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   چکیده 

در . داردکاربرد فراوانی ) سیستم پرسش و پاسخ تصویري(اي مربوط به محتواي تصاویر ه شهی خودکار به پرسد خپاسامروزه 

ود و ش یته میک تصویر و یک سوال متنی در مورد تصویر به عنوان ورودي در نظر گرف، اي پرسش و پاسخ تصویريه مسیست

صحت دقت  باال بودنا ه مهدف اصلی در این سیست. ینی کندب شاین سیستم باید پاسخ صحیح به پرسش مطرح شده را پی

عصبی مناسب جهت پردازش  ايه هانتخاب شبک عوامل مختلفی از جمله براي این منظور. ده استش یینب شپیپاسخ 

واند ت یتوجه در مدل م سازوکارهمچنین استفاده از انواع مختلف . است بسیار مهماده مناسب د هو انتخاب مجموع اه يورود

اي پرسش و ه ماي اندکی در مورد سیسته شتا به امروز پژوه. شود تصویريباعث بهبود عملکرد کلی سیستم پرسش و پاسخ 

ش و پاسخ تصویري به به معرفی یک سیستم پرس مقالهدر این  از همین رو .پاسخ تصویري به زبان فارسی انجام شده است

جهت پردازش تصویر  ResNextاري مما از شبکه عصبی کانولوشنی با مع، در مدل پیشنهادي. زبان فارسی پرداختیم

براي پردازش متن ورودي نیز از . استفاده کردیم که براي اولین بار در سیستم پرسش و پاسخ تصویري استفاده شده است

همچنین از دو نوع سازوکار توجه در مدل . وتاه مدت طوالنی دوسویه استفاده کردیمحافظه ک عصبی بازگشتی از نوع شبکه

این  مدل پیشنهاديینی شده در ب شدقت صحت پاسخ پیهد که د ینتیجه حاصل شده نشان م. پیشنهادي استفاده شده است

ت پیاده سازي و کدهاي این مقاله جزئیا. اي موجود به زبان فارسی استههباالترین مقدار بدست آمده نسبت به نمون، مقاله

  :باشد در لینک زیر موجود می

https://github.com/amirshnll/persian-visual-question-answering 
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 مقدمه  -1
 

مبحث  2و پردازش زبان طبیعی 1قه پژوهشگران و محققان جهت پژوهش در زمینه بینایی کامپیوتراي مورد عاله هیکی از حوز

، ینی پاسخ صحیح به پرسش مطرح شده در مورد تصویرب شدر پرسش و پاسخ تصویري پی. است 3ي پرسش و پاسخ تصویريا هشتر نمیا

اي جالب ه شیکی از چال. ا ارتباط برقرار کنده ندرك کرده و بین آدر این مسئله ماشین باید بتواند تصویر و متن را . هدف اصلی است

  . ]2[ چگونگی ادغام و ترکیب پردازش زبان طبیعی و بینایی کامپیوتر جهت رسیدن به پاسخ مناسب است، در این حوزه

اي ه ها از شبکه هساماندر این . نقش بسیار مهم و کلیدي در سیستم پرسش و پاسخ تصویري دارند، ادهد هعصبی و مجموع ي هشبک

فزار حاصل شده ا مفزار در کنار حوزه نرا تایی که در حوزه سخه تبا پیشرف. ود تا بهترین نتیجه حاصل شودش یعصبی مختلف استفاده م

ا باعث بهبود ه نکه استفاده از آ، پرسش و پاسخ تصویري تولید شده است ي هاي بزرگ و مناسبی در زمینه هادد همجموع، است

، اي مختلف نظیر پزشکیه هدر عرص تصویريپرسش و پاسخ   مبه دلیل کارایی فراوان سیست .ودش یگیري در نتیجه نهایی مچشم

اي مختلف نظیر سازوکار ه راي عصبی کاراتر و جدیدتر و سازوکاه هپژوهشگران در تالش هستند که با استفاده از شبک... صنعتی و 

 . ینی صحیح پاسخ شوندب شحداکثري در پیا باعث بهبود ه هدر این سامان ٤توجه

وان به نبود ت یاز جمله این موارد م. ا و مشکالتی وجود دارد که باید در نظر گرفته شونده شچال، در سیستم پرسش و پاسخ تصویري

اي بدست آمده ه یترکیب ویژگ ي هنحوه بدست آوردن بازنمایی مشترك به وسیل، فزار قويا تنیاز به سخ، اده مناسب فارسید همجموع

تاثیر ، ي که کامال مشهود استا هنکت، تصویرياي مربوط به پرسش و پاسخ ه شبا مطالعات پژوه. اشاره کرد... از متن و تصویر و 

شماتیک کلی یک مدل ، 1در شکل . ا استه مینی پاسخ در این سیستب شتوجه در کارایی و دقت پیسازوکار چشمگیر استفاده از انواع 

پاسخ (ند و خروجی مناسب ک یسخ تصویري نشان داده شده است که یک تصویر و یک پرسش را به عنوان ورودي دریافت مپرسش و پا

 . ندک یرا پیش بینی م) براي پرسش

 

  تصویريکلی سیستم پرسش و پاسخ  ساختار: 1شکل 

  

                                                             
1 Computer Vision 
2 Natural Language Processing (NLP) 
3 Visual Question Answering (VQA) 
4 Attention Mechanism 
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به زبان ) یک پرسش مرتبط با تصویر یک تصویر و(است که دو ورودي  تصویريهدف این پژوهش طراحی یک سامانه پرسش و پاسخ 

سامانه . فارسی را دریافت کرده و قادر باشد به پرسش مطرح شده از محتواي تصویر به زبان فارسی با دقت قابل قبولی پاسخ دهد

  .  اي فراوانی از آن شوده هاي مختلف کارایی فراوانی داشته باشد و استفاده هواند در زمینت یطراحی شده در این پژوهش م

 بیان مسئله    -2
 

ود ش یا انجام مه تا و رباه نبسیاري از امور در حال حاضر با ماشی. ودر یامروزه جهان با سرعت زیادي به سمت ماشینی شدن به پیش م

ا و ه نبه طور کلی وجود ماشی. هندد یاي هوشمند مه نا در کارها کمتر شده و جاي خود را به ماشیه نروز به روز نقش انسا و

جدیدي شده  ي هوارد مرحل، تعامل انسان و کامپیوتر در عصر حاضر. ودش یاي هوشمند باعث راحت شدن زندگی براي بشر مه هسامان

ایی که در ه تبا توجه به پیشرف. ا کمک فراوانی کننده نند به انساا هدر بسیاري از امور مختلف در جهان امروز کامپیوترها توانست. است

یري عمیق به وجود آمده و عالقه پژوهشگران براي پژوهش در تقاطع دو حوزه پردازش زبان طبیعی و بینایی صنوعی و یادگم شهو

امروزه یکی از مسائل محبوب در این حوزه براي پژوهشگران است و کاربردهاي فراوانی نیز  تصویريپرسش و پاسخ  ي همسئل، ماشین

 . دارد

ود که قادر ر یانتظار م است که از این سیستم تصویر یک سوال مرتبط با تصویر و یک اه يورود، تصویريدر سامانه پرسش و پاسخ  

ینی پاسخ صحیح بسیار اهمیت ب شا به دلیل اینکه میزان دقت پیه هدر این سامان. ینی کندب شباشد پاسخ صحیح سوال ورودي را پی

سب و سازوکارهایی مانند سازوکار توجه و ادغام مناسب اي عصبی مناه هپژوهشگران در تالش هستند که با استفاده از شبک، دارد

  . ]2[ ینی شده شوندب شباعث بهبود میزان دقت پاسخ پی، اه ياي استخراج شده وروده یویژگ

ا ه خینی صحیح پاسب شداراي اهمیت فراوانی به جهت پی تصویرياي عصبی مورد استفاده در سامانه پرسش و پاسخ ه هآموزش شبک

به همین دلیل . آموزش مدل بهتر انجام شده و مدل کاراتر خواهد شد، ر باشدت لر و کامت عمورد استفاده جام ٥  هادد هموعهر چه مج. است

 . ودش یاده مناسب توسط پژوهشگران در این حوزه امري حیاتی محسوب مد هانتخاب و استفاده از مجموع

پردازش تصویر و هم در  ي ههم در زمین. وان استفاده کردت یونی ماي عصبی گوناگه هاي پرسش و پاسخ بصري از شبکه هدر سامان 

ا دقت خوبی داشته ه هوانند در کمک به این موضوع که خروجی این سامانت یاي عصبی وجود دارند که مه هشبک، پردازش متن ي هزمین

ا به صورت گسترده استفاده ه نا از آه هن سامانبه همین منظور در ای، ا استه يا در پردازش وروده نمفید واقع شوند و کارایی آ، باشند

اي ه هاز شبک، تصویرياي پرسش و پاسخ ه هسامان ي ها و تحقیقات صورت گرفته در حوزه شبه طور کلی در بیشتر پژوه. شده است

ازش متن ورودي جهت پرد ٦بازگشتیاي عصبی ه همختلف شبکاي مختلف براي پردازش تصویر و از انواع ه يعصبی کانولوشنی با معمار

 . ودش یاستفاده م

عصبی کانولوشنی موجب شده است که این شبکه براي پردازش تصویر بسیار مناسب باشد و همچنین  ي هاي موجود در شبکه یویژگ 

در . دا پردازش شونه هاي متنی به خوبی در این شبکه هند که دادک یاین امکان را فراهم م بازگشتیاي عصبی ه هساختار موجود در شبک

مورد استفاده داده  بازگشتیعصبی  ي هاي متنی به صورت بردارهاي عددي به شبکه هباید داد تصویرياي پرسش و پاسخ ه هسامان

                                                             
5 Dataset 
6 Recurrent neural network(RNN) 
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اي زبانی مانند ه لا باید از مده هبه همین دلیل براي تبدیل لغات به بردارهاي عددي در این سامان. تا مورد پردازش قرار بگیرند، شوند

Glove [8] ا در این زمینه استفاده کرده لیگر مدو د .  

  

 

 کارهاي مرتبط - 3

اي ه شاي اخیر پژوهه لدر سا، و پیش بینی پاسخ مناسب براي سوال بر اساس تصویر ورودي تصویريبراي حل مسئله پرسش و پاسخ 

کردهاي مبتنی بر سازوکار توجه و روی، ٧ذاري مشتركگ هرویکردهاي مبتنی بر تعبی: فراوانی انجام شده و رویکردهاي مختلفی از جمله

    . ندا هاي ترکیبی معرفی شده لرویکردهاي مبتنی بر مد

استفاده ، خود عصبی کانولوشنی براي سیستم پرسش و پاسخ تصویري پیشنهادي ي هشبکاز سه ، ]3[و همکاران  Maدر پژوهش 

شبکه ، پردازش متن ورودي عصبی کانولوشنی برايیک شبکه  ]3[در مدل پیشنهادي پرسش و پاسخ تصویري در مقاله . ندا هکرد

یک شبکه عصبی کانولنشی چند ، دیگري براي پردازش تصویر ورودي استفاده شده و شبکه عصبی کانولوشنی آخرعصبی کانولوشنی 

اي سیستم ه يرودا مورد استفاده قرار گرفته و بازنمایی مشترك را براي وه ياست که براي ادغام بازنمایی بدست آمده ورود 8حالته

ینی ب شی در مدل پییپاسخ نها، موجود در مدل ٩تولید کرده و با استفاده از آن بازنمایی و تابع بیشینه هموار تصویريپرسش و پاسخ 

که  ه استاستفاده شد DAQUAR ]9[و  COCO-QA [9] از دو مجموعه داده، ]3[براي ارزیابی مدل پیشنهادي مقاله . ودش یم

 . درصد است 42/76درصد و  54/40ا به ترتیب ه نینی شده در آب شیپاسخ پصحت دقت 

اي ه لمبتنی بر ماژو یک سیستم پرسش و پاسخ تصویري، ینی پاسخ سواالت در مورد تصاویرب شبراي پی، ]5[آندریاس و همکاران 

عددي تولید شده به عنوان ورودي ازي شده و سپس بردارهاي س هدر این سیستم ابتدا متن ورودي تعبی. کردندپیشنهاد  شبکه عصبی

ورودي . آید  یعنایی پرسش بدست مماي سطح ه یوند و ویژگش یجهت پردازش داده م ١٠کوتاه مدت طوالنی ي هحافظ ي هبه شبک

سطوح مختلف تصویر   یالیه داده شده و ویژگ 16از نوع  VGGNet ]10[ تصویري نیز به یک شبکه عصبی کانولوشنی با معماري

استفاده شده و وظیفه این  11ننده متنک هتجزیدر این مدل از  .ودش یا داده مه لو به ماژو ده و بازنمایی مربوطه تولیدراج شاستخ

ینی ب شانتخاب ماژول مناسب جهت پی، آن ي هند و نتیجک یننده آنالیز متن تعبیه شده است که به عنوان ورودي دریافت مک هتجزی

ا در انتهاي مدل با ه لخروجی بدست آمده در این ماژو. توجه هستند سازوکارمدل مبتنی بر  اي موجود در اینه لماژو. پاسخ است

. ندک یینی مب شدرصد پی 1/55ود و خروجی این ترکیب با استفاده از تابع بیشینه هموار پاسخ را با دقت ش یبازنمایی متن ترکیب م

  .م شده استانجا VQA1.0 ]9[ ادهد هارزیابی مدل پیشنهادي بر روي مجموع

توجه پشت  سازوکاربر مبناي دو  مدلاین . کردندپیشنهاد  SANیک مدل به نام براي پرسش و پاسخ تصویري ، ]6[ یانگ و همکاران

اي آن ه ییژگوپردازش شده و  VGGNet ]10[ در این مدل تصویر توسط یک شبکه عصبی کانولوشنی با معماري. سر هم است

                                                             
7 Joint embedding 
8 Multimodal CNN 
9 Softmax function 
10Long short term memory network (LSTM) 
11Semantic parser 
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ازي به یک شبکه عصبی بازگشتی از نوع حافظه کوتاه مدت طوالنی و یک شبکه عصبی س هد از تعبیپرسش ورودي بع .یدآ یبدست م

ود و ش یتوجه پشت سر هم استفاده م سازوکاراز دو ، بعد از بدست آمدن بازنمایی پرسش. ودش یکانولوشنی جهت پردازش داده م

ینی ب شو طی چندین مرحله استدالل پاسخ مناسب در این مدل پیوند ش یمشخص م و پیدا، تصویر که مرتبط با سوال هستند ی ازنقاط

  . ودش یم

در این . کردندبراي پرسش و پاسخ تصویري پیشنهاد  ١٢توجه نرم سازوکاراي عصبی و ه هبر پایه شبک مدلیک ، ]7[ کاظمی و همکاران

الیه داده شده و پردازش بر روي تصویر  152ا ب ResNet ]10[ مدل در ابتدا تصویر به یک شبکه عصبی از نوع کانولوشنی با معماري

همزمان با تصویر کلمات موجود در پرسش ورودي تعبیه شده و به یک شبکه  .ودش یاي آن استخراج مه یود و ویژگش یورودي انجام م

له بعد با ادغام حاي معنایی براي سوال بدست آمده و در مره یویژگ. ودش یعصبی برگشتی از نوع حافظه کوتاه مدت طوالنی داده م

خروجی . ودش یبازنمایی مشترك بدست آمده و به عنوان ورودي به دو الیه کانولوشن داده م، اه يمده براي ورودآاي بدست ه یویژگ

ود و بر روي ش یبدست آمده به یک تابع بیشینه هموار داده شده و با استفاده از این تابع وزن هر ویژگی سوال و تصویر مشخص م

ا ادغام شده و بازنمایی مشترك ه يخروجی در این مرحله با بازنمایی حاصل شده از ورود .ودش یزیع توجه چندگانه انجام متصویر تو

 . ودش یینی مب شود و به عنوان ورودي به دو الیه تماما متصل وارد شده و با استفاده از تابع بیشینه هموار جواب پیش یتولید م

اده د هاز این مجموع اه نآ. ندا هبه زبان فارسی معرفی کرد براي پرسش و پاسخ تصویري اده جدیدد هیک مجموع، ]1[ هاشمی و اصغري

اده  د هاده فارسی از مجموعد هبراي بدست آورن مجموع. استفاده کردندپرسش و پاسخ تصویري  مختلفاي ه لمدچندین بر روي 

VQA1.0 استفاده شده است، ا مورد نظره لر مدمان ترجمه شده و داده با مترجم گوگل و ترجد هاستفاده شده و این مجموع.   

ابتدا متن ورودي به ، ا در حوزه پرسش و پاسخ تصویري استه لرین مدت هکه یکی از ساد، ]1[ازي شده در مقاله س هپیاد در مدل اول

ازش به یک شبکه عصبی سپس متن وردي جهت پرد. ودش یالیه داده م VGG-Net 19 ]10[ یک شبکه عصبی کانولوشنی از نوع

اي بدست آمده از دو شبکه عصبی استفاده شده به دو ه یدر مرحله بعد خروج. ودش یپذیر حافظه کوتاه مدت طوالنی داده م  تبرگش

 بعد از عبور از یک الیه تماما متصل دیگر با استفاده از تابع بیشینه، د و با کمک خروجی این دو الیهنوش یالیه تماما متصل داده م

اده توسط ترگمان د هزمانی که ترجمه مجموع، اده فارسی تولید شده در این مدلد هبا استفاده از مجموع. ودش یینی مب شپاسخ پی، هموار

 دقت، ودش یماده توسط گوگل انجام د هدرصد و زمانی که ترجمه مجموع 3/51 ینی شدهب شدرستی پاسخ پی دقت، ودش یانجام م

    . درصد خواهد بود 91/50 ینی شدهب شدرستی پاسخ پی

ابتدا تصویر ورودي را توسط یک شبکه عصبی ، ازي شده استس هاده فارسی پیادد هبا استفاده از مجموع ]1[مقاله مدل بعدي که در 

سپس از دو شبکه عصبی کانولوشنی و حافظه کوتاه مدت طوالنی جهت . ندک یالیه پردازش م VGGNet 16 ]10[  کانولوشنی از نوع

در این مدل از دو سازوکار توجه استفاده شده و توسط این سازوکارها نقاط مرتبط با متن در . ندک یازش متن ورودي استفاده مپرد

اده فارسی تولید شده د هبا استفاده از مجموع. یدآ یتصویر مشخص شده و طی چندین مرحله استدالل پاسخ نهایی در این مدل بدست م

درصد و زمانی که  76/52 ینی شدهب شدرستی پاسخ پی دقت، ودش یاده توسط ترگمان انجام مد هه مجموعزمانی که ترجم، در این مدل

  . درصد خواهد بود 38/51 ینی شدهب شدرستی پاسخ پی دقت، ودش یماده توسط گوگل انجام د هترجمه مجموع

                                                             
12Soft Attention Mechanism 
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در این مدل با . نام دارد HieCo Attention، ستازي شده اس هاده فارسی پیادد هبا استفاده از مجموع ]1[ مدل بعدي که در مقاله

همچنین . فتدا یعبارت و کل متن اتفاق م، در این روش بازنمایی در سه سطح کلمه. مفهوم بازنمایی سلسله مراتبی سوال روبرو هستیم

تصویر ورودي را محاسبه استفاده شده است که شباهت بین سوال و  CoAttentionسازوکار توجه به نام سازوکار یک در این مدل از 

اده فارسی تولید شده در این مدل زمانی که ترجمه د هبا استفاده از مجموع. ندک یینی پاسخ  مناسب استفاده مب شکرده و از آن در پی

اده توسط د هدرصد و زمانی که ترجمه مجموع 85/51 ینی شدهب شدرستی پاسخ پی دقت، ودش یاده توسط ترگمان انجام مد همجموع

  . درصد خواهد بود 07/48 ینی شدهب شدرستی پاسخ پی دقت، ودش یمگل انجام گو

  اده د همجموع- 4

براي طراحی یک سیستم پرسش . به زبان فارسی وجود ندارد عمومی ادهد هانید براي پرسش و پاسخ تصویري مجموعد یهمانگونه که م

براي همین منظور ما از . ن فارسی به وجود آورد و از آن استفاده کرداده به زباد هنیاز است یک مجموع، و پاسخ تصویري به زبان فارسی

اده را توسط مترجم گوگل د هاین مجموع، در مرحله اول .استفاده کردیم که به زبان انگلیسی است VQA.1 ]9[ اده پرکاربردد همجموع

ا ه هسپس داد، اده ما به زبان فارسی شودد همجموع موجود در آن را به زبان فارسی تبدیل کردیم تاهاي  ترجمه کرده و سؤاالت و پاسخ

ا را براي اعتبارسنجی در نظر گرفتیم و فرآیند آموزش مدل با ه هدرصد داد 20ا را براي آموزش و ه هدرصد داد 80را هم زده و 

   . اده فارسی بوجود آمده را انجام دادیمد همجموع

  اده د هردازش مجموعپ شپی 4- 1

ردازش پ شنوبت به پی، اده فارسی به وسیله مترجم و تقسیم آن به دو قسمت که در بخش قبل گفته شدد هجموعبعد از بدست آوردن م

وند و به ش یاي تصویري تغییر اندازه داده مه هدر این بخش داد. سدر یا به جهت پردازش در مدل پیشنهادي مه نازي آس ها و آماده هداد

کلمه در نظر  20، شده و طول سواالت Tokenizeمتن پرسش و کلمات موجود در آن همچنین . ودش یتبدیل م 224×224سایز 

   .ودش یگرفته م

  روش پیشنهادي  -5

. ودش یمرحله تقسیم م سهروش پیشنهادي ما به . معرفی خواهد شد به زبان فارسی مقاله یک سیستم پرسش و پاسخ تصویريدر این 

ا و استفاده ه يازش سوال ورودي و مرحله سوم ادغام بازنمایی بدست آمده براي وروددپرمرحله دوم ، مرحله اول پردازش تصویر ورودي

  . ینی پاسخ نهایی است که در ادامه به تشریح این مراحل خواهیم پرداختب شاي مختلف جهت پیه هاز الی

  مرحله اول 5-1

 پردازش تصویر ورودي  

الیه  101با  ResNext  ]11[ یک شبکه عصبی کانولوشنی با معماري آن را به، ردازش تصویر وروديپ شاز پی در این مرحله پس

براي سپس . وندش یاستخراج م 2048×7×7اي تصویر در ابعاد ه یود و ویژگش یتصویر ورودي در این شبکه عصبی پردازش م. هیمد یم

با مطالعات فراوان  .هیمد یتغییر م 512×7×7اي تصویر را به صورت ه یویژگابعاد ، اي سؤال و تصویر یکسان شونده یاینکه اندازه ویژگ
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اي این شبکه براي تشخیص ه يبه دلیل اینکه تا به امروز یکی از بهترین معمار، اي مختلف شبکه عصبی کانولوشنیه يبر روي معمار

الیه را براي  101با این معماري ، اي آن دقت باال با وجود پارامترهاي کم استه یاست و یکی از ویژگ ResNext ]11[ معماري، اشیاء

  . پردازش تصویر در مدل پیشنهادي پرسش و پاسخ تصویري خود انتخاب کردیم

  مرحله دوم 2-5

  پردازش پرسش ورودي  

. دنوش یازي به عنوان ورودي داده مس هکلمات موجود در پرسش به یک الیه تعبی، ردازش پرسش وروديپ شاز پی در این مرحله پس

 سازوکاراین بردارهاي عددي به عنوان ورودي به یک . وندش یازي شده و به بردارهاي عددي تبدیل مس هتعبی، کلمات متن در این الیه

ارتباط بین لغات در متن ورودي جهت درك و فهم بهتر پرسش ورودي بدست ، سازوکاروند و توسط این ش یداده م ]12[ ودخ به هتوج

از نوع حافظه کوتاه مدت طوالنی داده شده و در این  بازگشتیک شبکه عصبی به عنوان ورودي به ی سازوکارید و خروجی این آ یم

  . یدآ یاي آن بدست مه یود و ویژگش یشبکه پرسش ورودي پردازش م

  اي توجه ه رسازوکااستفاده از 

وکارهاي مورد ساز. استفاده شده است، ینی شدهب شتوجه به منظور افزایش دقت درستی پاسخ پی هايدر مدل پیشنهادي از سازوکار

  . است ]13[ ١٣رس دنچ هود و سازوکار توجخ به هسازوکار توج، در مدل پیشنهادي این مقالهاستفاده 

  مرحله سوم  5- 3

 ینی پاسخ نهایی ب شا و پیه یترکیب ویژگ  

ابتدا  که این صورتبه . ودش یتوجه چندسر استفاده م سازوکاراز ، اي پرسش و کلماته یتصویر با ویژگهاي   یبراي ترکیب کردن ویژگ

ود کلمات با ش یاین کار باعث م. نندک یشرکت م رس دنچ هدر توج) ودخ به هخروجی سازوکار توج( اي کلماته یاي تصویر و ویژگه یژگوی

  .اي تصویر پردازش شونده یتوجه به ویژگ

تصویر  استخراج شده ايه یمراه ویژگبه ه، کوتاه مدت طوالنیتوسط حافظه  پرسش اي استخراج شدهه یویژگ، همچنین به طور موازي

تصویر با یکدیگر -تصویر و پرسش-ر کلماتس دنچ هتوجسازوکار در نهایت خروجی . شوند می ر دیگري پردازشس دنچ هتوجسازوکار در 

، 2ر شکل د .شوند می ینی خروجیب شمنجر به پی تابع بیشینه هموارمتصل و  اتمامالیه ، L2جمع شده و با استفاده از نرمال سازي 

  . نشان داده شده است براي پرسش و پاسخ تصویري مقالهساختار مدل پیشنهادي در این 

  

                                                             
13 Multihead attention  
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  ساختار مدل پیشنهادي پرسش و پاسخ تصویري: 2شکل 

  

  ازيس هجزئیات پیاد - 6

  : این جزئیات به صورت زیر است. خواهیم پرداخت پیشنهادي ازي مدلس هدر این بخش به بیان جزئیات پیاد 

 14[ ازيس هاز الگوریتم بهین، ازي مدلس هیاددر پ[ ADAM استفاده شده است . 

 0.3با نرخ  ]15[  14استفاده از تکنیک دوریزي 

 16[ 15يا هازي دستس لاستفاده از نرما[  

 است 0.0001 16نرخ یادگیري . 

 یندب یدر این پژوهش شبکه در پنجاه دوره آموزش م . 

  ازي س همحیط پیاد 6- 1

یکی . اي عصبی امري مهم و پراهمیت استه هازي شبکس هاي مناسب براي پیاده هب و همچنین استفاده از کتابخانانتخاب محیط مناس

توسط  مقالهازي مدل پیشنهادي در این س هاست که پیاد 17ویسی پایتونن هزبان برنام، ویسی بسیار کارا در این حوزهن هاي برنامه ناز زبا

                                                             
14 Drop out 
15 Batch normalization  
16 Learning rate  
17 Python 
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در  Keras ]18[و  TensorFlow ]17[اي ه مدو کتابخانه معروف و در عین حال قدرتمند به ناهمچنین از . ودش یاین زبان انجام م

ا در حوزه کاري این پژوهش و در کل در ه ندلیل انتخاب این دو کتابخانه کارایی باالي آ. ازي مدل پیشنهادي استفاده کردیمس هپیاد

را براي ما فراهم  GPUوند و امکان استفاده از حداکثر توان ش یت ماین دو کتابخانه موجب افزایش سرع. حوزه یادگیري عمیق است

  . ]18[این ویژگی بسیار مفید خواهد بود ، اده مورد استفاده بزرگ باشدد هکرده در نتیجه زمانی که مجموع

  مدل پیشنهادي بدست آمده نتایج  - 7

ایی که جواب ه شدسته دوم پرس. که جواب بله و خیر دارندایی ه شدر ابتدا پرس. سه دسته پرسش مد نظر است، در مدل پیشنهادي ما

نتایج حاصل شده در این سه . هستند )ي دارندا هي یا دوکلما هلمک کایی که جواب ته شپرس(  اه شعددي دارند و دسته سوم دیگر پرس

  . ود و در نهایت دقت کل مدل بیان خواهد شدش یدسته پرسش در این بخش بیان م

این ، همانگونه که گفته شد. اده ساخته شده فارسی استفاده خواهد شدد هل پیشنهادي این پژوهش از مجموعبراي ارزیابی مد

نتایج حاصل شده براي مدل ، 1در جدول . و مترجم گوگل ساخته شده است VQA1.0 ]9[ ادهد هاده با استفاده از مجموعد همجموع

 مدل پیشنهادي Lossنمودار دقت و نمودار ، 3همچنین در شکل . ه شده استاده فارسی نشان دادد هپیشنهادي با استفاده از مجموع

  . نشان داده شده است

  

 
  مدل پیشنهادي Lossنمودار دقت و : 3شکل 

  

 نتایج مدل پیشنهادي: 1جدول 

  

  نوع پاسخ  خیر/بله  اعداد  غیره  دقت کل

  دقت پیش بینی پاسخ برحسب درصد  85/77  1/39  2/46  6/58
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  مدل پیشنهادي  ارزیابی -8

اده مورد د هي مشابه با مجموعا هادد هاز مجموعاست که  ]1[مقاله ، تنها پژوهش موجود در زمینه پرسش و پاسخ تصویري به زبان فارسی

ما یک معماري جدید براي . استفاده کرده است پرسش و پاسخ تصویري اي مختلفه يا و معماره لبر روي مد، استفاده در این پژوهش

یم و در این بخش نتایج بدست آمده براي مدل پیشنهادي خود را با ا هپرسش و پاسخ تصویري به زبان فارسی پیشنهاد کردسیستم 

ي بین ا همقایس، 2در جدول . مقایسه خواهیم کرد ]1[اي پرسش و پاسخ تصویري به زبان فارسی ه لنتایج بدست آمده در دیگر مد

آورده شده  ]1[اي دیگر پرسش و پاسخ تصویري به زبان فارسی ه لبا نتایج حاصل شده از مد نتایج حاصل در مدل پیشنهادي این مقاله

به فارسی با استفاده از  گوگل  VQA1.0 ]9[ ادهد ها یکسان بوده و ترجمه مجموعه لاده مورد استفاده در تمامی مدد همجموع( است

  . )است

   

  اي پرسش و پاسخ تصویري به زبان فارسیه لو دیگر مد در این مقالهنتایج مدل پیشنهادي : 2جدول

  

    نوع پاسخ

  روش  خیر/ بله  اعداد  غیره  دقت کل

53/50  78/35  97/32  14/76  Lstm Q + VGG 19  [1]  

89/51  6/38  63/31  46/76  BiLSTM + RESNET 152 [1] 

13/52  77/38  75/31  83/76  Lstm Q + RESNET 152 [1] 

82/52  98/38  91/31  34/78  CNNQ + RESNET 152 [1] 

84/52  08/39  19/33  83/77  SAN_LSTM [1] 

76/52  18/39  17/33  49/77  SAN_CNN [1] 

85/51  12/38  7/32  62/76  CoAttention [1] 

 مدل پیشنهادي  85/77  1/39  2/46  6/58

  

ربوط به اعداد و سواالت غیره سواالت م ي هیعنی دست، مدل پیشنهادي ما در دو دسته سوال، مشخص است، 2همانگونه که در جدول  

به درصد دقت باالتري دست یافته است و تنها در سواالتی  ]1[ اده فارسی در مقالهد هازي شده با مجموعس ها پیاده لنسبت به تمام مد

دقت کل در همچنین . درصد دقت کمتري را دارد ]1[ازي شده در مقاله س هاي پیاده لنسبت به یکی از مد، که پاسخ بله و خیر دارند

تنها پژوهش انجام شده در  ]1[بیشتر بوده است و از آنجایی که مقاله  ]1[اي پیشنهادي در مقاله ه لمدل پیشنهادي ما از تمام مد

    .   است به زبان فارسی تصویري پس مدل ما بهترین مدل موجود پرسش و پاسخ، حوزه پرسش و پاسخ تصویري به زبان فارسی است

  یري گ هنتیج -9

تصویر ورودي به یک شبکه عصبی ، در این سیستم. در این مقاله یک سیستم پرسش و پاسخ تصویري به زبان فارسی ارائه شده است

در ابتدا بعد از ، اي تصویر استخراج شد و ورودي متنی یعنی پرسشه یالیه داده شد و ویژگ ResNext 101 ]11[ کانولوشنی از نوع

از نوع حافظه کوتاه مدت طوالنی  بازگشتیود داده شد و خروجی این سازوکار به یک شبکه عصبی خ هب هازي به سازوکار توجس هتعبی
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سپس بازنمایی بدست آمده براي . آمداي آن استخراج شده و بازنمایی پرسش بدست ه یو پرسش ورودي نیز پردازش و ویژگ هداده شد

ود به یک خ به ههمچنین بازنمایی تصویر با خروجی سازوکار توج، ودش یر داده مس دنچ هتوج سازوکارپرسش و تصویر ورودي به یک 

ر با یکدیگر جمع شده و بعد از عبور از الیه تماما متصل س دنچ هخروجی هر دو سازوکار توج .ودش یر توجه چند سر دیگر داده مسازوکا

اده د هبا استفاده از مجموع مقالهپیشنهادي در این ارزیابی مدل . ودش یینی مب شو با استفاده از تابع بیشینه هموار جواب خروجی پی

در . و مترجم گوگل بدست آمد) نسخه اول( VQA ]9[ ادهد هاده توسط ما با استفاده از مجموعد هاین مجموع. ودش یفارسی انجام م

ینی شده ب شپاسخ پی یدرست بیشترین دقتست که مدل ما بهترین نتیجه یعنی این موضوع ا ي هنهایت نتایج بدست آمده نشان دهند

، براي بهبود دقت در سیستم پرسش و پاسخ تصویري به زبان فارسی. را بدست آورده استپرسش و پاسخ تصویري فارسی   مدر سیست

همچنین استفاده از . اي دیگر شبکه عصبی کانولونشی جهت پردازش تصویر استفاده کننده يواند از معمارت یپژوهشگران این حوزه م

به زبان  تصویريواند باعث بهبود دقت در سیستم پرسش و پاسخ ت یم، اي بزرگتر به زبان فارسیه هادد هها و ساخت مجموعترنسفرمر

  . فارسی شود
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Abstract 

These days, image question and answer systems are widely used in order to automatically answer questions 

related to the content of images. It is possible to use a video question and answer system to predict the 

correct answer to a question based on an image and a text question about the image as input. Ideally, these 

systems should predict answers with high accuracy. Various factors, including the choice of appropriate 

neural networks and the choice of appropriate datasets, play an important role in achieving this goal. 

Additionally, different attention mechanisms can be used in the model to improve its performance. Few 

studies have been conducted on visual question and answer systems in Persian. Therefore, we introduce a 

visual question and answer system in Persian in this article. We used convolutional neural networks with 

ResNext architecture for image processing in the proposed model, which was used for the first time in video 

question and answer applications. We also used a recurrent neural network of the type of long-term and 

bilateral short-term memory to process the input text. As part of the proposed model, two types of attention 

mechanisms are employed. The results of this study demonstrate that the predicted answer in the proposed 

model of this article is the most accurate among the Persian examples 

Visit this paper code at: https://github.com/amirshnll/persian-visual-question-answering 
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