عنوان :
بهبود دقت طبقه بندی هدف پرسش با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و شبکه معنایی
چکیده مقاله :
طبقهبندی پرسش نقشی اساسی در سیستمهای پرسش و پاسخ دارد .به طور کلی وظیفه این بخش ،انتساب پرسش
ورودی به کلاسهایی از پیش تعیین شده است .طبقهبندی پرسش تاکنون با استفاده از الگوریتمهای
طبقهبندی یادگیری ماشین و یا ایجاد ساختارهای معنایی و مبتنی بر الگو انجام گرفته است .با توجه به
اهمیت عملیات طبقهبندی پرسش در سیستمهای پرسش و پاسخ ،صحت و دقت نتایج به دست آمده در تحقیقات
پیشین مطلوب نبوده و بهبود این نتایج همواره امری مورد توجه است .با بررسی روشهای ارائه شده و
نتایج آن میتوان این گونه بیان کرد که طبقهبندی پرسش در دامنه باز اطلاعاتی به صورتی که زمینه و
هدف پرسش درنظر گرفته شود و عملکردی مناسب روی تمامی کلاسهای تعریف شده برای پرسش داشته باشد،
چالشی در این زمینه است .این بدین علت است که در سیستمهای پرسشو پاسخ دامنه باز ،تعداد کلاسها
زیاد بوده و پرسشها دارای تنوع بالایی میباشند .از طرفی پرسشها شامل معنا و مفهوم بوده که برای
انتساب پرسش به کلاس آن نیاز به استخراج این مفاهیم و استفاده از عملیات پردازش زبان میباشد .به
همین دلیل طبقهبندی درست برای همه کلاسها از مسائل مهم این حوزه محسوب میگردد .در این پایاننامه
روشی برای طبقهبندی پرسش بر پایه کلمات هدف ارائه گردید .این روش متشکل از دو طبقهبند شبکه معنایی
واژگان و ماشین بردار پشتیبان میباشد .شبکه معنایی روش پیشنهاد شده برای طبقهبندی پرسش با
استفاده از بررسی مفاهیم و ساختار پرسش میباشد .این شبکه به وسیله مجموعهای از پرسشها ایجاد شده و
برای عملیات طبقهبندی مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه به استفاده از دو طبقهبند شبکه
معنایی و ماشین بردار پشتیبان ،نیاز به ترکیب آنها میباشد که برای ترکیب نتایج نیز روشی پیشنهاد
گردید .در این روش به هریک از طبقهبندها وزنی اختصاص داده شد .پس از پیشنهاد کلاس پرسش توسط
طبقهبندها ،وزن هریک محاسبه شده و هرکدام که وزن بیشتری داشتند انتخاب گردید .روش ارائه شده برای
طبقهبندی پرسش با استفاده از مجموعه دادگان  UIUCو  TREC-10پیادهسازی و ارزیابی گردید .این روش
توانست به صحت  93.60برای کلاس درشت دانه و  91.00برای کلاس ریزدانه دست یابد .همچنین دقت این روش
برای کلاسهای مذکور به ترتیب  91.99و  89.68میباشد .این نتایج نشان دهنده افزایش صحت عملکرد روش
پیشنهادی نسبت به سایر روشهای موجود است.
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