رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ در
ﺗﺴﺖﻫﺎی درک ﻣﺘﻮن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮔﻮﮔﻞ و ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﺳﻪ ﺑﻨﭽﻤﺎرک اﺻﻠﯽ
ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ رﮐﻮردﻫﺎی ﺗﺎزه ای از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ »آﻟﺒﺮت« ﻧﺎم دارد ،ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮات در ﺗﺴﺖ ﻫﺎی »ارزﯾﺎﺑﯽ درک
زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ« ) ،(GLUEﺑﻨﭽﻤﺎرک »دﯾﺘﺎﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﺳﺘﻨﻔﻮرد« ) (SQUADو »ﺧﻮاﻧﺪن و
درک ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آزﻣﻮن ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ« ) (RACEرﻗﺒﺎی ﻗﺒﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را

ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺘﯿﺎزت آﻟﺒﺮت در  GLUE، SQUAD 2.0و  RACEﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ۹۲.۲ ،۸۹.۴و  ۸۹.۴درﺻﺪ اﻋﻼم
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ارزش اﯾﻦ ﻧﻤﺮات ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزات اﻧﺴﺎن
در  SQUAD 2.0از  ۸۹.۴۵۲ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽ رود .ﻫﺪف از ﭼﻨﯿﻦ آزﻣﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ از داده و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ اﺳﺖ.

در  SQuAD2.0ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺳﻮال ﻗﺒﻠﯽ ۵۰ ،ﻫﺰار ﺳﻮال ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮاﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻮاب ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺳﻮال اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ ﻏﯿﺮ از
ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اوﻟﯿﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻓﻘﺪان ﭘﺎﺳﺦ در ﭘﺎراﮔﺮاف را ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و از
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ.
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﻟﺒﺮت ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪی از »ﺑﺮت« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻤﻮری
از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
از روش ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ روی ﻣﺪل ﺳﺎزی اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ ای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺮدازش را ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
رﺗﺒﻪ اول اﯾﻦ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎز ﺑﯿﻦ ﻏﻮل ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ »روﺑﺮﺗﺎ« ﻣﻘﺎوم اول را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ
»ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ژرف ﭼﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ ای« ) (MT-DNNدر ﺑﻨﭽﻤﺎرک  GLUEاﻣﺘﯿﺎز  ۷از  ۹را از آن ﺧﻮد
ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﻟﺒﺮت در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺘﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻋﻠﻤﯽ،

ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﯾﺎدی دارد.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :دارﭘﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داد

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

