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 مكالمه اي ايسيستم ه در پاسخ بازيابي براي عميق تطابقي شبكه هاي از استفاده
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تهران دانشگاه ،كامپيوتر و برق مهندسي دانشكده

نتايج مقدمه
  بسياري توجه مورد Alexa  و Siri، Cortana مانند مكالمه اي سيستم هاي امروزه

  قابليت با سيستم ها اين .گرفته اند قرار تكنولوژي بزرگ شركت هاي و كاربران از
  ويجستج ،بليط خريد مانند كار ها از بسياري ،انسان با مكالمه طريق از تعامل

.كرده اند آسان تر را هوشمند دستگاه هاي كنترل و اطالعات
  آن در كه ،است اطالعات جستجوي ،مكالمه اي سيستم هاي كاربرد هاي از يكي

  در.هدد پاسخ مكالمه طريق از را اطالعات به كاربر نياز تا كند مي تالش سيستم 
  بهترين كردن پيدا براي بازيابي مبتني بر روش هاي از معموال سيستم ها از اينگونه

.دشومي  استفاده كانديدا پاسخ تعدادي ميان از پاسخ
  در پاسخ ابيبازي براي عميق تطابقي شبكه هاي برپايه ي سيستم يك پروژه اين در ما 

 روش ها با را آن عملكرد و طراحي اطالعات درجستجوي مكالمه اي سيستم هاي
.كرديم مقايسه حوزه  اين در استفاده مورد پايه ي

:شد سازي پياده و طراحي را زير ماژول سه ،مذكور سيستم سازي پياده جهت

•IR: به بطمرت مكالمات ،اطالعات بازيابي كالسيك الگوريتم هاي كمك به ماژول اين 
 خود نشدا گسترش براي ماژول اين از حاصل نتايج از .كند مي بازيابي را فعلي سوال

  بازيابي براي BM25 الگوريتم از پروژه اين در ما .ممي كني استفاده مكالمه بافتار از
elastic از آن بهينه ي پياده سازي براي كه كرديم استفاده اوليه ي search استفاده  

.شد

 اسخ هايپ همچنين و ازمكالمات دنباله يك تبديل وظيفه ي ماژول اين :كلمات تعبيه•
  براي ALBert مدل از ما پروژه اين در.دارد بعدي ١٢٨ بردار يك به را كانديدا
  وگلگ توسط ديده آموزش پيش از مدل اين .كرديم استفاده بردار اين آوردن بدست
.شده است معرفي

 به اكانديد پاسخ  و بافتار نماينده ي بردارهاي دريافت با مدل اين :امتيازدهي مدل•
  پاسخ ها و سواالت ميان ارتباط تا مي شود داده آموزش ،يادگيري داده هاي كمك

 تباطار ميزان نماينده ي كه امتياز يك نهايت در مدل اين .يادبگيرد را آن ها احتمالي
  ماژول اين ما پياده سازي در.مي دهد خروجي عنوان به را است بافتار و كانديدا پاسخ

  هشبك يك همچنين و بردار دو ميان ارتباط كردن مدل براي BiGRU شبكه يك از
MLP كرديم استفاده نهايي امتياز محاسبه ي براي.

  كاربران ميان مكالمات شامل كه UDC داده ي مجموعه از شده طراحي مدل ارزيابي براي
  ،تاس سواالتشان پاسخ كردن پيدا براي آنالين گفتگوي تاالر در Ubuntu سيستم عامل

.كنيد مشاهده را UDC يداده  مجموعه به مربوط اطالعات ادامه در .مكردي استفاده

بندي جمع
 السيكك روش هاي به نسبت اي توجه قابل بهبود توانست پروژه اين در شده طراحي سيستم
 اژوالرم طراحي علت به سيستم اين .آورد بدست مكالمه اي سيستم هاي در اطالعات بازيابي

  بخش هر وظايف انجام براي جديد ماژول هاي از راحتي به مي توان و است منعطف بسيار خود
  يشپ از كانديدا پاسخ هاي كه آنجايي از سيستم اين در همچنين .كرد استفاده آن بهبود و

word توان مي ،شده اند تعيين embeddingذخيره را كانديدا جواب هاي به مربوط هاي  
 سيستم سرعت افزايش به ويژگي اين كه.ندارد وجود آن ها آنالين محاسبه ي به نيازي و كرد

.كرد خواهد كمك بسيار

:صنعتي هاي كاربرد
خدمت يا محصول از فني پشتيباني و آنالين گفتگوي تاالرهاي•
محصوالت معرفي و آنالين فروشگاه هاي در جستجو•
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٣۴ :پوستر شماره

شده طراحي سيستم كلي معماري

آموزش داده هاي
(train)

صحت سنجي داده هاي
(validation)

آزمون داده هاي
(test)

١٠٠٠٠٠٠ ها پاسخ-رشته تعداد ٥٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠

  براي كانديدا پاسخ هاي تعداد
رشته هر ٢ ١٠ ١٠

  براي مناسب پاسخ هاي تعداد
رشته هر ١ ١ ١

  رد نوبت چرخش   تعداد متوسط
رشته هر ١٠ ١٠ ١٠

  هر در كلمات تعداد متوسط
رشته ١١٦ ١١٦ ١١٦

  هر در كلمات تعداد متوسط
پاسخ ٢٢ ٢٢ ٢٢

  بازيابي براي معمول روش چند با درمقايسه را  (DMN-EX) شده طراحي سيستم عملكرد
.آمده است زير جدول در پاسخ

MAP Recall@1 Recall@2

BM25 ٠/۵٩٨٣ ٠/۴٨٣١ ٠/۵٧٠٣

SMN ٠/۶٩٢٣ ٠/۵٨٣۴ ٠/٧١٢١

DMN ٠/٧٢٢٨ ٠/۶۴٧٢ ٠/٧۶١٣

DMN-EX ٠/٧٢۶۵ ٠/۶۵١۶ ٠/٧۶٨۴

UDC  داده ي مجموعه  روي مختلف مدل هاي عملكرد بررسي

UDC  داده ي مجموعه به مربوط اطالعات بررسي


