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Abstract: Nowadays, the increasing amount of information available
online has led scientists to develop technologies to use and deal with
it, of which one is Interactive Question Answering (IQA) systems. One
of the most important criteria in the assessment of these systems is
reliability. Research results in this field have shown that evaluation of
reliability in IQA plays an important role to determine the effectiveness
of these systems. During the process of reliability evaluation of an IQA
system, several features are considered. Few attempts have been made
to measure the reliability and accurate determination of reliability criteria
in interactive question answering systems.
In this paper, a novel method is proposed to determine the percentage
of reliability by using a set of criteria affecting including qualitative and
quantitative criteria. In the proposed method, first, a list of qualitative
and quantitative characteristics is collected and according to the criteria
set, eight quantitative characteristics are selected. Then, based on the
prepared questionnaire, the coefficients of the impact of each question
are calculated. According to the proposed relationship and by combining
these characteristics the percentage of reliability is measured. The
evaluation of the performance of the selected criteria, on four interactive
question answering indicates that by applying this set of criteria the
reliability of an interactive question answering system can be used to
automate the calculation of this feature in the evaluation process.
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چكيــده :ارزیابــی سیســتمهای پرســش و پاســخ تعاملــی بهمنظــور تعییــن و ارتقــای
کارایــی آنهــا از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت .بــا وجــود ایــن ،هنــوز روش
اســتاندارد و مخصوصــی بــرای ارزیابــی ایــن سیســتمها ارائــه نشــده اســت .در
ارزیابــی یــک سیســتم پرســش و پاســخ تعاملــی معیارهــای زیــادی تأثیرگــذار
اســت .یکــی از ایــن معیارهــا قابلیــت اطمینــان اســت .تالشهــای اندکــی در
راســتای اندازهگیــری اتوماتیــک و تعییــن دقیــق معیارهــای قابلیــت اطمینــان در
سیســتم پرســش و پاســخ تعاملــی بــا بهکارگیــری مدلهــای گوناگــون صــورت
گرفتــه اســت .در ايــن مقالــه ،یــک روش جدیــد جهــت اندازهگیــری قابلیــت
اطمینــان بــا اســتفاده از ایجــاد مجموعــه معيارهــای تأثیرگــذار بــر قابلیــت اطمینــان
اعــم از معیارهــای کیفــی و کمــی بــ ه کمــک رگرســیون ارائــه شــده اســت .در
ایــن روش ،ابتــدا لیســتی از ویژگیهــای کیفــی و کمــی تأثیرگــذار جم ـعآوری
و ســپس ،بــا توجــه بــه ضوابــط تعیینشــده هشــت ویژگــی کمــی انتخــاب شــدند.
ســپس ،بــر اســاس پرسشــنامة تهیهشــده ،ضرایــب تأثیــر ســؤاالت تعییــن و بــا
ترکیــب ایــن ویژگیهــا طبــق رابطــة پیشــنهادی قابلیــت اطمینــان اندازهگیــری
شــد .ارزيابــي عملکــرد مجموعــه معيارهــاي انتخابــي بــر روی چهــار سیســتم
پرســش و پاســخ تعاملــی نشــان داد کــه بــا بهکارگيــري ايــن مجموعــه معيارهــا،
امــکان اندازهگیــری قابلیــت اطمینــان بــرای یــک سیســتم پرســش و پاســخ فراهــم
شــده اســت.
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1.1مقدمه

بســیاري از کاربــران دنیــای مجــازی تــاش میکننــد کــه بــا بــاز کــردن صفحــات مختلــف
و بررســی محتــواي آنهــا پاســخ مطلــوب خــود را پیــدا کننــد .ایــن کار معمــوالً تصادفــی یــا بــا

اســتفاده از دانشــی کــه کاربــر قب ـ ً
ا ازمشــاهدة صفحــات مشــابه کســب کــرده صــورت میپذیــرد

( .)Iyyer, Yih and Chang 2017بــا توجــه بــه حجــم زیــاد صفحــات بازگرداندهشــده توســط
موتورهــای جس ـتوجو در اینترنــت ،بررســی تمامــی آنهــا توســط کاربــران امکانپذیــر نیســت.

بنابرایــن ،ایــن احتمــال وجــود دارد کــه بــا صــرف زمــان زیــاد ،کاربــر بــه پاســخ مطلــوب و قابــل
قبــول خــود دســت پیــدا نکنــد .ازایــنرو ،بــراي تســهیل جســتوجو ،سیســتمهاي بازیابــی

اطالعــات کالســیک در قالــب موتورهــاي جسـتوجو طراحــی شــدند ( .)Baudiš 2015بــا وجــود

ایــن ،مشــکالتی در بازیابــی اطالعــات همچنــان باقــی اســت .یکــی از مشــکالت ایــن نــوع بازیابــی

اطالعــات عــدم نمایــش پاســخی مســتقیم ،قابــل فهــم و اجمالــی بــه کاربــر اســت (Webber and

 .)Webb 2010بــرای رفــع ایــن مشــکل ،سیســتمهای پرســش و پاســخ 1طراحــی شــدند .ایــن

سیســتمها ســؤال کاربــر را بــهشــکل زبــان طبیعــی دریافــت کــرده و پــس از تجزیــه و تحلیــل،

پاســخی مناســب و دقیــق در قالــب یــک متــن کوتــاه یــا یــک جملــه یــا یــک عبــارت و یــا یــک

کلمــه ارائــه میکننــد ( .)Dwivedi and Singh 2013پرســش در ایــن سیســتمها بهصــورت مســتقل
از پرســشهای پیشــین مطــرح میشــود تــا سیســتم بــا اســتفاده از تکنیکهــای موجــود پاســخ

احتمالــی را بدهــد .محدودیتهــای بســیاری در ایــن سیســتمها وجــود دارد کــه ســبب میشــود

در بســیاری از مــوارد کاربــران در یافتــن پاســخ مطلــوب بــا مشــکل مواجــه باشــند .از جملــة ایــن
مشــکالت میتــوان بــه وابســتگی بعضــی از ایــن سیســتمها بــه پرســش مطرحشــده ،نبــو ِد حافظــه،

عــدم امــکان ســؤاالت پیچیــده و دیگــر مــوارد اشــاره کــرد (همــان) .بزرگتریــن مشــکل موجــود
در سیســتمهای پرســش و پاســخ ،عــدم امــکان تعامــل بیــن کاربــر و سیســتم بــوده و کاربــران قــادر
بــه ارائــة توضیــح اضافــی دربــارة نیــاز اطالعاتــی خــود بــه سیســتم نیســتند .از طرفــی ،سیســتم نیــز

نمیتوانــد بــا طــرح پرســش از کاربــر جهــت رفــع ابهامــات احتمالــی در ســؤاالت مطرحشــده
اقــدام نمایــد .بنابرایــن ،بــرای بهتــر شــدن عملکــرد سیســتمهای پرســش و پاســخ میبایســت ســطح

تعامــل بــه ایــن سیســتمها اضافــه گــردد ( .)Iyyer, Yih and Chang 2017سیســتمهای پرســش و
پاســخ تعاملــی 2ایــن امــکان را بــه کاربــر میدهنــد کــه در ابتــدا ســؤاالت پرســیده شــود و ســپس،

سیســتم بــا بهرهگرفتــن از بازخــورد مربــوط بــه ســؤاالت طــوری عمــل مینمایــد کــه کاربــر پاســخ
)2. nteractive question answering (IQA
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مطلــوب را بیابــد .بنابرایــن ،میتــوان ایــن طــور تصــور نمــود کــه در سیســتم  IQAیــک فراینــد

تکــراری (مطرحشــدن ســؤال و پاســخ متوالــی) اتفــاق میافتــد (.)Webber and Webb 2010

ارزيابــي ،نقــش مهمــي در پیشــبرد اهــداف مــد نظــر محققــان ایــن حــوزه ايفــا مينمايــد.
بهرغــم ايــن موضــوع ،در زمینــة ارزیابــی ایــن سیســتمها روش خــاص و اســتانداردی تقریبـاً وجــود

نــدارد کــه بــه ارزیابــی کلــی سیســتمهای  IQAپرداختــه باشــد (حســینی و زاهــدی  .)1397بیشــتر

روشهــای بــهكار رفتــه در ارزیابــی سیســتمهای  ،IQAروشهایــی اســت کــه در سيســتمهاي QA
و ديالــوگ ،مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و از کارایــی مناســبی برخــوردار نیســتند (Dwivedi

 .)and Singh 2013ایــن اســت کــه بــرای ارزیابــی مناس ـبتر ایــن سیســتمها از انســان بهــره گرفتــه

میشــود .خــود ایــن مســئله فراینــد ارزیابــی را دچــار چالشهــای متعــددی نمــوده اســت .بنابرایــن،
ارائــة یــک روش خــودکار کــه بتوانــد جایگزیــن انســان شــود ،میتوانــد کمــک زیــادی بــه

ارتقــای روشهــای ارزیابــی سیســتمهای  IQAنمایــد .در فراینــد ایجــاد یــک مــدل خــودکار تعییــن

پارامترهــای تأثیرگــذار در ارزیابــی دارای اهمیــت اســت .یکــی از پارامترهایــی کــه در ارزیابــی

نقــش مهمــی ایفــا میکنــد ،قابلیــت اطمینــان اســت .از ایــن رو ،در ایــن مقالــه یــک روش خــودکار

جهــت مــدلکــردن نحــوة اندازهگیــری قابلیــت اطمینــان بــرای سیســتمهای  IQAارائــه شــده اســت.
ســاختار مقالــة پيشــنهادي بدينصــورت اســت کــه در بخــش اول و دوم بــه مــرور سيســتمهاي

 QAو  IQAپرداختــه شــده اســت .مــرور بــر روشهــای ارزيابــي ایــن سيســتمها و روشهــای موجــود

بــرای اندازهگیــری قابلیــت اطمینــان در بخــش ســوم صــورت گرفتــه اســت .در بخــش چهــارم،

سيســتم پايــة توليدشــده در آزمايشــگاه کــه بــرای صحــت روش پیشــنهادی در نظــر گرفتــه شــده،

تشــريح خواهــد شــد .در نهایــت ،در بخــش آخــر ،روش پيشــنهادي و نتايــج بيــان شــده اســت.
 .2سيستمپرسش و پاسخ

سيســتمهاي پرســش و پاســخ شــکل پيچيدهتــري از سيســتمهاي بازيابــي اطالعــات هســتند

کــه بهجــاي ارائــة کل ســند ،تنهــا بخشهــاي خاصــي از اطالعــات ســند را بهعنــوان پاســخ
بازمیگرداننــد ( .)Webber and Webb 2010چارچــوب کلــی یــک سیســتم  QAشــامل ســه مرحلــه

اســت:

پردازش سؤال :تجزیة نحوی ،کالسبندی سؤال و فرمولبندی مجدد پرسوجو؛

تحلیــل متــن :اســتخراج متــون مناســب و تشــخیص پاســخ بــر اســاس بازیابــی اطالعــات از پایــگاه

دادة موجــود؛
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تحلیل پاسخ :استخراج جوابهای مناسب و رتبهبندی بهترین پاسخ و ارائة آن به کاربر.
روشهــای متعــددی بــرای هــر یــک از ایــن مراحــل در سیســتمهای  QAمطــرح شــده اســت

کــه هــر یــک از آنهــا میتوانــد مــورد توجــه و بررســی قــرار گیــرد (.)Dwivedi and Singh 2013

در سیســتم پرســش و پاســخ تعاملــی ( )IQAحداقــل یــک تبــادل بیــن کاربــر و سیســتم

پشــتیبانی کــرده و بــه کاربــر اجــازه میدهــد تــا کنتــرل نســبی روی محتــوای نمایــش دادهشــده

و اقدامــات صورتگرفتــه داشــته باشــد .بــا ایــن حــال ،محققــان در گزارشــات مختلــف خــود
اســتدالل کردهانــد کــه اگــر سیســتم  QAمیخواهــد تعاملــی باشــد ،بایــد بیــش از یــک تبــادل

داشــته باشــد (حســینی و زاهــدی  .)1397ب ـ ه همیــن دلیــل ،میتوانیــم سیســتمهای پرســش و پاســخ

تعاملــی را یــک قــدم جلوتــر از سیســتمهای پرســش و پاســخ قلمــداد کنیــم کــه بــه کاربــران ایــن

امــکان را میدهــد کــه بــرای یافتــن اطالعــات مــورد نیازشــان بــهشــکلی دقیقتــر عمــل نماینــد.

سیســتمهای  IQAدقیقتــر از سیســتمهای  QAمعمولــی هســتند ( .)Dwivedi and Singh 2013علــت

ایــن امــر آن اســت کــه سیســتمهای  IQAبــه ســازههای مبهــم زبــان ،ماننــد عبــارت حــرف اضافــه

یــا ســاختارهای نحــوی پیچیــده میپردازنــد .افــزون بــر ایــن ،هنگامــی کــه سیســتم  IQAبــا چنیــن

ســازههای مبهمــی روب ـهرو میشــود ،میتوانــد مکالم ـهای را آغــاز نمایــد تــا درخواســت کاربــر
را شــفاف ســازد .بــا ایــن حــال ،چالشهــای متعــددی در ایــن راه وجــود دارد کــه محققــان در

حــال توســعه و مطالعــة ایــن سیســتمها هســتند .یکــی از مســائل چالشبرانگیــز در رابطــه بــا ایــن

سیســتمها ارزیابــی آنهاســت (همــان).
 .3پيشينة پژوهش

از آنجــا کــه پاســخ صحيــح در یــک سیســتم  IQAو ارزيابــي جوابهــاي ارائهشــده بــا

روشهــاي متفاوتــي بيــان ميشــود ،روشهــای گوناگونــی بــرای ارزیابــی هــر سیســتم ارائــه شــده
و یــک چارچــوب کلــی و واحــدی بــرای انجــام فراینــد ارزیابــی ارائــه نشــده اســت .بنابرایــن ،اکثــر

سیســتمهای موجــود بــرای ارزیابــی ،از ارزيابــي انســان بهــره میگیرنــد .بیشــتر روشهــای مــورد
اســتفاده بــرای ارزیابــی سیســتمهای  IQAروشهــای ارزیابــی اســت کــه بــرای سیســتمهای دیالوگــی

و  QAب ـهکار رفتــه اســت .بنابرایــن ،ارزيابــي سیســتمهای  QAبســته بــه ارزيابــي ســؤاالت پيچيــده

يــا ســاده متفــاوت اســت ( .)Webber and Webb 2010يكــي از ایــن روشهــا اســتفاده از مجموعــة
ســؤالها و پاس ـخها بهنــام «مجموعــه اســتاندارد طاليــي» اســت کــه توانایــی سیســتم بــا اســتفاده از

میــزان منطبقبــودن آن بــا ايــن مجموعــه اســتاندارد طاليــي ســنجیده میشــود (.)Breck et al. 2000
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البتــه ،ايــن روش بــراي ســؤاالت پيچيــده و مبهــم قابــل اســتفاده نیســت .بیشــتر ارزیابــی سیســتمهای

 QAتوســط کنفرانــس ســاالنة بازیابــی متــون ( 1)TRECانجــام شــده اســت .ایــن ارزیابیهــا بیشــتر
بهجــای اینکــه مبتنــی بــر یــک سیســتم باشــد ،بــر اســاس کاربــر صــورت پذیرفتــه اســت (.)ibid

در حقیقــت ،بیشــتر کارهــای صورتگرفتــة ارزیابــی در زمینــة اســتخراج پاســخ و نحــوة تعامــل و
م و هــم بــه ارزیابــی
اســتفاده از آن انجــام شــده اســت .بنابرایــن ،روشــی کــه هــم بــه ارزیابــی سیســت 

کاربــر پرداختــه باشــد ،وجــود نداشــته و در صــورت وجــود ،همــة ویژگیهــای ارزیابــی را در
نظــر نگرفتــه اســت (حســینی و زاهــدی  .)1397یکــی از معیارهــای مهمــی کــه معمــوالً انســانها
در ارزیابــی یــک سیســتم پرســش و پاســخ تعاملــی در نظــر میگیرنــد ،قابلیــت اطمینــان اســت

( .)Salata et al. 2015روشهــای محــدودی در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه تنهــا بهصــورت کیفــی

بــه ارزیابــی و محاســبة ایــن ویژگــی پرداختهانــد ) .Breck et al. (2000سیســتمی بــه نــام Eavar

را بــرای ارزیابــی خــودکار توســعه دادنــد .سیســتم پیشــنهادی آنهــا جوابهــای بهدســتآمده

را بــا جوابهــای ارزیابــی ارائهشــده توســط  TRECمقایســه مینمــود .ایــن سیســتم بهصــورت

خــودکار جوابهــای غلــط را کــه از ســایرین متفــاوت بودنــد ،شناســایی میکــرد .ایــن روش
ارزیابــی ،مفهوممحــور نبــود و نمیتوانســت جوابهــای مبــدأ را در لیســت  TRECشناســایی کنــد
(« .)ibidبورســتاین و چــودوروف» یــک سیســتم درجهبنــدی اتوماتیــک بــرای ارزیابــی ســؤاالت

متــن بــاز ارائــه کردنــد .آنهــا موفقیــت سیســتم را در مقایســه بــا قضــاوت انســانی بررســی کردنــد

و نتایــج حاصــل ،حاکــی از موفقیــت  92درصــدی روش آنهــا بــود .روش ارائهشــده بــه نحــوة

آمادهســازی هــر ســؤال در مجموعــة نمونــة آزمایشــی بــا درجــات مختلــف کیفی وابســته بــود .آنها

در کارشــان از الگوریتمهــای یادگیــری ماشــین بــرای درجهبنــدی خــودکار مجموعــة ویژگیهــا
اســتفاده کردنــد .روشهــای ارزیابــی خــودکار زمانــی کــه جوابهــا شناختهشــده یــا ثابــت باشــند،

مفیدنــد و قــادر نیســتند جوابهــا در ارزیابــی را شناســایی کننــد (.)Burstein & Chodorow 2009

«اســپيترز» و همکارانــش ،ويژگيهــای مربــوط بــه پرســش و كاملكــردن پرسشــنامه را مــورد

بررســي قــرار داده و كيفيــت سيســتم را بــر اســاس تکمیلشــدن پرسشــنامه درجهبنــدي نمودنــد.

ســؤاالتی کــه ایشــان در نظــر گرفتــه بودنــد ،شــامل درخواســت ارزيابــي سيســتم بــود کــه چنيــن

روشــی خــود قابــل بحــث و بررســي اســت (« .)Spitters et al. 2009هاراباگوئــي» و همکارانــش
در حيطــة عبــارات ردوبــدلشــده در سیســتم  IQAديالــوگ را مــورد ارزيابــي قــرار دادنــد .آنهــا

كارايــي مؤثــر سیســتم را وابســته بــه تعــداد ســؤاالت كــه كاربــر بــراي يافتــن اطالعاتــش مطــرح
1. Text Retrieval Evaluation Conference
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مينمايــد ،تعریــف کــرد (« .)Harabagiu et al. 2005دریکــی» و همکارانــش چارچوبــی را بــرای

سیســتم پرســش و پاســخ معرفــی نمودنــد کــه میتوانســت بــه ســؤاالت دانشآمــوزان پاســخ دهــد.

در چارچــوب پیشــنهادی تجزیــه و تحلیــل ســؤاالت و بخشهــای مهــم بــر اســاس روشهــای مبتنــی

بــر قانــون و آمــاری صــورت میگرفــت؛ در حالــی کــه یــک ســؤال بــا اســتفاده از یــک وابســتگی
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار میگرفــت ،ولــی معیــار قابلیــت اطمینــان و پوشــانندگی مناســبی را

ارائــه مینمــود (« .)Derici et al. 2018موتــه» و همکارانــش سیســتمی را ارائــه دادنــد کــه بهطــور

پویــا قابلیــت اطمینــان اســناد چندرســانهای را بــا اعمــال مجموع ـهای از اســناد و بــر اســاس ارتبــاط

بــا حداقــل یــک مجموعــه اســناد از منابــع چندرســانهای منتخــب مرتبــط محاســبه مینمــود .ســپس،

بــا پیــدا کــردن ارتبــاط بیــن اســناد چندرســانهای از منابــع دیگــر و بــا محاســبة امتیــازی مشــروط،
میــزان قابلیــت اطمینــان سیســتم را گــزارش مینمــود (« .)Motte et al. 2019بهاتیــا و مــان» یــک

رویکــرد جدیــد بــرای اندازهگیــری قابلیــت اطمینــان بهعنــوان یــک مشــخصة کیفیــت نرمافــزاری

ارائــه نمودنــد .رویکــرد مطرحشــده بــر اســاس معیارهــای ( )DIT3 ،NOC2 ،CBO1ارائــه گردیــده

بــود (« .)Bhatia and Mann 2008پالیــوال ،شریواســتاوا و تیــواری» روشــی بــرای محاســبة قابلیــت

اطمینــان از برنامههــای شــئگرا ارائــه کردنــد .آنهــا در روش خــود اســتفادة مجــدد را بهعنــوان

یکــی از خصوصیــات کیفــی معرفــی کــرده و برخــی از ویژگیهــای مؤثــر بــر اســتفادة مجــدد ،مانند

ویژگیهــای پیچیدگــی ،پیچیدگــی رابــط ،انــدازة کالس و وابســتگی را بررســی نمودنــد (Paliwal,

« .)Shrivastava & Tiwari 2014کارل ،بانســیا» قابلیــت اســتفادة مجــدد را بــا چهــار ویژگــی انــدازة

طراحــی ،اتصــال ،انســجام و پیامدهــی بررســی کردهانــد (« .)Carl and Bansiya 2013ســورش،

پاتــی و راث» در مقالــة خــود بــه بررســی قابلیــت اطمینــان خــودکار در ارزشــیابی و یــا مؤثــر بــودن

آن در توســعة نرمافــزار پرداختنــد .آنهــا نشــان دادنــد کــه شناســایی عوامــل مؤثــر در قابلیــت

اطمینــان میتوانــد در هزینــة توســعة نرمافــزار صرفهجویــی کنــد (.)Suresh, Pati & Rath 2012

بیشــتر مطالعــات صورتگرفتــه در زمینــة ارزیابــی سیســتمهای تعاملــی بــه بررســی و ارزیابــی کلــی
ایــن سیســتمها پرداختــه و در بیشــتر مــوارد از انســان بــرای ارزیابــی اســتفاده نمودهانــد .یکــی از

کارهــای مهمــی کــه میتوانــد در ایــن راســتا صــورت پذیــرد ،خــودکار کــردن ویژگیهایــی اســت
کــه انســان در فراینــد ارزیابــی مــورد توجــه قــرار میدهــد .قابلیــت اطمینــان ،یکــی از معیارهایــی
اســت کــه همــواره در ارزیابیهــای سیســتمهای تعاملــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .ایــن
3. Depth Of Inheritance Tree
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اســت کــه در ایــن مقالــه روشــی جهــت خــودکار کــردن ایــن معیــار ارائــه شــده تــا بتــوان گامــی در
جهــت ارائــة یــک روش کام ـ ً
ا خــودکار بــرای ارزیابــی سیســتمهای تعاملــی و جایگزیــن نمــودن
آن بهجــای انســان برداشــت .بــا توجــه بــه مطالعــات انجامشــده در حــوزة مهندســی نرمافــزار و

سیســتمهای پرســش و پاســخ تعاملــی ،بــرای اندازهگیــری قابلیــت اطمینــان در سیســتمهای IQA

تعریــف آن بدینصــورت انجــام شــد .منظــور از قابلیــت اطمینــان در سیســتمهای  ،IQAتوانایــی

سیســتم در انجــام کارکردهــای خواستهشــده از سیســتم تحــت شــرایط محیطــی یکســان بــرای

مــدت زمــان خــاص و بــا در نظــر گرفتــن دقــت سیســتم اســت .نحــوة اندازهگیــری ایــن معیــار بــر
اســاس تعریــف ارائهشــده صــورت گرفــت.

 .4روش پژوهش

بــا توجــه بــه اینکــه يــک سيســتم پرســش و پاســخ تعاملــی از دو موجوديــت سيســتم و کاربــر

تشــکيل شــده و گســتردگی ویژگیهــا از جنبههــای مختلــف امــکان ایجــاد یــک روش اســتاندارد

و جامــع را بســیار ســخت میســازد ،جایگزیــن کــردن مرحلــ ه بــهمرحلــه و محاســبة خــودکار

ویژگیهــا تــا حــدود زیــادی میتوانــد بــه فراینــد خــودکار کــردن ارزیابــی سیســتمها کمــک

نمایــد .یکــی از ایــن ویژگیهــا قابلیــت اطمینــان یــک سیســتم پرســش و پاســخ اســت کــه در
توســعة ســامانههاي پرســش و پاســخ تعاملــی ،محاســبة خــودکار آن جهــت خودکارســازی فراینــد

ارزیابــی ضــروري بــه نظــر ميرســد .بــا توجــه بــه اینکــه در بیشــتر ارزیابیهــای صورتگرفتــه
از معیــار کیفــی یــا کمــی اســتفاده شــده اســت ،در روش پیشــنهادی ،بــرای محاســبة معیــار قابلیــت

اطمینــان از هــر دو معیــار کیفــی و کمــی بهــره گرفتــه شــد تــا مقــدار حاصــل بــرای قابلیــت اطمینــان

دقیقتــر باشــد .بــرای ترکیــب ایــن دو معیــار رابطــة پیشــنهادی بهصــورت معادلــة  1آورده شــده
اســت.
()1

n

Re liability= α Rquntity + ∑ β i × Scorei
i =1

کــه در آن  R quntityمیــزان قابلیــت اطمینــان کمــی بهدســتآمده از سیســتم و Score i

امتیــاز iامیــن پرســش از پرسشــنامة ارزیابــی کیفــی α ،و  βضرایــب تأثیــر و  nتعــداد ســؤاالت

پرسشــنامه اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای محاســبة قســمت کیفــی رابطــة پیشنهادشــده از

رگرســیون بهــره گرفتــه شــد کــه در ادامــه ،نحــوة محاســبه بیــان شــده اســت.
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 .1-4سيستم تعاملي پايه

بــرای محاســبة قابلیــت اطمینــان سیســتمهای  ،IQAنیــاز بــه دسترســی کامــل بــه کلیــة

قســمتهای ســختافزاری و نرمافــزاری ایــن سیستمهاســت .از آنجــا کــه ایــن امــکان بــرای

سیســتمهای موجــود فراهــم نبــود ،یــک سیســتم تعاملــی پایــه در آزمايشــگاه تکنولــوژی زبانهــای

طبیعــی 1دانشــگاه «شــاهرود» طراحــی شــد و از آن ،جهــت ارزیابــی روش پیشــنهادی بهــره گرفتــه
شــد .ایــن سيســتم بــر خــاف سيســتمهاي پيشــين کــه عمدتـاً از تجزيــه و تحليلــي معنايــي و گرامري

اســتفاده ميکننــد ،مســتقل از زبــان طراحــي شــده اســت؛ یعنــی ايــن سيســتم بــا در اختيــار داشــتن

پايــگاه دادگان مناســب هــر زبــان ميتوانــد بــه ســؤاالت مطرحشــده بــه آن زبــان پاســخ دهــد.

در سيســتم طراحيشــده از ســه پایــگاه داده 2بــا نــام WMPR-QA2-2015

WMPR-QA1-2015،و

 WMPR-QA3-2015جهــت آمــوزش و ارزيابــي اســتفاده شــد (شــهرآیینی و زاهــدی  .)1395بــرای

بهبــود عملکــرد سیســتم پایــه ،تغییراتــی در نحــوة بازیابــی نتایــج آن بــهکمــک شــبکة عصبــی ایجــاد

گردیــد تــا پاســخ ارائهشــده از دقــت باالتــری برخــوردار باشــد .نتايــج حاصــل از ايــن بهينهســازي
در مقالــة «حســینی و زاهــدی ( )1395آورده شــده اســت.

 .2-4انتخاب ویژگی در ارزیابی کمی

از آنجــا کــه ســامانة طراحیشــده بــرای سیســتم پرســش و پاســخ تعاملــی و دیگــر سیســتمها

یــک ســامانة تحــت اســت ،بنابرایــن ،بــرای ارزیابــی ک ّمــی آن میبایســت یــک مجموعــة بهين ـه از
معيارهــاي ارزيابــي قابليــت اطمینــان ایجــاد شــود کــه اوالً همــة جوانــب الزم بــراي ايــن ارزيابــي را

پوشــش دهــد و ثانيــاً از نظــر پيچيدگــي و ســربارهاي ارزيابــي کمينــه باشــد (Carl and Bansiya

 .)2013بــراي تحقــق ايــن هــدف رويکردهــاي گوناگونــي قابــل بهکارگيــري هســتند کــه رويکــرد

مــورد اســتفاده در ايــن مقالــه گزينشــي اســت .در ايــن رويکــرد ،ابتــدا مجموعــة معيارهــاي موجــود
بهدقــت تجزيــه و تحليــل و بررســي شــد .ســپس ،بــر اســاس يکســري ضوابــط ،معيارهــاي
موجــود گزينــش ميشــوند تــا مجموعــة بهينــه از بيــن معيارهــا بــراي ارزيابــي قابلیــت اطمینــان

انتخــاب گردنــد .مجموعــة معيارهايــي کــه بهعنــوان مبنــا در نظــر گرفتــه شــدند تــا انتخــاب
نهايــي از بيــن آنهــا صــورت پذيــرد ،معيارهــاي C&K3و MOODهســتند .ایــن دو مجموعــه ،بــرای
ارزیابــی از معيارهــای ش ـئگرا بهــره میگیرنــد ( .)Carl and Bansiya 2013معیارهــای  C&Kبــرای
3. Chidamber and Kemerer
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اندازهگیــری پیچیدگــی طراحــی بــر اســاس تأثیــر آنهــا روی ویژگیهــای کیفیــت ،ماننــد قابلیــت

فهــم ،قابلیــت نگهــداری و قابلیــت اســتفادة مجــدد تعریــف شــدهاند و مجموعــة معيارهــاي MOOD

بــه یــک مکانیســم ســاختاری شـئگرا ،ماننــد نهانســازی ،ارثبــری ،چندریختــی و اتصــال بـهکار
گرفتــه میشــوند ( .)Laheeb & Ibrahim 2013بــرای انتخــاب و تشــکیل مجموعــة بهینــة ویژگیهــا بر

اســاس مطالعــات قبلــی ،از پنــچ ضابطــة قابلیــت ســنجش ابعــاد کیفــی ،قابلیــت ســنجش خصوصیــت

کیفــی اســتفادة مجــدد (منظــور ضابط ـهای کــه یکــی از ویژگیهــای اتصــال ،انســجام ،وراثــت یــا

پیچیدگــی را بررســی کنــد) ،اعتبارســنجی تجربــی ،قابلیــت اســتفادة زودهنــگام و تعریــف دقیــق

معیــار بهــره گرفتــه شــد کــهمعیارهــای  C&Kو معیارهــای MOODایــن چنــد ضابطــه را پوشــش
میدادنــد ( .)Suresh, Pati & Rath 2012بــا توجــه بــه ایــن ضوابــط ،هشــت معیــار ،DIT2 ،WMC1
2

 AIF7 ،LOCM6 ،CBO5 ،RFC4 ،NOC3و  MIF8تحــت عنــوان یــک مجموعــة کمینــه بــرای ســنجش

قابلیــت اطمینــان مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .توضیحــات مربــوط بــه هــر یــک از ایــن ویژگیهــا

در جــدول  ،1آورده شــده اســت .بــا توجــه بــه آزمایشــات و بررسـیهای صورتگرفتــه ،تأثیــر هــر
یــک از ایــن معیارهــا بهصــورت مجــزا بــرای محاســبة قابلیــت اطمینــان مــورد بررســی قــرار گرفــت

کــه در نهایــت ،بــرای  CBO ،LOCM ،RFC ،DIT ،WMCارتبــاط معکــوس و بــرای  NOCرابطــة
مســتقیم در نظــر گرفتــه شــد.

جدول  .1ویژگیهای کمی در نظر گرفتهشده برای ارزیابی سیستم پرسش و پاسخ تعاملی
ویژگی

توصیف عملکرد

WMC

تعداد روشهای هر کالس را اندازهگیری میکند.

DIT

طول طوالنیترین مسیر ارثبری از یک کالس به کالس ریشه

RFC

تعداد روشهای پاسخدهنده به پیام دریافتی یکی از اشیای کالس

LOCM

نبود چسبندگی داخل کالس

CBO

تعداد کالسهای پیوسته به یک کالس خاص

NOC

تعداد کالسهایی که از یک کالس ارث میبرند

 AIFو

MIF

میزان استفاده از تکنیک وراثت در ساختار اشیا

3. Number Of Children
8. Method Inheritance Factor

2. Depth of Inheritance Tree

1. Weighted Methods Per Class

5. Coupling Between Object Classes

4. Response For a Class

7. Attribute Inheritance Factor

6. Lack Of Cohesion in Method
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بــر ایــن اســاس ،بــرای اندازهگیــری میــزان قابلیــت اطمینــان در ارزیابــی کمــی بعــد از بررســی

حالتهــای مختلــف ،رابطــة زیــر پیشــنهاد گردیــد تــا بیانگــر بهتــر ارتبــاط بیــن هــر کــدام از
ویژگیهــا بــا میــزان قابلیــت اطمینــان باشــد.
()2

) + log(10 + NOC

1
R
×= K
quantity
WMC × DIT × RFC × LCOM ×CBO

در ایــن رابطــه K ،ضریــب تأثیــر اســت .مقــدار ایــن ضریــب میتوانــد بیــن بــازة  10تــا 20

باشــد کــه در روش پیشــنهادی مقــدار  ،Kدر عــدد  15نتایــج مطلوبتــری را از خــود نشــان داد.
 .3-4نتایج ارزیابی کمی

همانطــور کــه در بخــش قبــل اشــاره شــد ،هــر یــک از معیارهــا در محاســبة قابلیــت اطمینــان

میتوانــد تأثیــری مســتقیم یــا معکــوس و یــا حتــی خنثــی بــه نرمافــزار داشــته باشــد .بنابرایــن ،بــا

توجــه بــه آزمایشهــای صورتگرفتــه ،ارتبــاط بیــن هــر یــک از ویژگیهــا بــا خروجــی تعییــن
و بــا بهکارگیــری رابطــة  2میــزان قابلیــت اطمینــان محاســبه گردیــد .بهعنــوان نمونــه ،ارزیابــی

ســاختار مدیریــت بانــک اطالعاتــی سیســتم طراحیشــده در جــدول  ،2نشــان داده شــده اســت.
جدول  .2نمونهای از ارزیابی انجامشده بر روی بانک اطالعاتی سیستم پرسش و پاسخ طراحیشده
متریک

تأثیر

کالس DBMS

کالس ارائهدهنده

کالس امنیتی

WMC

معکوس

2

3

2/3

DIT

معکوس

3

2/9

4

RFC

معکوس

4

3/8

3/5

LOCM

معکوس

4

4

3/8

CBO

معکوس

4

4

3/7

NOC

مستقیم

4

3

1

قابلیت اطمینان

3/67

4/25

3/5

همانطــور کــه در جــدول  ،2نمایــش داده شــده ،بــهازای هــر متریــک تأثیــر آن بیــان شــده

اســت و بنابرایــن ،بــا توجــه بــه مقــدار هــر یــک و تأثیــر آن و بــا قــرار دادن در معادلــة  2میتــوان

مقــدار قابلیــت اطمینــان را محاســبه نمــود .بهطــور مثــال ،بــرای پارامتــر  WMCچــون رابطــة معکــوس
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دارد و مقــدار آن  4اســت ،بــرای مقــدار آن در رابطــة  2عــدد یــک (حداکثــر مقــدار  5امتیــاز در

نظــر گرفتــه شــده اســت) در نظــر گرفتــه میشــود .قابــل ذکــر اســت کــه قابلیــت اطمینــان بــرای
ســاختار بانــک اطالعاتــی ،ســاختار مدیریــت خطــا و اســتفاده از نرمافــزار بهصــورت جداگانــه

بــرای سیســتم پایــه تعاملــی در آزمایشــگاه محاســبه گردیــد .عــدد بهدسـت آمــده بــرای هــر قســمت

(کــه امتیــازی بیــن  1تــا  5اســت) ،نرمالیــزه شــده و بهترتیــب ،بــرای هــر قســمت گــزارش گردیــد.
بــرای محاســبة نهايــي قابليــت اطمينــان ميانگيــن ايــن ســه عــدد حاصــل در نظــر گرفتــهشــد .نتايــج
بهدســتآمــده بــهتفكيــك در جــدول  ،3آورده شــده اســت.

جدول  .3مقادیر حاصل از قابلیت اطمینان برای بخشهای مختلف

مقدار قابلیت اطمینان

ساختار بانک اطالعاتی بهطور متوسط

ساختار مدیریت خطا

استفاده از نرمافزار

3/8

4/2

4/8

 .4-4ارزیابی کیفی و نتایج آن

ارزیابــی کمــی متأســفانه اطالعــات کافــی دربــارة کیفیــت تعامــل سیســتم بــا کاربــر و اینکــه

آیــا تعامــل موفقیتآمیــز خاتمــه یافتــه اســت یــا خیــر ،ارائــه نمیکنــد .بــه همیــن دلیــل ،تنهــا
از طریــق ارزیابــی کمــی نمیتــوان بــه قابلیــت اطمینــان یــک سیســتم بهصــورت صحيــح دســت

یافــت (حســینی و زاهــدی  .)1397بنابرایــن ،در روش پیشــنهادی از ارزیابــی کیفــی نیــز بــرای
محاســبة مناس ـبتر قابلیــت اطمینــان سیســتم بهــره گرفتــه شــد .بــرای ارزیابــی کیفــی پرسشــنامهای

تهیــه شــده و در اختیــار کاربــران قــرار گرفــت تــا بــر اســاس امتیــاز بهدســتآمــده از آن ،میــزان

قابلیــت اطمینــان سیســتم محاســبه شــود« .هاراباگویــی» و همکارانــش ،بــر اندازهگیــری ســه ویژگــی
از سیســتمهای پرســش و پاســخ تعاملــی بهوســیلة پرسشــنامه تأکیــد میکننــد .ایــن ســه ویژگــی

عبارتانــد از (:)Harabagiu et al. 2005

الــف) کارآمــدی :1تعــداد پرس ـشهایی کــه کاربــر بایــد بــرای دســتیابی بــه اطالعــات مــورد نظــر
مطــرح کنــد؛

ب) تأثیرگذاری :2صحت پاسخهای ارائهشده توسط سیستم؛
ج) رضایت عمومی کاربر از عملکرد سیستم.
2. effectiveness

1. efficiency
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بــر اســاس ایــن ســه ویژگــی ،پرسشــنامهای مشــتمل بــر  17ســؤال توســط افــراد خبــره در

ارزیابــی سیســتم پرســش و پاســخ تعاملــی تهیــه گردیــد .قبــل از اینکــه پرسشــنامه بــرای ارزیابــی

سیســتمها در اختیــار کاربــران قــرار گیــرد ،پایایــی آن بــا اســتفاده از روش بازآزمایــی مــورد بررســی
قــرار گرفــت .بدینصــورت کــه آزمــون ارزیابــی بیــش از یکبــار در یــک گــروه  20نفــره تحــت

شــرایط یکســان مــورد بررســی قــرار گرفــت و بــا توجــه بــه نمــرات دادهشــده بــه ســؤاالت ،ضریــب
همبســتگی محاســبه و ســؤاالت بــا وابســتگی بــاال حــذف گردیــد .در نهایــت ،تعــداد  13پرســش
مــورد تأییــد بــود و در آزمــون ارزیابــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .از کاربرانــی کــه بــا سیســتم
ی بیــن  1تــا
کار میکردنــد ،خواســته شــد تــا در انتهــای کار در پاســخ بــه ایــن پرس ـشها امتیــاز 

 5بهعنــوان قابلیــت اطمینــان سیســتم اختصــاص دهنــد .بهطــور نمونــه ،تعــداد  5پرســش از 13

پرسشــی کــه در پرسشــنامه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــود ،در جــدول  ،4آورده شــده اســت.
جدول .4نمونهای از سؤاالت پرسشنامه
شماره سؤال سؤال

1

تا چه حدی سناریوی در نظر گرفتهشده واقعگرایانه بود؟ بهعبارت دیگر ،آیا این سناریو به وظایفی که
شما میتوانستید در اجرای کار تصور کنید ،شباهت داشت؟

3

آیا دسترسی به اطالعات مورد نظرتان برای شما ساده بود؟

4

آیا کار با این سیستم بهگونهای بود که در آینده مجددا ً از این سیستم استفاده نمایید؟

12

طول مدت زمانی را که برای انجام این کار بهخود اختصاص دادید را چگونه ارزیابی میکنید؟

13

اگر شما مجبور به انجام وظیفهای شبیه به آن چیزی که در سناریو توضیح داده شده ،بودید ،فکر
میکنید دسترسی داشتن به سیستم آزمایشگاه به شما کمک میکرد؟
الف) گزارش نهایی شما را بهبود میبخشید؟
ب) به سؤاالت خاصی که شما بهطور جاری در پاسخ دادن به آنها مشکل داشتید ،پاسخ میداد؟
ج) سرعتی را که شما با آن اطالعات را مییابید ،افزایش میدهد؟
د) اطالعاتی را که شما نسبت به آنها آگاهی ندارید ،مییابد؟

جــدول  ،5نتایــج حاصــل از فراوانــی نمــرات کلــی شــرکتکنندگان در ارزیابــی را نشــان

داده اســت .تعــداد شــرکتکنندگان  250نفــر از دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی «شــاهرود» بودنــد
کــه نســبت بــه نحــوة اســتفاده از سیســتم آگاهــی کامــل داشــتند.
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جدول .5فراوانی نمرات دادهشده
پرسش

امتیاز 1

امتیاز 2

امتیاز 3

امتیاز 4

امتیاز 5

امتیاز متوسط

1

-

-

21

56

173

4/608

2

12

17

51

75

95

3/896

3

-

26

67

84

73

3/816

4

-

12

38

127

73

4/044

5

-

27

33

91

99

4/048

6

-

20

84

109

37

3/652

7

-

35

34

81

100

3/984

8

10

43

57

64

76

3/612

9

-

24

31

79

116

4/148

10

-

33

72

77

68

3/720

11

10

19

52

78

91

3/884

12

-

-

28

107

115

4/348

13الف

-

46

73

54

77

3/648

13ب

-

11

54

99

86

4/040

13ج

-

21

62

89

88

4/096

13د

-

26

74

79

71

3/780

 .5-4رگرسیون خطی

تحلیــل رگرســیون ،تکنیکــی آمــاری بــرای بررســی و مدلســازی ارتبــاط بیــن متغیــر وابســته

و متغیــر مســتقل بــوده و هــدف آن پیشبینــی متغیــر وابســته از روی متغیــر و یــا متغیرهــای مســتقل
اســت .در رگرســیون ســادة خطــی بــه بررســی رابطــة یــک متغیــر مســتقل (پیشبیــن) و یــک متغیــر

وابســته پرداختــه میشــود .حــال ،اگــر تعــداد متغیرهــای مســتقل در ایــن رابطــة خطــی بیــش از
یــک عــدد شــود ،مــدل رگرســیون ،خطــی چندگانــه نامیــده میشــود .معادلــة رگرســیون خطــی

چندگانــه بهصــورت  Y = a + b1X1 + b2X2 + … + bnXnاســت .بــرای پیشبینــی ضرایــب مربــوط
بــه هــر امتیــاز بــا توجــه بــه امتیــاز کلــی دادهشــده توســط هــر کاربــر از رگرســیون چندگانــه بهــره
ت آمــده بــرای هــر ســؤال در جــدول  ،6آورده شــده اســت.
گرفتیــم .ضرایــب بهدس ـ 
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جدول  .6ضرایب بهدستآمده برای هر سؤال
شماره سؤال

ضریب

شماره سؤال

ضریب

1

0/8204

10

- 0/0835

2

0/0229

11

- 0/0543

3

- 0/9559

12

1/6062

4

1/1048

13a

1/0930

5

1/0073

13b

- 0/6731

6

- 1/0190

13c

- 1/1929

7

0/3639

13d

4/6272

8

- 0/4822

مقدار ثابت معادله

1/4445

9

0/9072

مقدار α

1/527

 .6-4معیار ارزیابی

بــرای ارزیابــی نتایــج حاصــل از مــدل بهدســتآمــده بــا دادههــای واقعــی از ســه ســنجة

آمــاری ضریــب تعییــن  ،R2جــذر میانگیــن مربعــات خطــا  )RMSE(1و درصــد میانگیــن مطلــق خطــا
 )MAPE(2اســتفاده گردیــد .روابــط مربــوط بــه ایــن معیارهــا در روابــط  3تــا  5نشــان داده شــده
اســت.

()3

n

∑ei

= RMSE

i =1

n

()4

1 n ei
∑ ×100
n i =1 Y i

()5

2

2

=
MAPE

n

)∑ (Y − y
i

i =1
n

) ∑ (Y − Y
i

R2 = 1 −

i =1

در ایــن روابــط  nتعــداد پیشبینیهــا و  eiخطــای پیشبینــی اســت کــه از تفــاوت مقادیــر
2. Mean Absolute Percentage Error

830

1. Root Mean Square Error
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پیشبینــی شــده و مقادیــر واقعــی بهدســت میآیــد و  Yiمقادیــر واقعــی اســت .همانطــور کــه در

جــدول  ،6نشــان داده شــده ،مقــدار تعــدادی از ضرایــب مثبــت و مقــدار تعــدادی از آنهــا منفــی
اســت .عالمــت بهدس ـت آمــده بــرای ایــن مقادیــر بــهمعنــای تأثیــر هــر یــک از ایــن ویژگیهــا در

معادلــه اســت .یعنــی ویژگیهایــی کــه دارای ضریــب مثبــت هســتند ،تأثیــر مســتقیم و آنهایــی کــه
دارای عالمــت منفــی هســتند ،تأثیــر معکــوس دارنــد .همچنیــن ،معادلــة خــط رگرســیونی بهدسـت
آمــده میبایســت مــورد ارزیابــی قــرار میگرفــت تــا صحــت معادلــة بهدســتآمــده مــورد بررســی

قــرار گیــرد .بــا توجــه بــه معیارهــای ارزیابــی در نظــر گرفتــهشــده ،نتیجــة حاصــل از ایــن معیارهــا در

جــدول  ،7نشــان داده شــده اســت.

جدول  .7نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی
نوع معیار

ضریب R2

MSE

MAPE

اندازه

0/85

0/15

 5درصد

همانطــور کــه در بــاال توضیــح داده شــد ،ضرایــب بهدسـتآمده بــرای هــر پرســش ،حاکــی

از میــزان تأثیــر آن در ارزیابــی اســت .بنابرایــن ،هرچــه مقــدار قــدر مطلــق ایــن ضریــب بیشــتر،

تأثیرگــذاری آن بیشــتر و هرچــه مقــدار آن کمتــر باشــد ،تأثیــر آن در خروجــی کمتــر خواهــد بــود.

در ادامــه ،بــرای بررســی بیشــتر ایــن ضرایــب ،ویژگیهــا تکتــک حــذف و یــا اضافــه شــدند تــا

تأثیــر آنهــا در خروجــی مــورد بررســی قــرار گیــرد .در نهایــت ،بــا در نظــر گرفتــن یــک مقــدار

آســتانة برابــر بــا  ،0/5ســؤاالتی را کــه ضریــب آنهــا (بــدون در نظــر گرفتــن عالمــت) کمتــر از ایــن
مقــدار بــود ،حــذف گردیــد .بــر ایــن اســاس ،ســؤاالت  10 ،8 ،7 ،2و  11از مجموعــة پرسشــنامه

حــذف و دوبــاره مدلســازی انجــام پذیرفــت .نتایــج بهدســتآمــده بیانگــر بهبــود نتایــج نســبت بــه
حالــت قبلــی بــود (جــدول .)8

جدول  .8نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی بعد از حذف پرسشها
نوع معیار

ضریب R2

MSE

MAPE

اندازه

0/91

0/09

 3درصد

نتایــج حاصــل از مقایســة ایــن دو حالــت در شــکل  ،1نمایــش داده شــده اســت .در ایــن شــکل
بــا حذفشــدن پنــج ســؤال از ســؤاالت پرسشــنامه (تقریبــاً معــادل حــذف  38درصــد ســؤاالت)
توانســتیم بــه نتیجــة مطلــوب دســت پیــدا کنیــم .در نهایــت ،بــا بهدســت آمــدن ضرایــب هــر ســؤال
831
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ﻧﻮع ﻣﻌﻴﺎر

اﻧﺪازه

ﺟﺪول  .8ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ
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MSE

MAPE
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 3درﺻﺪ

ﭘﻨﺞکــردن
نرمالیزه
ـی ﺑﺎسیســتم
ـاز ک ّمـ
دادن ایـ
دادهــرار
ﻧﻤﺎﻳﺶــن ،ق
ﺷﻜﻞــر،1و همچنی
ﺣﺎﻟﺖبــادریکدیگ
اﻳﻦـبدوآنهــا
ﻣﻘﺎﻳﺴﺔترکیـ
ﺞ ﺣﺎﺻﻞ از و
ـنﺳـﺆاﻻت ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺳـﺆالایـاز
ﺣﺬف وﺷﺪن
ﺷﻜﻞ
اﺳﺖ.ـندرامتیـاﻳﻦ
ﺷﺪه
ـکﺿـﺮاﻳﺐ ﻫـﺮ ﺳـﺆال و
آﻣـﺪن
ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺑﺎ ﺑ
ﻛﻨﻴﻢ.را در
ـت ﭘﻴﺪا
دﺳﺖ
ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ
ﺳﺆاﻻت(
درﺻﺪ
ﺮﻳﺒﺎً ﻣﻌﺎدل ﺣﺬفاعـ38
دﺳﺖـرای یـ
معادلﻪــة  1بـ
مطابــق بــا
اطمینــان
ﻣﻄﻠﻮبقابلیـ
ـوان مقــدار
ـک)ﺑﻪمیتـ
صفــر و یـ
ـدد بیــن
ـداد (عـ
ﻳﻚ( ﻣـﻲﺗـﻮان ﻣﻘـﺪار
ﺻﻔﺮ و
ﺳﻴﺴﺘﻢ و
اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻤ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
ﻴﺐ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
روش
ﺑﻴﻦ کــه
)ﻋﺪدنمــود
اﻋﺪادادعــا
اﻳﻦــوان
ﻛﺮدنمیت
ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰهشــده
ـج گزارش
توجـﻲـه بــه نتایـ
اﻳﻦــن ،بــا
دادنبنابرای
ﻗﺮارـود.
ـبه نمـ
سیسـوـتم محاسـ
ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ روش
ﮔﺰارشﺷﺪه
ـتﻧﺘﺎﻳﺞ
قابلیـﺑﻪ
ـریﺗﻮﺟﻪ
گیـﺑﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﻧﻤﻮد.
ﻳﻚ
ـر ﺑﺮا
بیانگـ1
ـنهادیﻣﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﻣﻲهای
سیســتم
اطمینــان در
ـت اندازه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪجهـ
ﺳﻴﺴﺘﻢ مناســب
ـک روش
ارائـيـة یـ
ﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن را پیشـ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺳﺐ
روش
پرسـﻳﻚ
ﻨﻬﺎدي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اراﺋﺔ
ﺟﻬﺖــت.
تعاملــی اس
پاســخ
ـش و

ﺷﻜﻞ  .1ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺬف و ﺑﺪون ﺣﺬف ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي 11 ،10 ،8 ،7 ،2
شکل  .1نمودار مقایسه بین معیارهای ارزیابی برای حالت حذف و بدون حذف پرسشهای 11 ،10 ،8 ،7 ،2

ﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
گيري
ه
نتيج
.5
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك در ﺣﻮزة ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي  IQAو اراﺋﺔ ﻳﻚ ﻣﺪل ﺧﻮدﻛﺎر ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ،در

اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘـﻮان
ﺳﻴﺴﺘﻢمﻫﺎي
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ
وﻳﮋﮔﻲدرﻫﺎي
)ﻛﻪ ﻳﻜﻲ
بــهاﻃﻤﻴﻨﺎن
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﺳﺖ(،یــک
ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ارائــة
های  IQAو
ارزیابــی سیســت
حــوزة
بســیار ازانــدک
تحقیقــات
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔتوجــه
ﻣﻘﺎﻟﻪ روﺷﻲ ﺑﺮاي بــا
ﻲ در ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرﻧﻤﻮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮداﺷﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺑﺮان واﻗﻌﻲ ،وﻇﺎﻳﻒ واﻗﻌـﻲ و ﺳﻴﺴـﺘﻢ واﻗﻌـﻲ از
مــدل خــودکار جهــت ارزیابــی اینگونــه سیســتمها ،در ایــن مقالــه روشــی بــرای محاســبة قابلیــت
ﮔﻲﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ .روش اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻪ اﻧـﺪازهﮔﻴـﺮيﻫـﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ
اطمینــان (کــه یکــی از ویژگیهــای مــورد ارزیابــی سیســتمهای تعاملــی اســت) ،ارائــه شــده
ﻴﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖﻛﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم در اﻳﺠﺎد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ ،اﻳـﻦ
ﻣﻲــت.
اﻧﺠﺎمرداش
تعاملــی ب
ﻛﺎرهای
سیســتم
ﻳﻚــی
فراینـراـددرارزیاب
واﻗﻌﻲنمــودن
خودکار
ﻛﺎرﺑﺮانجهﺑﻪــت
گامــی در
دركتــا بتـ
ﭼﻮب ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪاســت
دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ
ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻣﺤﻴﻂ
وﻇﻴﻔﻪاي
ﺷﻜﻞ
ـوان ﻛﻪ
ﻓﺮاﻳﻨﺪي
پژوهــش
هــای ایــن
دﻳﮕﺮویژگی
واقعــی از
واقعــی و
وظایــف
واقعــی،
اســتفاده از
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﻮد در
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي
سیســتمﺳﺎزي
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل
ﻧﻬﺎﻳﺖ ،اﻳﻦ
ﻧﻤﺎﻳﺪ .در
کاربــرانﻛﻤﻚ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﻨﻨﺪ،
ﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ
روش در
ـت.ﺑﺰرﮔﻲ
ف اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺗﻮاناسـﮔﺎم
ﺑﺮداﺷﺖ.ــوان یــک ابــزار ارزیابــی مقطعــی بــه
توانــد بهعن
يـی می
قبولـ
ارزﻳﺎﺑﻲـد قابــل
ـده تــا حـ
ارائهشـ

ﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

اندازهگیریهــای قابلیــت اطمینــان بــا تعــداد محــدود کاربــر ب ـهکار گرفتــه شــود .از طــرف دیگــر،

بــا توجــه بــه رعایتکــردن اســتانداردهای الزم در ایجــاد پرسشــنامهها ،ایــن چارچــوب میتوانــد

ﻴﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ،و ﻣﺮﺗﻀﻲ زاﻫﺪي .1395 .ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺦ اراﺋﻪﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ .ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
بــه درک فراینــدی کــه کاربــران بــهشــکل واقعــی وظیفـهای را در یــک محیــط کار حقیقــی انجــام
ﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ .ﻫﻤﺪان .ﺻﻔﺤﺎت .91-84

میدهنــد تــا بــه یــک سیســتم پرســش و پاســخ تعاملــی اطمینــان کننــد ،کمــک نمایــد .در نهایــت،

__ .1397 .اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺘﻦ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ .ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺮدازش و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت -1737 :(4) 33
.1760

اینکــه بــا مدلســازی دیگــر ویژگیهــای موجــود در فراینــد ارزیابــی و کمــک بــه حــذف انســان

برداشــت.
ارزﻳﺎﺑﻲهای
سیســتم
فراینــد
بزرگــی
تــوان گام
__ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺴﻦﭘﻮر.می
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ .ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق ﺗﺒﺮﻳﺰ.
تعاملــیﭘﺮﺳﺶ و
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي
ارزیابــیﺑﺮاي
آﻣﺎري ﺟﺪﻳﺪ
درﻫﺎي
وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از
.1397

آﻳﻴﻨﻲ ،ﺳﻠﻴﻤﻪﺳﺎدات ،و ﻣﺮﺗﻀﻲ زاﻫﺪي .1394 .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ .ﭘﺎﻳـﺎنﻧﺎﻣـﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ .داﻧﺸـﻜﺪة
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺎﻫﺮود.
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ،
832
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 مجموعــهای از ويژگيهــای آمــاری جديــد بــرای ارزيابــي سیســتمهای پرســش و.1397 . حمیــد حســنپور،_____
. مجلــه مهندســي بــرق تبريــز.پاســخ تعاملــي

 سیســتم پاســخگوی تعاملــی بــا اســتفاده از تکنیکهــای هــوش.1394 . و مرتضــی زاهــدی، سلیمهســادات،شــهرآیینی
. دانشــگاه صنعتــی شــاهرود، دانشــکدة کامپیوتــر. پایاننامــة کارشناســی ارشــد.مصنوعــی
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محمدمهدي حسيني

متولــد  1362دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة کامپیوتــر گرایــش

هــوش مصنوعــی از دانشــگاه صنعتــي شــاهرود اســت .ایشــان هماکنــون

اســتادیار گــروه مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه آزاد اســامی واحــد شــاهرود

اســت.

پــردازش متــن ،پــردازش تصويــر و حــل مســائل بهینهســازی از جملــه عاليــق

پژوهشــي ايشــان اســت.
علیرضا جاللی

متولــد  1357دارای مــدرک مهندســی کامپیوتــر گرایــش نرمافــزار از دانشــگاه

ماالیــا مالــزی اســت .ایشــان هماکنــون اســتادیار گــروه مهندســی کامپیوتــر
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد شــاهرود اســت.

طراحــی و مهندســی نرمافــزار و تحلیــل و طراحــی سیســتمهای اطالعــات

پژوهشــي
مدیریــت از جملــه عاليــق
اســت 1357 .داراي ﻣﺪرك ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛـﺎﻣ
ايشــانﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺟﻼﻟﻲ،
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

ﻣﻬﻨﺪﺳـ
اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه
ﻫﻢاﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎن
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎاﺳﺖ.
ﻣﺎﻻﻳﺎ ﻣﺎﻟﺰي
ﻣﺪرك ﻣﻬﻨﺪ
 1357داراي
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺟﻼﻟﻲ،

ﺗﺤﻠﻴـﻞ
ﻧﺮماﻓﺰار و
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و
اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮو
اﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
اﺳﺖ.اﺳﺖ.
ﺷﺎﻫﺮودﻣﺎﻟﺰي
واﺣﺪ ﻣﺎﻻﻳﺎ
اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﻳﻖ
واﺣﺪ ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺮماﻓﺰار
ﻃﺮاﺣﻲ و
اﺳﺖ.
ﺷﺎﻫﺮود

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
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