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  ي صحت و اصالت نتايجتأييديه

  

  سمه تعالي  ب
  

ا قادراناينجانب  ماره دانـشجويي    مهـس ته    ٩٦٥٢١٤١٦به ـش يلي  كامپيوترمهندـسي دانـشجوي رـش   مقطع تحـص

اينجانب  حـضور و كارـساعت   ٣٠٠ حاـصلمطالب مندرج در اين گزارش  ي  كه كليه  نمايمتأييد ميكارـشناـسي  

و بدون هرگونه دخل و تصرف    پردازش زبان طبيعي دانشگاه علم و صنعت ايرانآزمايـشگاه در ـشركت/كارخانه  

خه ت و موارد نـس ات منبع ذكر كردهبردارياـس خـص ده از آثار ديگران را با ذكر كامل مـش ورت اثبات ـش ام. درـص

با  آموزـشي، پژوهـشي و انـضباطيخالف مندرجات فوق، به تـشخيص دانـشگاه مطابق با ـضوابط و مقررات حاكم 

اينجانب رفتار خواهد ـشد و حق هرگونه اعتراض درخـصوص احقاق حقوق مكتـسب و تـشخيص و تعيين تخلف  

  نمايم. ا از خويش سلب ميو مجازات ر

  

  

  مهسا قادران  : نام و نام خانوادگي  

  ٢٠/١٢/١٣٩٩ : امضا و تاريخ  

  

    



 

 

  

  تشكر و قدرداني: 

ور و آقاي دكتر صالح اعتمادي بسيار سپاسگزارم كه در اين  دطاهر پيله جناب آقاي دكتر محم  ، از استاد گرامي
  هاي راهنمايي  را انجام دهم. همچنين از   ام مرا راهنمايي نمودند تا بتوانم تحقيقات در زمينه مورد عالقهدوره  

  نمايم.نمودند، تشكر مي ياري  در به فرجام رساندن اين دوره مرا   كه جناب آقاي مجيد زرهرن  



 

 

  چكيده 

رسانه  از  روزافزون  استفاده  اينترنت و  با گسترش شبكه جهاني  همواره حجم    ،اجتماعيهاي  امروزه 
از متون در زمينه گسترده  متفاوت اي  نيستند و  ميان كاربران منتشر مي   ،هاي  استناد  متون قابل  شود. همه 

به سليقه و خواسته خود مي  هاي اجتماعي بدون  مورد نظرشان را در شبكه ي  توانند محتواكاربران با توجه 
ي در حال  اوجود نهادي براي ارزيابي دائم حجم عظيم محتوگونه اعتبارسنجي و نظارتي منتشر كنند.  هيچ

محتو با  مقابله  و  مي اانتشار  ناصحيح  محتوي جعلي  انتشار  كه  چرا  شود  واقع  موثر  جعلي مي اتواند  تواند ي 
هاي طبيعي  باشد. كارآموزي اينجانب در آزمايشگاه زبان  داشتهناپذيري براي فرد و جامعه در برپيامدهاي جبران

از شيوع همگاني ويروس كرونا و  است.    دانشگاه علم و صنعت گذرانده شده به شرايط خاص ناشي  با توجه 
درصد قابل توجهي از كارآموزي اينجانب به صورت دوركاري انجام گرفت و ارائه كارها    ، هاي حاكممحدوديت 

  ه صورت گرفته است.به صورت منظم و روزان 

  

  

 - عميق  يادگيري   -تـشخيص موـضع ادعا به متن  -پردازش زبان طبيعي    -هوش مـصنوعي   هاي كليدي:واژه 

 يجعل اخبار تشخيص
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 ي كارآموز   حوزه  يمعرف   دستيار آزمايشگاه 

 

 

 مقدمه ١-١

  و    طبيعي دانشگاه علم و صنعت ايران تحت نظر دكتر محمد طاهر پيله ور هاي  آزمايشگاه پردازش زبان 
  و   تحقيقات  انجام  حال  در  ،مشتاق  دانشجويي  هايگروه   آزمايشگاه  اين  در.  باشد مي   اعتمادي   صالح  دكتر

هايي  سازي ابزار و نوآوري در روش اين آزمايشگاه پياده باشند. هدف اصلي  هاي علمي در اين زمينه مي وهشپژ
است كه بتوانند از متون به زبان فارسي اطالعات مورد نياز تعريف شده را به صورت هوشمند و بدون دخالت  

  انسان با باالترين دقت استخراج كنند و يا با توجه به وظيفه تعريف شده متن مورد نظر را توليد كنند. 

  مايشگاه آزهای وهش ژپ 

  مقاطع در    دانشجو  چند   يا  يك توسط   ،اساتيد   نظر   تحت  و  همفكري   با  و  روز  مسائل  بررسي  از  پس  هاپروژه  
  تعريف  ايگونه   به   كه   است   اين  هاپروژه   از   تعدادي   قوت   نقطه .  شوند مي   مشخصو    تكميل   ي مختلف، تحصيالت

فعاليتب  ، اتمام  از   پس   و  باشند   يكديگر  مكمل   كه   اند شده به  ادغام شوند و  با هم  و يا  توانند  هاي تحقيقاتي 
 صنعتي واالتر منجر شوند. 

  توجه   با شخص  هويت  استخراج  به  توانمي   مثال  براي. است شده  تعريف  آزمايشگاه اين  در  هاي متعددي پروژه 
هاي ه شبك  در   وگو گفت   براي   ابزار   توليد   ، جعلي  اخبار  تشخيص   ، همان شخص    توسط   شده  نوشته   هايمتن   به 

طراحي سيستم جهت پرسش و پاسخ اشاره كرد.    ،آن  ه جداسازي زيرنويس فيلم با توجه به گويند   ،اجتماعي
هاي گيرند و انجام پروژه اي از علم پردازش زبان طبيعي قرار مي هاي تعريف شده زير شاخه هر يك از پروژه 

ابتدا هر پروژه به تعدادي ز  ، تعريف شده از به نتيجه رسيدن  پروژه شكسته ميير غالبا در  شود و نهايتا پس 
    گيرد.ها پروژه نهايي شكل مي هاي كوچكتر و تجميع آنبخش

دستاوردهاي تحقيقات فعالين آزمايشگاه به ياري تجربه و دانش اساتيد و دانشجويان در مقاطع باالتر به صورت  
به كنفرانس براي بررسي و چاپ  اين  مجالت معتبر فرستاده مي ها و  مقاله در آمده و  از مزاياي ديگر  شوند. 

هايي پس از  در صنعت اشاره نمود. چنين پژوهش  ،هاي مستعد عملي از پژوهش  توان به استفاده آزمايشگاه مي 
از آن استفاده و  نيز  كشور  صنعت  در    ، شود از نتيجه كار انجام گرفتهيابند و سعي مي پايان نمي كار تحقيقاتي  

  شود.  واقع   برداري بهره مورد 

  نحوه همكاري اعضا  

هاي منظم با اساتيد راهنما كارها را  باشد كه طي جلسههر گروه متشكل از يك يا چند دانشجو مي 
هاي فعال در آزمايشگاه به بحث در محوريت  متشكل از گروه   ، برند. جلساتي نيز به صورت ميان گروهيپيش مي 

مي  شده  انجام  دستتحقيقات  و  تحقيقات  نتايج  و  مي پردازند  اشتراك  به  را  جلسات  آوردها  اين  در  گذارند. 



 ي كارآموز   حوزه  يمعرف   دستيار آزمايشگاه 

 

 

  در   گروه  هر  تا   شودبررسي و هدايت ميها  ها توسط استاد راهنما و همچنين افراد ساير گروه هاي گروه فعاليت
   .ببرد پيش را  خود  پژوهش ،راستا بهترين

 و  هاموفقيت   از  اعم  ،خود  ارزشمند   تجربيات  دانشجويان   شودمي  باعث  گروهي  جلسات  گونه  اين
گروه   هاشكست ساير  تجربه  از  بتوانند  راه  ادامه  در  همچنين  و  بگذارند  اشتراك  به  با سايرين  استفاده  را  ها 

  قوت   نقاط  از.  كند مي   تقويت نيز    را  مسير  يادامه   براي  هاگروه   انگيزه  منظم  جلسات  وجود  ،اين   بر  عالوه   كنند.
با يكديگر در جهت بهبود و ارتقاء سطح    اعضا  بين   حاكم  دوستانه  فضاي   و   همكاري  ،سالم   رقابت  آزمايشگاه  اين

  كل آزمايشگاه است.
  به   كه  كارشناسي  مقطع  دانشجويان   ، نياز  به  توجه  با  شده   تعريف  هايپروژه   رسيدن  سرانجام  به  براي

  كارشناسي  دانشجويان  براي  خوبي   فرصت  اين.  شوند مي   ملحق  پروژه  به   نيز  باشند   مند عالقه   مربوطه  زمينه 
ي انجام و مديريت  نحوه انجام دهند و با تري شان مطالعات و پژوهش عميقعالقه ي مورد ينه زم در تا باشد مي 

    هايي را به دست آورند.هايي با ابعاد بزرگتر نيز آشنا شوند و آمادگي الزم براي انجام چنين پروژه پروژه 

  امكانات 

باشد. يك آزمايشگاه با  دانشگاه علم و صنعت مي   ،كامپيوتر اين آزمايشگاه تحت نظر دانشكده مهندسي  
قدرت  با  سيستم  پردازنده تعدادي  واحدهاي  و  مختلف  افزاري  سخت  تحقيقات   هاي  انجام  جهت  گرافيكي 

هاي هوش مصنوعي در اختيار دانشجويان قرار داده شده است. البته با توجه به تعداد فعالين در آزمايشگاه  پروژه 
موجود  هاي  ه براي همه اعضا به صورت همزمان وجود ندارد و بر حسب نياز افراد گروه از سيستم امكان استفاد

  كنند.در آزمايشگاه براي انجام كارهاي تحقيقاتي استفاده مي 



 

 

   ٢  فصل

در محل استقرار هاي انجام شدهمشروح فعاليت



  انجام شده در محل استقرار هاي مشروح فعاليت    آزمايشگاه دستيار 

 

  مقدمه ١-٢

اي است كه يادگيري  سيستم پيچيده   ،د. زباننكنها با استفاده از زبان با يكديگر ارتباط برقرار مي انسان
هاي متفاوتي از يك  برداشتانجامد. با وجود اين همچنان اشخاص متفاوت  مي ها به طول  سالآن توسط انسان  

در اليه عميق متن ثابت مي  فهم و يادگيري زبان و  از زبان كنند و واضح است كه  مفاهيم  هاي  تر استخراج 
  .باشد  طبيعي پيچيده 

اطالعات مورد نياز از متن  جاي زندگي ما راه پيدا كرده است. پردازش و فهم هوش مصنوعي در جاي 
هاي علم هوش مصنوعي است. با توجه به گسترش علم هوش مصنوعي به ويژه مباحثي مانند  يكي از گرايش 

    دسته بندي و حتي توليد متون امكان پذير گشته است.  ، عميق استخراج مفاهيم  ، يادگيري ماشين و يادگيري
افزون استفاده از   تواند    هاي اجتماعي،رسانه با توجه به گسترش روز    عالقه خبر مورد  هر كاربر مي 

معموال  با توجه به اين كه  . همچنين  نشر دهد   اجتماعيهاي  شبكه در  خود را  نامناسب پيشين)با هدف  بعضاً  (
تحريك مي   ،كذباخبار   بيشتر  را  احساسات  كه  و  اخباري هستند  نتيجه    كنند  در    در  بيشتري  با سرعت 
و يا گروه    افراد جامعهو    جامعهناپذيري به  جبران هاي  آسيبتوانند  مي و    شوند پخش مي  ي اجتماعيهاشبكه

باشند  فاقد اعتبار مي   غالباً  ،اجتماعي  فضاي مجازي و رسانه  خاص مد نظر وارد كنند. محتوي منتشر شده در
و عموم مردم توجه كمتري به اين موضوع دارند. به همين دليل تشخيص اخبار جعلي و كذب از بين محتوياتي  

ار  ها در حال رد و بدل شدن است و همچنين در قدم بعدي جلوگيري از انتشار آن يا اخطشبكه كه همواره در  
توان از آثار مخرب آن  تواند داشته باشد و در نتيجه مي تاثير بسزايي در كاهش انتشار اين اخبار مي   ،به كاربران

  جلوگيري كرد. 
پياده  جهت  آزمايشگاه  اين  در  جعلي  اخبار  تشخيص  ميزان  پروژه  تشخيص  خودكار  سيستم  سازي 

    كارآموزي، در اين پروژه فعاليت داشتم.صحت اخبار جعلي تعريف شده است. اينجانب در دوران 
  

  معرفي واحد محل استقرار كارآموز  ٢-٢

 . شود كه در ادامه به شرح هر مرحله پرداخته ميباشد ميمرحله  سه  شامل پروژه به طور كلي 

 مه ريزي و زمان بندي برنا 

  ، ي مطلوباز اصول اوليه براي رسيدن به نتيجه   ، بزرگ  در ابعاد  بلند مدت و هاي  هنگام انجام پروژه 
ن مراحل است.  كرد  تمام  براي  زماني  كردن  مشخصهمچنين     تقسيم كردن پروژه به تعدادي فاز كلي و



  انجام شده در محل استقرار هاي مشروح فعاليت    آزمايشگاه دستيار 

 

شود روند انجام  دهد، بلكه باعث ميهاي كوتاه مدت نه تنها نظم گروه را افزايش مي مشخص كردن هدف 
  ادامه  جهت    اعضاي گروه  ي بيشتري براي  انگيزه از طرفي  و    بوده    تراي گروه واضحي اعضهمه كار براي  

ها . تحقيق و بررسي پژوهش ١اين پروژه به سه فاز كلي:    د.كنرا ايجاد مي آن  به موقع    اتمام    پروژه و  اجراي  
  زمان   و   بود   شده  تقسيم  ;سازي   پياده   .٣اطالعات مورد نياز.. جمع آوري مخزن  ٢انجام شده.  هاي  و فعاليت 

  . بود مشخص  تيم   اعضاي همه  براي  نيز فاز  هر اتمام تقريبي 

 بررسي تحقيقات مشابه پيشين  

باشد. ي تحقيقات روز انجام شده در آن زمينه مي اي بررسي و مطالعه اولين قدم براي انجام هر پروژه 
منحصر به فرد خودش  هاي  ي طبيعي با توجه به اين كه هر زبان قواعد و ويژگي هادر گرايش پردازش زبان 

دارد و مطالعات و پژوهش  بررسي كارهاي  را  انجام گرفته است،  فارسي  اندكي مستقيما روي زبان  هاي 
بااليي   اهميت  از  قرار گرفته است  بررسي  مورد  فارسي  زبان  اين نظر كه  از  زبان فارسي  در  انجام شده 

  رفع   ينحوه   و  اند شده   مواجه  هاآن   با  فارسي  زبان  به  هايپژوهش   انجام  در  كه  هايي  چالش    ار است.برخورد
  فارسي   غير هاي  زبان  در  كه   هايي  روش   و   هاايده  همچنين .  كند مي   ء ايفا  بسزايي  نقش  پروژه   انجام  در   آنها

و  توانند در زبان فارسي شبيه سازي شده،  نيز مي آمده    به دست  كه  طلوبي  م   نتايج  و  است  شده  استفاده
ي كار ايده گرفت. چرا كه با وجود  و از آنها براي ادامه قرار گيرد   بررسي مورد  نتيجه آنها در اين زبان نيز  

زبان  بين  گوناگون  قواعد  و  زبانكلمات  كلمات  بين  مفهومي  ارتباط  نظر  از  متفاوت  اي  اندازهتا  ها  هاي 
 بيه به هم باشند و مانند همديگر عمل كنند. توانند ش مي

هايي كه در گروه آزمايشگاه از قبل انجام شده بود، توسط افراد جديد به طور  در اين پروژه نيز پژوهش 
ي جزييات كار داده شد. عالوه بر آن مقاالت روز و  دقيق مورد مطالعه قرار گرفت و توضيحات الزم درباره 

  كه در اين زمينه فعاليت مي كنند مورد بررسي قرار گرفت.   تازپيش هايهاي شركت همچنين گزارش 

 ياده سازي پ 

هاي  روز بودن اطالعات، با الهام از پژوهشه از انجام تحقيقات و مطالعات الزم و اطمينان از ب    پس
هاي  ايده تا  بود  هاي بين زبان انگليسي و فارسي الزم  تانجام شده و با توجه به نقاط ضعف و قوت و تفاو 

آوري بودن آن، وجود  موجود براي انجام پروژه از ابعاد مختلف مانند در دسترس بودن اطالعات و قابل جمع 
پياده  براي  افزاري الزم  نرم  افزاري و  اامكانات سخت  پياده سازي  زمان  به سرانجام  يده، تخمين  سازي و 

  بررسي    رساندن ايده، تخمين از ميزان عملكرد ايده درصورت تجربيات پيشين و يا مطالعات انجام گرفته 
ها موجود معموال به انجام يك  ها و روش م از ميان ايدهالز  هايبررسي  انجام  از  پس.  شوند   سنجيامكان   و

هايي كه  عملي به ترتيب اولويت ايده هاي  ه به زمان و هزينه، از ميان ايده كنند و با توجروش اكتفا نمي 
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شوند. نهايتا نتايج به دست آمده از چند روش  سازي مي پياده رود خروجي بهتري داشته باشند،  انتظار مي 
   شود.با هم مقايسه شده و بهترين آنان به عنوان خروجي نهايي سيستم در نظر گرفته مي 

پس از چند جلسه صحبت و ايده پردازي توسط همه اعضاي گروه،    ،سازي اين پروژه براي پياده 
هايي  سازي انتخاب شدند. ايدهها مورد بررسي قرار گرفتند و چند ايده به عنوان كانديد جهت پيادهايده

ثبت گرديد و  كه از مقاالت الهام گرفته شده بودند، ابتدا برنامه در زبان اصلي مقاله اجرا شد و نتايج آن  
پس از اعمال تغييرات الزم و اجراي آن روي زبان فارسي، نتايج به دست آمده با زبان فارسي مقايسه شد.  

توان تصميمات بهتري براي  با استفاده از نتايج حاصله از مقايسه خروجي يك روش بر دو زبان متفاوت مي 
شده از بهترين روش به  آزمايش  مختلف  هاي  بهبود نتايج در زبان فارسي اعمال كرد. نهايتا از بين روش 

   عنوان خروجي براي تشخيص اخبار جعلي استفاده شد.

  كار گروهي  

امروزه اهميت كار گروهي بر همگان ثابت شده است. انجام كار گروهي نيازمند داشتن مهارت است. 
هاي همكاري در راستاي بهبود پروژه از مهارت معيارهايي مانند پايبندي به گروه و توانايي نرمش با اعضا گروه و  

  ست. االزم براي كار گروهي 
  گروه   از   صحبت  كه   هنگامي     شود.در بسياري از مواقع كار گروهي با گروه كاري اشتباه گرفته مي  

  افراد   گروهي  كار  در.  باشد   راستاهم   بايد   گروه  هدف  با  گروه   افراد  يهمه   خواسته  كه   معناست  بدين  شودمي 
  پوشيده  كسي   بر   امروزه   گروهي  فعاليت  اهميت.  دهند مي   كار   ادامه   برايالزم را    روحيهانگيزه و    يكديگر  به  گروه 

ها را بر هدف ارتباط بيشتر كارمندان با  ها و ساختمانيشرفته دنيا حتي چيدمان شركت پ هايشركت  و  نيست
   كنند.مي همديگر و پيشرفت كارها به صورت گروهي طراحي 

را به دقت    همديگر  هايايده   گرفتند   د يا  گروه   اعضاي   و   پذيرفت   انجام   گروهي  صورت   به   كار   پروژه   اين 
طرف كردن مشكالت بپردازند. در انجام كار گروهي  بر   و   هاايده   پرورش   به  هم   با   و گوش كرده و به آن بيانديشند  

روي در  گروه، همكاري و فعاليت نامساويي بين اعضاي گروه و ايجاد تك هايي نظير اختالف نظر افراد  چالش
و مشكالت پيش آمده  ها  انجام كارهاي گروه انكار ناپذير است و آنچه اهميت دارد مهارت افراد براي رفع چالش 

  است. 

 مديريت گروه  

را    و فعاليت بيشترايجاد دلبستگي  و  داشته  مديريت گروه تاثير بسزايي در پيشرفت گروه  هاي  روش 
هاي  ها موفقيت شويم، بعضي از گروه هاي متفاوت متوجه مي . با مشاهده گروه كند بين اعضاي گروه را فراهم مي 

هاي گسترده و جدي صورت  رغم تالش چشمگيري به دست مي آورند و اين در حالي است كه بعضي نيز علي 
فعاليت گروه اعمال ي پاشند. يكي از عوامل موثر در موفقيت و ادامه مدتي سرد شده و از هم مي  گرفته بعد از
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كه مبتني بر    ]١[هاي نوين و موفق مديريت گروه مانند اسكرامهاي مديريت مناسب در گروه است. روش روش 
تشويق اعضاي گروه به فعاليت و همكاري بيشتر است، نتايج خوبي به دنبال داشته است و امروزه طرفداران  
بسياري دارد. در اين روش از مديريت چهار نوع جلسه وجود دارد. كه در ادامه به توضيح مختصر آنها مي  

 يم. پرداز

  :ريزيجلسات برنامه - ٢-٢-٥-١

ات نيا    نيا  در.  ـشوديم  برگزار)  هفته  دو  حدودا(  رو شيپ  مـشخص  يزمان  بازه  يبرا  يزيربرنامه جهت  به جلـس

انجام  را  كوتاه مدت  يهايگذارشـوند و هدفيسـتم حاضـر ميسـ  يكل تيريمد   و  هاگروه  افراد  همه جلسـات

ات  نيد. در اندهيم ود وظيم  مـشخص جلـس  مدت نيا انيپا  در  و  ـستيچ مدت  نيا  در  گروه  در  فرد  هر  فهيـش

  .باشد  داده انجام كه هست گروه از يانتظار چه جمعا

  :جلسات ارائه - ٢-٢-٥-٢

داده  شود و گروه حاصل تالشي كه در اين مدت انجام  اي برگزار مي جلسه  ، در پايان زمان مشخص شده
محصول خروجي به دقت توسط افراد بررسي شده و در صورت وجود هرگونه ايراد    ،دهند است را ارائه مي 

  شود. و يا ناهماهنگي براي تصحيح به گروه گفته مي 

  جلسات ارزيابي عملكرد:  - ٢-٢-٥-٣

ئه، افراد هر گروه به صورت جداگانه درباره نحوه عملكرد كل گروه و تك تك اعضا صحبت  پس از تمام شدن ارا 
هايي اتخاذ كنند تا  ها صحبت كنند و راه حلكرده و درباره آن شناسايي  مشكالت را    د شو كنند و سعي ميمي

يا  بعدي مشكالت  ي  در دوره  رفته  بين  و همچنين درباره   تر كمرنگاز  صحبت    همديگرنقاط قوت  ي  شوند 
بعدي نيز تكرار  هاي  نقاط قوت در دورهتا جاي ممكن اين  و  ايجاد  گروه حس مثبتي  اعضاي    در   كنند تا مي

   شوند.

  جلسات روزانه:  - ٢-٢-٥-٤

اند كه روزانه افراد  باشد. اين جلسات به گونه اي طراحي شده برگزاري اين جلسات به صورت منظم و روزانه مي 
ح داده  توضيخواهند انجام دهند را براي گروه  دهند و آنچه كه ميخود را ارائه مي وار گزارش كار  گروه خالصه 

مشكل    اعضاي گروهبا استفاد از نظرات  تا    كنند مي مطرح    در گروه شدند آن را  و در صورتي كه با مشكلي مواجه  
شوند تا اعضاي گروه انگيزه بيشتري براي فعاليت مداوم داشته باشند  جلسات روزانه باعث مي.  را مرتفع نمايند 

و از تجربيات همديگر استفاده كنند و گروه با سرعت  قرار بگيرند  خود  هاي  و بيشتر در جريان كار هم گروهي 
مديريتي در هر گروه تعداد  هاي  پيش برود. الزم به ذكر است كه اين نوع از روش در رسيدن به هدف  بيشتري  
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خود را  ر  كادقيقه گزارش كلي وضعيت    ٥شود و در جلسات روزانه هر نفر حدود  نفر تعريف مي   ٧تا    ٣اعضا  
  دهد. مي

  

  مديريت پروژه در كارآموزي - ٢-٢-٥-٥

ريزي و ارايه  سكرام برگزار شد. به اين صورت كه جلسات برنامه ادر اين پروژه مديريت گروه تقريبا شبيه به  
ها به صورت كتبي روزانه و جلسات حضوري دو روز درميان  گرفت و گزارش هاي يك ماهه انجام ميدر بازه 

ي فعاليت اعضاي گروه  مشاهدهبا  شد و در تيم  گرفت. وجود جلسات حضوري باعث پيشرفت بهتر كار مي   انجام
  شد. در گروه ايجاد مي فعاليت ي براي ادامه بيشتري ي انگيزه

  

 

  شده توسط كارآموز انجامهاي تيها و فعالپروژهشرح  ٣-٢

شود كه در ادامه به شرح مختصري  به چندين بخش تقسيم مي هاي صورت گرفته در اين دوره  فعاليت
  شود.خته مي از هر كدام از موارد پردا

  تحقيقاتي  

 ابتدا مطالعات ابتدايي در    ،هاي عميق و يادگيري ماشيناز مباحث مرتبط با شبكه :  عصبيهاي  شبكه
 Randomو    Bayesهاي دسته بندي مانند  اين زمينه صورت گرفت. پس از آشنايي با مفاهيم روش 

Forest   وSVM   هايشبكه   انواع   ها مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از آن در زمينه و نحوه عملكرد آن 
  انجام شد. يادگيريمطالعه و  دارند  پردازش زبان طبيعي كاربرد جهت هك  عصبي

 بندي  هاي داده، از بين دسته با توجه به اينكه در بسياري از پايگاه:  ادگاند  متعادل سازي مجموعه
يكي از مباحث چالش برانگيز در هوش مصنوعي،    ، انجام شده، از هر دسته به ميزان متقارن وجود ندارد

  ،هاي با تعداد نمونه كمتر ها و وجود دسته عدم تقارن در دسته   به رغم هايي است كه  استفاده از روش 
هاي عصبي بتوانند به خوبي اطالعات مربوط به اين دسته را ياد بگيرند. يكي از مباحثي كه در  كهشب

هاي داده نامتقارن و  سازي پايگاهمتعادل هاي  اين دوره مورد مطالعه قرار گرفته است، بررسي روش 
به اين مسئله  هاي موجود، به طور كلي از دو ديدگاه  مقايسه آنها با يكديگر است. هر كدام از روش 

تر هستند اضافه كند  هايي كه در دسته كوچك . با استفاده از الگوريتمي به تعداد داده ١كنند.  نگاه مي 
ها در يك دسته خيلي بيشتر ساير  ها بيافزايد و يا حتي در صورتي كه تعداد نمونه و به كل تعداد داده 
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كنند، به صورتي كه كمترين  را كمتر  ها  ن نمونه باشد، با استفاده از الگوريتم هايي تعدادي از ايها  دسته 
. ديدگاه  ٢كنند.  ميزان ممكن اطالعات از دست رود و يا از تركيبي از دو روش گفته شده استفاده مي 

اهميت    ،تر هستند ي كوچك ي كه در دسته يهاي عصبي است به طوري كه براي داده دوم تغيير شبكه 
  .بيشتري قائل باشد 

   انتخاب    ،ستا با توجه به اين كه ارزيابي نحوه عملكرد شبكه امر مهمي  :  صحيح شبكه عصبيارزيابي
نمونه داده براي ارزيابي شبكه از اهميت بااليي برخوردار است و در صورتي كه اشتباه انجام شود در  

انتظار مي  اي  بر  ،كند. هنگامي كه مجموعه داده متقارن نباشد رود كار نمي عمل شبكه آن طور كه 
هاي معمول براي ارزيابي استفاده  نمي توان از روش  ، ارزيابي شبكه عصبي پس از انجام آموزش شبكه

ها به  هاي تقسيم صحيح داده ام درباره روش كرد. در نتيجه بخش ديگري از تحقيقاتي كه انجام داده 
دسته كمتر از    هاي موجود از يك يا چند ي آموزش و ارزيابي در هنگامي است كه تعداد نمونه دسته 

    .باشد هاساير دسته 
 طبيعي زبان  طبيعي :  پردازش  زبان  پردازش  زمينه  در  تخصصي  صورت  تشخيص  روش   ،به  هاي 

هاي تشخيص نقش كلمات در  تشخيص موجوديت زباني از متن و همچنين روش  ،احساسات در متن
انگليسي و همچنين تحقيقات انجام شده  جمله را مورد بررسي قرار داده شد و چندين مقاله در زبان 

  .در زبان فارسي مورد مطالعه قرار گرفت

  آزمايشگاهي  

مورد آزمايش  هاي متفاوت  ، روش دادگانسازي هاي متعادل در كنار تحقيقات انجام شده درباره روش 
افزايي در گروهي است كه داده كمتري  داده  پايه  بر سازي دادگان يا  جهت متعادلهاي موجود  . روش قرار گرفتند 

هاي مبتني  با توجه به اندازه دادگان در اين پروژه روش   داده بيشتري دارد.  در گروهي كهكاهي دادهيا   دارد و
بيشترين تاثير  يي كه  ها شد. روش   به كار گرفتهايي  نه  در مدلبهترين روش    و  بر داده افزايي انتخاب شدند 

پارامترهاي شبكه  همچنين هايپر  و   ] ٣[  Adasynو   ]٢[  Smoteاند از  مثبت در عملكرد شبكه را داشتند، عبارت
هاي موجود در آن  متناسب با معكوس تعداد داده   ، مانند نحوه محاسبه ميزان خطا محاسبه شده براي هر دسته

تر  هايي كه دسته كوچك كند كه به داده موضوع به شبكه هنگام آموزش كمك مي   ايندسته قرار گرفت و  
  يك   نشوند   باعث  دوم  و  اول  مورد  كه  شوند   تنظيم  بايد   طوري  مقادير  اين  البته   .شودهستند توجه بيشتري  

    .شود اغراق شبكه براي اندازه از بيش  دسته

غالب  در  و  شد  در زبان فارسي پرداخته به بررسي ابزارهاي موجود    ،NER  درباره   حقيقاتت   انجام   از  پس 
به عنوان ورودي    يك متندادن    هنگامعملكرد سيستم به اين صورت است كه    شد.  سازیيك سيستم، پياده

    دهد.مينمايش  به عنوان خروجيرا  آن متنهايموجوديت    ، به سيستم
با توجه به اين كه معموال اخبار جعلي حاوي كلماتي با بار معنايي منفي هستند و بيشتر حس منفي را به  

  مدل   عملكرد   بهبود  در  ،جمالت به عنوان ورودي مدل  احساسياستفاده از ويژگي بار    ،كنند خواننده القا مي 
جمع آوري شده موجود در زبان فارسي  دادگان براي تشخيص احساسات با استفاده از يكي از  تاثيرگذار است.
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  بار  بودن   منفي  يا  مثبت  ارزيابي   ،پروژه   نياز  با توجه به  .  شد   داده  قرار    براي هر كلمه بار احساسي معادل آن 
       شد.هبه عنوان خروجي تشخيص احساسات در نظر گرفت جمله در  موجود اتكلم  معني

مقاله  پياده سازي شده    FEVER]٤[ ي  اصل  انگليسي  زبان  ارزيابي  ،  استكه روي  و  اجرا  بار ديگر 
ويكيپديايي كه در مقاله  هاي  از بخشي از كل مجموعه صفحه   ،. با توجه به محدوديت منابع سخت افزاريگرديد 

نوشته شده به اين صورت  هاي  . روند كلي برنامه كرديمشبكه عصبي را آموزش و ارزيابي    مدل  ، استفاده شده بود
هاي الزم روي متن هر صفحه  شوند و پيش پردازش ويكيپديا خوانده ميوب سايت  هاي  است كه ابتدا صفحه 

صفحات موجود در ويكيپديا در    مشابه ترينهاي منتخب،  با توجه به الگوريتمگيرد. براي هر صفحه  انجام مي 
الگوريتم     .شودپيدا مي   ، موجوددادگان   از  مي يكي  استفاده  كار  اين  براي  كه  از شباهت هايي  استفاده  كند، 
دهد و شبكه  . در قدم بعدي اين صفحات و يك جمله موجود در ديتاست را به شبكه عصبي ميستا  بردارها
    . دگيرياد مي را ي يك جمله با اين صفحات رابطه 

  

  طراحي  

ساير اعضاي تيم ديتاست مورد نياز تشخيص اخبار جعلي و همچنين تشخيص موضوع متن را جمع  
ديگري نيز مانند استفاده از درونگرايي كلمات به دست آمده حاصل از  هاي  آوري كردند و همچنين ويژگي

ورت  و درصها  تا مدلي طراحي شود كه اين ويژگي بود  استخراج شدند. به عنوان قدم آخر نياز    ] ٥[  BERTمدل  
   را به عنوان ورودي بگيرد و خروجي مدل ميزان صحت خبر را نمايش دهد.ويژگي ديگري  لزوم 

.  استه  ذخيره شد   نيز  خبري  كننده   منتشر  سايت  وبهايي مانند  هنگام جمع آوري ديتاست ويژگي 
  قابل   ميزان   درباره   اطالعاتي  شده   آوري  جمع  ديتاست  از   استفاده   با   كه  شد   گرفته   تصميم   گروه   در  مشورت  با

در دادگان در انتشار اخبار    با توجه به سابقه وبسايت خبري  نهاياتا  كه  شود  محاسبه  خبري  منبع  هر  بود  اعتماد
اي عميقي طراحي  شبكهدر قدم آخر با مشورت اعضاي گروه    اين ويژگي نيز استخراج شد.  ،  جعلي و صحيح

    شد و پس از اجرا، سعي بر بهبود طراحي مدل شد كه بتواند يك ادعا را با دقت بهتري اعتبار سنجي كند.

  ترجمه متون علمي  

 ]٦[ :Persian Stance Detection مقاله ترجمه - ٢-٣-٤-١

علم و  دانشــگاه  طبيعيهاي  اين مقاله يكي از مقاالت به چاپ رســيده، توســط آزمايشــگاه پردازش زبان

، براي وده بدر ســال گذشــته بوده اســت. با توجه به اين كه اين پروژه در ادامه اين مقاله تعريف شــد  صــنعت

هاي طبيعي اين مقاله را با دقت  آشــناي با كليت كار پس از انجام تحقيقات اوليه درباره مفاهيم پردازش زبان

ـــمت ــلي اين  ـبا آن را ـهاي و جز ـبه جز ترجـمه كردم و قسـ ه جمع آوري  مـقاـلجزئـيات مـطالـعه كردم. ـهدف اصـ
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خيص موـض ي با هدف تـش ت فارـس ت. از بين  وديتاـس خبر جمع آوري    ٢١٢٤ع يك جمله در برابر يك متن اـس

براي ارتباط متن و ادعا در نظر گرفته ـشده ) برچـسب(رابطه   ٤ادعا توليد ـشده اـست. در اين مقاله    ٥٣٤ـشده، 

ــت. كه عبارتند از: ــايعات و اخبار   ،مخالف  ،موافق اس ــاختن ادعا از ش مرتبط و نامربوط. در اين پروژه براي س

به طوري كه براي   ،فاده شــده اســت. در جمع آوري اين ديتاســت دقت بااليي به كار گرفته شــده اســتاســت

رگروه  برچـسب هايي كه براي هر ادعا زده ده اـست دو ـشخص به عنوان ـس زده ـشده را هاي رچـسببدوباره    ،ـش

 ]٨[  TF-IDF و  ]٧[ BoW   . پس از جمع آوري ديتا براي اـستخراج بردار كلمات از دو روش ند ابازبيني كرده  

متن ادعا و ســوالي بودن آن نيز براي   نهايي مانند دو بخشــي بود عالوه بر آن ويژگي  اســتفاده كرده اســت.

ته ته دـس ت. دـس تفاده كرده اـس بين ادعا و متن در اين مقاله از دو ديدگاه كلي ادعا و ي  بندي رابطه بندي اـس

هاي  ندي هركدام از ديدگاهبادعا و تيتر خبر استفاده شده است. در اين مقاله براي طبقه    متن خبر و همچنين

 Naiveو  ]١١[ Logistic  Regression ،]١٠[  SVM  ،]٩[ Random Forestي  د دـسته بنهاي  ـشده روش ذكر  

Bayes ]خروجي   ،بررســي شــده اند و نهايتا با توجه به اين كه ديتاســت گردآوري شــده متوازن نيســت  ]٩

دهاين حاالت با حالتي  ي  همه١ ه ـش تهكه مدل آموزش ديده همواره خروجي را  اـست مقايـس اي كه  برابر با دـس

ترين نمونه موجود اـست يده اـست بدهد   ،١از آن بيـش در پيدا كردن    ٪٦٨. بهترين دقتي كه در مقاله به آن رـس

 .باشد مي ]١٢[ Random Forest تيتر و ادعا با استفاده از الگوريتمي رابطه

 ]٤[ FEVERترجمه مقاله  - ٢-٣-٤-٢

استخراج صحت  '  معني  به    Fact Extraction and Verificationي  نام اين مقاله مخفف شده كلمه
ادعا توليد كرده است و تالش بر اين دارد كه با توجه به اسناد  . اين مقاله تعدادي  باشد مي متن و اثبات آن  

الزم از متون  ي  موجود در ويكيپديا ميزان صحت اين ادعا را مشخص كند و همچنين براي اظهار خود ادله 
را با دقت كامل   اين مقاله به پروژه گروه دارد اين مقاله  با توجه به كاربرد نزديكي كه  بيان كند.  مرتبط را 

  لعه كردم و آن را ترجمه نمودم. مطا
آوري اطالعات مورد نياز  آيد. براي جمع در اين مقاله توليد ديتاست قدم مهم و حياتي به شمار مي

آوري مي را جمع  افرادي كه اطالعات  افزايش دقت  براي  ابزار جداگانه  از دو  از  اين گروه  كنند و جلوگيري 
  صفحات   از  ادعا  توليد   ،هدف  تنها  اول   ابزار   در    رفته شده است.آنان از اطالعات پيشين در نظر گي  استفاده 

  ادعا  يك  بايد   و   كند مي  مشاهده  را   پدياويكي  صفحه   يك از  اول   پاراگراف  فرد   كه   صورت  اين   به.  است  پدياويكي
  توانند مي    توليد شده هاي  جديد استفاده كرده باشد. ادعا   كلمات  و   عبارات  از   كه  صورتي   به   كند   توليد   آن   از

  معرفي كاربران   براي  ابزار در   كامل  طور  به  قوانين  اين. باشد  كرده  تغيير ها آن  از  عبارتي يا  نام  يا و   باشند  منفي 
   .است شده

 
١ Majority Baseline 
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كنند بدون درنظر گرفتن  پديا بررسي  ند صحت ادعا را از سايت ويكي هدر قدم بعدي افرادي كه ميخوا
دهند. با توجه به اين كه صحت ادعاي مورد نظر را با اسناد موجود در  هيچ دانش پيشين اين كار را انجام مي 

شود. در  هاي تاييد يا رد و يا اطالعات ناكافي است، انتخاب مي يكي از برچسب   ،پديا بتوان اثبات كرد يا نهويكي
پديا موجود در پاراگراف  به عنوان متن مرتبط در نظر بگيرند توضيح مختصر ويكيپديا  صورتي كه متني از ويكي

ست  اشود. با اين روش سعي شده  شود و همچنين در ديتاست ذخيره مي اول نيز براي آنان نمايش داده مي 
بدون    كنند پديا پيدا مي كه تا جاي ممكن افرادي كه ادعا را برچسب مي زنند و شواهد و ادله خود را ويكي

    درنظر گرفتن دانش قبلي اين عمل را انجام دهند.
آوري اطالعات اشاره كرده است. در گروه براي  موجود در هنگام جمع هاي  همچنين در مقاله به چالش 

مطرح و بعضا پياده سازي شد. براي مثال در مقاله  ي  يهاذكر شده ايده هاي  جلوگيري از برخوردن به چالش
بوده است. با توجه به اين مشكل،  تري  د ادعاهاي منفي پيچيده براي افراد كار سخت بيان شده است كه تولي

خواهد ادعا را توليد  تصميم گرفته شد، براي هر لغت در فرهنگ لغت كلمات متضاد و موافق به فردي كه مي
  براي   كند   تفاده اس تري  قوي   لغت   فرهنگ   از   تواند مي  كه   اين  بر   عالوه     كند نمايش داده شود. در اين صورت فرد

  توليد ادعاي منفي نيز با چالش كمتري رو به رو خواهد بود. 
پس از اين كه برچسب ادعاها و شواهد موجود جمع آوري شد، براي سنجش صحت اطالعات جمع 

فرد برچسب زده شده است    ٥.هر ادعا توسط  ١آوري و توليد شده از چند روش مختلف بهره گرفته شده است.  
استفاده از فرد برچسب زن با مهارت بيشتر براي    .٢ي حاصل توافق اين افراد مي تواند باشد.  نهايي  و نتيجه 

بررسي صحت    ، جهت. در قدم آخر٣.  كه به صورت كامال تصادفي انتخاب شده اند ها  بررسي درصدي از نمونه 
ادعاهايي كه به    .اند برچسب زدهرا انتخاب كرده و دوباره  ها  تعدادي از نمونه   ،)به صورتي تصادفي (  اطالعات

پس از اين  نهايتا    زنان به توافق نهايي نرسيده بودند، حذف گرديدند.درستي توليد نشده بودند و يا برچسب
  باقي ماندند. ها درصد از نمونه  ٩١ ، ارزيابي دوباره

ترين اسناد  مشابه تا از  k به تعداد   ]١٣[  DrQAو يا    ] ٨[  TF-IDFدر قدم بعدي با استفاده از روش  
به  ويكي را  پديا     از  شده  انتخاب  اسناد  در  موجود ي  چكيده  قسمت  متن  كل  براساس    كند.محاسبه مي ادعا 

جمله از اسنادي كه بيشتر از سايرين به ادعا    L  تعداد  انتخاب  با  نهايتا.  دهد مي   انجام  را  شبكه   آموزش ويكيپديا  
از      تواند   در اين روش سيستم مي  .هدف نهايي مقاله است  ،دهد. روش دومشبيه هستند شبكه را آموزش مي 

    .ميزان صحت ادعا را مشخص سازد ،  با ذكر دقيق جمالت به عنوان سند و پديا   ويكياسناد 
  ttentionAecomposable Dو  ز  ١MLPعصبي  ي  عصبي از دو مدل شبكه ي  شبكه جهت دسته بندي  

بيشترين دقت هنگام    ،آزمايش شدههاي  استفاده شده است. پس از آموزش هردو مدل و مقايسه روش  ]١٤[
   درصد دقت بوده است.  ٣٢.٥با ميزان  ٢DAاستخراج جمالت مربوط به مدل 

 
١ Multilayer perceptron 

٢ AttentionDecomposable  
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  برنامه نويسي  

در زبان   ]٤[  FEVERهايي جهت راه اندازي ابزار  برنامه  ، هاقسمت آزمايشعالوه بر موارد ذكر شده در  
هاي آموزش ديده طراحي و  و عملكرد مدلام و همچنين وب سايت جهت نمايش خروجي فارسي توسعه داده 

  است. سازي شده پياده

  مديريتي  

اعضاي گروه واضح نبود و پس از گذشت چند جلسه  ي  راه كامال براي همه ي  در ابتداي كار تمام نقشه 
اعضا باشد. و اين  ي  در گروه و در دسترس همهتري  مشخص ي  اين شد كه نقشه   و مشورت اعضا تصميم بر 

 بيشتري در افراد گروه ايجاد كرد. ي تصميم نظم و انگيزه 

ها از سر گرفته شد و اعضاي هر گروه گزارش فعاليت   به صورت منظم ،  دو روز در مياني  هاهنهايتا جلس
انجام شده و  هاي  و همچنين به صورت مكتوب نيز گزارش فعاليتد  دنكربه دست آماده را اعالم مي ي  و نتيجه 

  سه   تا  دو  زمان  بزرگتر  مقياس   درهاي  كار  انجام  براي   گرفت.در دست اجرا در اختيار اعضاي گروه قرار مي 
  زمان   پايان   در  و     شكسته  كوچكتر   وظايف   به   گروه   اعضاي   همفكري  باها  كار   اين  و  شد   گرفته   نظر   در   ايهفته 

  شد. مشخص شده كار محول شده تحويل گرفته مي 

  نتيجه گيري  

استفاده از مجموعه اطالعات جمع آوري شده توسط  و كارهاي انجام شده نهايتا با  ها  حاصل فعاليت 
به زبان فارسي راه اندازي    پدياويكيابزار تشخيص راستي سنجي متن با توجه به اسناد موجود در سايت    ،گروه 

   هايي جهت بهبود عملكرد ابزار تشخيص اخبار جعلي صورت گرفت.شد و همچنين در كنار آن توسعه



  

 

  

   ٣  فصل

  گيري و پيشنهادهانتيجه

  



  شگاه يآزما اريدست

 

 

 شنهادهايو پ يريگجهينت

  مقدمه ١-٣

  روز   مباحث  با  آنان   يآشناساز  و  انيدانشجو  ي علم  پرورش   به   دانشگاه،  مانند   ك يآكادم  يهاط يمح
  پس   آموختگاندانش  از  ي اريبس  كه   است  يمشكل  ،يكاف   ي عمل  تجربه  و   ب وخ  رزومه   ك ي  نداشتن  اما.  پردازند يم
  به   دانش  بر  عالوه   ،يشغل  ت يموقع  كي  ز يآمتيموفق   شروع  ي برا  چراكه  ـد،شونيم  مواجه  آن  با  ي ليالتحصفارغ  از

 .باشد يم يريپذ تي ئولمس هي روح  داشتن و  افراد با موثر   ارتباط جاديا يهامهارت  ازمند ين فرد  ، يكاف  و  روز

محيط  اند را با  كند تا بتوانند دانشي كه آموخته فراهم مي ها  كارآموزي اين فرصت ويژه را براي دانشجو 
به عالقه و بازار كاري  با توجه  ورند. كارآموزي  آهاي الزم براي شروع كار را به دست بكار تطبيق دهند و مهارت

مهمترين مسئله آن  تواند در زمينه تحقيقاتي و يا ميداني و صنعتي باشد.  كه دانشجو خواهان آن است، مي
ي  كاري و مورد عالقه ي  ، در زمينه كند انتخاب ميكه زمينه و محيطي كه دانشجو براي انجام كارآموزي است 

به دست بياورد. همچنين توانايي  خود را  مطلوب  ي  دانشجو باشد تا بتواند تجربيات و دانش مفيدي در زمينه 
حل مسايل را بهتر بياموزد و در صورت تمايل شركت و دانشجو بعد از اتمام كارآموزي در آن  ايده پردازي و  

  شركت به صورت حرفه اي شروع به كار كند. 
هوش مصنوعي  ي  هاي تحقيقاتي به ويژه در زمينه اينجانب با توجه به عالقه اي كه به انجام فعاليت 

زبا پردازش  آزمايشگاه  كارآموزي  واحد  براي  كردم.  هاي  ن دارم،  انتخاب  را  صنعت  و  علم  دانشگاه  طبيعي 
آورد كارآموزي براي اينجانب، كسب دانش در زمينه پردازش زبان طبيعي با جزئيات بيشتر و انجام كار  دست

     به صورت جدي بوده است.

  انجام شده هاي خالصه فعاليت  

هاي چنين آشنايي با فعاليت ابتداي كارآموزي به يادگيري و آشنايي با مفاهيم دانش مربوطه و هم
ي پروژه در سطح آزمايشگاه و در سطح بين الملل پرداخته شد. همزمان با يادگيري  پيشين انجام شده در زمينه 

    كوچك جهت يادگيري بهتر مطالب صورت گرفت. هاي انجام وظيفه 

هاي موجود  هدر قدم بعدي با توجه به تحقيقات و مطالعات صورت گرفته جلساتي تشكيل شد تا ايد 
راهكارهاي و  شوند  پياده   بررسي  با  گرديد.  ارائه  پيشين  تحقيقات  نتايج  بهبود  براي  ايده ممكن  هاي  سازي 

شبكه عصبي  هاي  دقت بهتري از مدل  ، و همچنين انجام مطالعات در حين اين راهگيري شده در جلسات  نتيجه 
  ه شد.موجود گرفت

  مورد بود    نزديك  پروژه   حوزه   به   كه  شده   سازيپياده   موفق   مقاالت   ز ا  يكي    با توجه به مضمون پروژه
  انجام شد.آن به زبان فارسي    تبديل   براي   الزم  اقدامات  بعدي   قدم   در   و   گرفت   قرار   بررسي  و   دقيق ي  مطالعه 

كاركرد سيستم طراحي و پياده سازي گرديد. در  ي  همچنين نيز وب سايتي جهت نمايش خروجي و نحوه 
    هاي انجام گرفته شده توسط گروه به صورت مقاله نوشته شد.پژوهش مرحله آخرين 



  شگاه يآزما اريدست
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    حوزه/واحد كارآموزيهاي اعالم پيشنهادهايي براي رفع چالش  ٢-٣

براي اتمام كارآموزي نياز است، در صورتي كه اين امكان باشد كارآموزي در   هزمان و تالش قابل توج 
هاي پيش آمده به دليل  داشت. به دليل محدوديت   زمان تعطيالت تابستان انجام شود، بازدهي بهتري خواهد 

در نتيجه    ويروس كرونا، گذراندن دوره كارآموزي به صورت كامل در تابستان امكان پذير نبوده و  شيوع گسترده 
هاي محول شده توسط سرپرست كارآموزي بار كاري زيادي  تداخل واحدهاي درسي و همچنين انجام مسئوليت 

  كند.را متحمل دانشجو مي 
مي  دانشجو  شود،  برگزار  حضوري  صورت  به  كارآموزي  كه  صورتي  افراد  در  تجربيات  از  بهره  تواند 

و مشكالتي كه كارآموز  ها  درميان گذاشتن سوال   خواهد شد.كار آشنا  محيط  مچنين بيشتر با  و هبيشتري ببرد  
. با توجه  باشد مي ها در لحظه از مزايا كارآموزي حضوري  انديشي جهت رفع آن ها مواجه شده است چارهبا آن

  تري است.سرپرست كارآموزي كار سخت قرنطينه دوران كرونا برقراري ارتباط با هاي  به شرايط و دستورالعمل 
مناسب اين كار است و نياز به  هاي  هوش مصنوعي نيازمند سخت افزاري  در زمينه هاي  انجام پروژه 

افزار مناسب، مدت  . در صورت نبود سختباشد مي سخت افزار قدرتمندتري به نسبت كامپيوتر شخصي دانشجو  
توان شبكه مورد نظر  و نمي د باش امكان پذير نمي حتي در واقعي و يا ه شد ها خيلي طوالني زمان اجراي برنامه 

را آموزش داد. در صورتي كه واحد كارآموزي بتواند سخت افزار مورد نياز انجام پروژه را در اختيار دانشجو قرار  
 توان گرفت. تري ميدهد عملكرد و خروجي بهتري در زمان كوتاه 
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