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چكیده

 آزمايشگاه پردازش زبان طبیعي که در دانش((كده ی مهندس((ي ک((امپیوتر دانش((گاه علم و ص((نعت اي((ران واق((ع
 شده است، بر روی پروژه های مربوط به اين ح(وزه از جمل(ه پیاده س(ازی م(دل های ي(ادگیری عمی(ق، تعري(ف
 مدل های جديد، تولید و ارزيابي مجموعه داده های نوين و ... متمرکز است. به طور مشخص، يكي از پروژه های
 انجام شده در اين آزمايشگاه تشخیص نوع شخصیتي افراد از روی متون نوشته شده شان بوده است. اين پروژه
 با تاکید بر تعريف و پیاده سازی مدل های جديد در اين حوزه، از مجموعه داده ه((ای موج((ود در آن زم((ان ک((ه
 همگي به زبان انگلیسي بوده اند برای آموزش مدل ها استفاده کرده است. در طي فرص((ت ک((ارآموزی اينج((انب
 تالش شد که با استفاده از روش های گوناگون مجموعه داده ای نوين تدوين شود. اين تالش در دو بخش انجام
 گرفت که در اين گزارش مفصل به آن ها پرداخته خواهد شد. قابل ذکر است که نتیجه ی نه((ايي ک((ه تش((كیل

يک مجموعه داده ی فارسي در بستر تويیتر بوده از بخش دوم اين تالش حاصل گرديده است.

پردازش زبان طبیعي، يادگیری عمیق، داده کاوی، مجموعه داده، تشخیص نوع شخصیتي واژه های کلیدی:
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:۱فصل 

موزیآمعرفی حوزه کار



همقدم ۱.۱

 کارآموزی اينجانب در آزمايشگاه پردازش زبان طبیعي در دانشكده ی کامپیوتر دانش((گاه علم و ص((نعت اي((ران
 سپری شد. دانشجويان از مقاطع مختلف در اين آزمايشگاه تحت نظر دکتر اعتمادی و دکتر مینايي از اساتید
 اين دانش(كده بر روی پروژه ه(ای تحقیق(اتي مختلفي در زمین(ه داده کاوی و هوش مص(نوعي در حیطه ی پ(ردازش

 مشغول به کار هستند.۱زبان طبیعي و بعضا در همكاری با شرکت دادماتک

 از جمله ی پروژه های انجام شده و يا در حال انج(ام در اين آزمايش(گاه مي ت(وان ب(ه تش(خیص اخب(ار
 جعلي فارسي توسط آقای زرهرن، چت بات دامنه باز توسط خانم زهرا سیدی، پاسخ دادن به سواالت مبت((ني
 بر تصوير توسط خانم هاشمي، استخراج پرسش و پاسخ بدون ناظر توسط آق(ای لطفي و تش(خیص گوين(ده و

۲مكالمه از روی متن و صدا توسط آقای پوردبیری اشاره کرد.

 پروژه ی ديگری که به نوعي مي توان پروژه های انجام شده در کارآموزی بنده را در ادامه ی آن قلمداد
 کرد تشخیص نوع شخصیتي افراد از روی متون نوشته شده ش(ان اس(ت ک(ه توس(ط آق(ای ک(اظمیني و خ(انم
 فاتحي به عنوان پروژه ی پاياني کارشناسي به انجام رسیده است. حاصل اين پروژه دو مق((اله ی چ((اپ ش((ده در

[۲][۱] و يک کارگاه بین المللي بوده است.ICDMکنفرانس 

ارزیابی و پیشنهادات ۱.۲

 اين آزمايشگاه بستر بسیار مناسبي برای افرادی که ب(ه ت(ازگي وارد اين ح(وزه  مي ش(وند ف(راهم آورده اس(ت.
 فرايند کار برای کارآموزان عموما به اين صورت است که با نظر سرپرست آزمايشگاه، کارآموز تحت نظ((ارت  و
 يا در همكاری با يكي از دانشجويان مقاطع باالتر به انجام پروژه ای مرتب((ط ب((ا پروژه ه((ای قبلي و ي((ا در ح((ال

انجام دانشجوی ارشد مشغول مي شود. اين روند مزايا و معايبي دارد که در ادامه به آن پرداخته  مي شود.

 گذراندن دوره ی کارآموزی در همكاری با يكي از دانش(جويان مق(اطع ب(االتر ب(ه خص(وص در هم(ان
 دانشگاه محل تحصیل مزايای منحصر به فردی دارد. اولین ويژگي مثبت اين است که دانش((جوی کارشناس((ي
 که به تازگي وارد اين حوزه ی تخصصي مي شود با فردی که به نوعي فقط يک قدم از او جلوتر است همكاری
 سازنده و آموزنده ای مي تواند برقرار کند. به عبارت ديگر، اگر فردی با اختالف س((ني و تج((ربه ای بس((یار زي((اد
 نظارت او را بر عهده بگیرد ممكن است به دلیل عدم درک صحیح از نحوه ی تفكر، ارتب((اط کالمي دش((وارتر و
 همچنین عدم آگاهي دقیق از دانش و پیش زمینه های کارآموز اين همكاری ناکارآمد ش((ود. م((زيت ديگ((ر اين

است که هماهنگي و برنامه ريزی برای پیش برد پروژه راحت تر و با اختالف نظر کمتری صورت مي گیرد.

 گذراندن کارآموزی با راهنمايي يک دانشجوی مقطع باالتر با وجود اينكه مزاي((ايي دارد، دارای نق((اط
 ضعفي   است. کمبود تجربه و دانش در مواجهه با مشكالت ف(ني و غیرف(ني را ک(ه در مراح(ل مختل(ف پ(روژه
 ممكن است به وجود بیايد مي توان از مشكالت اين نوع از همكاری قلمداد کرد. به طور دقیق تر، ع(دم ره(بری

۱
dadmatech.ir

۲
قابل ذکر است که تمامي اين پروژه ها به صورت تیمي انجام شده و در اينجا فقط نام يكي از افراد شاخص آورده شده   است. 

۲



 تیم توسط فردی با تجربه ی حرفه ای طوالني مدت )به اصطالح س((نیور( اين عیب را دارد ک((ه در مواجه((ه ب((ا
 مشكلي جديد کل تیم با پیدا کردن راه حل به مدت بیش تری دست و پنجه ن(رم مي کن(د. ام(ا نكته ی مهم ت(ر
 اين است که بسیاری از کارآموزان تجربه و مهارت های بااليي دارند ک(ه ب(اعث مي ش(ود از اين ن(وع همك(اری

سود آموزشي زيادی به دست نیاورند. 

 برای جمع بندی بايد گفت که دانشجويان بايد از پیش درمورد روند اجرای پروژه ها برای ک((ارآموزان
 در هر حوزه ای تحقیقات الزم را به عمل بیاورند و با توجه به مهارت ها و نیازهای خود در مورد سپری ک((ردن
 کارآموزی در آن محیط تصمیم گیری کنند. اگر دانش(جويي تازه ک(ار اس(ت اس(تفاده از فرص(ت پیش آم(ده در
 محیط اين آزمايشگاه مي تواند بسیار مفید و آموزنده باشد. با اين حال اگر دانشجويي با مهارت و دانش ک((افي
 بخواهد در يک محیط حرفه ای که بر روی پروژه های با وسعت و اندازه ی ب((االتری ک((ار کن((د و تجربه ه((ايي از
 نحوه ی مواجهه با چالش ها از افراد کارکشته به دست آورد بهتر است به حوزه های ديگ(ر ک(ه بس(تر همك(اری

مستقیم با افراد بسیار باتجربه را فراهم مي کنند مراجعه کند.

۳



:۲فصل 

مشروح فعالیت های انجام شده در محل استقرار



مقدمه ۱.۳

  مجموعه داده های لیبل گ((ذاری ش((ده ب((ااستفاده ازدر حال حاضر برای آموزش   اکثر مدل های يادگیری عمیق 
 تش(خیص ن(وع شخص(یتي اف(راد ک(ه. همانطور که پیش تر اشاره شد در پ(روژه ی يک ضرورت استحجم باال 

 توسط تیم آقای کاظمیني انجام شد برای آموزش مدل های عمیق از مجموعه داده های آماده که همگي آن ه((ا
 ساخت يک مجموعه داده ی جديداست. طبق برنامه ريزی های انجام شده  به زبان انگلیسي بوده اند استفاده شده

 به هدف ارتقای کیفیت مدل های پیشین و همچنین پیش ب((رد آن در زمینه ه((ای ديگ((ر از اه((داف ک((ارآموزی
اينجانب تعريف شد.

تالش اول: مجموعه داده ای از گفت وگوی شخصیت های تخیلی ۱.4

 تالش برای س(اختن ي(ک مجم(وعه داده  ب(ا توج(ه ب(ه اين نكت(ه ک(ه مكالم(ات موج(ود در فیلم ه(ا ودر اولین 
 شخصیت هاس(ت، جمع آوری و لیبل گ(ذاری اين ن(وع داده ازانیمیشن ها يک منبع بزرگ و غ(ني از گفته ه(ای 
منابع مختلف اينترنتي در دستور کار قرار گرفت.

 درنتیجه ی جست وجوهای به عمل آمده، يافتیم که در حال حاض(ر ي(ک مجم(وعه داده در وب س(ايت

  موجود است که حاوی اطالعات مفیدی است که دو قسمت نام شخصیت و صحبت گفته ش((ده توس((ط۱کگل
 او برای هدف ما مفید به نظر مي رسد. اما برای کامل کردن مجموعه داده مورد نیاز بايد لیبل ن((وع شخص((یتي
 اين شخصیت ها را نیز به گونه ای با اين مجموعه داده تلفی(ق ک(نیم. ب(رای اين ک(ار داده ه(ای موج(ود در ي(ک

  که توسط رای دهي افراد مشتاق جمع آوری شده است ب(رای نی(از م(ا موردقب(ول ب(ه نظ(ر مي رس(د.۲وب سايت
 داده ه(ای مهم( از اين وب س(ايت ح(اوی ن(ام شخص(یت ها و ن(وع شخصیتي ش(ان( ب(ه براس(اس های روش ه(ای

نام گذازی مختلف بوده است.

 بعد از مشخص کردن منابع اصلي داده های خام وارد م(رحله ی جمع آوری آن داده ه(ا ش(ديم. در اين
 مرحله با استفاده از ابزارها و مهارت های گوناگون که بخشي از آن ها در زير آورده شده است داده ه((ای اين دو

منبع جمع آوری شد:

۳زبان اف شارپ•

۴کتاب خانه های اف اس لب•

۵پايگاه داده مونگو•

۶داکرپلتفرم •

۱
kaggle.com

۲
personality-database.com

۳
fsharp.org

۴
fslab.org

۵
mongodb.com

۶
docker.com

۵



 در مرحله ی بعد بايد بر اساس نام شخصیت ها اين دو مجموعه داده را با هم تلفی(ق )ش((بیه ب(ه عم(ل
 جوين در پايگاه داده( کرد. اين کار در يک تالش محدود توسط خانم فاتحي انجام شد اما ن((تیجه ی حاص((ل از
 لحاظ تعداد تطبیق ها برای هدف م(ا مطل(وب محس(وب نمي ش(د. ب(ا وج(ود اين ک(ه چالش ه(ای اين مرحل(ه

  قرار بگیرد به داليل مختلفي( که مهم ت((رين آن تجمی((ع نیروه((ایحملهمي توانست با روش های مختلف مورد 
 تیم برای فرستادن مقاله ای برای يک کارگاه بین المللي بوده است تالش ها برای ب((ه ثم((ر رس((اندن آن متوق((ف

شد.

 ک((هبه طور خالصه حاصل نهايي اين مرحله کسب تجربه ی کار با ابزاره((ای نام برده ش((ده ب(وده اس((ت 
 . همچنین رفع چالش ها و ادامه ی مراح((ل اين تالش ب((هبرای موقعیت های آينده بسیار مفید واقع خواهد شد

فرصت های بعدی از جلمه پروژه ی پاياني کارشناسي موکول شد.

۱فارسی از بستر توییتر: مجموعه داده ای دومتالش  ۱.۵

 ب(ر رویطبق هدف گذاری ای که از اواسط دوره ی کارآموزی انجام گرفت تصمیم ب(ر آن ش(د ک(ه تمرک(ز تیم 
 ساخت يک مجموعه داده ی فارسي و آموزش مدل هايي( نه چندان پیچی(ده و در نه(ايت نوش(تن ي(ک مقال(ه ب(ا

ساختارهای استاندارد برای شرکت در يک کارگاه بین المللي قرار گیرد.

 با بررسي های انجام شده اين نتیجه حاصل شد که مجموعه داده ی فارس((ي ای در اين زمین((ه موج((ود
 نمي باشد و ح(تي منبعي از داده ه(ای خام مربوط در دسترس نیست. با در نظر اين نكته تصمیم گرفت(ه ش(د ک(ه
 از دو روش مبتني بر بستر تويیتر اما مجزا به حل اين مساله پرداخته شود. روش اول تعري((ف و س((اخت ي((ک
 پرسشنامه ی مجازی و پخش آن در محیط های مختلف مجازی و روش دوم جمع آوری مس((تقیم قس((مت های

مختلف مجموعه داده از تويیتر بوده است.

  يک پرسش(نامه ی س(اده ت(دوين و در محیط ه(ای۲در ابتدا با استفاده از فرم های گوگلدر روش اول 

  و بستر تويیتر منتشر شد که از پاسخ دهندگان شناس((ه ی تويیترش((ان و۳مختلفي از جمله کانال های تلگرامي

 ( را مي پرسید. اما به داللیل گوناگوني که مهم ترين آن ها ع(دم۴نوع شخصیتي شان )بر اساس روش ام بي تي آی
 توجه خوانندگان به توضیحات و درنتیجه( وارد کردن اطالعات نادرست در پرسشنامه بود پرسشنامه از ح((الت
 ساده خارج و با استفاده از منطق های شرطي و کنترل های خودکار يک پرسش(نامه ی ديگ(ر اين ب(ار فق(ط در
 بستر تويیتر منشتر شد که کیفیت داده های ورودی را بسیار بهبود بخش(ید. قاب(ل ذک(ر اس(ت ک(ه در نه(ايت

  به انجام رسید که عالوه بر ظاهر زيباتر، عملكرد و ويژگي ه((ای۵پرسش نامه با استفاده از فرم های مايكروسافت
بیشتری را در اختیار قرار مي دهد.

۱
twitter.com

۲
docs.google.com/forms

۳
telegram.org

۴
en.wikipedia.org/wiki/Myers–Briggs_Type_Indicator

۵
forms.office.com

۶



 در روش دوم با استفاده از دو ابزار سعي شد که اطالع(ات ک((اربراني ک(ه ن(وع شخص((یتي خ(ود را در

  برای جمع آوری داده ها اس(تفاده ش(د۱تويیتر اعالم کرده اند جمع آوری شود. در اين راستا ابتدا از ابزار سلنیوم

  عمال بسیار کند و ناکارآمد محسوب و در نهايت کنار گذاش(ته۲که به دلیل مقابله ی تويیتر با استفاده از کپچا

  اطالع(ات اف(راد۳شد. با وجود تمام محدوديت ها در ادام(ه ب(ا اس(تفاده از راب(ط برنامه نويس(ي رس(مي تويی(تر

  پیش پردازش ه(ای الزم جهت تم(یز ک(ردن و مخفي ک(ردن ه(ويت۴جمع آوری و با اس(تفاده از زب(ان پ(ايتون
کاربران انجام شد.

  درص((د۹۰ کاربر جمع آوری شد که بیش ت((ر از ۹۰۰در نهايت بیش از يک میلیون تويیت از بیش از 
  که[۳]آن ها از روش دوم به دست آمد. در ادامه با توجه به وقت کم باقي مانده فقط يک مدل ابتدايي از برت

 روی زبان فارسي از پیش آموزش ديده بود استفاده شد که دقت حاصل از آن بسیار پايین محسوب مي ش((ود.
 با بررسي های انجام شده اين دقت پايین مي تواند حاصل چندين مورد باشد که به طور خالصه در پايین آورده

شده است.

 عملكرد ضعیف روش ارزيابي شخصیت ام بي تي آی که در بسیاری از جوام((ع علمي ن((یز م((ورد تاکی((د•
قرار گرفته است.

 در مقايسه با هم نوع انگلیسي آن[۴]عملكرد ضعیف مدل پارس برت•

استفاده از دسته بند بسیار ساده در باالی بردارهای حاصل از مدل برت•

شک در صحت برخي از لیبل داده ها که با استفاده از روش خوداظهاری به دست آمده است.•

 با اين وجود از فرصت باقي مانده برای تكمیل نوشتن مقاله و تهیه ی گزارش های الزم برای آن استفاده شد.

 در جمع بندی، حاصل اين تالش برای اينجانب به عنوان کارآموز، تج(ربه ی بس(یار ارزش(مند نوش(تن
 مقاله و آشنايي با چالش ها و روش های مختلف جمع آوری داده در ي((ک زب((ان ب((ا من((ابع مح((دود( و همچ((نین

آشنايي بیشتر با جنبه های مختلف علم روان شناسي بوده است.

۱
selenium.dev

۲
en.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA

۳
developer.twitter.com/en/docs/twitter-api

۴
python.org

۷
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