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نتایج مقدمه
سیستم هاي پرسش و پاسخ امروزه بسیار پر استفاده و پر کاربرد هستند. براي استفاده 

بهینه از آن ها لازم است تا این سیستم ها بتوانند با دقت بالا پرسش جدیدي را که 
کاربر جستجو می کند را در میان پرسش و پاسخ هاي موجود در سیستم پیدا کنند تا 
کاربر در سریع ترین زمان ممکن به خواسته ي خود برسد. براي این کار سیستم ها در 

میان پرسش هاي موجود، پرسش هایی که بیشترین شباهت مفهومی به پرسش جدید 
دارند را، پیدا می کنند. تا کنون الگوریتم هاي بسیاري براي محاسبه ي شباهت میان 
متون ارایه شده اند اما بیشتر آن ها براي محیط هاي تک زبانه طراحی شده اند. در این 

پروژه روشی براي بازیابی پرسش ها بر اساس شباهت  مفهومی آن ها به یکدیگر در 
محیط هاي دو زبانه فارسی- انگلیسی ارایه شده است. با توجه به اینکه منابع پرسش  و 

پاسخ به زبان انگلیسی بر خلاف منابع فارسی زبان بسیار غنی هستند، این روش 
می تواند به بهبود عملکرد سیستم هاي بازیابی پرسش به زبان فارسی کمک کند.

در روش پیشنهادي، ابـتدا بـراي مـدل سـازي یک مجـموعـه از مـتون، از مـاتـریس tfidf اسـتفاده 

 Y و X مـتناظـر دو مـتن بـه تـرتیب بـردار هـاي tfidf شـده اسـت. اگـر فـرض شـود که بـردار هـاي

بـاشـند، بـا اسـتفاده از معیار cosine-similarity می تـوان میزان شـباهـت مـفهومی دو 
متن را اندازه گیري کرد: 

در صـورتی که از این رابـطه در محیط هـاي دو زبـانـه اسـتفاده شـود و دو مـتن بـه دو زبـان مـختلف 

بـاشـند، مـقدار cosine-similarity آن هـا همیشه صـفر اسـت، زیرا از آن جـایی که مـتون 
در دو زبان مختلف هستند، هیچ کلمه ي مشترکی ندارند. 

بـراي حـل این مشکل، می تـوان از معیار soft-cosine-similarity اسـتفاده کرد. در 

این معیار، بـراي مـحاسـبه میزان شـباهـت دو مـتن، از مـاتـریس احـتمال تـبدیل کلمات M  نیز 
اسـتفاده می شـود. این مـاتـریس یک مـاتـریس مـتقارن اسـت که هـر درایه آن شـباهـت مـفهومی دو 

کلمه را مـشخص می کند. بـا این فـرض معیار soft-cosine-similarity بـا اسـتفاده از 
رابطه ي زیر تعریف می شود: 

بـراي مـحاسـبه ي مـاتـریس  M روش هـاي مـتفاوتی وجـود دارد. یکی از این روش هـا، که در این 
پـروژه از آن اسـتفاده شـده اسـت، مـحاسـبه میزان شـباهـت دو کلمه بـا اسـتفاده از معیار 

 word اســـت. در ایـن رابـــطـه هـــر کـلـمـه بـــا اســـتـفـاده از cosine-similarity
embedding بـا یک بـردار مـدل می شـود و سـپس بـا اسـتفاده از رابـطه ي زیر میزان 

شباهت مفهومی دو کلمه محاسبه می شود: 

چـالشی که در مـحاسـبه ي مـاتـریس M وجـود دارد، هـم تـراز نـبودن بـردار هـاي کلمات در دو زبـان 

 word ابـتدا بـردار هـاي ،M مـختلف اسـت. بـه همین دلیل پیش از مـحاسـبه ي مـاتـریس

embedding مـربـوط بـه زبـان فـارسی بـا اسـتفاده از یک لـغت نـامـه  ي انگلیسی- فـارسی بـا 
بردارهاي کلمات زبان انگلیسی هم تراز شدند تا سیستم عملکرد بهتري داشته باشد. 

 

در این پروژه ابتدا چندین روش  براي محیط هاي تک زبانه ي انگلیسی پیاده سازي شدند و 

سپس روش cosine-similarity براي پیاده سازي در محیط هاي دوزبانه انتخاب 
شد. سپس براي آزمودن هر یک از روش ها از ارزیابی عملکرد  آن براي انجام تسک  

SemEval2017-Task3-SubtaskB استفاده شد. در این تسک باید به ازاي 
هر پرسش10 پرسش  مرتبط  به آن، که توسط موتور جستجو پیدا شده اند، بر اساس 

میزان شباهتشان به پرسش اصلی رتبه بندي شوند. سپس معیار MAP براي این 10 
پرسش با استفاده از برچسب هاي موجود براي این 10 پرسش محاسبه می شود تا 

عملکرد سیستم ارزیابی شود.

جمع بندي

در این پروژه روشی براي بازیابی پرسش ها و محاسبه میزان شباهت دو متن در دو زبان مختلف 
ارایه شد. با توجه به اینکه سیستم هاي مطرح پرسش و پاسخ به زبان انگلیسی هستند، بازیابی 
پرسش  به زبان فارسی عملکرد ضعیف تري نسبت به زبان انگلیسی دارد. استفاده از روش ارایه 

شده در واقع می توان از منابع انگلیسی نیز براي بازیابی یک پرسش فارسی استفاده کرد تا 
عملکرد سیستم بهبود پیدا کند. براي افزایش دقت روش ارایه شده می توان ،  با توجه به 

حساسیت این روش به ترجمه ي واژه ها در دو زبان مختلف، اشتباه املایی، معادل بودن یک 
کلمه در یک زبان با چند کلمه در یک زبان دیگر یا ایراداتی از این دست می توانند تاثیر منفی 

بر عملکرد سیستم داشته باشند. بنابراین یکی از راهکارهاي افزایش عملکرد سیستم بهبود 
پیش پردازش هاي انجام شده روي متون است. 
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Method Language MAP Score

Random English 0.5095

Baseline English 0.8439

Language Model English 0.6954

Cosine Similarity English 0.8299

SPGK English 0.8078

Cosine Similarity English- Farsi 0.7635 cos(X, Y ) =
Xt . Y

|X | × |Y |

cos(X, Y ) =
Xt . M . Y

Xt . M . X Yt . M . Y

mi,j = max(0,cosine(vi, vj))2
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