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  چکیده
کنندگان این سیسـتم هـا قـرار مـی گیرنـد،تا      پاسخ آنالین بیش از پیش مورد استفاده مصرف -امروزه سیستم هاي پرسش

بوسیله آن در هرکجا سواالت خود را مطرح کرده و پاسخ مناسب مناسب دریافت نمایند.دو نمونه این سیستم ها،سیسـتم هـاي   
پاسخ اجتماعی و سیستم هاي پرسش پاسخ پزشکی می باشد.مهمترین چالش این سیستم ها کیفیت پاسخ هایی اسـت  -پرسش

تم ها به مصرف کنندگاه ارائه می نمایند.برخی از متخصصینی که این پاسخ ها را تولید می کنندبه خاطر نداشـتن  که این سیس
وقت کافی و یا مبهم بودن سوال به پرسش ها با کیفیت جواب نمی دهند.بنابراین می بایست یک ابزار موثر ایجـاد شـود تـا بـه     

منظـور امـروزه بهتـرین رهیافـت بـراي ایـن منظور،اسـتفاده از روش هـاي         صورت خودکار کیفیت پاسخ ها را تعیین کند.بدین 
یادگیري عمیق است.روش هاي یادگیري عمیق با الیه هاي متعدد داراي کارایی و دقت باالتري می باشـند.از نمونـه هـاي ایـن     

  رهیافت می توان به شبکه هاي باور عمیق اشاره کرد که جزء مهمترین این روش ها می باشند.
   
  یادگیري عمیق،شبکه هاي عصبییادگیري ماشین،، سیستم هاي پرسش و پاسخ لمات کلیدي:ک
  
  . مقدمه1

موتـور هـاي   .مواجـه هسـتیم   1پاسـخ آنالیـن  -ي براي استفاده از سیستم هـاي پرسـش  به تازگی  با افزایش زیاد و چشمگیر
با این حال اسـتفاده از   پرسش هاي خود پیدا کنندپاسخی براي جستجو آلترناتیو دیگري است که مردم می توانند بوسیله آنها  
. در این میان می تـوان دونـوع سیسـتم پرسـش و پاسـخ کـه       سیستم هاي پرسش و پاسخ بدلیل استفاده راحت فراگیر تر است

.در سیستم 3و سیستم هاي پرسش و پاسخ پزشکی 2رد:سیستمهاي پرسش و پاسخ اجتماعیبیشتر استفاده می شود را  مطرح ک
کاربران می توانند جواب ها را رتبه بندي کنند و در سواالت بعدي این رتبه بندي باعث کیفیت بهتر سـوال خواهـد    CQAهاي 

داري یک مکانیسم کنترل کیفیت می باشد،فقط پزشکانی که ثبت نام کرده باشند و تایید شـده باشـند    HQAشد.سیستم هاي 
.در این میان چالشی که مطرح است کیفیت سـوال و جـواب هـایی اسـت کـه از      [1]می توانند جوابگوي سواالت پزشکی باشند

تعیین کیفیت سوال ه و چه جواب دهنده در ها چه کاربران سوال کنند CQAطرف کاربران به این سیستم داده می شود.که در 
جوابهـا   کیفیت ها کاربران سوال کننده فقط در کیفیت سوال می توانند نقش ایفا کنند و در HQAو جواب ها نقش دارند و در 

مـی  و مهمتر جواب ها را  تدر سیستم می توانند نقش ایفا کنند.بنا براین پیش بینی کیفیت این سواالشده فقط پزشکان ثبت 
  توان بوسیله ابزار هایی انجام داد.

                                                           
1 Online Question-Answering System (QA) 
2 Community Question –Answering (CQA) 
3 Health Question –Answering (HQA) 
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یکی از مهمترین روش هایی که می توان بوسیله آن کیفیت این پرسش و پاسخ ها را تعیین و سپس در پاسخ هـاي بعـدي   
در ایـن   .[2]مـی باشـد   2از این روش به نام یادگیري عمیق و نوع خاصی 1را انجام داد،روش یادگیري ماشین پیش بینی کیفیت

ی) با یکـدیگر ترکیـب مـی    نمایش داده ها در چندین سطح انتزاع(الیه هاي مخف 3الیه هاي زیاد پردازشی جهت آموزشروش  
هاي ورودي،الیه هاي پنهان و الیه هاي خروجـی در ایـن روش   .در حقیقت می توان گفت از شبکه هاي عصبی با الیه [2]شوند

شــبکه عصــبی ،CNN(4اســتفاده مــی شــود.از انــواع ایــن شــبکه هــاي عصــبی مــی تــوان بــه شــبکه هــاي عصــبی پیچشــی( 
بـراي تشـخیص    CNNاز اشـاره کـرد.  DBN(7(شبکه هاي باور عمیق،6)RCNN(پیچشی-شبکه هاي عصبی مکرر،5)RNN(مکرر

نیـز   DBNو از [4]براي انتخاب بهترین جواب در حوزه پردازش زبـان طبیعـی    RCNN،از text([3]چهره، طبقه بندي جمله(
  براي کیفیت سوال و جواب در سیستمهاي پرسش و پاسخ استفاده زیادي می گردد.

 
 یادگیري عمیق. 2

یادگیري عمیق و بالتبع الگوریتم هاي آن زیر مجموعه الگوریتم هاي یادگیري ماشین می باشد.در این قسمت ما مروري بـر  
  انجام شده با این الگوریتم ها را بیان می کنیم.الگوریتم هاي این مبحث می پردازیم و حوزه ها و کارهاي 

تشـخیص  ، 9تشـخیص چهـره  ، 8تشـخیص گفتـار  یادگیري عمیق انجام شـده است: الگوریتم هاي برخی کارهایی که بوسیله  
 .در سیستم هاي پرسش و پاسخ پاسخ(پرسش)کیفیت  پیش بینی، 10عکس

اسـت.یادگیري ویژگـی در حقیقـت     11یـادگیري ویژگـی  یـق مطـرح اسـت    یکی از مهمترین مباحثی کـه در یـادگیري عم  
که بوسیله آنها الگو هاي مشترك(ویژگیهاي مشترك) را از یک متن،یک عکس،یک صوت یا به طور کلـی   هستندالگوریتمهایی 

  .[5]،استفاده نمود12رد واز آنها در فرآیند دسته بنديیک الگو استخراج ک
بر اساس روش پایه اي که از آن مشتق شده اند تقسیم می  به طور کلی  روشهاي یادگیري عمیق به چهار دسته کلی 

  :[2]تقسیم می شودشوند
• CNN 
• Autoencoders 
• Boltzmann Machine 
• Sparse Coding 

 شبکه هاي عصبی پیچشی-1-2
 

  
 

CNN روش یکی از پرکاربرد ترین روش هاي یادگیري عمیق مـی باشـند. ایـن     معماري شبکه هاي عصبی است که نوعی از
. شـبکه پیچشـی از سـه الیـه     شده است آموزش می بینند بوسیله الگوریتم هایی که مطرحد که داراي الیه هاي زیادي می باش
  :[3]اصلی تشکیل شده است

 1الیه پیچش •

                                                           
1 Machine Learning 
2 Deep Learning 
3 Learn 
4 Convolutional Neural Network 
5 Recurrent Neural Network 
6 Recurrent Convolutional Neural Network 
7 Deep Belief Network 
8 Speech Recognition 
9 Face Detection 
10 Image Recognition 
11 Feature Learning 
12 Classification 
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 poolingالیه  •
 2الیه تماما متصل •

  3الیه پیچشی-1-1-2
 feedبـراي آمـوزش اسـتفاده مـی شـود.در       backpropagationو   feed forwardingدر الیـه پـیچش،دو عمـل    

forward      ورودي تغذیه می شود(ورودي شامل تصویر،متن،گفتار) و توسط پارامتر هاي هر نـورون کـه بـر روي ورودي اعمـال
) خروجی محاسبه شده در مرحلـه قبـل بـه    backpropagationدر مرحله بعد(می شوند یک عملیات پیچش انجام می شود.

.در حقیقت [3]امتر هاي شبکه تنظیم مجدد می شوندمنظور محاسبه خطا ي محاسبات آموزش داده می شود که درحقیقت پار
بکه در الیه پیچش با یـک  خروجی ش.[1][5]ر و پیچیدگی پالتفرم خواهد شدبراي این شبکه باعث آموزش بهت شترالیه هاي بی
یح مقایسه شده و میزان خطا بدست می آید.در مرحله بعد بر اساس میزان خطاي محاسبه شده مرحلـه  و مقدار صح 4تابع خطا

backpropagation .یک شبکه عصبی سلسله مراتبی است که الیـه   پیچشیدر حالت کلی, یک شبکه عصبی  آغاز می شود
 .[3] تعدادي الیه تماما متصل وجود داردبوده و بعد از آنها  pooling آن بصورت یک در میان با الیه هاي پیچشهاي 

  در الیه هاي میانی و پیچ دادن داده ورودي استفاده می شود. 6مختلفی براي نگاشت ویژگی 5هايکرنل در این الیه از 
  

  )poolingالیه هاي جمع آوري(-2-1-2
یک الیه جمع آوري معموال بعد از یک الیه پیچشی قرار می گیرد و اندازه نگاشت ویژگی و پارامترهاي شـبکه  را کـاهش   

  .[6]براي پیاده سازي استفاده می شود averageو  maxدر این الیه ها از دو تابع می دهد.
 

  الیه هاي تماما متصل-3-1-2
نگاشـت   شود, الیه هاي تماما متصـل وجـود دارنـد کـه     مشاهده می 1همانطور که در شکل  , Pooling د از آخرین الیهبع

  .[6]تبدیل میکند 8نمایش ویژگی یک بعدي جهت ادامه فرآیند 7بردار ویژگی بعدي را به 2هاي ویژگی 
 

  تماما متصل هیال اتی:عمل1لشک

ما اجازه میدهد تا نتیجه شبکه را در قالب یک بردار با اندازه مشخص ارائه کنیم . مـا میتـوانیم از ایـن    ه الیه تماما متصل ب
.در ایـن الیـه بـه    و یا اینکه از آن جهت ادامه پردازش هاي بعدي بهره ببـریم  استفاده کنیم داده وروديبردار براي دسته بندي 

  .[5]علت تعداد زیاد الیه ها  و پارامتر هاي شبکه هزینه پردازشی بسیار باالیی براي آموزش صرف می شود
  

                                                                                                                                                                                     
1 convolution 
2 fully connected 
3 convolutional 
4 Loose Function 
5 Kernel 
6 Feature Map 
7 Feature Vector 
8 Feature Representation 
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  )1BMsماشین هاي بولتزمن (-2-2
  شوند :ن به سه دسته کلی تقسیم می ماشین هاي بولتزم

 ماشین هاي بولتزمن محدود •
 ماشین هاي بولتزمن عمیق •
  مدل انرژي عمیق •

 )RBMs2ماشین هاي بولتزمن محدود(-1-2-2
 یـک  ارائـه شـد.   1986در سـال   5هینتون و همکـاران  است که توسط 4یک شبکه عصبی مولد تصادفی 3ودیک ماشین بولتزمن محد

RBM باید تشکیل  7مخفیو واحدهاي 6 مشاهده پذیراست که داراي محدودیتی است که در آن واحدهاي  گونه اي از یک ماشین بولتزمن
در حقیقت در این نوع ماشین ها ارتباط بین الیه مشاهده پذیر و الیه مخفی وجود دارد ولی بین دو واحـد  .را دهند  8یک گراف دو قسمتی

   .[7][5].9به این ماشین مدل تصادفی مارکوف نیز می گویند ،مخفی ارتباطی وجود ندارد واحدمشاهده پذیر یا بین دو 

 
  شده محدود بولتزمن هاي ماشین:2شکل

 واحدهاي متقارن با اي شبکه بولتزمن، ماشین یک .هستند مارکوف تصادفی میدانهاي از خاصی نوع  بولتزمن ماشینهاي
یک ماشین  2مشاهده پذیر.شکل  تعداد واحدهاي و مخفی واحدهاي تعداد ترتیب به ℎ  و    که میباشد ℎ∈{0,1} ℎ مخفی واحدهاي از و مجموعهاي   {0,1}∋  مشاهده قابل واحدهاي از مجموعهاي داراي شبکه این .است باینري تصادفی

  10ماشین هاي بولتزمن عمیق- 2- 2- 2 نود مخفی را نشان می دهد. 4نود مشاهده پذیر و  4بولتزمن محدود با 
ارائه شد و یکی دیگر از الگوریتم هاي ساالخوتینوف و همکاران  توسط , DBM ماشین بولتزمن عمیق یا به اختصار

هم یکی از  DBM , RBM همانند .[7]میگیرند قرار هایی الیه در پردازشی واحدهاي, آن در که است یادگیري عمیق 
مخفی بوده ها داراي چندین الیه حاوي واحدهاي  DBM در این است که آنهااست. تفاوت  بولتزمن زیرمجموعه هاي خانواده

  .که واحدهاي موجود در الیه هاي با شماره فرد بصورت شرطی مستقل از الیه هاي با شماره زوج هستند و بلعکس است
 

  

  DEM(1مدل انرژي عمیق(- 3-2-2
                                                           
1 Boltzmann Machines 
2 Restricted Boltzmann Machines 
3 Restricted Boltzmann Machines (RBMs) 
4 Generative Stochastic Neural Network 
5 Hinton et al 
6 Visible Units 
7 Hidden Units 
8 Bipartite Graph 
9 Markov Random Field (MRF) 
10 Deep Boltzmann Machines(DBMs) 
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DEM  و روشی نوین براي آموزش معماري هاي عمیق است. برخالفتوسط نجیام و همکاران ارائه شده است DBN ها و DBM  ها
به منظور بهینگی آموزش و استنتاج تنها یک الیه  DEM ,داراي اشتراك هستند  2یچندین الیه پنهان تصادفیت داشتن که در خصوص

  .[7]رددا حاوي واحدهاي پنهان تصادفی

  

 DEM،داراي اتصاالت بدون جهت در همه الیه ها و DBM-و داراي اتصاالت بدون جهت در الیه هاي باال و جهت دار در الیه هاي پایین  DBN:مقایسه 3شکل
  داراي واحد هاي پنهان قطعی(پیکان نقطه چین) براي الیه هاي پایین و داراي واحد هاي پنهان تصادفی براي الیه هاي باال می باشد.

 
 معماري سه نوع شبکه عمیق با زیر ساخت ماشین هاي بولتزمن مشخص شده است. 3در شکل

 
2-3-Autoencoder 

Autoencoder است که براي نوع خاصی از شبکه عصبی مصنوعی encode  8[گیـرد  کردن بهینه یادگیري مورد استفاده قرار مـی[. 
خـود را بازسـازي    X آموزش میبینید تا ورودي autoencoder یک , X در ازاي ورودي Y بجاي آموزش شبکه و پیش بینی مقدار هدف

نشان داده شده  4در شکل  autoencoder داشت. فرآیند کلی یک خواهند را ورودي بردار ابعاد همان  کند. بنابر این بردارهاي خروجی
شـود. کـد متنـاظر     بهینه مـی  (reconstruction error) با کمینه سازي خطاي نوسازي autoencoder ,است. در حین این فرآیند

  .همان ویژگی فراگرفته شده است

 
  autoencoder یک کلی فرآیند:4شکل

عمیق استفاده می کنند تـا کـد    autoencoderگی هاي متمایز از داده خام نیست و دانشمندان از ویژ یک الیه تنها قادر به دریافت
  بعدي بفرستد. autoencoderقبل را به  autoencoderیادگرفته شده از 

Autoencoder  )عمیقdeep autoencoder  ارئـه شـده و هنـوز بـه طـور گسـترده در مقـاالت و         3)توسط هینتون و همکـاران
  .]9[قات مورد استفاده قرار می گیردتحقی

  
1-3-2-autoencoder )خلوتsparse(  

Sparse autoencoder  خلوتها بدنبال استخراج ویژگی هاي (sparse features)  .نمـایش   خلـوت بـودن  از داده خام هستند
و یـا   ]hidden unit biases( ]10] ,[11مخفی(بایاس هاي واحد  (penalizing)میتواند یا از طریق جریمه  )representationها(

                                                                                                                                                                                     
1 Deep Energy Model 
2 Multiple Sochastic Hidden Layers 
3 Hinton et al 
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 (sparse representations) نمایشـهاي خلـوت   .]10[دبدست بیاین مخفیخروجی مقادیر واحد  (penalizing) مستقیما با جریمه
  که عبارتند از ]11[  فایده احتمالی اند داراي چندین

 , SVM تی همانند نظریـه موجـود در  استفاده از نمودهاي با ابعاد زیاد باعث افزایش احتمال انکه دسته هاي متفاوت براح •
  شود قابل جداشدن از هم باشند می

براي ما تفسیر ساده اي از داده ورودي پیچیـده را در قالـب تعـدادي     (sparse representations) نمایش هاي خلوت •
  کنند بخش فراهم می

 . ]12[کند در نواحی دیداري ابتدایی استفاده می نمایش هاي خلوتدید بیولوژیکی از  •
 

2-3-2-autoencoder 1هاي برطرف کننده خطا  
 نـد را ارئه داد denoising autoencoder (DAE)[13][14] مدلی بنام 2وینسنت و همکاران ,به منظور افزایش قدرت این مدل

سـاختار توزیـع ورودي مجبـور     (capture)بازیابی ورودي صحیح از نسخه خراب بود. و به این ترتیب مـدل را بـه گـرفتن    که قادر به
  . نشان داده شده است 5در شکل  DAE میکرد. فرآیند یک

 
   Denoising Autoencoder:5شکل

3-3-2-autoencoder 3هاي قراردادي  

Autoencoder که دنباله .]15[ارائه شد 4قراردادي توسط ریفایی و همکاران DAE  بوده و انگیزه مشابه اي از یادگیري قدرتمند
 می نگاشت با تزریق نویز در مجموعه آموزشی باعث قدرتمند کردن تمامی عملیات DAE . در حالی که]16[با آن داشت   5نمایش ها

  .کرد به تابع خطاي بازسازي به این مهم دست پیدا می  یتحلیل contactive یمهبا اضافه کردن جر CAE ,شد

  6کدگذاري خلوت-4-2

این روش مزیت هاي .]17[است که به منظور توصیف داده ورودي از توابع پایه استفاده می کند 7این روش نوعی روش بدون سرپرست
  :]19], [18[زیر را دارد

و گرفتن(دریافت) ارتباطات بین توصیف گرهاي مشابه  با استفاده از چندین پایه این روش قادر به بازسازي بهتر توصیفگر •
 .می باشد ،که داراي پایه هاي مشترك اند

 .را دریافت کند داده ورودي برجسته  خصوصیت هاي ،  نمایشدهد تا  این اجازه را می خلوت بودن  •

ها براي یادگیري مفید  سیگنال خلوتکند ویژگی هاي  ین روش همسو با سیستم بینایی بیولوژیکی است که استدالل میا •
 .هستند

                                                           
1 Denoising Autoencoders(DAE) 
2 Vincent et al 
3 Contractive Autoencoders(CAE) 
4 Rifai et al 
5 Representation 
6 Sparse Coding 
7 Unsupervised 
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 .الگوها با ویژگی هاي پراکنده از لحاظ خطی بیشتر قابل جداسازي هستند •

 .ها سیگنالهاي پراکنده هستند image patchدهد که مطالعه آمار تصاویر نشان می •

  الگوریتم ها و روش هاي کد گذاري خلوت  - 1-4-2

• SPM1:)2از روش ذره ذره کردن بردارVQ20[) براي نمایش تصاویر استفاده می کند[. 

• ScSPM3:  ازSC به همراه بیشینه جمع آوري فضاي چند گانه)multi scale spatial max pooling(]21[. 

• LSC4: ویژگی هاي مشابه نه تنها به مراکز دسته هاي بطور بهینه انتخاب شده انتساب داده میشوند بلکه در این روش
 .]22[یکدیگر هم باشند شود که مراکز دسته هاي انتخابی مشابه تضمین می

• HLSC5: شبیه به روشLSC 23[عمل می کند ولی با قدرت بیشتر[. 

• LCC6: این الگوریتم با توجه به خاصیت محلی بودن سعی در بهبود دادن الگوریتمScSPM  دارد.در این روش کد گذاري
 .]24[صریحا به صورت محلی انجام می شود

• LLC7 به منظور تسریع در فرآیند یادگیري یک روش کد گذاري سریع براي الگوریتم:LCC 21[ایجاد شده است[. 

• SVC8 نوع دیگري از:LLC است و بسط دیگري ازVQ]25[. 

• ASGD9 ترکیب با روش:SCV   وLLC   وایجاد یک روش مقیاس پذیر قبل ازCNN]26[. 

• HSC1 یک:SC دوم وظیفه کد گذاري بروي مجموعه اي از  دو الیه است که الیه اول وظیفه کد گذاري بر روي پچ ها و الیه
  .]27[ا که به یک گروه متعلق هستند را برعهده داردپچ ه

                                                           
1 Spatial Pyramid Matching 
2 Vector Quantization 
3 Sparse Coding SPM 
4 Lapacian Sparse Coding 
5 Hypergraph Laplacian Sparse Coding 
6 Local Coordinate Coding 
7 Locality Constrained Linear Coding 
8 Super Vector Coding 
9 Averaging Stochastic Gradient Descent 

 CNN RBM AutoEncoder Sparse coding خصائص
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  مقایسه روشهاي یادگیري عمیق-5-2
  

دسته از روشهاي یادگیري عمیق و بدست آوردن درك درستی از آنها, خالصه اي از فواید و مشکالت هریک با  4براي مقایسه بین این 
  . آمده است 1توجه به خصائص متنوع آنها در جدول شماره 

اشاره به این دارد که روش مورد نظر براي رسانه ها (تصویر,  2ي تعمیم پذیري خصیصه وجود دارد. که در آن 9در جدول زیر در کل 
هم  3سرپرست بدون یادگیري. است بوده موثرو پردازش زبان طبیعی  تشخیص تصویر ،کاربردهاي متنوعی مثل تشخیص صدا و) …صدا و

توانایی یادگیري خودکار ویژگی ها بر هم 4 یادگیري ویژگی. بدون تفسیر نظارتی است اشاره به توانایی یادگیري خودکار یک مدل عمیق 
یادگیري و فرآیندهاي  7هم به ترتیب اشاره به بهره وري  6گبالدرنو پیش بینی   5گمجموعه داده است . آموزش بالدرن اساس یک

بیولوژیکی یا مبانی هم نشانگر آن هستند که آیا روش مورد نظر داراي شالوده 9  نظري توجیه   و8  استنتاجی هستند. ادراك بیولوژیکی
  .نظري است یا خیر

  
  

  
  
  
  
  
  پیش بینی کیفیت متن درروش هاي یادگیري عمیق -3

                                                                                                                                                                                     
1 Hierarchical Sparse Coding 
2 Generalization 
3 Unsupervised Learning 
4 Feature Learning 
5 Real-time Training 
6 Real-time Prediction 
7 Efficiency 
8 Biological Understanding 
9 Theoretical Justification 

 به این اشاره دارد که دسته در این خصوصیت به خوبی عمل می کند "بله"،اشاره به توانایی ابتدایی و ضعیف دارد و "بله*"

Generalization بله بله بله بله 

Unsupervised 
learning بله بله بله خیر 

Feature learning خیر *بله *بله بله 

Real-time training بله بله خیر خیر 

Real-time 
prediction 

 بله بله بله بله

Biological 
understanding بله خیر خیر خیر 

Theoretical 
justification بله بله بله *بله 

Invariance بله خیر خیر *بله 

Small training set بله بله *بله *بله 
عمیق یادگیري روشهاي از دسته 4 خصایص:1جدول   
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سیستم هاي پرسش و پاسخ مدت هاست که رشد کرده و در حال بلوغ هستند. امروزه سایت هاي زیادي در بستر اینترنت مـی بینیـد   

) مـی  CQA1پرسش و پاسخ راه اندازي کرده اند.از جمله مرسوم ترین این سیستمها،سیستم پرسـش و پاسـخ اجتمـاعی(   که سرویس هاي 
باشد.سیستم هاي فروش اینترنتی را می توان همه جا دید.درخواستی را به زبان طبیعی میکنید و در مقابل پاسخی که در پایگاه داده ایـن  

  .[28]می باشد AnswerBag3و   yahoo Answer2. از جمله این سیستم ها سیستم ها می باشد به شما نشان می دهد
) نیز حائز اهمیت می باشد.این سیسـتم هـا از دو جنبـه بـا     HQA4سیستم هاي  پرسش و پاسخ پزشکی( CQAعالوه بر سیستم هاي 

CQA [29]ها متفاوت می باشند:  
  مکانیسم هاي کنترل کیفیت. •
  خرد جمعی. •

 CQAجواب در سیستم هاي  پیش بینی کیفیت-1-3
  انتخاب بهترین پاسخ-1-1-3

مسابقه اي را در نظر بگیرید که قرار است یک ماشین به یک سري سوال جواب بدهد.اگر سواالت در یک دامنه خاص باشد بوسیله یک 
سـوال نیـز مشـخص خواهـد     می توان تعدادي سوال و جواب محدود مطـرح و جـواب هـر    جمالت   5و تجزیه معنایی  سیستم پایگاه داده 

یعنی هرکسی هر سوالی که در نظر دارد مطرح کند.در اینجا بیشتر به بازیابی اطالعات نزدیک هستیم  باشد 6شد.حال فرض کنید دامنه باز
 که در ابتدا تعدادي سند مرتبط باید بازگشت داده شود و حال از بین سند هاي مرتبط جمـالت جـواب انتخـاب شـوند و از بـین جمـالت      

  .[30]کاندیدا بهترین انتخاب شود
  مدل اول:

 ,ai1} که به یک مجموعه جواب مربوط اسـت.  qi ∈ Qو  Qاستفاده از یک مدل طبقه بندي دودویی که در آن مجموعه سواالت 
ai2, ・ ・ ・ , aim} 7و با قضاوت هاي {yi1, yi2, ・ ・ ・ , yim},    جاییکه اگر جواب درست باشـدyij = 1    و اگـر

می باشد. در حالیکه این مدل می توانست یک دسته بندي با چندین بر پسب داشته باشد ما آنرا به راحتی به یک داده  yij = 0غلط باشد 
بوسیله این سه تایی ها آموزش مـی دهـد و بوسـیله آن مـی     .بنابراین مدل یک دسته بند را تبدیل کردیم (qi, aij , yij)سه تایی به فرم 

  .[30]توان پیش بینی قضاوت هاي آینده را در مورد یک زوج سوال و جواب انجام داد
= )  :1معادلھ  1| .  ) =  (    +  )  

 
ب که نشانگر پارامتر هاي شبکه می باشد.فرمول باال احتمال اینکه یک جفـت سـوال و جـوا    d*dیک ماتریس   M و  بایاس  bکه در 

 یک جملـه جـواب کاندیـدا   درست باشند را پیش بینی می کنداین فرمول یک مدل مولد براي پرسش و پاسخ در یک دامنه باز مـی باشـد.  
سپس تابع سیگموید یک  ید.شباهت بین این دو سوال بدست می آ ’qو   q،یک سوال تولید می کند. از ضرب نقطه اي  q’=Ma بوسیله

پاسخ هـا آمـوزش   -پاسخ بدست می آورد.این مدل بوسیله آنتروپی متقاطع همه جفت پرسش-براي هر جفت پرسش  1و  0شباهتی بین 
  [30]داده می شود

  
  8کیسه کلمات-1-1-1-3

ار بوسـیله  در کیسه کلمات تمامی بردار کلمات بر روي همدیگر جمع می شوند بدون در نظر گرفتن ترتیب آنها در جمله ، سپس نمـود 
 .طول جمله نرمال می شود

 9بایگرم-2-1-1-3

                                                           
1 Community Question-Answering 
2 http://answers.yahoo.com 
3 http://www.answerbag.com 
4 Health Question-Answering 
5 Semantic Parsing 
6 Open Domain 
7 Judgement 
8 Bag of Words 
9 Bigram 
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بـدین  پیچیده جمـالت را نمـی تـوان بدسـت آورد.      1،معناهاي کلمات را در نظر گرفتبه خاطر اینکه در کیسه کلمات نمی توان ترتیب 
  استفاده می کنیم. CNNمنظور از یک مدل جمله بر اساس 

هاي مکتن هاي لغات  n-gramمزیت این مدل در این است که به ترتیب لغات در جمله حساس است و قادر است ویژگی هاي مستقل  
  .[30] را در جمله کسب نماید.

 
هـا    bigramکه بوسیله همـه   t.بردار پیچش  poolingاستفاده می کنیم با یک الیه پیچشی و یک الیه  bigramدر این مدل ما از 

 :نگاشت می کند ciرا به یک مقدار ویژگی  bigramبه اشتراك در می آید،هر 
   :دومدله معا

       = tan( +    :   ) 
  
  

معناي کلـی بـراي جملـه بدسـت مـی      و با تابع میانگین تمامی این ویژگی ها را با هم ترکیب کرده و یک  poolingدر نهایت در الیه 
می توانیم ویژگی را بدست آوریم، براي بدست آوردن کل معنـاي جملـه و در حقیقـت کـل      bigramآید.در فرمول سوم ما تنها براي یک 

  .[30]در کل ماتریس بدست آمده از الیه پیچش حرکت کرده و نتیجه نهایی را بدست می آورد poolingویزگی ها تابع میانگین 
  
  دوم:مدل 

و سپس ایـن نمـایش مشـترك بـه     جواب -جفت سوالنمایش مشترك براي آموزش  2از  شبکه هاي عصبی پیچشی ابتدا در این مدل 
تا رشته جوابب را براي هرسوال آموزش بدهد و سپس کیفیت هر جواب را برچسب بزنـد.  3حافظه کوتاه مدت بلندعنوان ورودي یک شبکه 

  .]31[نشان داده شده است 10در شکل  4مکررمعماري یک شبکه عصبی پیچشی 

 
   RCNN شبكھ یك معماري:6شكل

  
  7جواب.شکل–آموزش نمایش مشترك جفت سوال فاز اول:

                                                           
1 Semantics 
2 Convolutional Neural Network 
3 Long Short-Term Memory(LSTM) 
4 Recurrent Convolutional Neural Network 
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   جواب-سوال جفت اشتراك نمایش آموزش:7 شكل

و هرکدام با سه الیه مخفی داریم.  CNNست آوردن نمایش هاي جمالت در باالترین سطح،ما احتیاج به دو مدل در این معماري براي بد
می باشد.هر نگاشت ویژگی نتیجه  1باشد که شامل پارامتر هاي نگاشت ویژگی) می Wm,bmخروجی هر الیه مخفی یک آرایه دوبعدي (

  .]31[یا پیچشی می باشد pooling2یک فیلتر 

=    :سوممعادله  σ(    (      +   ))   

  ماتریس ورودي جمله می باشد. 

=     :چهارممعادله  σ(    +   ) 

 

  باالترین الیه می باشد. Htاین معادله الحاق سوال و جواب در باال ترین الیه می باشد.

  LSTMفاز دوم:آموزش جواب ها براي برچسب زدن کیفیت آنها بوسیله 

براي مدل کردن ارتباطات معنایی جواب ها،جواب ها را آموزش   LSTMبرا ساس نمایش اشتراکی (تلفیقی)جفت سوال و جواب،واحد 
  می دهد.

 
  پیش بینی کیفیت متن پرسش وپاسخ هاي پزشکی-2-3

هاي پرسش و پاسخ پزشکی بدلیل نبود بازخورد از طرف کاربران و همینطور نبـود خـرد جمعـی در    همانطور که عنوان شد،در سیستم 
در این بخش به روشی براي پیش بینی کیفیت پاسخ ها .[1]انتخاب بهترین کیفیت براي مخصوصا پاسخ ها،تا حدي محدودیت هایی داریم

  در سیستم هاي پرسش و پاسخ پزشکی می پردازیم.
  3در این مدل یک فریم ورك براي پیش بینی بهترین جواب ها ایجاد خواهد شد تا کـاربران سیسـتم هـاي پرسـش و پاسـخ پزشـکی      

  را بدست آورند. بهترین نتیجه
  

                                                           
1 Feature Map 
 
3 Health Question-Answering System 
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  مواد و روش-1-2-3
  مشخص است. 6دیتا ست استفاده شده در این مدل که همگی پرسش و پاسخ هاي پزشکی هستند در جدول 

  
  .[1]پاسخ هایی با مشخصات زیر داراي برچسب کیفیت پایین خواهند شد

 کمترین وابستکی به سوال •
 شامل اطالعات تماس پزشک •
 شامل تجویز غلط •
 اعمال جراحی اشتباه به جاي روش هاي بدون عمل •
 خود تعریفی •

  .[1]پاسخ هایی با مشخصات زیر داراي برچسب کیفیت باال خواهند شد
 پاسخ بوسیله یک پزشک کم تجربه ولی با کیفیت داده شده و داراي توضیح کم است. •
 پاسخ بوسیله یک پزشک با تجربه و با توضیح زیاد داده شده است. •

  درصد با کیفیت پایین. 11رصد پاسخ ها برچسب باکیفیت باال زده شد و د 89در نهایت در دیتا ست 
  در این مدل دو نوع ویژگی آموزش داده شده است

 ویژگی هاي متنی •
 ژگی هاي غیر متنیوی •

  .[1][32]شکل فریم ورك پیشنهاد شده نشان داده شده است 12در این مدل یک دسته بندي دودویی انجام می شود.در شکل 
  آموزش ویژگی از  ویژگی هاي متنی ل:فاز او

کلمه پرتکرار به عنوان کیسه  21904تگ گذاري کلمات، 1حذف کلمات توقف دیتا ست از جمله پس از پیش پردازش بر روي  
بعدي در نظر گرفته می شود که شامل یک به معنی وجود لغـت   1904لغات در نظر گرفته می شود.هر پاسخ به شکل یک بردار 

  صفر عدم وجود لغت در جمله پاسخ می باشد.  در پاسخ و
براي حذف خلوتی بردار یـاد   3براي  وزن دهی به هر کلمه از جواب.از مدل موضوع   2آزمون خاي   ، TFIDFاز در این مدل یک 

براي طبقه بندي پاسـخ هـاي کوتـاه و تولیـد      CNNاستفاده می شود.واز یک شبکه  LDA4شده استفاده می کنیم و از یک مدل 
  هر پاسخ با یک بردار احتمال دو بعدي نشان داده می شود.ویژگی هاي جدید براي این پاسخ ها و توزیع احتمال به هر پاسخ.

جاد در مرحله بعد براي کسب ویژگی هاي معنایی سطح باالتر از ویژگی هاي متنی یک فریم ورك بر مبناي شبکه باور عمیق ای
 .[1]استفاده شده است RBMمی کنیم که متشکل از سه الیه که در هر الیه یک از یک 

 
  

= ℎ   :معادله پنجم  1   =     +         
=  )   ششم:معادله  1| ) =     +  ℎ      

  
  
  

a  و 5تصـادفی   نشان دهنده واحد مشاهده پـذیر ،h       6نشـان دهنـده واحـد پنهـان تصـادفی ،g(x)    )یـک تـابع سـیگمویدg(x) = (1 + 
exp(_x))_1(  

                                                           
1 Stop words 
2 Part Of Speech Tagging 
3 Topic Model 
4 Latent Dirichlet Assingment 
5 Stochastic Visible unit 
6 Stochastic Hidden units 
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RBM  در هر الیه به صورت حریصانه آموزش داده می شود. در پایین ترین الیه بردار ورودي بوسیله یک شماي دودویی تولید می شود.بعد
از آموزش واحد پنهان دودویی به عنوان ورودي الیه دوم تغذیه می شود تا ویژگی هاي مخفی الیه باالتر را آموزش دهد.در الیه سـوم نیـز   

  .[1]میشود، با این تفاوت که احتماالت فعال سازي به عنوان ویژگی هاي معنایی این الیه استخراج می شودهمین روند انجام 
  غیر متنی آموزش ویژگی از  ویژگی هاي  :دومفاز 

 RBMتمامی مراحلی که در آموزش ویژگی هاي متنی انجام شد در این مرحله نیز انجام میشود با این تفاوت که تابع فعالسازي براي الیه 
  گوسی به قرار زیر می باشد:

=    ℎ    معادله سوم:     +           
  
  نتایج-2-2-3

شده،نشان می دهد ویژگی هاي زبان شناسی سطحی داراي نتایج بهتري نسبت بـه  در نتایج بدست آمده از آزمایشات انجام 
  نتایج اجتماعی می باشند.

 
 :تعداد کلمات تکراري در پرسش و پاسخ112ویژگی زبانی سطحی •
 :تعداد کلمات تکراري در پرسش و پاسخ با حذف کلمات توقف13ویژگی زبانی سطحی  •
 نوشتار:قطبیت احساسات در 19ویژگی زبانی سطحی  •
 :فاصله کسینوسی پرسش و پاسخ29ویژگی زبانی سطحی  •
 :تعداد بیماران3 2ویژگی اجتماعی •
 :تعداد ویزیت ها8ویژگی اجتماعی  •
 :تعداد مشارکت در درمان18جتماعیویژگی ا •
 :تعداد مقاالت9تماعی ویژگی اج •
 

  
  گیرينتیجه -5

بخصوص پزشکی،این سوال مطرح شد کـه چگونـه بایـد از    پس از بکار گیري سیستم هاي پرسش و پاسخ در کلیه حوزه ها 
تجویزي که یک پزشک براي یک بیمار انجام می دهد صحت حاصل کرد.بالتبع در سیستم هاي پرسـش و پاسـخ غیـر پزشـکی     
مثال اجتماعی نیز همین سوال مطرح است که بهترین جواب چیست؟بدین منظور برخی محققین درصدد تخمین کیفیـت ایـن   

ر آمده اند،یعنی ابزار هایی تهیه و به کاربران حوزه هاي مختلف سیستم هاي پرسش و پاسـخ ارائـه دهنـد تـا بتواننـد      پاسخ ها ب
بهترین پاسخ را براي سوال خود پیدا کنند.در این میان براي نتیجه بهتر و قابل اعتماد تر می بایست مدل هایی اسـتفاده شـود   

احتماالت و نه دقیق ، بهترین کیفیت را به باالترین احتمال نسبت بدهند. در این جا  بوسیله که قابلیت یادگیري داشته باشند و
) براي انتخاب  بهتـرین تخمـین جـواب اسـتفاده مـی       LSTMروش استفاده از شبکه هاي عصبی پیچشی مکرر و نوعی از آن (

استفاده می کند. کـه نتـایج در ایـن     شود.در حزه پزشکی یک فریم ورك عمیق پیشنهاد شد که از ماشین هاي بولتزمن محدود
  مدل نیز بهتر نسبت به مد ل هاي پایه می باشد.

  
  
  
  
  

                                                           
1 Surface Linquistic Feature(slf) 
2 Social Feature(sf) 
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