
روش پیشنهادی

پاسخبازیابی پرسش در سیستم های پرسش و 

با استفاده از روش های مبتنی بر مدل زبانی
شایان پاکزاد: دانشجو
دکتر آزاده شاکری: استاد راهنما

تهرانمهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه دانشکده 

پیاده سازی و نتایج مقدمه
 !Yahooدر حال حاضر با رشد سیستم های پرسش و پاسخی همانند : انگیزه•

Answers وStack Overflowا نیاز به روش هایی که دقت بازیابی پرسش ر
.افزایش دهند، احساس می شود

یو با بازیابی پرسش به معنای یافتن شیبه ترین سواالت موجود در آرش•
.                 سواالتی است که در حال حاضر توسط کاربران مطرح می شود

:این امر دو مزیت دارد•
.دمی رسن( پاسخ سوالشان)کاربران در سریع ترین زمان به هدف خود .   1
.آرشیو سیستم ما مملوء از سواالت تکراری نمی شود.   2

زایش ما در این پروژه سعی بر پیشنهاد و پیاده سازی یک روش جهت اف: رویکرد•
ی بدین منظور روش ها. دقت بازیابی پرسش در این نوع سیستم ها داشتیم

ز ترکیب پیشنهاد شده ی مبتنی بر مدل زبانی قبلی را مورد مطالعه قرار دادیم و ا
.آن ها یک روش جدید را معرفی و پیاده سازی کردیم

زمون در نهایت امر بعد از پیاده سازی بهینه روش پیشنهادی و انجام آ: دستاورد•
برروی یک مجموعه داده  شاهد افزایش دقت بازیابی پرسش در آن نسبت 

.تعدادی دیگر از روش های پیشین بودیم

بهاقدامزیرشکلبهعمومازبانیمدلبرمبتنیپرسشبازیابیروش های:کلیروند•
:می کنندمسالهحل

:پیشنهادیروشمعرفی•
Mutualروشبوسیله یترجمهاحتمالجدولساخت• Information:

•Mutual Informationلغتدوwوuآنبامرتبطروابطو:
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•𝑋𝑤نشان دهنده ی وجود یا عدم وجود لغت :یک متغیر دودوییwاست.
•N : (مجموعه جواب هایش+ سوال = سند )کل سندها تعداد
•𝑐 𝑋𝑤 = wتعداد سندهای شامل لغت :1

:زیررابطه یبوسیلهترجمهاحتمالکردننرماالیز•
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:خودبهترجمهاحتمالکردنبهینهبرای𝛼پارامترکردناضافه•
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:بازیابی پرسش بوسیله روابط زیر•
 𝑃 𝑞 𝐷 = ς𝑞𝑖𝜖𝑄

𝑃𝑡(𝑞𝑖|𝐷)

 𝑃𝑡 𝑞𝑖 𝐷 =
𝜇

𝜇+|𝐷|
σ𝑡𝜖𝐷𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑞𝑖 𝑡 𝑃𝑚𝑙 𝑡 𝐷

+
𝐷

𝜇+ 𝐷
𝑃𝑚𝑙(𝑞𝑖|𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)

ه مجموع)پیاده سازی این روش به دلیل حجم باالی داده ی آموزش برای:پیاده سازی•
عالوه بر در نظر گرفتن بهینه سازی های مربوط به کد ( Yahoo! Answersداده 

ابط زیر از روبدین منظور. تصمیم به در نظر گرفتن طبقه هایی خاص از سندها را کردیم
:استفاده کردیم

:محاسبه ی مدل زبانی هر طبقه بوسیله رابطه ی زیر•

 𝑝(𝑤│𝑐𝑎𝑡𝑖 ) = 𝜆 𝑝(𝑤│𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖) + (1 − 𝜆) 𝑝(𝑤|𝑐𝑜𝑙)

 𝑝(𝑤│𝑑) =
𝑐 𝑤

|𝑑|

:در داده ی آزمون( پرسش)طبقه هر سند •
 𝑐𝑎𝑡(𝑞) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑐[σ𝑖 log 𝑝 𝑞𝑖 𝑐𝑎𝑡𝑐 ]

:نمونه هایی از خروجی های مربوط به جدول احتمال ترجمه: نتایج•

:این روش با سایر روش ها که برتری این روش را نشان می دهدMAPمقایسه دقت •

جمع بندی
ت در این پروژه سعی بر پیشنهاد و پیاده سازی روشی جدید برای افزایش دق: خالصه•

نهایت امر بازیابی پرسش در سیستم های پرسش و پاسخ مبتنی بر انجمن داشتیم که در
.این امر محقق شدMAPنیز براساس معیار 

که در رابطه با احتمال ترجمه به خود در صورتی که از روشی استفاده شود: پیشنهادها•
ال ترجمه در عین بهینه کردن احتمال تبدیل ترجمه به خود کمترین تاثیر را برروی احتم

های ریشه یابهمچنین استفاده از . به سایر کلمات بگذارد، می تواند دقت را افزایش دهد
.مختلف برای ساخت جدول احتمال ترجمه نیز می تواند در بهبود دقت موثر باشد

اعث نتایج این پروژه می تواند هم در سیستم های پرسش و پاسخ و فروم ها ب: کاربردها•
در افزایش کیفیت بازیابی پرسش شود و هم می تواند از ایده های استفاده شده در آن

.استفاده شودQuestion Answeringسایر مسائل مربوط به حوزه بازیابی اطالعات مثل 
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(  کلمه ی اول با بیشترین احتمال6)iranو dentalخروجی های نمونه جدول احتمال ترجمه برای دو لغت : 1جدول 

dental iran

dentist 0.05299840 iraq 0.0208048

teeth 0.0446306 iraninian 0.0204473

tooth 0.0302193 muslim 0.0187528

dentists 0.0191190 countries 0.0174564

insurance 0.016908 east 0.0165982

mouth 0.0135634 pakistan 0.01620031

MAP روشنام

64% Okapi

65% Simple KL Divergence

67% روش پیشنهادی

مقایسه دقت روش پیشنهادی با سایر روش ها: 2جدول 

بازیابی پرسش 
آماری مدلاساس بر

بازیابی پرسش 
آماری مدلاساس بر

ساخت جدول
احتمال ترجمه
ساخت جدول

احتمال ترجمه


