتبهبندی با رگرسیون ماشین بردار
پشتیبان برابر میباشد .دلیل این برابری ،یکسان بودن بخشهای
طبقهبندی پرسش ،بازیابی اطالعات و استخراج پاسخ میباشد .از
همین رو پاسخهای استخراج شده به عنوان پاسخهای کاندید ،در دو
سیستم یکسان میباشد .دلیل برتری سیستمهای رتبهبندی نسبت
به سیستمهای بدون رتبهبندی در پاراگرافهای استخراج شده است،
زیرا در سیستمهای بدون رتبهبندی ،اولین پاراگراف به عنوان جواب
سیستم انتخاب میگردد در حالی که در سیستمهای رتبهبندی،
پاسخهای کاندید رتبهبندی شده و بهترین پاسخ که دارای باالترین
رتبه میباشد به عنوان جواب به کاربر نمایش داده میشود.

جدول  :1تعداد پاسخهای صحیح و باالترین امتیاز
تعداد پاسخهای صحیح
با باالترین امتیاز

تعداد پاسخهای
صحیح

الگوریتم

40

40

بدون رتبهبندی

65

162

رتبهبندی با شبکه عصبی

90

162

رتبهبندی با رگرسیون
ماشین بردار پشتیبان

0.692
0.6

در ادامه برای برر سیی رفتار الگوریتم پی شینهادی و ارزیابی سیی سیتم،
سییی سییتم پی شیینهادی را با دو سییی سییتم بدون رتبهبندی ( )Noneو
رتبهبندی با شیبکه ع صیبی ( )NNبرا سیاس معیارهای معرفی گردیده
مورد مقیای سییه قرار میدهیم .در این پژوهش از پارامترهای موجود
در جدول  2برای شبکهی عصبی استفاده شده است.

0.2

None

تعداد تکرار

تابع انتقال

نرخ آموزش

مخفی

تعداد

نرونهای الیه

همانطور که در شکل  6نشان داده شده است بر اساس معیار
میانگین رتبه بندی معکوس ،رتبهبندی با استفاده از ماشین بردار
پشتیبان نسبت به سیستمهای دیگر دارای برتری میباشد .دلیل این
برتری گیر نیفتادن رگرسیون ماشین بردار پشتیبان در کمینه
محلی ،ایجاد حاشیه امن بزرگ و امتیاز دهی مناسب تر این روش

نوع شبکه

1000

سیگموئید

NN

SVR

شکل  :6مقایسه روشها براساس معیار میانگین رتبهبندی معکوس

جدول  :2پارامترهای شبکه عصبی

0.4

NN

SVR

شکل  :5مقایسه روشها براساس معیار صحت

که در معادالت فوق  Questions Correctبرابر تعداد پرسشهای
است که در آن پاسخهای صحیح باالترین رتبه را دارندQuestions .
 Answeredبرابر تعداد پرسشهایی است که در پاسخهای کاندید به
آن پرسش ،حداقل یک پاسخ صحیح وجود داشته باشدQuestion .
 Totalبرابر تعداد کل پرسشها میباشد.
در جدول  1نتایج به دست آمده از  200پرسش برای سیستمهای
بدون رتبهبندی ،رتبهبندی با شبکه عصبی و رتبهبندی با رگرسیون
ماشین بردار پشتیبان آورده شده است.

7

81

شبکه عصبی
FeedForward
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همانطور که در شکل  9نشان داده شده است ،معیار  Fسیستم
پیشنهادی نسبت به سیستمهای دیگر باالتر بوده که نشان دهنده
برتری سیستم پیشنهادی به عنوان یک سیستم پرسش و پاسخ می
باشد.
در جدول  ،3مقایسهای بر اساس معیار میانگین رتبهبندی
معکوس بین سیستم پیشنهادی با دیگر پژوهشهای انجام شده در
حوزه سیستمهای پرسش و پاسخ صورت گرفته است .الزم به ذکر
است که از مجموعه داده  TRECبرای انجام این مقایسه استفاده
شده است .عالوه بر این ،در جدول  4نیز مقایسهای بر اساس معیار
صحت بین سیستم پیشنهادی با دیگر پژوهشهای انجام شده در
حوزه سیستمهای پرسش و پاسخ صورت گرفته است .بر اساس نتایج
این مقایسه ها ،سیستم پیشنهادی عملکرد مناسبی از خود نشان
داده است.

در مقایسه با شبکه عصبی میباشد.
100

55.5
40.12

None

SVR

NN

شکل  :7مقایسه روشها براساس معیار دقت

همانطور که در شکل  7نشان داده شده است ،سیستم بدون
رتبهبندی از لحاظ معیار دقت نسبت به دیگر سیستمها دارای برتری
میباشد زیرا به پاسخهای صحیح انتخابی در سیستمهای بدون
رتبهبند باالترین امتیاز ،که امتیاز یک میباشد ،اختصاص داده
میشود.

جدول  :3مقایسه میانگین رتبهبندی معکوس سیستم پیشنهادی
سیستم مورد نظر

میانگین رتبهبندی معکوس

سیستم پیشنهادی

0.692

شو جون ین و همکاران ([23 ])2013

0.563

45
32.5

20

متایاس و همکاران ([17 ])2012

0.57

هیو جانگ و همکاران ([24] )2011

0.715

جدول  :4مقایسه صحت سیستم پیشنهادی
سیستم مورد نظر

None

NN

SVR
سیستم
پیشنهادی

شکل  :8مقایسه روشها براساس معیار فراخوانی

قبادی ()1392
][2

همچنین نتایج شیکل  8ن شیان از برتری سیی سیتم پی شینهادی
نسبت به سیستمهای دیگر در معیار فراخوانی دارد.
49.7
35

33

None

NN

SVR

شکل  :9مقایسه روشها براساس معیار F
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مجموعه داده
استفادهشده

تعداد پرسشهای
صحیح از کل پرسشها

مجموعه پرسشی
ویکیپدیا و

162/200

صحت
سیستم
(درصد)
81

TREC - 2007

مجموعه پرسش
ویکیپدیا و

141/200

70.5

TREC - 2007

طهری و همکاران
([25] )2013

TREC – 10

72/200

36

کو و همکاران
([15] )2010

TREC – 13-15

524/998

52.5

ممیزوری و
همکاران ()2012
][16

TREC – 8-11

253/493

51.3
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