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  1 فصل

 یکارآموز  معرفی حوزه

 



 ی کارآموز   حوزه  يمیرف  دستیار آزمایشگاه 

 

 مقدمه 1-1

ها با محوري  هوش آزمايشنااه رردازش زبا  بیییي به سنرررسنتي دکتر اتتمادی مشنبو  به انجام رر ژه    

 غیر حضنوری شند    گیری  ير س کر نا  باشند. با توجه به شنراي  همهمي  بیییي  مصننوتي   رردازش زبا 

صنورن  Microsoft Teamsها به صنورن کامال مجازی در بخنتر انديشنيها برگزاری جلخنان   همدانشنااه

 گیرد.مي

باشنند   تیدادی کارآموز به نامه ميدر آزمايشنااه دانشنجويا  تحصنیالن تسمیلي مشنبو  کار بر ر ی رايا     

 کنند.کنند   دانش   تجربه تملي کخب ميک ميها در انجام امور محوله کمتنوا  دستیار به آ 

 پرسش و پاسخ تصویری  1-1-1

رردازش زبا  بیییي   رردازش    ،های چشنمایر در حوزه هوش مصننوتيهای اایر   با ریشنرف در سنا 

ها براحي شنده اسن . يسي از مواردی که اایرا با کاربرد تملي در زندگي ر زمره انخنا   هایمخنللهتصنوير  

باشند. در اين مخنلله، يک تصنوير   سنوالي مي  قرار گرفته اسن  بحث ررسنش   راسنخ تصنويریمورد توجه  

شنود   سنیخنتم با تحلی  تصنوير   رردازش متن  ر دی  مربوط به تصنوير به تنوا   ر دی به مد  داده مي

 دهد. ميراسخ مناسیي به سوا  مطرح شده 

 

 



 

 

  2 فصل

در محل استقرار های انجام شدهمشروح فعالیت
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 مقدمه 2-1

باشند. محوري  مخنلله ررسنش   راسنخ تصنويری ميهای صنورن گرفته در مدن کارآموزی بر  فیالی 

ديتاس   ارزيابي  . در ادامهفته شد رگ فرا  ماشین  هوش مصنوتي   يادگیریبا      های الزم مرتیدر ابتدا آموزش 

های جمع آ ری ديتاسن  فارسني مورد بررسني قرار گرف .  کارراه  انجام شند. سنپ   VQA v1ترجمه شنده  

در نهاي  با   شند   یررسنش   راسنخ تصنويری برای دسنترسني تمومي ر ی سنر ر راه انداز سناي  بهمچنین  

     هرس شنننیسنه   ای بنا محورين توجنه بنه ابالتنان کخنننب شنننده   تخنننل  بیشنننتر بنه کلین  مخنننللنه مقنالنه

LXMERT [1]    بر نتايج مخللهآتاایر   VQA [2]  شد.نوشته 

 شده توسط کارآموز انجام  یها ت یها و فعالپروژهشرح  2-2

شنود که در ادامه به شنرح م تصنری  های صنورن گرفته در اين د ره به چندين ب ش تقخنیم ميفیالی 

 شود.اته ميکدام از موارد رردااز هر 

 Deep Learning Specialization  Courseraدوره آمورشی گذراندن 2-2-1

د ره  برای آشننايي بیشنتر با میاحث يادگیری تمیب   شنیسه های تصنیي تصنمیم بر آ  شند که  ابتدا در  

 Deep Learningد ره آمورشننني  میتیر در اين بناره گنذراننده شنننود. بنا تحقیقنان انجنام شنننده    آمورشننني

Specialization     برایdeeplearning.ai     بنا تندريAndrew Ng  هنا   تمنارينانت ناب شننند    ينديو   

 باشد. زير ب ش مي 5شام  که محتوا آ   های مربوط به آ  انجام شد زکوئی

 

• Neural Networks and Deep Learning 

• Improving Deep Neural Networks: Hyperparameter Tuning, Regularization and 

Optimization 

• Structuring Machine Learning Project 

• Convolutional Neural Networks 

• Sequence Models 
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 ترجمه ماشینی   ارزیابی 2-2-2

 انجام شنده اسن . ديتاسن    VQA [2]ک  هما  بور که قیال كکر شند در اين د ره مخنائلي حو  تخن

VQA v1  بايخن  يا ديتاسن  باشند. از اين ر  برای انجام تخنک برای زبا  فارسني ميبه زبا  انالیخني مي

به کمک د    ترجمه شندهکرد   يا ديتاسن  موجود را ترجمه کرد. در اين ب ش ديتاسن   آ ری  فارسني جمع

آ  با ترجمه  ما ارزيابي صنح  ترجمه   شنیاه     ظیفه.  بودموجود       ترگما    Google ماشنیني  گرترجمه

بررسي  ديتاس  ترجمه شدهنتايج آ  بر ر ی       شودمیرفي مي  های ارزيابي ترجمهردر ادامه مییا  انخاني بود.

 .شودمي

 VQA v1دیتاست معرفی  -1-2-2-2

اسن . در اين مجموته برای   VQA v1ديتاسن  که برای تخن  انت اب شنده بود،    ایدادهمجموته    

هر تصنوير سنه سنوا   جود دارد. نوو ا   سنوا  بله   ایر اسن . نوو د م مربوط به تیداد شني در 

راسنخ  جود دارد. برای   10تصنوير اسن    نوو سنوم شنام  سنواالن ديار اسن .  به ازای هر سنوا   

 استفاده شده اس .  2  ترگما  Google 1ترجمه مجموته داده از د  ابزار 

 ارزیابی ترجمه ماشینی معرفی معیار های  -2-2-2-2

  BLEUمییار  .1

های ارزيابي اودکار کیفی  متن ترجمه انخناني در ترين مییاريسي از میر ف  BLEU [3]مییار  

گیرد. هر چه باشند. اين مییار مقداری بین صنفر   يک ميمقايخنه با ترجمه ماشنیني هما  متن مي

ين تر باشند، کیفی  ترجمه ماشیني   شیاه  آ  به ترجمه انخاني بیشتر اس . امقدار به يک نزديک

های مشنابه در ترجمه ماشنیني   انخناني میزا  شنیاه   n-gramمییار برای با مقايخنه میاناین تیداد

 کند.اين د  ترجمه را بررسي مي

𝐵𝐿𝐸𝑈: 𝑁 = 𝐵𝑃 (∏
𝑛-gram(𝑇 ∩ 𝑅)

𝑛-gram(𝑇)

𝑁

𝑛=1

)
1
𝑁 

 BLEU :1فرمول 

 باشد. همچنین کار با آ  بخیار راح    آسا  اس .محاسیه آ  مياز مزايا اين مییار سادگي در     

 
1 www.google.com 

2 targoman.ir 
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گیرد، به سنااتار جمله الیته اين مییار مشنسالتي هم دارد از جمله اينسه میاني کلمان را در نرر نمي

در براي متو    يهای م تل  توجهي ندارد   نتیجه ارزيابي آ  در مقايخننه با ارزيابي انخنناندر زبا 

 کامال متفا ن اس .

برای يک ترجمه نشنا  دهنده اين   0.7تا   0.6بین    BLEU [3]آ رد  مقدار  به بور کلي به دسن     

فا ن با میني يسخنا  اسنتفاده تاسن  که ترجمه قاب  قیو  اسن    احتماال از  اژگا    اصنطالحان م

 شده اس .

 NISTمعیار  .2

ار شنییه یباشند. نحوه محاسنیه اين میهای ترجمه ماشنیني مياز مییار يسينیز    NIST  [4]مییار  

BLEU [3] باشنند   تنها تفا ن در اين اسنن  که برای  ميn-gram    های متفا تي  های م تل   ز

 وا  در نرر گرف .تمي

 METEORمییار  .3

های اودکار ارزيابي کیفی  متن ترجمه شننده اسنن . يسي ديار از مییار  METEOR [5]مییار  

شنود. اين مییار تال ه بر محاسنیه مي   Recall , Precisionاين مییار بر اسناس میاناین هارمونیک  

از جمله در نرر گرفتن کلمان مترادف يا هم میني، تناسنب بیشنتری با  BLEU [3]رفع مشنسالن 

 دارد. های انخانيقضا ن

𝐹𝑚𝑒𝑎𝑛 =  
10𝑃𝑅

𝑅 + 9𝑃
 

𝑝 = 0.5(
𝑐

𝑈𝑚
)3 

𝑀 = 𝐹𝑚𝑒𝑎𝑛(1 − 𝑝) 
              

            :METEOR 2فرمول                 

 GTMمییار  .4

های ارزيابي اودکار کیفی  متن ترجمه شنننده اسننن . اين مییار با يسي ديار از مییار GTMمییار  

 شود.ها محاسیه مي  n-gramدر هناام بیشینه تشابه  Recall, Precision   F-measureمحاسیه 

 نتایج و تحلیل -3-2-2-2

 BLEUمییار  .1

مشناهده شند اين د  ترجمه     BLEU [3]با مییار  Googleبا مقايخنه د  ترجمه ترگما     

کمي بیشننتر اسنن . همچنین  Google  ترجمه یازگیرند   الیته امتامتیاز نزديک به هم مي
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 باشد.به دس  آمد که نشا  دهنده قاب  قیو  بود  ترجمه مي 0.6مقدار نزديک 

  
 ترجمه شده  یها تايد یبر ر   BLEU اریمی جينتا:  1 ريتصو

 

 NISTمییار  .2

 امتیاز بیشتری کخب کرد. Googleنتايج اين قخم  همچو  قخم  قی  به دس  آمد   

  
 ترجمه شده  یها تايد یبر ر   NIST اریمی جيتا:  2 ريتصو

 برای پرسش و پاسخ تصویری  سایتوباندازی ه را  2-2-3

توسن  اتضنا ارتقا ریدا کرد   با همساری   مخنللهاز قی  موجود برای اين   سناي  ببي جلخنان گر هي  

سنازی در ریاده  1اندازی شند تا بر بخنتر اينترن  در دسنترس باشند.بر ر ی سنر ر آزمايشنااه راه  گر ه  ءااتضن

 استفاده شده اس . flask  برای قخم  سر ر از  html, css, java scriptاند از قخم  فران 

 
1
http://194.225.229.203 
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 ساي  ررسش   راسخ تصويری:  ب 3 ريتصو

 آوری دیتاست فارسی طراحی بات تلگرام برای جمع 2-2-4

باشند. از اين ر  برای ررسنش   راسنخ تصنويری در زبا  فارسني ديتاسن  موجود نمي شند بور که اشناره  هما     

های م تلفي از جمله درسن  ه. راصنورن گرف بحث   بررسني    سن ،آ ری ديتاجمع  مناسنب برای يافتن ر ش 

آ   های انجام شده تصمیم بر. با بررسي  ریشنهادی بود  هایگزينه  بان تلارام  تیاملي  سناي ، بازی   بکرد   

در     ی برای انجنام آ  نیناز بودچو  زمنا  کمتر شنننود آ ری ديتنا راه انندازیبرای جمع تلارام  بنان   کنهشننند  

سنناريو مد نرر بود که در اينجا  ن سنهبرای راه اندازی با  رسنید.به نرر مي  موارد ریشننهادیتر از سناير دسنترس 

 .رردازمسازی شده ميریادهبه توای  سناريو 

شنود   کاربر تنها همراه با سنوا  برای کاربر ارسنا  مي  تصنويربا شنر و کار از جانب کاربر يک  در اين سنناريو  

آ ری بهینه ديتا   كایره در سنر ر  همچنین کار ديار براحي ديتابی  برای جمع بايد به سنوا  راسنخ دهد.

کد ا لیه    گر ه مورد بررسني قرار گرف . ءاتضنا  بقیه اينجانب، توسن    ديتابی  ا لیه توسن  ر  از براحي  بود.  

در ادامه تالش کرديم    1لب رر ژه موجود اسن .سنازی گی کد اين ریاده  رايتو  نوشنته شند.زبا   بان تلارام با 

 
1 https://gitlab.com/maryamhashemi/pvqa-dataset 
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  .ک جناو تبییر دهیم. در اين مخیر موارد م تلفي توس  همه اتضا بررسي شد رسازی را با فريمونوو ریاده

 

 
 یريبان تلارام ررسش   راسخ تصو:  4 ريتصو

 

 LXMERT Model Compression for Visual Question Answeringمقاله  2-2-5

 LXMERT Model Compression forمقاله با موانوو    سنازیآمادهدر ر ش راياني د ره کارآموزی مشنبو   

Visual Question Answering        شنیسه  شنديم. در اين مقاله تاایر هرسLXMERT [1]  بر دق  مد  بر

 مورد بررسي قرار گرف . LXMERT [1]  مقايخه آ  با شیسه کام   VQAمخلله 



 مشروح فعالیت های انجام شده در محل استقرار   دستیار آزمایشگاه 

 

 
 LXMERT[1]مد    :  5 ريتصو

به   متن را    تصنويرباشند که  ميcross-modality     transformer-baseيک مد    LXMERT  [1] شنیسه      

دهد. اين شنیسه به صنورن مي Vision, Language, Cross-Modalityسنه ار جي     گیرد  ميتنوا   ر دی  

Pretrain باشد که بر ر ی چندين ديتاس  از جمله ميQA . آموزش ديده اس 

های م تل   را به ر ش   LXMERT  [1]تصمیم برآ  شد که شیسه    Lottery Ticket [6]با توجه به نرريه      

های  در ادامه به توانی  م تصنری از فرآيند هرس   زير شنیسهشنود.  آمده ارزيابي  هرس کرده   نتايج به دسن 

 .شودرردااته ميتیري  شده 

ترين  درصنند از کوچک  iteration   ،10در هر   متواليکه به صننورن   اسنن فرآيند هرس به اين صننورن      

های شننیسه باقي بمانند ادامه  درصنند از  ز  x. اين فرآيند مادامي که  شننوند های شننیسه د ر ري ته مي ز 

نحوه مسانیزم هرس   سنازی  سنازی شنده اسن . در قخنمتي از ریادهریاده    pytorchشنیسه تصنیي با .بد يامي

، ابهنامنان بنه  جود  Hao Tan     Sai Prasannaبنا    ايمین   از بريب  بنا ارتیناطکرد  ابهنامناتي بنه  جود آمند کنه  

 آمده بربرف شد.

هايي از شنننیسه که د ر   ز  تیدادی از نامیده شننندند.   Good Subnetworkمانده از هرس های باقي ز     

الزم به   .شند نیز تولید مي   random. همچنین شنیسه  شند انت اب   Bad subnetworkبه تنوا   اند ري ته شنده

ها   دق  مد  در هر در نهاي  تاایر نوو شنیسه بر  ز باشند.  كکر اسن  سنايز اين سنه شنیسه با يسديار برابر مي

 [7]. بررسي شد  شیسه سهکدام از اين 

 گیری نتیجه 2-3

کادمیک    انجام کلیه مراح  نوشننتن مقاله   بحث   تیاد  نرر درباره  آتجربه گذراند  کارآموزی در محی   

 بود. مفید گر ه بخیار اوب    ءآ  با اتضا
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 شگاه یآزما اریدست

 

 

 شنهادهایو پ یریگجهینت

 مقدمه 3-1

هنايي اسننن  کنه هر فردی بنايند آ  را فراگیرد. در اين مهنارن  ترينبزرگگر هي از تجربنه ينادگیری   انجنام کنار

له نیز لح  مخنن  درهای ارتیابي  های تلمي در زمینه مهارناين فرصنن  ايجاد شنند تا تال ه بر تجربهد ره  

ار اوبي بود. در یه بخنبهمراه با دانشنجو ارشند تجرگذراند  اين د ره به صنورن گر هي    .شنودتجربیاتي کخنب 

 در کار گر هي ر  هم ياد بایريم.  اين د ره توانختیم از همديار تال ه بر موارد تلمي، نسان ااالقي مورد نیاز

   حوزه/واحد کارآموزیاعالم پیشنهادهایی برای رفع چالش های  3-2

ها دارد. افرادی که  های مناسنب برای اجرا کد افزارکار در حوزه هوش مصننوتي تال ه بر دانش نیاز به سن  

های سن   افزار  دسنترسني به  جملههای آ  از اواهند در زمینه هوش مصننوتي کار کنند بايد همه چالشمي

ها تا رسننید  به نتیجه را در نرر بایرند   صننیر اود در اين موارد افزايش مناسننب   زما  بوالني اجرا کد 

 دهند.
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