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مدل کردن ارتباط معنایی بین دو جمله با استفاده از شبکه  هاي عصبی عمیقعنوان پایاننامه

چکیده پایان نامه

در سال هاي اخیر محاسبه   ارتباط معنایی بین جمالت مورد توجه بسیاري از محققین بوده و با توجه به

اهمیت بسیار باالي آن، به یکی از مهمترین چالش ها در حوزه پردازش زبان هاي طبیعی مبدل گشته است.

ارتباط معنایی بین دو جمله، محدوده وسیعی از مسائل پردازش زبان هاي طبیعی را شامل می شود که تمرکز

ما در این پژوهش، بر روي مسئله انتخاب جواب، در سیستم هاي پرسش و پاسخ است. در این مسئله، هر

سوال به همراه یک مجموعه جواب کاندید تعریف می شود و هدف، مرتب سازي جواب ها بر اساس میزان

ارتباط با سوال ورودي است به صورتی که جواب هاي مرتبط باالتر از جواب هاي نامرتبط ظاهر شوند.

براي ارزیابی روش پیشنهادي، از دو مجموعه داده QASent و WikiQA که هر دو به زبان انگلیسی

هستند، و به عنوان مجموعه داده هاي استاندارد این مسئله شناخته می شوند استفاده می کنیم. در سال  هاي

اخیر مدل  هاي یادگیري عمیق، پیشرفت چشمگیري در مقایسه با روش  هاي مبتنی بر ویژگی در مسائل

مختلف حوزه پردازش زبان طبیعی داشته است. براي مسئله  انتخاب جواب نیز، روش  هاي یادگیري عمیق

از عملکرد بسیار بهتري نسبت به سایر روش  ها برخوردار بوده است. لذا در این پژوهش، تمرکز ما بر روي

روش  هاي مبتنی بر یادگیري عمیق بوده است. تا کنون معماري هاي مبتنی بر یادگیري عمیق مختلفی مانند

معماري دو جمله مستقل، معماري مبتنی بر تعامل و معماري مبتنی بر توجه براي مسئله انتخاب جواب

ارائه شده است. اخیرا معماري جدیدي تحت عنوان معماري مقایسه و تجمیع ارائه شده است که در

بسیاري از مسائل حوزه پردازش زبان طبیعی از جمله انتخاب جواب بهترین عملکرد را داشته است. با

توجه به اهمیت و عملکرد بسیار مناسب این معماري، در این پایان  نامه تمرکز ما بر روي این معماري بوده

است. گرچه برخی از محققین، معماري مبتنی بر مقایسه و تجمیع را براي مسئله انتخاب جواب ارائه

نموده  اند اما تاکنون تاثیر الیه هاي مختلف این معماري بر روي مسئله انتخاب جواب، مورد مطالعه قرار

نگرفته است. در این پژوهش، قسمت هاي متفاوت این معماري را مورد بررسی قرار داده  ایم و در نهایت

یک روش جدید مبتنی بر این معماري براي مسئله انتخاب جواب ارائه می دهیم. روش  هاي انتخاب جواب

ارائه شده براي آموزش شبکه، از توابع هزینه که در مسئله یادگیري براي رتبه  بندي استفاده می شود، بهره

گرفته  اند. روش هاي لیست  محور، بر روي مجموعه  داده  هاي معیار یادگیري براي رتبه  بندي عملکرد بهتري را

نسبت به روش هاي نقطه  محور و جفت  محور از خود نشان داده اند، این در حالی است که مطالعه کافی، بر

روي این روش ها در مسئله انتخاب جواب، صورت نگرفته است و بیشتر معماري ها از روش هاي نقطه 

محور استفاده می کنند. در این پژوهش، تاثیر توابع هزینه لیست  محور بر روي عملکرد شبکه عصبی بررسی

شده است و در نهایت یک تابع هزینه جدید بر اساس ابهام در برچسب  هاي ارتباط یکسان ارائه می  شود.

نتایج حاصل شده، نشان می  دهد که معماري مورد استفاده، به همراه تابع هزینه پیشنهاد  شده، عملکرد بهتري

را نسبت سایر روش  هاي پیشین داشته است.
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