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 ها ستمیسن یا یکل یابیکه به ارزوجود ندارد  یروش استاندارد. دینما یمفا یا یپرسش و پاسخ تعامل یها ستمیسدر  یمهم نقش یابیارز :دهیکچ

 یابیند ارزید انسان در فرآین منظور، بایبه هم .است یبخش تعامل ییگو شیپان کامعدم  ،ها ستمیس نیا یطراحدر  یل اصلکمش. پرداخته باشد

 یابیارز یبرارشته مشترک  ترین بزرگو  ها گرم-nبر اساس  شده ساختهد یجد یآمار یها یژگیواز  یا مجموعهن مقاله یدر ا. داشته باشد شرکت

شده  ردوبدلاز مکالمات  یا دادهگاه یپاجاد یا یبراموجود  یستم پرسش و پاسخ تعاملیچهار س .است شده معرفی یپرسش و پاسخ تعامل یها ستمیس

داده مناسب در نظر گرفته شد تا مجموعه تست و  عنوان بهنمونه  095، تعداد تولیدشده یها یخروج .دیگرداستفاده  ها ستمیسن کاربران و یب

استخراج و بر اساس  ها مکالمهمتن از  شده تعریف یها یژگیو رفت ویصورت پذ ها متن یبر رو پردازش پیش سپس. جاد گرددیآموزش بر اساس آن ا

. و بد پرداخته شد از خوبیبا امتنظرات به دو گروه  یبند دستهبه  بانیبردار پشتن یماش با استفاده از درنهایت. دیل گردیتشک یژگیس ویآن ماتر

در  ،شده ارائه یها یژگیومجموعه  یاز دقت باال یحاک یشنهادیپ یها یژگیونظرات حاصل از و  ین نظرات انسانیب یب همبستگیضرج حاصل از ینتا

 .است یپرسش و پاسخ تعامل یها ستمیس یابیارز

 .یآمار یژگی، وبانیبردار پشتن یماش، یپاسخ تعامل ستم پرسش وی، سیابیارز :یدیلک یها واژه
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Abstract: Evaluation plays an important role in the interactive question answering(IQA) systems. In the context of evaluating IQA 

systems, there is practically no specific methodology for evaluating these systems in general. The main problem with designing an 

assessment method for IQA systems lies in the fact that is rarely possible to predict interaction part. To this end, human needs to be 

involved in the evaluation process. In this paper, an appropriate model is presented by introducing a set of built-in features for 

evaluating IQA systems. To conduct the evaluation process, four IQA systems were considered, and then a database of conversation 

was exchanged between users and systems. After performing the preprocessing on the conversation, the statistical characteristics of 

the conversation was extracted and base on that characteristics matrix was formed. Finally, using SVM, human thinking divided into 

two groups. The correlation coefficient between human thinking and proposed set features indicated the high accuracy of set features 

presented in evaluating of IQA systems. 
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 مقدمه -8

ل باال یبا پتانس یستمیس عنوان به 8(QAS)پاسخ ستم پرسش و یس

با  یتا به منابع علم سازد یمکه کاربران را قادر  شود یمشناخته 

ک یداشته باشند و  یدسترس( ق پرسشیاز طر) یعیزبان طباستفاده از 

، همچنان حال بااین. افت کنندیپاسخ مرتبط، مناسب و مختصر را در

 ها ستمیسن یجهت مرتفع نمودن در ا یفراوان برانگیز چالشمشکالت 

 یابیباز یها ستمیس تر دهیچیپ شکل QA یها ستمیس .استموجود 

 تنها سند، کل ی ارائه جای به ها ستمیس نیا در هستند که اطالعات

 .شود یم بازگردانده پاسخ عنوان به اطالعات سند از یخاص یها بخش

 کی ایجمله  کی کلمه، کی است ممکن شده ارائهن پاسخ یبنابرا

 یابیاز سه بخش پردازش پرسش، باز QAستم یک سی. باشد پاراگراف

 .شود یمل یتشک اطالعات و پردازش پاسخ

 2دامنه باز پاسخ یها ستمیسرامون یپق یتحق هرساله 8444از سال 

 یابیارزن یکمپتوسط ، برند یمبهره  غیر ساختاریمنابع اطالعات  که از

TREC 3 ًیبعد یها نیکمپدر  .]3-8[در حال انجام است مرتبا TREC 

 و مورداستفاده، اسناد ها درخواست یدگیچیپ تعداد وش یافزابا توجه به 

با . شدند تر شرفتهیپز ین پاسخ یابیارز یها روش سؤاالت یدگیچیپ

 یبرامجموعه اطالعات ن یاستفاده از اوب، صفحات  گسترش

 یمبنا بر QA ستمیس نیچندو  قرار گرفت موردتوجه QA یها ستمیس

به  توان یمبر وب را  یمبتن QA یها ستمیس .]0-9[افتندیوب توسعه 

QAS  و  بازدامنهQAS  1[کرد یبند طبقهدامنه بسته[. 
 ترین مهماز  یکیکاربر  و ستمیس نیب دوطرفه تعامل فقدان 

 ازآنجان معضل یا .]8[شود یممحسوب  QA یها ستمیس مشکالت

درزمانی رفع ابهام  یبرا یراهکار QA یها ستمیسکه  ردیگ یمت ئنش

ستم مطلوب کاربر ینکه پاسخ سیا ای ،ابهام بوده یپرسش کاربر دارا که

. اند ننمودهباشد، ارائه  یشتریافت اطالعات بیدرازمند یا کاربر نینبوده 

پرسش و پاسخ  یها ستمیسن با اضافه شدن سطح تعامل در یبنابرا

موجود در  یها ستمیس .ن مشکل رفع شده استیا 9(IQA) یتعامل

شان در سه گروه یکاربردها وط یبا توجه به شرا توانند یم IQAنه یزم

 یمتوال سؤاالتو  ارتقاءیافته QAت، یمحدود تیریمد مختلف شامل

استاندارد  یابیستم ارزیک سیاست که وجود  یهیبد .]8[قرار گیرند

 وجود بااین. دینما یمفا یا ها ستمیسن یا یدر ارتقا یار مهمینقش بس

 یطراح IQA یها ستمیس یابینه ارزیدر زم یچ روش استانداریه باًیتقر

 مورداستفاده یها روش یبر مبنا یفعل یابیارز یها روشنشده است و 

از دو  IQAستم یک سی .اند شده بنانهادهالوگ ید یها ستمیسو  QAدر 

تحت است و ممکن است کاربر  شده تشکیلستم و کاربر یت سیموجود

ار سخت و یبس یابید لذا کار ارزینما کار ستمیبا س یاریعوامل بس ریتأث

 توانند یم وجود دارند که یاستاندارد یها روش اگرچه .ده استیچیپ

 را یابیباز ای، دقت و ل زمانیاز قب ستمیمربوط به عملکرد س اطالعات

سهم  ییبه شناسا ازین ،هنوز د اماه دست آورب ها آنبا استفاده از 

ن اکثر یبنابرا. استستم یک سیمطلوب  عملکرد در و کاربران ستمیس

که در  رندیگ یمبهره  یانسان یابی، از ارزموجود یابیارز یها ستمیس

متفاوت خواهد  گریدبه کاربر  یکاربر از ستمیس کیعملکرد  جه،ینت

 یها ستمیس یابینه ارزیت گرفته در زمبر اساس مطالعات صور .]2[بود

IQA ،قرار  موردتوجه یابیجهت ارز یمختلف یپارامترها توسط انسان

و  IQA یها ستمیسبا توجه به گسترش روز افزون  نیبنابرا .ردیگ یم

ک یاتوماتک مدل ی ینیگزجای بهاز ین ،یانسان یابیارز یکم کردن خطا

 یابیدر ارز مؤثر یپارامترها دیبا لذا ابتدا. است یانسان ابیارز جای به

ن یکه ا ارائه گردد ها آن کیاتومات یریگ اندازه یبرا یو روشمشخص 

 .استن حوزه ین ایمحقق یروبرو یها چالشاز  یکیمسئله خود 

جهت  ،دیجد یآمار یها یژگیو از یا مجموعهن مقاله یدر ا نیبنابرا

و  سؤالاز  تولیدشده یبر اساس خروج ،ها ستمیس یابیارز یاستفاده برا

ن مقاله مکالمه یکه در ا)ستم ین کاربر و سیشده ب ردوبدل یها پرسش

 ن راستایدر ا یم گام مهمیده است تا بتوانیارائه گرد (شود یمده ینام

 .میردارب

 یکارهابر  یاست که در بخش اول مرور صورت بدینساختار مقاله 
 رفتهیپذصورت  QA ،IQA یها ستمیس یابینه ارزیدر زم شده انجام
 IQAستم ی، سپیشنهادشده یها یژگیومجموعه بخش دوم در . است

ج ینتا سومبخش . شده استح یتشر یبند دسته و مدل تولیدشدهه یپا
و  گیری نتیجهبه و در بخش آخر  دهد یمرا نشان  آمده دست به

 .است شده پرداخته ها پیشنهاد

 مرتبط یکارها -2

مثل )ا ساده یده یچیپ سؤاالت یابیبسته به ارز QA یها ستمیس یابیارز

از  یکی. متفاوت است( سؤاالتمربوط به  یوهایف، روابط و سناریتعر

استفاده از  QA یها ستمیسدر  مورداستفاده یابیارز یها روش

« ییاستاندارد طالمجموعه »به نام  ها پاسخو  سؤاالتاز  یا مجموعه

منطبق زان یمر اساس بستم یک سی ییتوانان روش یدر ا. ]3[است

قرار  موردسنجش ییاستاندارد طالمجموعه ن یاستم با یبودن س

ت یتقوو مبهم هنوز ده یچیپ سؤاالت یبرا روشن یاالبته . ردیگ یم

 یاز کاربران واقعاستفاده  با QA یها ستمیس یابیدر ارز. نشده است

رفته در یصورت پذ یها یابیارزشتر یب. وجود دارد توجهی قابلقات یتحق

ن یادر  شده انجام یکارها و رفتهیصورت پذ TREC توسط ن حوزهیا

نحوه تعامل و استفاده از  استخراج پاسخ، یابیارزنه یشتر در زمیب ،حوزه

 یبر رو یکلک مرور ی ]7[گو و پناسیرودر یآقا .است شده انجامآن 

ل عدم یدال یسپس به بررس. موجود انجام دادند QA یها ستمیس

دامنه باز  یها متندر مقابل  QA یها ستمیسمناسب  ییپاسخگو

درک مطلب  یها ستمیساز  ها آنن مشکالت، یا یبررس یبرا. پرداختند

 راتییتغ مانند ییها چالشبا  معموالً ها ستمیسن یا. متون بهره گرفتند

 اسناد در حیصر طور به که یاطالعاتا یو  منبع اسناد ،سؤاالت در مختلف

به دنبال  ها آنجهت  به همین. مواجه بودند ،اند نشده ذکر مدارک و

. بودند QA یها ستمیسن معضل در یحل ا یمناسب، برا یارائه روش

ت در نظر گرفتن دانش نهفته یخود به اهم یشنهادیدر روش پ ها آن

 و یمتن استنتاج از پرداختند و استفاده QA یها ستمیسدر متون اسناد 

. نمودند یج معرفینتا بهبود یبرا یراه عنوان بهرا  دانش یها گاهیپا



 . . . دیجد یآمار یها یژگیواز  یا مجموعه                                                      8341، پاییز 3، شماره 94مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد /  8597

 

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 3, autumn 2019                                                                                                              Serial no. 89                                
                                                                                                                                           

از  QA یها ستمیس یابینه ارزیزمدر شده  یساز ادهیپ یها روششتر یب

که  استفاده نمودند  C@1و K1 ، MRR 0 ،1 CWS همانند ییارهایمع

م به یت تعمینقاط ضعف بوده و قابل یخود دارا ها شرو ازاین هرکدام

 MRRار یمع مثال عنوان به. ]7[را نداشتند QAمختلف  یها ستمیسهمه 

، شده مطرح سؤالپاسخ به  یستم برایکه س شد یمبکار گرفته  یزمان

ه درمجموعکه  ییها ستمیساما در . نمود یمن جواب را ارائه یچند

از روش  ،نمودند یمارائه  سؤالهر  یک پاسخ برایخود تنها  یها داده

از معضالت استفاده  یکین ین ایبنابرا. شد یماستفاده  C@1 یابیارز

شتر در یارها بین معیا یو از طرفبود  IQA یها ستمیسدر  ها شرو ازاین

ن یستم را در ایس ییو توانا شدند یمجهت انتخاب پاسخ بکار گرفته 

 قیدق یابیارز یبرا یروش، [1]سان . دادند یمقرار  یابیراستا مورد ارز

در نمود  یمعرف 7یتقاطع یابیبا استفاده از روش ارز IQAستم یک سی

ستم یفه کاربران بر عملکرد سیمتن و وظ ریتأثزان ی، میشنهادیروش پ

بهره  یآمار یها روشاز  اثرات نیحذف ا یبرااست که  شده بررسی

 یها ستمیسسه یمقا یبرا شده ارائه روشنشان دادند که  ها آن. گرفتند

QA  وIQA و یکوارترون .است ییباال یور بهره یثر و داراؤم اریبس 

 IQA یها ستمیساز  یفیک یابیک ارزیشامل که  یروش [4]ماناندهار

 از و کردند مطرح پرسش یدر روش خود تعداد ها آن. ، ارائه نمودندبود

 پنج تا (ازیحداقل امت)ک ی نیب یازیامت دادن با کاربران خواستند

 شده تهیه سؤاالت. ندینما یریگ اندازه را تعامل تیفیک( ازیامت حداکثر)

 مشکالت ستم،یس عملکرد یشامل بررس ،یابیارز یبرا نامه پرسشدر 

 .ستم بودیس از کاربر یکل تیو رضا ییسرعت پاسخگو تعامل،

 یها یژگیوتوسعه  به در مقاله خود ]85[ و همکارانش واکلدر 

در  .پرداختندخود  شده طراحی ستمیس ی، برایابیارز روشموجود در 

 یابیارز کی نخست .شد یریگیپ ین گزارش دو هدف اساسیا

 شده طراحیستم یس استفاده از تیو قابل یاز سودمند نانهیب واقع

 یارهایتوسعه معسپس به و د یارائه گرد یتعامل ستمیس کی عنوان به

 تیفیک یابیمختلف و ارز لگرانیتحل توسط ،آمده دست بهپاسخ  سهیمقا

به دست آوردن  یبرا ها آن. رفتیصورت پذستم ین سیا یبانیپشت

و  یابزار کماز  شده طراحی ستمیبا س لگریتحل یاطالعات در مورد راحت

 افتنی ییتوانادر سنجش  یدیجد یها یژگیو و استفاده کردند یفیک

و  یمنصور. نمودند یمعرف یتعامل وگو گفتو  دهیچیپ سؤاالتپاسخ به 

که  سؤاالتیاز دانش موجود در   QAستمیک سی یبرا ]88[ پور حسن

 یبراشده بود  ردوبدلستم ین کاربران و سیستم بین سیقبالً در ا

 ،تمیک الگوریبا ارائه  ها آن .استفاده نمودند سؤاالتبه  یده پاسخ

ن یجاد کردند تا با استفاده مجدد از ایاز قطعات کارآمد را ا یا مجموعه

بتوانند امکان بهبود پاسخ و  یبعد سؤاالتپاسخ به  یبراقطعات 

 یابیزبه ار ]82[ یکل. ندیستم فراهم نمایس یبرابهتر را  یبازده

. در مقاله خود پرداخته است یبا کاربر واقع IQAستم یعملکرد چهار س

 با ،IQA یها ستمیس یبرا یابیارز یارهایمع ییشناسا به دنبال ها آن

 ،کاربران توسط شده ساخته یابینظرات ارز وتحلیل تجزیه استفاده از

 یفیک ییها دادهدر کار خود از  ها آن. بودند ییها ستمیس نیچن یبرا

 کیاز ) ها مصاحبه طول در یاطالعات لگرانیاز تحل شده آوری جمع

  .بهره جستند (یابیارز روزه سهکارگاه 

 یشنهادیروش پ -3

افراد متخصص و  IQA یها ستمیس یابیند ارزینکه در فرآینظر به ا
ذهن خود از چه  زمینه پسن افراد در ینکه ایحدس ا ،خبره نقش دارند

از  یکی ندینما یمستم استفاده یک سیبه  ینمره ده یبرا یابیتابع ارز
ن یبنابرا. است IQA یها ستمیس یابینه ارزیموجود در زم یها چالش

تا مدل  ،گرفته شوند بکار سازی مدلبتواند در  که ییها یژگیوف یتعر
 یموجود داشته باشد امرن خطا را نسبت به نظرات یکمتر آمده دست به

ستم یک سی یابیدر ارز یمتعدد یها یژگیو که ییازآنجا .است یضرور
IQA  ک مدل یجاد یا یبرا ها آنک یاتومات یریگ اندازهدخالت دارند و
 یبراد یجد یها یژگیو از یا مجموعهمقاله  نیدر ا استت یاهم یدارا
اساس روش  .است پیشنهادشده ها ستمیسن یک ایاتومات یابیارز

 ریتأثو  دیجد یها یژگیون یاز ا یا مجموعه یمعرف یبر رو یشنهادیپ
بود  ییها یژگیوافتن ی این کارهدف از  .است سازی مدلدر  یژگیهر و

ک به نظر ینزد ین خطا، خروجیمدل بتواند با کمتر یکه خروج
 .دید نمایاب تولیتوسط ارز ،شده داده

 هیپا یستم تعاملیس -3-8
 ها ستمیسن یبه ا یاز به دسترسین IQA یها ستمیس یابیجهت ارز

و  یراحت یموجود، برا یها ستمیسبر  عالوه ن اساسیبر ا .است

 شده طراحیه یپا یستم تعاملیاز س، ها ستمیسن یبه ا تر آسان یدسترس

 یدانشگاه صنعت 1الگو ییو شناسا یکاو وب یقاتیتحق شگاهیدر آزما

جهت  یآمار یها کیتکن ستم ازین سیدر ا. دیشاهرود استفاده گرد

زبان عمل  از و مستقل شده گرفتهکاربران بهره  سؤاالتپاسخ به 

 دادگان گاهیپا سه از ،شده طراحی ستمیس آموزش جهت. ]83[نمود یم

و  WMPR-QA1-2015, WMPR-QA2-2015 یها نام با یفارس

WMPR-QA3-2015 نام  با اول هداد گاهیپا. است شده استفادهWMPR-

QA1-2015 یآموزش نامه آئین یمحتوا با یمتن لیفا چهار یدارا 

 UTF-8 فرمت با و جمله 242 قالب در که است شاهرود یدانشگاه صنعت

 و پرسش 18. شود یم شناخته یآموزش داده عنوان بهو  شده گردآوری

 گاهیپا تست مجموعه عنوان به زین نامه آئین نیا از شده مطرح پاسخ

-WMPRنام  با دوم گاه دادگانیپا .است شده گرفتهدر نظر  فوق دادگان

QA2-2015 ها یشهردار یمال نامه آئین یمحتوا با یمتن لیفا کی یدارا 

 آن از و شده گردآوری UTF-8 با فرمت و جمله 70 قالب در که است

 پاسخ و پرسش 33 .است شده استفادهآموزش  مجموعه عنوان به

 دادگان گاهیپا تست مجموعه عنوان به زین نامه آئین نیا از شده مطرح

WMPR-QA2-2015 نام با سوم دادگان گاهیپا. است شده گرفته نظر در  

WMPR-QA3-2015مجموعه. است تست و مجموعه آموزش دو شامل 

 استخدام نامه آئین یبا محتوا یمتن لیفا کی یدارا آن آموزش

 UTF-8 فرمت با و جمله 201قالب  در که است ها دانشگاه علمی هیئت

 پاسخ و پرسش 38 دربردارندهآن  تست مجموعه و است شده گردآوری

 سایت وباز  فوق دادگان گاهیپا سه .است نامه آئین نیاز ا شده مطرح
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 یبررس .باشند یم افتیدر قابل 4الگو ییشناسا و یکاو وب شگاهیآزما

 تیفیاز ک ها آن تیرضا دهنده نشان کاربران توسط شده ارائه نظرات

از  نهیبهاستفاده  یدر راستا. ]83[بود ستمیس با برقرارشده تعامل

د که یجاد گردیدر آن ا یراتییتغ ،ییش عملکرد و کارایو افزا ستمیس

 یساز نهیبهن یج حاصل از اینتا. دیستم گردیبهتر سعملکرد منجر به 

 .ارائه شد ]89[ در

 پردازش  شیپ -3-2

 یکه بر رو یاز مراحل یکی ،اطالعات پردازش پیشت یبا توجه به اهم

 یساز نرمال ،رفتیصورت پذ IQA یها ستمیساز  شده استخراجمتون 

 پردازش قابل یبه ساختار ین مرحله متن ورودیدر ا .ن اطالعات بودیا

گام  0اطالعات شامل  یساز نرمال. گردد یمل یمراحل بعد تبد یبرا

 :است

از  ها جملهن مرز ییشتر مواقع، تعیدر ب: ها جملهمشخص کردن مرز  -8

 ":"، "؟"، "!"، "."، یخال یل فضایاز قب جداکنندهعالئم  یق بررسیطر

لذا  ستین یکاف تنهایی بهعالئم ن یافتن ایکه  شود یمانجام  رهیغ و

 85استنفورد کننده تجزیه ن عالئم ازیعالوه بر ا یسیمتون انگل یبرا

 .میاستفاده کرد

خود کاهش  یک کلمه به شکل عمومین حالت یدر ا: یابی شهیر -2

 کسانی ریشه همهمه کلمات  ید برایبا ین شکل عمومیکه ا ابدی یم

و مجموعه دادگان  استنفورد یاب ریشهاز  یسیدادگان انگل یبرا. باشد

 .دیاستفاده گرد ]80[از  یفارس

مشتمل بر  یستیل ن مرحلهیدر ا: ر مهمیغ یها واژهحذف کلمات و  -3

متن  یاصل یکه در محتوا یکلمات)د یآماده گرد 88کلمه پرتکرار 255

 .دیحذف گرد ها مکالمهو از ( ندارند تأثیری

 صورت بهکه  یاعداد ییبعد از شناسا: یر عددیمقاد ییشناسا -9

 یبرچسب مقدار عدد ن کلماتیبودند، ا ذکرشده ها مکالمهحروف در 

 .کرد یمافت یدر

کلمات با حروف  یتمام یسیدر متون انگل: ها متن یساز کسانی-0

 یساز کسانی یمتون فارس ل شدند و دریبدکوچک ت حروفبه بزرگ 

 .رفتیصورت پذ ("ک"و  "ی"ف ومثل حر) حروف

 ییجواب نهاو صورت گرفت ک یاتومات صورت بهکارها  نیا یتمام 

 .کنترل شد یانسان توسط ناظر

 یژگیاستخراج و -3-3

ستم یمربوط به هر س یها قسمت ترین مهماز  یکی یژگیاستخراج و

 یژگیو یتعداد ،مرحلهن یدر ا .شود یمحسوب م سازی مدلا یص یتشخ

ف یتعر 82(LCS)مشترک رشته  ترین بزرگو  ها گرم-nبر اساس  یآمار

 .م پرداختیخواه ها یژگیون یاز ا هرکدام ید که در ادامه به معرفیگرد

 روابطاز ، ها یژگیون یا یبرا شده تعریف یها فرمولاز  یبرخ 

 شده یساز خالصه یها متنک یاتومات یابینه ارزیدر زم شده تعریف

 یها ستمیس یابینه ارزیمتناسب با کار زماما  ]81[اند شده اقتباس

اند  شده روزرسانی بهو  یسیبازنوروابط ن یا یپرسش و پاسخ تعامل

 صورت بهستم ین کاربر و سیهر مکالمه ب یخروج. (8جدول )

 شده تعریف یها یژگیواز  یبعض ،است ها پاسخو  ها سؤالاز  یا مجموعه

، قرار گرفت مورداستفادهجواب  -سؤالمجموعه  یبرانکه یعالوه بر ا

بکار ز ین ها جوابو مجموعه  ها سؤالمجموعه  یجداگانه برا صورت به

 .گرفته شد

 :اول یژگیو -

N -ن یدر ا. زبان هستند یآمار یها مدلن یاز مشهورتر یکی ها گرم
، دیگر عبارت به .شود یمدر نظر گرفته ره کلمات یارتباطات زنج ها مدل
و کنار هم قرار گرفتن  هم پیوندی بر اساسگرم -n یها مدل

 یها گرم-nابتدا  .ندینما یملغات در پردازش متن عمل  یکاراکترها
م یتقس ها گرم-nگر جمع و بر تعداد کل یکدیرا شمرده با  مشترک

 (.8رابطه ) میینما یم

(8) 
( )

Count_N
( )

match n

n

i

i

i

ngram S

S conv

ngram S

Count gram

Count gram













 

 nو  (conv)مکالمه  مجموعه ن جمله از هریام-iS، iن رابطهیکه در ا
و پاسخ  سؤال Nک مکالمه شامل ید ییفرض نما .استگرم -nطول هر 

گر یکدیجواب را شمرده با -ن هر سوالیمشترک ب یها گرم-n. باشد
 یبه ازا این کار. میینما یمم یتقس ها گرم-nجمع و بر مجموع تعداد 

3,2,8n= پرسش و پاسخ  یها مجموعه یبرا(Q-A) ها سؤال، مجموعه 
(Q-Q ) ها جوابو مجموعه (A-A )رفتیاز هر مکالمه صورت پذ. 
 :دوم یژگیو -

مشترک  یها گرم-nتعداد  هر چه ،تر بزرگ یها n یک مکالمه برایدر 

 یوستگیپشتر خواهد بود و احتمال یاز آن مکالمه بیشتر باشد امتیب

 یژگین وین اساس در ایبر ا. ]87[ شدشتر خواهد یمتن مکالمه ب

 یبرا یب وزنیک ضریاساس ارزش  ، برها گرم-nاز  هرکدام، یشنهادیپ

گرم به ارزش-nهر 
kW  به  یژگین ویتا مقدار ا شوند یمگر جمع یکدیبا

 (.2رابطه ) دیآ دست

(2) 
nk match

M

i =1
n

i

i

ngram S

ngram S

W × Count (gram )

1

Count_Weight_N = ×

M Count(gram )








 

 kWو ن گرفتنیانگیم یبرا مجموعه یتعداد عضوها Mکه در آن 
تا  8از  kکه  است nگرم و مقدار آن متناسب با عدد -nهر  ریتأثب یضر

(3) 

1

1

Count_Weightmax_N argmax (

( )

)

( )

i

i

M

ngram Si

k match n

n

ngram S

M

W Count gram

Count gram
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نحوه  .دیمحاسبه گرد n=8،2،3 یبرا یژگین ویا. است nحداکثر مقدار 
-n ین تفاوت که به ازایبا ا استاول  یژگین رابطه مانند ویمحاسبه ا

گرم مشترک نسبت داده -nبه هر  nبرابر با  یبیمشترک ضر یها گرم
 .شود یم
 :سوم یژگیو -

، ابتدا به یژگین وید، در ایشنهاد گردیپ 3، معادله 2متناسب با رابطه 
 به دستمشترک را  یها گرم-nجواب، ابتدا  -سؤالهر جفت  یازا

 -nگرم ضرب نموده سپس بر مجموع تعداد -nآورده و در ارزش هر 
 درنهایترا در نظر گرفته و  ها آنن یمم بیم نموده، ماکزیتقس ها گرم

 نیانگیمک مکالمه آن را یتا جفت درون  Mاز  آمده دست بهپاسخ 
 .میکن یم
 :چهارم یژگیو -

 .شود یمده ید ها گرم-nدر  انطباق پشت سر هم در سطح جمله معموالً

رشته  ترین بزرگرا یز .شود ینمف یطول تعر ها گرم-nن در یبنابرا

 زیررشته ترین بزرگدر  که درحالی .شود یممشترک در نظر گرفته 

نکه یا ین برایهمچن. ست انطباق پشت سر هم باشدیاز نیمشترک ن

استفاده  1عادله از م ،گرفته شوددر جمالت در نظر  هم رخدادیمسئله 

 -سؤالک جفت یک مکالمه ابتدا ی ی، براشده تعریفدر رابطه  .مینمود

و دقت را محاسبه  یابیهر جفت باز یسپس برا ،پاسخ را در نظر گرفته

 درنهایت .میده یمرا انجام  این کارپاسخ  -سؤالجفت  یتمام یو برا

از هر مکالمه را یامت قرار داده و 1 را در رابطه آمده دست بهپاسخ 

 .میکن یممحاسبه 

(4) 
1

1 ( , )

i

M

i i

LCS

i
Q

LCS Q A
R

M L

  

(5) 
1

1 ( , )

i

M

i i

LCS

i
A

LCS Q A
P

M L

  

(6) 
2

2

(1 )
LCS LCS

LCS

LCS LCS

R P
F

R P









 

LCSآندر که 

LCS

P

R
 ، M  پاسخ هر مکالمه، -جفت سوالتعداد

( , )
i i

LCS Q A ک ی یها پاسخو  سؤاالتن یمشترک ب زیررشته ترین بزرگ

 .استا جواب ی سؤالطول  Lمکالمه و

 :پنجم یژگیو -

و مجموعه  Qiن یمشترک ب زیررشته ترین بزرگاجتماع  یژگین ویدر ا

باشد ارتباط  تر بزرگن عدد یم که هر چه ایرا محاسبه نمود ها جواب

 Q1 د جملهیمثال فرض کن طور به. است شترین جمالت در مکالمه بیب

و  w1w2w6w7w8شامل  A1باشد و پاسخ  w1w2w3w4w5شامل کلمات 

در رابطه  LCS نیباشد بنابرا w1w3w8w9w5شامل کلمات  A2 پاسخ

 است w1w3w5برابر  A2 و Q1ن یو در رابطه ب w1w2 برابر A1و  Q1ن یب

که  است w1w2w3w5برابر با  A2 و Q1، A1ن یلذا اجتماع ب

( , ) 4
5i

LCS Q A


  ک ی سؤاالتکل مجموعه  یبرا. گردد یمحاصل

شنهاد یر پیز صورت بهن روابط یبنابرا. میرا انجام داد این کارمکالمه 

 .دیگرد

(7) 
1

1

( , )
1

U

iM

j
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LCSک مکالمه و یدر  سؤاالتتعداد  Mکه در آن 

LCS

P

R

 ن یدر ا .خواهد بود

جمله  V شامل ها جوابکلمه و مجموعه  Pجمله با  Uشامل  Qi یژگیو

 .استکلمه  nبا 

 :ششم یژگیو -

و مجموعه  سؤالن هر یمشترک ب زیررشته ترین بزرگ، یژگین ویدر ا

ن همه یک مجموعه قرار داده، سپس در بیافته و درون یرا  ها جواب

را انتخاب  شده حاصل زیررشته ترین بزرگن مجموعه یا یاعضا

 :دیف گردیر تعریز صورت بهروابط  .میینما یم

(85) 
1 1

( , )1
max( )

i

N P

i j
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i j
Q

LCS Q A
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(88) 
1 1
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(82) 
2
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LCS LCS

LCS

LCS LCS

R P
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R P









 

 .است سؤاالتتعداد  Nو  ها جوابتعداد  β ،P 1=ن رابطه یکه در ا

 :هفتم یژگیو -

ن یدر ا .دیشنهاد گردیپ 80معادله از هر مکالمه یامتمحاسبه  یبرا

 Nاز  iSم کهیدار jSو  iS د که دو مجموعهیفرض گرد یژگیو

ن با یبنابرا. باشند یمکلمه  Tجمله با  Pبا  jSکلمه و  Kجمله با 

 .شدند یر معرفیز صورت بهد ی، معادالت جدیروابط قبل روزرسانی به

(83) 
21

1
max ( ( , ))

ji
LCS S S i jS S

R LSC S S
N


  

(89) 
21

1
max ( ( , ))

ji
LCS S S i jS S

P LSC S S
P


  

(80) 
2

2

(1 )
LCS LCS

LCS

LCS LCS

R P
F

R P









 

 یها مجموعهن یهمچن. در نظر گرفته شد β 1=مقدار  80که در رابطه 

1S  2وS  1) صورت بهرا,i iQ Q )، (1,i iA A )، (,i iQ A)، (1,i iQ A) 

i,1) و iQ A ) ن یا مقدار مجموعههر  ین به ازایبنابرا .میدر نظر گرفت

 .دیگردمحاسبه ز ین یژگیو
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 :هشتم یژگیو -

 سؤاالتن مجموعه یمشترک ب یها گرم-n، پیشنهادشده یژگین ویدر ا

ک یارزش  عنوان به یساز نرمالآورده و بعد از  به دسترا  ها پاسخو 

نکه ما دو مجموعه از ی، با فرض ایژگین ویدر ا. میکن یممکالمه گزارش 

با  Qi از هریامتزان یر میروابط ز بر اساسم یدار ها جوابو  سؤاالت

از مکالمه را یامت 81توسط رابطه  درنهایتمحاسبه و  ها جوابمجموعه 

 .میینما یممحاسبه 

(81) 
1 1

( , )1 1

( , )n

t k
n i j

skip

i j

skip Q A
R

t k C m n 

   

(87) 
1 1

( , )1 1

( , )n

t k
n i j

skip

i j

skip Q A
P

t k C L n 

   

(81) 
2

2

1
n n

n

n n

skip skip

skip

skip skip

R P
F

R P





  


 
 

نجا یدر ا)گرم  -nاندازه  n، ها پاسختعداد  k، سؤاالتتعداد  tکه در آن 

 m، (گرم در رابطه است-nهمان  skipو  در نظر گرفته شد 3و  2مقدار 

 .در نظر گرفته شد B=1و ب یترک Aj ،Cطول پاسخ  Qi ،L سؤالطول 

 (:به جمالت امتیازدهی) نهم یژگیو -

 سؤالک جفت ی. دیبه جمالت استفاده گرد یازدهیامت یبرا یژگین ویا

ک از یهر  یسپس برا .گرفته شد ک جمله در نظری صورت بهو جواب 

از هر جمله، یبا توجه به امت درنهایت. دیاز محاسبه گردیامت ،جمالت

به کلمات  یازدهینحوه امت. دیهر مکالمه محاسبه گرد یبرا ییاز نهایامت

به کلمات را محاسبه  از مربوطیاست که ابتدا امت صورت بدینو جمالت 

کلمات با استفاده از رابطه  یبرا آمده دست بهاز یو سپس بر اساس امت

 .شود یماز هر جمله محاسبه ی، امت25

(84) _
word

Word score K f  

(25) _ _Sentence score Word score 
از . استتعداد تکرار کلمه در متن  wordfک عدد ثابت و ی Kکه در آن 

به آن  یاز متفاوتیهر جمله، امت یت مکانیبا توجه به موقع یطرف

است که معموالً  صورت بدین امتیازدهینحوه . ص داده خواهد شدیتخص

 یینسبت به جمالت ابتدا یباالتر یارزش اطالعات یدارا یانیجمالت م

ن فرض یا شده تهیهبر اساس مجموعه داده )هر مکالمه هستند  یانیو پا

جمالت  یریقرارگت یموقع بر اساسن یبنابرا( رفتیصورت پذ

 .دیشنهاد گردیر پیز صورت بههر جمله  یبرا یگذار ارزش

(28) 

1
1

2

3
1

2

i
score

n i n
i

n
P

i n
i n

n

 
 




  








 

با . استتعداد جمالت هر مکالمه  nت هر جمله و یموقع iکه در آن 

ک مکالمه محاسبه ی ییاز نهایاز آن امتیتوجه به ارزش هر جمله و امت

 (.22رابطه ) شود یم

(22) 
1

1
( _ )

i

N

j score

j

conversationS Sentence score P
N 

    

 (:نگیفاصله هم)دهم  یژگیو -

ک ین جمالت یتشابه ب یریگ اندازه ینگ برایاستفاده از فاصله هم

هر . قرار گرفت مورداستفادهاست که  ییها یژگیوگر از ید یکیمکالمه 

آوردن  به دستاست با  شده تشکیلکلمه  یجمله در مکالمه، از تعداد

ن جمالت را محاسبه یزان شباهت بیکلمه، من دو یزان شباهت بیم

 .نگ دو کلمه تعداد حروف متناظر نامشابه استیفاصله هم. میکن یم

محاسبه شباهت  یبرا .دهد یمزان تفاوت را نشان یار مین معین ایبنابرا

ن یا. میینما یمک کسر یم و از عدد یعدد حاصل را بر طول کلمات تقس

بر اساس اعداد  درنهایتداده و  کل کلمات جمله انجام یکار را برا

مثال  طور به. شود یمن دو جمله محاسبه یزان شباهت بیم آمده دست به

و پاسخ  mبا طول  w1w2w3w4w5شامل کلمات  Qiد جمله یفرض کن

Ai  شاملw1w2w6w7w8  با طولn  ممکن  یها حالتباشد تعداد

 صورت بهک جمله ین دو کلمه و یار شباهت بیمع است n و mب یترک

 .شود یمر محاسبه یز

(23) Hamming_Distance( , )
1

( , )

A B
Similarity

words Max A B
  

(29) ( , )

1

1
_ _

( , )

C m n

j

j

Similarity sen Similarity words
C m n 

   

 (:از کلماتیمحاسبه امت)ازدهم ی یژگیو -

ن کاربر و یب یک مکالمه درباره موضوع خاصینکه معموالً، یا لیبه دل 

ن مکالمه از ین باور وجود دارد که طرفی، اردیپذ یمستم صورت یس

مختلف  یها جنبهق یح دقیا تشریادامه بحث  یبرا ینیواژگان مع

ن ین در ایبنابرا .کنند یماستفاده  ها آنا از تکرار یموضوع استفاده و 

. شود یمم یترس کلمات 83رخداد همهر مکالمه گراف  یبرا یژگیو

در  رخداد همن حالت کلمات ین است که در این گراف در ایا یژگیو

با توجه به . شوند یمن ییپنجره مشخص تع اندازهاز متن بدون استفاده 

ت ین درجه اهمییعامل تع عنوان به تواند یمنکه تعداد رخداد هر واژه یا

ن گراف، تعداد تکرار هر ین در ایبنابرا .ردیقرار گ مورداستفادهواژگان 

ش یآمده است نما یگرینکه هر کلمه با چه کلمه دیکلمه در مکالمه و ا

آن، فرکانس کلمه، درجه  یبا توجه به گراف حاصل، از رو. شود یمداده 

. گردد یمکلمه در گراف و نسبت درجه به فرکانس کلمه محاسبه 

هر کلمه مشخص کرده  ییاز نهایامت عنوان بهنسبت درجه به فرکانس را 

از هر مکالمه در نظر گرفته یامت عنوان بهازات هر کلمه یمجموع امت

 .شود یم

(20) deg( )

( )i
w

w
Score

freq w
 

(21) 

1

1

i

N

conv w

j

Score Score
N 

  

 (:Tf-idf)دوازدهم  یژگیو -

 یها ستمیساست که در  یآمار یها یژگیواز  یکی TF-idfپارامتر 

ان کلمات یزان شباهت میم توان یماطالعات، بر اساس آن  یابیباز

 یژگین وی، از اها ستمیسن یدر ا. ک سند را محاسبه کردیمنتخب با 
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استفاده  شده مطرحزان شباهت هر سند با پرسش یمحاسبه م یبرا

ک کلمه یزان تکرار یم یژگین ویا یبرا، یشنهادیدر روش پ. شود یم

. شود یممحاسبه  ،در مقابل تعداد تکرار آن در کل مکالمات ،در مکالمه

ک مکالمه محاسبه، یکلمات  یازات براین امتیسپس مجموع ا

رابطه  .شود یمک مکالمه گزارش یاز یامت عنوان بهشده و  یساز نرمال

 .دهد یمر نحوه محاسبه وزن هر کلمه حاصل را نشان یز

(27) sentence

( ) W

sentence

N
F log

NC
word i

W   

که در آن 
W

F  ک مکالمه، یتعداد تکرار هر کلمه در جمالت
sentence

N

ک مکالمه و یتعداد جمالت 
sentence

NCاست که شامل  یتعداد جمالت

 .است ام iکلمه 

 :زدهمیس یژگیو -

 سؤالن یب زان شباهتیاستفاده از م یشنهادیپ یها یژگیوگر از ید یکی

، یژگین ویدر ا. است 38تا  21با استفاده از روابط  و جواب هر مکالمه

 یها گرم-Nمجموعه  S1مجموعه  .ف شدیتعر S2و  S1دو مجموعه 

مربوط به جواب  یها گرم-Nمجموعه  S2و مجموعه  سؤالمربوط به 

 21ن دو مجموعه توسط رابطه ین این مقدار شباهت بیبنابرا. است

 سپس. دیگردهر جفت پرسش و پاسخ محاسبه  یجداگانه برا صورت به

ک ی عنوان بههر مکالمه محاسبه و  یبرا آمده دست بهاز ین امتیانگیم

 .دیره گردیذخ ها یژگیوس یدر ماتر یژگیو

(21) 1 2

1 2

1 2

( , )
S S

Likeness S S
S S





 

اما  .استزدهم یس یژگیهمانند و 81و  80، 89 یژگیونحوه محاسبه 

 استفادهر یروابط زب از یک به ترتیهر یبرا شده گرفتهار در نظر یمع

 .دیگرد

(24) 1 2

1 2

Cosine_dis
| | * | |

S S

S S


 

(35) 1 2

1 2

2

( , )
S S

Containment S S
S


 

(38) 2

1 2

1

( , )
S

Overlap S S
S

 

با استفاده از چهار . محاسبه شد 3تا  2گرم، -n یبرا یژگین ویمقدار ا
 یبه ازا بار یک یعنی. دیاستخراج گرد یژگیو هشت، 38تا  21رابطه 

2n= 3 یگر به ازایمقدار چهار رابطه محاسبه و بار د=n انجام  این کار
 درمجموع ،یژگیدر قسمت استخراج و شده تعریفبر اساس روابط  .شد
 یبرا شده استفادهشماره رابطه  8جدول . دیحاصل گرد یژگیو 38
ن مرحله یدر ا که درصورتی .دهد یمش یرا نما یژگیخراج هر وتاس
ها باالتر  یژگیو ییقابل اضافه شدن باشد قطعاً کارا ییمعنا یها یژگیو

ن بود که تنها از یما فرض بر ا یشنهادیاما در روش پ ]81[خواهد رفت 
ز بعضاً ین یفاز یها یژگیو یبرخ. استفاده شود یآمار یها یژگیو

 دهند یمپردازش زبان از خود نشان  یدر کاربردها یمناسب ییکارا
 .احساس نشد ها آناستفاده از  یبرا یازین کار نیکه در ا ]84[

 از روابط شده استخراج یها یژگیوست یل: 1جدول 

شماره 

 یژگیو

شماره  

 رابطه

شماره  حاتیتوض

 یژگیو

 شماره 

 رابطه

 حاتیتوض

 یشنهادیپ 80 87 شده یبروز رسان 8 8

 یشنهادیپ 81 81 شده یبروز رسان 8 2

 یشنهادیپ 81 84 شده یبروز رسان 8 3

 شده یبروز رسان 22 25 یشنهادیپ 2 9

 شده یرسانبروز  29 28 یشنهادیپ 2 0

 شده یبروز رسان 21 22 یشنهادیپ 2 1

 شده یبروز رسان 27 23 یشنهادیپ 3 7

 یشنهادیپ 21 29 یشنهادیپ 3 1

 یشنهادیپ 21 20 یشنهادیپ 3 4

 یشنهادیپ 24 21 شده یبروز رسان 1 85

 یشنهادیپ 24 27 یشنهادیپ 4 88

 یشنهادیپ 35 21 یشنهادیپ 82 82

 یشنهادیپ 35 24 یشنهادیپ 80 83

 یشنهادیپ 38 35 یشنهادیپ 80 89

 یشنهادیپ 38 38 یشنهادیپ 80 80

    یشنهادیپ 80 81

ن یباا اساتفاده از ماشا    IQAستم یس یمتن خروج یبند دسته -3-9

 بانیبردار پشت

است که  ییها روش ازجمله 89(SVM) بانیپشتبردار ن یماش بند دسته

 موردتوجه مختلف یها نهیزمدر  یبند دسته منظور به ر،یاخ یها در سال

  این از، رو ازاین. را ارائه داده است یبخش تیرضا جیاست و نتا قرارگرفته

مکالمات  بااینکهبا توجه  .میبر یم بهره بند دسته عنوان به یش نظارترو

از یدر دو گروه مکالمات با امت ها ستمیسصورت گرفته توسط کاربران با 

 کیلذا مسئله ما  .بودند دهش ذخیرهگاه داده یخوب و بد در پا

از  یژگیو یبردارها ابتدا مرحله، نیا در. استدو کالسه  یبند دسته

س یک ماتریدرون و  استخراج ها پایگاه داده در شده ذخیره کالماتم

 ذکر قابل .میپرداز یم ها آن یبند دستهبه  SVMتوسط ، سپس ینگهدار

زان یبه م و مجموعه تست% 75زان یاست که مجموعه آموزش به م

مرحله  از بعد. انتخاب شدند یتصادف صورت بهاز مجموعه داده % 35

برچسب کالس  آوردن به دست منظور به دیبا شده ساختهمدل  ،آموزش

 یخروجنکه یبه ا هبا توج. گرفت یم قرار مورداستفادهتست  یها نمونه

. ص دادیتخص [1,1-] در بازه یمقدار یژگیبردار وبه هر  SVM تمیالگور

در نظر گرفته  7/5 برابر یبند دسته یساز نهیبهجهت  یا آستانه حد

ن حد آستانه بودند یر کمتر از ایبا مقادکه  ییبردارها یعنی .شد

ر یبا مقاد یکالماتمو از بد ینظرات با امت در گروه کالماتم عنوان به

 .شدند یبند دسته ،از خوبینظرات با امتکالس  عنوان بهشتر یب

 یابیار ارزیمع -3-9-8

ست در مرحله یبا یشود، م ید میمدل تول یریادگیکه در مرحله  یدانش

به ن نمود و ییآن را تعرد تا بتوان ارزش یل قرار گیمورد تحل یابیارز

ن یبنابرا. رنده مدل را مشخص کردیادگیتم یالگور ییاآن کار دنبال
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 یواقع یها دادهبا  آمده دست به یبند دستهج حاصل از ینتا یابیارز یبرا

مجذور  یآمار یها سنجهنرخ خطا از  یریگ اندازه یو برا Fار یمع

ن مطلق خطا یانگیو درصد م80(RMSE) ن مربعات خطایانگیم

(MAPE)81 ارها در ین معیروابط مربوط به ا. قرار گرفت مورداستفاده

 .است شده دادهر نشان یز

(32) 2

2

(β +1) × P × R
F - measure =

R + β × P
 

(33) n

i

2

i=1

e

RMSE =
n


 

(39) n

i

i=1 i

1 e
MAPE = ×100

n Y
 

TP، 32که در رابطه 
P

TP FP




 ،TP
R

TP FN




1و   





 است .n  تعداد

که از تفاوت گر است یدر دو رابطه د ینیب شیپ یخطا eiو  ها ینیب شیپ

 یر واقعیمقاد Yi .دیآ یم به دست یر واقعیو مقاد شده بینی پیشر یمقاد

 .است

 
ند یفرآ یدر راستا شده طراحیک صفحه سامانه تحت وب یاز  یینما: 8شکل 

 یابیارز

 

 ها آزمایشج ینتا -9

کننده  یبند دستهن یچند ،کننده یبند دستهن یبه جهت انتخاب بهتر

 تر مناسبار یبس SVMج حاصل از یقرار گرفت که نتا مورداستفاده

 یبند دستهج حاصل از ینتا .بود ها کننده یبند دستهگر ینسبت به د

 .آورده شده است 2در جدول  SVMکننده 

 داده مجموعه -9-8

 یها ستمیس یابینه ارزیداده استاندارد در زم مجموعهنبود  لیبه دل

IQA، ل یو تشک ها ستمیسن یاز ا یمتن خروج یکسریجاد یاز به این

ستم و کاربر با ین سیشده ب ردوبدل سؤاالتگاه داده مناسب از یک پای

ه یپا یستم تعاملیاساس، عالوه بر سن یبر ا. مناسب بود گذاری برچسب

 یبرا .موجود در نظر گرفته شد یگر تعاملیستم دی، سه سشده طراحی

 یا سامانهکاربران،  یو راحت ها ستمیسن یط کار با ایشرا یساز کپارچهی

توسط  شده دادهاز ید که متن تبادل شده و امتیگرد یتحت وب طراح

 رهیذخ یا دادهگاه یک در پایاتومات صورت بهرا  ها ستمیسکاربران به 

را  شده طراحیاز صفحات سامانه  یکیاز  یینما 8شکل . نمود یم

موضوع مختلف  0 یکاربر برا 825ن راستا تعداد یدر ا. دهد یمش ینما

 صورت بهک یستم کار نمودند و با توجه به موضوع مکالمات هر یبا س

 .دیره گردیجداگانه ذخ

 عنوان بهنمونه توسط فرد خبره  095، ییتا 155ن مجموعه یاز ا

شامل  یابین دوره ارزیدر ا کنندگان شرکت. انتخاب شد تر مناسبنمونه 

نکه یبا توجه به ا. ک موسسه بودندیو زبان آموزان  دانشگاهان یدانشجو

عمل  یسیگر با زبان انگلیستم دیو سه س یستم با زبان فارسیک سی

به  ،بهره گرفته شد که در حد متوسطن راستا یدر ا یاز افراد ،نمود یم

 یدارا کنندگان شرکتنفر از  19تعداد  .مسلط باشند یسیزبان انگل

از  یدکتر ینفر دانشجو 1و  سانسیل فوقنفر  35سانس، یمدرک ل

ها  ستمین جهت استفاده از سیهمچن. بودند یمختلف مهندس یها رشته

کاربران برگزار  یبرا یهیک جلسه توجی سؤاالتح در پاسخ به یو توض

از ( بدون فرمت) شده ذخیرهمتن  یک نمونه از خروجی، 3جدول  .شد

 یابین جهت ارزیهمچن. دهد یمه را نشان یپا ستمیستعامل با 

 SVMکننده  یبند دستهج حاصل از ینتا: 2جدول 

 F-measure یابیار ارزیمع
47/5 

 MAPE RMSE خطا یریگ اندازهار یمع
40% 530/5 

 

 IQAستم یمکالمه در سک یاز  تولیدشدهنمونه : 3جدول 

 سیستم کاربر

شود  14اگر معدل دانشجو کمتر از 

 د کرد؟یچه با
 است؟ یدانشجو مربوط به چه مقطع

 منظور شما معدل کل هست؟ ارشد یدانشجو کارشناس

 ترم کیر، معدل یخ

در  14در صورت کمتر شدن معدل از 

 یمسال دانشجو مشروط تلقیهر ن

 .گردد یم

 چطور؟ یکارشناس یدانشجو

در  12در صورت کمتر شدن معدل از 

 یمسال دانشجو مشروط تلقیهر ن

 .گردد یم

مشروط شدن  یمتوال چندترم

 ؟شود یمدانشجو اخراج 
 ا ارشد؟ی یدانشجو کارشناس

 یدانشجو کارشناس

سه  یدانشجو کارشناس که درصورتی

 یر متوالیا چهار ترم غی یترم متوال

مشروط شود در آستانه اخراج قرار 

 .ردیگ یم
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روزمره با موضوعات  یسیگاه داده از مکالمات انگلیک پای تر مناسب

 0مکالمه با  8555تعداد مکالمات در نظر گرفته . مختلف شکل گرفت

بودند تا  یانسجام متن یمکالمات دارا یهمگ. مختلف بود موضوع

سپس . مکالمات مناسب در نظر گرفته شد عنوان به یمکالمات واقع

د و یگر جابجا گردیکدیاز خطوط مکالمات با  یبعض یتصادف صورت به

د تا روابط حاصل یره گردیگاه داده ذخینامناسب در پا مکالمه عنوان به

ک نمونه ی 9جدول . ردیداده مورد آزمون قرار گ گاهین پایا یز بر روین

 .دهد یمش یاز خوب و بد را نمایاز مکالمه با امت

 یشنهادیپ یها یژگیو یابیارز -9-2

 یها ستمیس یابیدر ارز یشنهادیپ یها یژگیو ریتأث یریگ اندازه یبرا

IQAج یو نتا ها مکالمهتوسط انسان به  شده دادهن نمرات یب ی، همبستگ

محاسبه  یبرا ،ذکر شد که قبالً طور همان. دیگردمحاسبه حاصل 

حاصل از تعامل با چهار  یکیگاه داده که یاز دو پا یب همبستگیضر

. میحاصل از مکالمات روزمره بود استفاده نمود یگریو د IQAستم یس

 یریگ اندازه یبرارسون یپ یب همبستگیج حاصل از محاسبه ضرینتا

آورده  0گاه داده در جدول یدو پاهر  ینظرات در مقابل نظرات انسان

  .شده است
 ک نمونه از مکالمه مناسب و نامناسبی: 4جدول 

 از خوبیمکالمه با امت از بدیمکالمه با امت
 
 

<conversation id="140" 
subject="Asking about Public 

Transportation"> 
<personA>Can you give me a 

little more information about your 
apartment?</personA> 

<personB>Weren't you taught 
that yellow means slow down, not 

speed up?</personB> 
<personA>What kind of public 

transportation is near your 
apartment?</personA> 

<personB>You should take a 
break.</personB> 

<personA>Can I get you anything 
to drink?</personA> 

<personB>I'm sorry. If you check 
online, you can get that kind of 

information.</personB> 
<personA>Okay, I'll just go 

online.</personA> 
<personB>I don't know anything 

for certain. We always do a double 
check if there is a 

question.</personB> 
<Score>Bad</score> 

<conversation id="2" 
subject="Viewing Houses with a 

Realtor"> 
<personA>I have a good feeling 

about this house.</personA> 
<personB>Yes, I liked it the first 

moment I pulled up to 
it.</personB> 

<personA>Then you're not going 
to go to sleep.</personA> 

<personB>If you like the outside, 
you are going to really love the 

inside.</personB> 
<personA>What a beautiful 

home!</personA> 
<personB>You'll notice that the 

window treatments, carpeting, and 
drapes are all new.</personB> 
<personA>I like the way the 

blinds give you privacy from the 
street.</personA> 

<personB> Follow me into the 
kitchen. You will love 

it.</personB> 
<personA>I love that they put a 

wine storage area in the 
kitchen.</personA> 

<personB>The best part is the 
bedroom and attached 
bathroom.</personB> 

<personA>I love the relaxing 
colors in the tile and floor 

covering!</personA> 
<personB>Let's take a few 

pictures so that we can remember 
what we like about this 

house.</personB> 
<Score>good</Score> 

 ایجادشدهگاه داده یپا یارسون بریپ یب همبستگیضرا: 5جدول 
 یگاه داده خروجیپا گاه داده مکالماتیپا

IQA ها 

 ها یژگیو

 1 یژگیو 12/0 11/0

 2 یژگیو 14/0 11/0

 3 یژگیو 45/0 44/0

 4 یژگیو 55/0 55/0

 5 یژگیو 54/0 53/0

 6 یژگیو 64/0 54/0

 5 یژگیو 11/0 10/0

 4 یژگیو 41/0 11/0

 1 یژگیو 53/0 54/0

 10 یژگیو 54/0 51/0

 11 یژگیو 63/0 52/0

 12 یژگیو 52/0 51/0

 13 یژگیو 52/0 54/0

 14 یژگیو 61/0 64/0

 15 یژگیو 44/0 44/0

 16 یژگیو 14/0 51/0

 15 یژگیو 10/0 46/0

 14 یژگیو 42/0 11/0

 11 یژگیو 61/0 54/0

 20 یژگیو 55/0 63/0

 21 یژگیو 54/0 41/0

 22 یژگیو 54/0 66/0

 23 یژگیو 61/0 51/0

 24 یژگیو 45/0 51/0

 25 یژگیو 50/0 41/0

 26 یژگیو 14/0 54/0

 25 یژگیو 13/0 64/0

 24 یژگیو 44/0 56/0

 21 یژگیو 12/0 44/0

 30 یژگیو 41/0 11/0

 31 یژگیو 41/0 56/0

 ها یژگیواست، همه  شده دادهنشان  0که در جدول  طور همان
. گاه داده دارندیموجود در پا یبا نظرات انسان ییمثبت و قو یهمبستگ

 یر حاصل در هر ستون با رنگ متفاوتین مقادین بهتریهمچن
ن یهمچن. دا استیج پیکه از نتا طور همان. است شده مشخص

 یدارا 38و  24، 20، 28، 81، 87، 80، 1، 7، 3، 2، 8 یها یژگیو
که نشان  باشند یم گاه داده مکالماتیپا در مجموعه 1/5شتر از یمقدار ب

 است ینظرات انسان یبرا سازی مدلدر  ها یژگیون یشتر ایب ریتأثاز 
مکالمات  یبند ها به دسته یژگین وین با در نظر گرفتن تنها ایبنابرا

 .یافتیم دست 14/5به مقدار  Fار یم که با توجه به معیپرداخت
صورت  یشتر کارهایب. نه ذکر شدیشیکه در قسمت پ طور همان 

در  شده مطرحاز روش  IQA یها ستمیس یابینه ارزیگرفته در زم
شتر موارد ینکه در بیا ایالوگ بهره گرفته است و یو د QA یها ستمیس

استفاده  یاب انسانیاز ارز ها ستمیسن یا یباال یدگیچیل پیبه دل
و  TRECکنفرانس  یتعامل سؤاالت یبه بررس ]25[در مقاله . گردد یم
شتر تمرکز یب درنهایتپرداخته و  یمربوط به پزشک QAستم یک سی

ستم پرسش و یک سی یابیتوانند در ارز یکه م یعوامل یخود را در معرف
توسط دو گروه از  یابیارز. باشند پرداخته است تأثیرگذار یپاسخ پزشک

مانند  یج نشان دادد که عواملینتا. رفته استیان صورت پذیدانشجو
وتر یوتر، نگرش نسبت به کامپیستفاده از کامپت، تجربه در ایسن، جنس

ستم یک سیت یدر موفق کننده تعیینگر جزء عوامل ید یژگین ویو چند
QA یآمار یها یژگیو یبه معرف یشنهادیمقاله پ که درصورتی. است 

 یپرسش و پاسخ تعامل یها ستمیس یفیک یابین ارزیگزیکه بتواند جا
 ییها یژگیود یگرد یسع یشنهادیدر روش پ. شود، پرداخته است

بر اساس  یانسان یابیک حدس آگاهانه از ارزیشنهاد شود تا بتوان یپ
 یخروج که طوری بهداشت  ها ستمیسن یاز ا تولیدشده یمتن خروج
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ن شباهت را یشتریب شده تعریف یها یژگیوبر اساس  یشنهادیمدل پ
 یاز کارها یک هیچدر  یشنهادیروش پ. به نظرات انسان داشته باشد

 .دیمشاهده نگرد یقبل

 گیری نتیجه -0

 سازی مدل یک برایاتومات یآمار یها یژگیواز  یا مجموعهن مقاله یدر ا
ارائه  IQA ستمیک سی یبر اساس متن خروج یانسان یابینظرات ارز

 یها ستمیس یابیدر حوزه ارز یقبل یاز کارها یک هیچشد که در 
موجود در  یها متن یاز رو. مشاهده نشده بود یپرسش و پاسخ تعامل

ل یتشک یژگیس ویآن ماتر بر اساساستخراج و  ها یژگیوگاه داده، یپا
بهره گرفته  SVMکننده  یبند دستهاز  نظرات یبند دسته یبرا. دیگرد
 یارهایاساس مع کننده بر یبند دسته یابیارز یابر شده ارائهج ینتا. شد
د یاستفاده گرد MAPEو  RMSE خطا از یریگ اندازه یو برا F یابیارز

ن یبنابرا .است یشنهادیپ یها یژگیوت یاز موفق یج حاصل حاکیکه نتا
 آمده ستب یکه با توجه به ضرا گردد یمشنهاد یپن حوزه ین ایبه محقق

 یخروج یرا بر رو ها یژگیوک از یهر  ریتأث توان یم ها آنو مقدار 
استفاده  یابیجهت ارز یک مدل آماریارائه  جهت ازآنمشخص کرد و 

به کاهش  توان یم ها یژگیون یب یبا توجه به همبستگ یطرف از .کرد
 سازی مدل یبرا آمده دست بهدالت امع یدگیچیپرداخت تا پ ها یژگیو

 .کمتر گردد مراتب به
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