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:چكيده

و مطالعات اخير بيانگر ايـن هسـتند كـه سـاختارهاي نحـوي سـواالت
در اين تحقيق. پاسخهاي متناظر آنها رابطه قابل توجهي با يكديگر دارند
و پاسـخ بـا دامنـه  از ميـزان1بـاز براي پياده سازي يك سيستم پرسش

تشابه ساختارهاي گرامري جمالت با ساختارهاي از پيش تعريـف شـده 
سيستم ارائـه شـده در ايـن..بعنوان پاسخ براي سواالت استفاده ميشود

مقاله به صورت سيستمي پياده سازي شـده اسـت كـه قـادر اسـت بـه 
 ,when, what, where, whichدسته پنجدري مطرح شدهپرسش ها

who ا.دهد پاسخ سيدر براي پاسخ بـه پرسـش كـاربر پـس از ستمين
و انجام عمل كدگذاري، با مراجعه به جدول  استخراج ساختار نحوي آن

تعريف شده در سيستم، ساختارهاي گرامري پاسخهاي متناظر به2پاسخ
نتايج نهايي پـس ازانجـام. هر يك به دست مي آيد تناسبهمراه ميزان 

.پاسخ به پرسش كاربر ارائه مي شودبعنوان3عمل رتبه بندي

و پاسـخ، بازيـابي اطالعـات،:كليدي واژه هاي سيستم هاي پرسـش
 استخراج پاسخ، پردازش زبان طبيعي

 مقدمه

و پاسخ يك سيستم به صورت سيستمي بيان مي شود كـه پاسـخ پرش
يك پرسش بيان شده به زبان طبيعي را از ميان مجموعه بسيار بزرگـي 

ناز متن ها و اسـتخراج مـي نمايـده الزاما ساختارمند،،  شناسايي كـرده
از ديدگاه بازيابي اطالعات، پاسخ به پرسـش بـه عمـل پاسـخگويي.]1[

براي يـافتن. خودكار به پرسش بيان شده به زبان طبيعي گفته مي شود
مي تواند از پايگـاه هـاي داده QAپاسخ يك پرسش، برنامه كامپيوتري 

مجموعـه(مجموعه اي از مستندات زبان طبيعـي پيش ساختار يافته يا
.]2[ اسـتفاده كنـد) متون مانند وب فراگير جهاني يا داده هـاي محلـي 

به تكنيك هاي پيچيده تري از پردازش زبان طبيعـي QA سيستم هاي
نسبت به انواع ديگر سيستمهاي بازيابي اطالعات نياز دارنـد، بنـابر ايـن 

نــوان نســل بعــدي موتورهــاي موتورهــاي جســتجوي زبــان طبيعــي بع
و پاسخ سيستم هاي.]3[جستجوي فعلي به حساب مي آيند  به پرسش

و دامنـه محـدودو دو دسته كلي سيستم هاي پرسش پاسخ دامنـه بـاز
اي.تقسيم بندي مي شوند طراحي سيستمهاي دامنه محدود بـه گونـه

د و مستنداتي را در محدوده اطالعاتي مشخص ر است كه تنها ساختارها
بر مي گيرند بنابر اين تنها قادرند به پرسشهايي در همان محدوده پاسخ
و  گويند، ولي محدوده عملكرد سيستمهاي دامنه باز آزاد از دامنه اسـت
و قادرند با مسـتنداتي از هـر  تقريبا شامل تمام انوع پرسش ها مي شود

و پاسـخ خودكـاري.دامنه اطالعاتي تعامل داشته باشند سيستم پرسش
اي از اسناد بنا شده اسـت، عمومـا داراي دو مرحلـه كه بر پايه مجموعه

و پاسخ عبارتند از مرحله راه. كلي است مراحل كلي يك سيستم پرسش
اندازي سيستم كه در آن مستندات مورد استفاده در سيستم با اسـتفاده 
و  و تكنيـك هـايي خـاص بـراي سـاختن سـاختمان داده هـا از ابزارها

ا و مرحلـه پاسـخ بـه سيستم هاي نديس مورد استفاده قرار مـي گيرنـد
ا.پرسش سين تحقيدر و پاسخيق ويستم پرسش و با دامنه بـاز پاسـخ

براي پاسخ گويي به پرسش هـاي مطـرح شـده بـا اسـتفاده از پرسـش 
ـ اين سيستم.پياده سازي شده است whگرهاي  نيبـر اسـاس تطـابق ب

و جمالتيگرامريساختارها مي پرسش ا.كندعمل يبران منظوريبه
اجـزاءيجمـالت از ابـزار برچسـب گـذاريگرامـريساختارهايبررس

 همچـوني ديگـري آن ابزارهـا عـالوه بـر. استفاده شـده اسـت جمالت 
ساختار جديد سيستم انديس در كنار مجموعـه برچسـب هـاي كـاهش
و نيز جدول ارزش گذاري پاسخ اجزاء ديگر اين سيستم را تشكيل  يافته

د ا. هندمي و ابزين مقالـه ضـمن معرفـ يـ در ادامه ارهـاي مـورد اجـزاء
استفاده در اين پروژه، چگونگي ارتباط بين آنها نيز به طور كامل بررسي 

.مي شود

 استفادهمفاهيم مورد-1

 اوليهتعاريف1-1
با توجه به ماهيت سيسـتم هـاي بازيـابي اطالعـات كـه سيسـتم هـاي

و پاسخ نيز به نوعي در اين رسته قرار مي گيرنـد، ارزيـابي ايـن پرسش
سيستم ها از ارزش فوق العاده اي براي محققان در اين زمينه برخوردار 
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4با در دست داشتن عناصر بازيابي شده، چگونه مي بايست كارايي.است

و اساسي بـراي سيستم را اندازه گيري كرد؟ دو معيار بسيار پر استفاده
و فراخـواني اندازه گيري كارايي بازيابي اطالعات  . عبارتند از دقت ايـن.

دو در ابتدا براي حاالت ساده اي كـه در آن سيسـتم بازيـابي اطالعـات 
مجموعه اي از مستندات را براي يك جستجو بازمي گرداند تعريف شده 

. اند
.قسمتي از مستندات بازيابي شده است كه مرتبط هستند(P)دقت

.بط است كه بازيابي شده استقسمتي از مستندات مرت(R)فراخواني

و فراخواني براي اندازه گيـري سيستم هاي سنتي پرسش پاسخ از دقت
و سيستم هـاي. استفاده مي كنند5كارايي وب براي سيستم هاي نوين

م وضوعات مورد ارزيابي محور، تالشهاي كاربر مي تواند به عنوان يكي از
در. باشد و تـالش كـاربر و دقـت معيارهاي زير براي پوشش فراخـواني

.]4[ شده اند6سيستم هاي پرسش پاسخ وب محور تدوين
FHS:(First Hit Success):اگـر اولـين:نرخ موفقيـت اولـين پاسـخ

ب ه درستي پاسخ بازگردادنده شده توسط سيستم به پرسش مطرح شده
و در غير اين صـورت برابـر1پاسخ گويد، اين مقدار برابر 0خواهد بود

.است
FARR:(First Answer Reciprocal Rank) : رتبه معكـوس اولـين

به عنوان مثال، اگر سومين پاسخ به دست آمده توسـط سيسـتم: پاسخ
باالترين رتبه بندي را در بين پاسخ هاي صـحيح داشـته باشـد، مقـدار 

FARR اگر هيج يك از پاسخ ها صحيح نباشـند،. خواهد بودبرابر
.خواهد بود0برابر FARR مقدار

FARWR:(First Answer Reciprocal Word Rank):رتبه كلمه
اين معيار به تعداد كلماتي كه كاربر مي بايست قبل: اي معكوس اولين پاسخ

.مي كنداز رسيدن به پاسخ صحيح بخواند اشاره 
TRR:(Total Reciprocal Rank) :برخـي اوقـات: رتبـه معكـوس كلـي

بـه تمـام پاسـخ هـاي TRR.بيش از يك پاسخ صحيح براي پرسش وجود دارد
و به هر يك از پاسـخ هـا بـا توجـه بـه  محاسبه شده توسط سيستم توجه كرده

.وزني اختصاص مي دهد) بازگشتي(رتبه آن ها در ليست 
TRWR:(Total Reciprocal Word Rank) :رتبه كلمه اي معكوس

و:كلي به عنوان مثال، اگر پاسخ صحيح اول از كلمه پـنجم آغـاز شـود
برابـر خواهـد بـود TRWRپاسخ صحيح دوم از كلمـه بيسـتم، مقـدار 

.با

: MRR اين معيار كه به عنـوان معيـار: ميانگين رتبه معكوسTREC 
.بر است با معكوس رتبه اولين پاسخ صـحيح برا،]5[شناخته شده است

از TRECمعيار  FARR(5)و معـادل FARRمورد پـارامتري خاصـي
.]4[است

 ساختمان داده هاي مورد استفاده1-2

 سيستم انديس1-2-1

ايستم انديسيبرايديساختار جد پين پروژه تعريس در و ياده سازيف
هايسيموجود برايبرخالف ساختارها. شده است ،]6[سيانديستم

جديا كلين ساختار دريديد فقط شامل كلمات و مكان آن ها
جايمستندات نم گاه آنها در جمله مربوطه بعالوهيشود بلكه شامل
نيساختار گرامر و كليز نقش گرامريجمله مربوطه دريديكلمه

دريجمله به همراه اولو نشان داده شده1جدولت جمله، همان گونه كه
م و زمان پاسخييبه كارايابيدستين ساختار برايا. باشدياست باال

بسييپا .ار مناسب استين
 ساختار كلي جدول انديس.1جدول

 كلمه كليدي

 شماره سند

 شماره جمله

 كد ساختار گرامري

 كد جايگاه گرامري

 كد اولويت جمله

 پاسخيجدول ارزش گذار1-2-2

بايمناسب برايافتن جوابهاين جدول به منظوريا انواع سواالت
مwhيپرسش گر ها ازيا. روديبه كار كين جدول عبارت است

هايس دو بعديماتر تعلقيگرامريساختارهايآن به كدهايكه سطر
و ستون ها هايگرامريساختارهايآن با كدهايدارند متناظر پاسخ

ا. هستند نيل شده است، اولين جدول از دو جزء تشكيهر مدخل در
و دوميكد ساختار گرامر جزء عبارت است از عبارتيپاسخ مناسب
يت بر اساس ساختارهاين درجه اهميا.ت جزء اولياست از درجه اهم

و اجراهايسيزبان انگليگرامر و خطا چند باره برنامهيو آزمون
ا .ندمحاسبه شده

 ساختار كلي سيستم-2

سيا سيستم به صورتين پيك و پاسخ با دامنه باز ادهيستم پرسش
س. شده استيساز ايستهمايهمانند اكثر سيمشابه سهين ستم از

ها.]7[ل شده استيتشكيمولفه اصل ل دهندهيتشكياصليمولفه
سيا ازين سيس: ستم عبارتند ويستم پردازش گر جمله، ستم استخراج
و توابع رتبه بنديابيازب ا.يپاسخ ديعالوه بر نين از دو ساختار دريگر ز
ويجدول ارزش گذار. ستم استفاده شده استيسياده سازيپ پاسخ
نيسياجرا.سيستم انديس در مرحله. داردياز به دو مرحله اساسيستم

بهيناميمياول كه آن را مرحله راه انداز م، مستندات مورد استفاده
سين ورودعنوا ميبه سيستم داده هايشوند تا ستم با استفاده از آن
ستميسيمرحله راه اندازيمعمار1شكلدر.س را بسازديستم انديس

.نشان داده شده است
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ميسيبه منظور راه انداز يست ساختار مستندات وروديبايستم، ابتدا
تغيا.ر كندييتغ ميين نياول.رديگير ساختار به چند منظور صورت

ا تغيهدف در دهيين بهير آدرس و مناسب تر جمالت مستند ساده تر
س ايس است، دوميستم انديهنگام ساختن تغين هدف از ر دستيين

گويسريابي به پرسش مطرحييع تر به جمالت مستند به هنگام پاسخ
م ان. باشديشده توسط كاربر تغپس از ازييجام ر گفته شده، جمالت

م تايمستندات به دست آمده به مولفه پردازش گر جمله داده شوند
نين مولفه ساختار گرامريا و ازيهريز نفش گرامريجمله داده شده ك

حاصل به دست آمده را كه شامل. جمله را محاسبه كنديمولفه ها
ن و هايساختار جمله بهيبراييز برچسب يعنوان ورود كلمات است

س ميستم انديوارد .شونديس

 معماري مرحله راه اندازي سيستم.1شكل

سيسيپس از راه انداز و ساخته شدن سيستم انديستم ستم آمادهيس،
و بازييپاسخ گو هايابيبه پرسش كاربران همان. مرتبط استيپاسخ

سيپ2شكل طور كه در در برابر پرسش كاربر ستميداست، عمل كرد
.مشابه عملكرد آن در برابر جمالت مستند است

 فرآيند پاسخ به پرسش كاربر.2شكل

ن ايهمانطور كه قبال سيز اشاره شده بود، لين از جمالتيستيستم
ميمرتبط با پرسش را به عنوان پاسخ به عنوان خروج .گردانديباز

گر-3  جمله سيستم پردازش
سيا دريمختلفيستم از بخشهاين  ساخته شده است كه همانند آن چه

م3شكل مولفه پردازش. باشندينشان داده شده است باهم در ارتباط
ا ميا(رديگيميرا به عنوان وروديگر جمله، جمله تواندين جمله

ا ايباشد-پروژهيدر مرحله راه انداز-ياز مستندات وروديجمله
منكيا سويه گو-كاربريتواند پرسش مطرح شده از ييدر مرحله پاسخ

).باشد- به پرسش

 ساختار پردازش گر جمله.3شكل

سيابتدا پردازش گر جمله، جمله ورود يستم برچسب گذاريرا به
POS7ميتحو هايل مبوط به اجزاء جمله را محاسبهيدهد تا برچسب
اسپس.]8[كند  كهيست كه هر مولفه آن برچسبيحاصل را كه جمله

يآن است را به همراه دارد به مولفه بعدينشان دهنده نقش گرامر
م هايداده همان طور. آن ها انجام شوديرويبعديشود تا پردازش

پ ايسيداست، خروجيكه در شكل يستم پردازش گر جمله، مجموعه
مربوط به نقشييكدها به همراهيدياست متشكل از كلمات كل

نيگرامر و بهيز ساختار گرامريكلمات مربوط به جمله داده شده
.ستم استيس

 ستم پردازش گر جمالت برچسب خوردهيس3-1

س برچسب POSيستم برچسب گذاريپس از آن كه جمالت توسط
پردازش گر جمالت برجسب خورده با ناميخوردند، به مولفه بعد

(TSP) م بسيا.شونديداده ايار مهمين مولفه نقش بريدر ن پروژه
رويت مختلفين مولفه عمليا. عهده دارد جمالت برچسب خوردهيبر

م اين اعماليمهمتر. دهديانجام ميكه ازين مولفه انجام :دهد عبارتند

ها.1 نام ها، افعال،: ماننديمهم گرامرياستخراج قسمت
 ...وي، اقعال كمكWhيدها،پرسش گرهايق

هايبدت.2 يبرا(استخراج شده به صورت مفرديل قسمت
).افعاليبرا(و ساده)ياسام

جايتول.3 هايبرايگاه گرامريد كد نيا. استخراج شدهيمولفه
دريايكد بر اساس نقش گرامر كه هر كدام از مولفه ها

ميك تخصيجمله دارند به هر  ا. ابدييص نيعالوه برآن،
ايكدها اطالعات ندر مورد زمان و دريز شرح كامليفعال
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ميمورد اطالعات مربوط به اسام 2جدول. كننديارائه
جايتعريچگونگ ميگاه گرامريف كد .دهديرا نشان

 تعريف كد جايگاه گرامري.2جدول

 كد جايگاه گرامري انواع مولفه
12/ 11 جمع/ اسم جمعمفرد يااسم
22/24/26/21/20 ساده/ فرم- ing/ گذشته/ اسم مفعولفعل
3 تمام انواعقيد

هايريب قرارگيد كد بر اساس ترتيتول.4 يبرايضروريمولفه
هرين كد را كد ساختار گرامريا.ك از جمالتيهر برا

م ايتعريچگونگ3جدول.ميناميجمله ميف ين كد را نشان
.دهد

 تعريف كد ساختار گرامري.3جدول

 كد ساختار گرامري انواع مولفه
wh9پرسش گرهايپرسش گر
7/8 افعال كمكي افعال كمكي

1/2/3 قيد/ فعل/ اسممولفه هاي عمومي

بسياز وظايكي و ضروريف مج TSPيار مهم موعه برچسب ها كاهش
و ضروريبه مجموعه كوچكتر شامل برچسب ها بر. تر استيمهم تر

ميسيجمالت در زبان انگليگرامرهاياساس مطالعات بر رو ي، به نظر
هايرسد كه فقط برخ كهيگرامريقسمت خاص از جمله هستند

ا. كننديميجمالت بازيدر ساختار گرامرينقش موثر ن اساسيبر
مجيم زتوان ايموعه برچسب ها را به هاير مجموعه يشامل برچسب

جايغياجزايموثر كاهش داد كه برچسب ها . ندارنديير موثر در آن
زيا هاير مجموعه بدست آمده را مجموعه كاهشين افته برچسب

(RTS) قيا.ميناميم هاين مجموعه شامل فعل، يد، اسم، پرسش گر
whاد توجهيبا. شوديمي، افعال كمك كاهش(ن عمليداشت كه با

نميچ اطالعيه) مجموعه برچسب ها زياز دست ايرود، ن عمليرا
مياستخراج كد ساختار گرامريفقط برا .رديگيانجام

ايايبرا سين كه عملكرد بر4شكل ستم روشن شود،ين عملكرد آن را
ميمثاليرو ايوقت. دهديساده نشان هايجمله يبه همراه برچسب
امرب سيوطه به مين ايستم وارد سيشود، ستم اجزاء مهم آن جملهين

م و استخراج ايروش تشخ. كنديرا مشخص كرده نيص باين اجزاء ز
اياستفاده از برچسب ها كليآن ها است، را در8يدين اجزا كلمات

ميستم تشكيس س. دهنديل جايسپس رايگاه گرامريستم مقدار كد
كليهريبرا ميديك از كلمات كل. (a)كنديمحاسبه بهيديكلمات

ستم كه عملكرديسيمربوط به آن ها به مولفه بعديهمراه برچسب ها
ن و يبه صورت اساميز اساميآن ساده كردن افعال به صورت حال ساده

م در مرحله بعد، همان گونه كه شرح داده.(c)شونديمفرد است وارد
ميشد، برچسب ها به برچسب ها .(b) ابندييمشخص شده كاهش

رايپردازش گر جمالت برچسب خورده سپس مقدار كد ساختار گرامر
جمله مزبور محاسبهيافته برايكاهشيبر اساس مجموعه برچسب ها

ازيو در نها (d)كنديم ت پاسخ به دست آمده را كه متشكل است
ويديكل كلمهيگاه گرامريبه همراه كد جا9ساده شدهيديكلمات كل

سيز كد ساختار گرامرين ايسيستم انديجمله مربوطه است را به
ا(يابيستم بازيس دريميهستين كه در مرحله راه اندازيبا توجه به ا

ميتحو) به پرسش كاربرييمرحله پاسخ گو .دهديل

 سيستم بازيابي اطالعات-4
سيتشكياز سه مولفه اصليابيستم بازيس ،سيستم انديل شده است؛

و موتور جستجويجدول ارزش گذار يخروجيابيستم بازيس. پاسخ
كليپردازش گر جمله را برا ويديپرسش مطرح شده من جمله كلمات

دريكد ساختار گرامر و مدخل مربوط به كلماتيپرسش افت كرده
سيديكل ليستم انديرا از هايس به صورت مييست هر. كندياستخراج

ليا. به خود دارديمخصويستيليديكلمه كل هاين استخراجيست
ميد اولياشاره دارند كه جمالت كانديشده به جمالت .كننديه را مشخص

پاسخ دادهيپرسش به جدول ارزش گذاريسپس، كد ساختار گرامر
پاسخ به سطر مربوط به كد ساختاريجدول ارزش گذار. شوديم

ليگرامر و آيپرسش مراجعه كرده مست مربوطه را از . كندين استخراج
ه ست مربوطيكد ساختار داده شده موجود نباشد،ليبرايچ سطرياگر

پ ميبه سطر يجدول ارزش گذاريخروج. كنديش فرض را استخراج
ل به همراه درجاتيگرامريساختارهاياست از كدهايستيپاسخ

هرياهم هايت ليا.ك از آن بهيست نشان دهنده كد ساختار گرامرين
يد براياست كه به عنوان پاسخ كانديجمالتيارزش آن برا همراه

م ليا. شونديپرسش مطرح شده مطرح يست به مولفه بعدين
م هايشودو در الگوريبرگردانده درينيرتبه بنديتم ز همان طور كه

ميشرح خواه5 بخش .رديگيم داد مورد استفاده قرار
ل هايموتور جستجو با گرفتن نيم اندستيسيخروجيست و زيس

بهيپاسخ به عنوان وروديجدول ارزش گذاريست خروجيل ،
و جمالت كاند ميمستندات مراجعه كرده عملكرد.دينمايدا را استخراج

هايليموتور جستجو بر رو ايست كهيگفته شده به ن صورت است
ل هايتك تك سيست هريس را بررسيستم انديمربوط به و كيكرده

ب .ا ليست خروجي جدول ارزش گذاري پاسخ ادغام مي كندرا جداگانه
ا ليپس از بيستهاينكه ه حاصل از ادغام به دست آمدند با مراجعه

بايد توجه داشت. مستندات جمالت مربوطه را از آنها استخراج مي نمايد
دويدا دارايك از جمالت استخراج شده به عنوان جمالت كانديكه هر 

ميژگيو از كلماتيكيباشند؛ اوال حداقل شامليمنحصر به فرد
ميبيديكل يساختار گرامريباشند، دوما دارايان شده در سوال

پرسش مطرح شده با توجه به ساختاريبه عنوان پاسخ برايمناسب
ميگرامر .باشنديآن

 سيستم رتبه بندي-5

 معيارهاي رتبه بندي5-1

ها بر اساس دو اصل مهم بنا شدهيند رتبه بنديفرا ياست، اول ساختار
و دوم ابزارهايگرامر بر. اطالعاتيابيشرفته بازيپيجمالت هر جمله
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سرياساس ايبرخ. شوديميها رتبه بنديژگيويك وياز هايژگين

و خروج هايحاصل و برخيمولفه سيديقبل هستند ستميگر در
شديدرجه بند را از هر جملهييهايژگيو4جدول. محاسبه خواهند

ا ميمورد بررسين بخش به منظور رتبه بنديدر يرد معرفيگيقرار
.كنديم

قبل از آن كه به شرح الگوريتم هاي رتبه بندي بپردازيم، مي بايست
نكته. پارامترهاي معرفي شده به طور دقيقتري مورد بررسي قرار گيرند
مترهاي اي كه مي بايست ابتدا به آن اشاره كنيم اين است كه اين پارا

با. ارزش يكساني در هنگام رتبه بندي جمالت كانديد ايفا نمي كنند
توجه به بررسي هاي انجام شده بر روي تئوري هاي پيشرفته بازيابي
و نيز دانش خبره اين پارامترها بر اساس اهميتشان دسته  اطالعات

با اين پيش فرض، مهمترين پارامترها عبارتند از تعداد. بندي مي شوند
و ميزان انطباق ساختار گرامري(A)لمات كليدي در جمله كانديداك

سپس نوبت.(D) جمله كانديد با ساختار گرامري پرسش مطرح شده
يعني تعداد تكرارهاي كلمات كليدي كه به عنوانB مي رسد به پارامتر

بهEوCو در نهايت پارامترهاي. پارامتر با ارزش بيشتر مطرح شود
.رهاي موثر در رتبه بندي مطرح مي شوندعنوان پارامت

 پارامترهاي موثر در رتبه بندي.4 جدول

a تعداد كلمات كليدي در جمله كانديد

از(تعداد تكرار b كلمات كليدي) هريك

تطابق نقش هاي گرامري كلمات كليدي در پرسش مطرح) تعداد(
و جمله كانديد c شده

ك انديد با ساختار گرامري پرسش ميزان انطباق ساختار گرامري جمله
d مطرح شده

e كليدي در جمله كانديد) كلمات(نوع كلمه

ايواضح است كه هر يف منحصر به فردين پارامترها دامنه تعريك از
و چگونگيدامنه تعر. دارند هريتعريف ايف دريك از معادلهن پارامترها

ا. داده شده اندشرح1 و بررسين تعاريبا توجه به يف در ادامه به شرح
ميجمالت كانديرتبه بنديدو روش اشاره شده برا .ميپردازيدا

و چگونگي تعريف پارامترهاي رتبه بندي.1معادله  دامنه

د ميگريموضوع ها ست در كنار توجه به ارزش متفاوت پارامتريبايكه
ايبايميبه هنگام رتبه بند ين است كه وقتيست به آن توجه داشت

هاييم پارامترهايبخواه نيجداگانه تعرييرا كه در دامنه و زيف شده اند
و هرنيف متفاوتيتعار را به عنوانيك ارزش منحصر به فرديزيدارند
ريار رتبه بنديمع ر واحد كنار هم قراياضيبر عهده دارند، در فرمول
نيده ديم ن عامل نقش متعادليا.م داشتيخواهيگرياز به عامل

ن و و نرمال ساز ضريكننده دهيز بريب ارزش را در فرمول مورد نظر
به صورتين عامل در فرمول مربوط به رتبه بنديا. عهده خواهد داشت

ميهريمتفاوت برايبيضر ا. شوديك از پارامترها ظاهر نيبنابر
شديضرا درب مطرح م2 معادلهه اوال،. دهنديدو مساله مهم را پوشش

و متعادل كننده به صورتيدرجه اهم و دوما نرمال ساز كهيت پارامترها
ا ا. واحد كنار هم قرار دادين پارامترها را در عبارتيبتوان ويبر ن اساس

يشرح داده شده، فرمول مربوط به رتبه بنديبا توجه به پارامترها
م2د به صورت معادلهيجمالت كاند .شوديارائه

 فرمول رتبه بندي جمالت كانديد.2معادله

پيپس از اجرا روياده سازيمكرر برنامه انواع مختلفيشده بر
هايمستندات ورود دريو پرسش و با توجه به دانش خبره مطرح شده

زميا و تئورين نظياطالعات، همچنيابيشرفته بازيپيهاينه رن با در
رويج بررسيگرفتن نتا جمالت در زبانيگرامريساختارهايها بر

2با استفاده از معادلهيتم رتبه بنديالگوريبرايي، فرمول نهايسيانگل
ميو ضرا اين الگوريا. شوديب مشخص شده آن ارائه ن صورتيتم به

عملكرد سيستم بر روي مثالي ساده.4شكل
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م دا، مقدار بدست آمدهيك از جمالت كانديهريكند كه به ازايعمل
و سپس جمالت را بر اساس مقدار اكتساب2دله از معا يرا محاسبه كرده

و رتبه بنديبه صورت نزول پس از اتمام رتبه.دينمايميمرتب كرده
سيبند و كف برايرا به عنوان مقادييستم مقدارهاي، پرسشير سقف

و با توجه به ساختار گرامر نيمطرح شده و كليآن يديز تعداد كلمات
م مبا ارزش آن ر به دست آمده، اگريبا توجه به مقاد.دينمايحاسبه

متناسب كه در محدوده مورد نظريدا مقداريك از جمالت كانديچيه
نيبرا سيپرسش مطرح شده نباشند را به دست بهياورد، ستم پرسش را

كند، هرچند جمالتيميعنوان پرسش بدون پاسخ مناسب معرف
هايكاند نيدا با رتبه بهيباال هاز سويشنهاديپيعنوان پاسخ ياز
ميس .شونديستم ارائه

 ارزيابي عملكرد سيستم-6

 شرح معيارهاي ارزيابي سيستم6-1
براي ارزيابي سيستم پياده سازي شده از مجموعه اطالعـات مربـوط بـه

به همراه يك مسـتند هدفمنـد بـراي]VOA ]9مجموعه اخبار صداي 
ن بدنه اطالعاتي استفاده شده ارزيابي ساختارهاي گرامري مشابه به عنوا

.است

و پاسخ توجه به نكته حائز اهميت ديگر در ارزيابي سيستم هاي پرسش
و كيفيت پاسخ هاي ارائه شده از سـوي سيسـتم اسـت  در ايـن. تعداد

راستا سيستم ارائه شده با اجراي تغييراتـي نسـبتا گسـترده بـه منظـور 
و قابل استفاده در  بازه حالت پـيش فـرض بازگشت خروجي اي مناسب

و پنج درصد اول از جمالت حائز شرايط پاسخ( سيستم  مـورد) بيست
و تحليل خروجي قرار گرفته است .ارزيابي

اين سيستم به صورتي پياده سازي شده است كه قادر است بـه پرسـش
 when, what, where, which, whoدر پـنج دسـتهي مطرح شدهها

ك.پاسخ دهد ه به منظور ارزيـابي عملكـرد سيسـتم در بايد توجه داشت
پاسخ گويي به پرسش ها، در هر يك از گروه هاي پرسش اشاره شده، از
و پاسـخ  پنج سوال ثابت به عنوان سواالت محوري ارزيابي استفاده شده
هاي ارائه شده از سوي سيستم در هر يك از شـش حالـت اشـاره شـده 

ه پرسش مورد بررسي قـرار مورد پياده سازي فوق در گروه هاي پنج گان
.گرفته است

 ارزيابي عملكرد سيستم6-2

انجام شـده1-1ارزيابي سيستم بر اساس معيارهاي بيان شده در بخش
در. است نشان داده شـده جدولنتايج به دست آمده از ارزيابي سيستم
.است

 نتايج ارزيابي سيستم.5جدول

where who which what when Overall 

FHS 1.0000 0.8000 1.0000 0.8000 1.0000 0.9200 

FARR 1.0000 0.9000 1.0000 0.8667 1.0000 0.9533 

FARWR 0.3026 0.8200 0.5222 0.3402 0.6650 0.5300 

TRR 1.1000 1.1000 1.2167 1.0000 1.1667 1.1167 

TRWR 0.3496 1.0354 0.5423 0.5912 0.7250 0.6487 

MRR 1.0000 0.9000 1.0000 0.8667 1.0000 0.9533 

، FHSرا بـراي 0.92فتـه شـده، مقـاديرگارزيابي سيستم با معيارهاي
و TRRبـراي FARWR ،1.12را بـراي FAFR ،0.53را بـراي 0.95
اين مقـادير بيشـتر از ميـانگين. را نشان مي دهند TRWRبراي 0.65

و مقادير مناسبي به شمار مي روندهاي استان .دارد هستند

معيار جديدي نيز براي ارزيابي اين سيستم مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه
و به اين معني است كـه چـه 10است كه عبارت است از دقت مستندات ،

. ميزان از مستندات بازيابي شده مرتبط به پرسش مطرح شده بوده است
]10[در دقت تغيير يافتـه مطـرح شـدهارياين معيار بسيار شبيه به مع

. است كه به نحو مناسبي براي ارزيـابي سيسـتم مـا تغييـر يافتـه اسـت
عملكرد سيستم در اين معيار خيره كننده اسـت بـه نحـوي كـه مقـدار

اينتا.را در ارزيابي ها نشان مي دهد 0.74بسيار عالي  درين بررسـيـج
.ارائه شده است6جدول

دقيتحل.6 جدول سل ستميت مستندات در  

Question 
Number Answers Status Document 

Precision 

When 5 True/Total:10/10 1

What 5 True/Total:12/14 0.85 

Which 5 True/Total:10/20 0.5 

Who 5 True/Total:9/12 0.75 

Where 5 True/Total:8/10 0.8 

Overall 25 49/66 0.7424 
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ك-7 و  ارهاي آيندهنتيجه گيري

و پاسخي جديد كه بر اساس در اين مقاله ضمن معرفي سيستم پرسش
 سـاختار ساختارهاي گرامري عمل مي كند، به بررسي چگـونگي تغييـر 

ايستم اوليس.سيستم به منظور باالبردن كارايي آن پرداختيم نيه كه بر
م كرد قادر بود كه تنها به سـواالت مطـرح شـده در سـهياساس عمل

تغ]11[ه پاسخ دهدگرو سييكه با و بهبود آن، جدير ساختار يديـ ستم
ا ن مقاله ارائه شده است قادر است به سواالت طرح شده در پنجيكه در

تغيا. گروه پاسخ دهد انجـام شـده انـد كـه عملكـرديرات به نحـويين
س گويمناسب درييستم را در پاسخ و به سه گروه پاسخ را حفظ كـرده
س ها ستميكنار آن نيجديرا قادر ساخته است تا در گروه ز عملكـرديد

.از خود نشان دهديار مناسبيبس

آن اولـين مولفـه. سيستم اشـاره شـده داراي دو مولفـه اساسـي اسـت
همچنـين از مولفـه اي جهـت. مستندات را مورد پردازش قرار مي دهد

و برچسب گذاري آن ها استفاده مـي  تشخيص ساختار گرامري جمالت
و داراي ساختار. كند جمالت برچسب خورده در سيستم انديس مناسب

مولفـه دوم، پرسـش هـاي مطـرح شـده را مـورد. بهينه قرار مي گيرند
و. پردازش قرار مي دهد پرسش مطرح شده مـورد تحليـل قـرار گرفتـه

. سيستم بازيابي منحصر به فردي جمالت كانديدا را استخراج مي نمايـد 
و مرتب شدن آنها به صـورت نزولـي، پس از رتبه بندي جمالت كانديد

حالـت. تعداد محدودي از آنها براي نمايش به كاربر انتخاب مـي شـوند 
و ارزيـابي قـرار  از حـد،اسـت پيش فرض سيستم كه قبال مورد بررسي

 كـه مورد استفاده قرار گرفته استت جمالت كانديدا ليس%25 11آستانه
.دارديپدر اين انتخاب نتيجه قابل قبولي را

براي آينده نيز، تالش داريم ضمن گسترش سيستم به نحوي كه دامنـه
و  بيشتري از پرسش ها را پاسخ دهد، سيستم را با معيارهاي مناسب تر

نيز مورد ارزيابي قـرار TRECعمومي تري همچون مجموعه داده هاي 
وهعالو. دهيم بر اين گسترش سيستم به نحوي كه بتواند از سيستم هـا

نيك هايي غير از تكنيـك رياضـياتي مـورد اسـتفاده فعلـي همچـون تك
.رياضيات فازي بهره ببرد ميتواند بسيار سودمند باشد

م رويهايتوان با بررسيبه عالوه و روابـطيدقيق تر عملكرد سيستم
ويبـرايمورد استفاده، حد آستانه مناسب تر سيسـتم محاسـبه كـرد

.مورد استفاده قرار داد
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