ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و اﻧﻮاع
آن ﺑﺪاﻧﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،آذر ۱۳۹۹
اﮔﺮ از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻋﺒﺎرت »ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ« ) (MLرا ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم از
ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و اﻧﻮع آن آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی آن ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻋﻤﯿﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۴۹در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم »ﺳﺎزﻣﺎن رﻓﺘﺎر« اﺛﺮ ﯾﮏ روانﺷﻨﺎس و ﻋﺼﺐﭘﮋوه ﺑﻪ ﻧﺎم »دوﻧﺎﻟﺪ ﻫﺐ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه .ﻃﺒﻖ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺐ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ درون ﻣﻐﺰ در ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺗﮑﺮاری ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن از ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ در ﻧﻮدﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮدﻫﺎ رواﺑﻄﯽ را ﺷﮑﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ،
ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﻞﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻓﻌﻼ ﺑﺎ آن ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ و در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲﻫﺎ  IBMو ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ) (AIﺑﻪ ﻧﺎم »آرﺗﻮر ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ« در ﺳﺎل ۱۹۵۲
اﺻﻄﻼح ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را اﺑﺪاع ﮐﺮد .ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ در آن زﻣﺎن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزی »ﭼﮑﺮز« ﺗﻮﺳﻌﻪ
داد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﺷﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد ،ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ از ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻫﺮس آﻟﻔﺎ ﺑﺘﺎ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﺮهﻫﺎ و ﺷﺎﻧﺲ
ﭘﯿﺮوزی ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽداد .اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ »ﻣﯿﻨﯽﻣﺎﮐﺲ« ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻗﺪﻣﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد
در ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن دﯾﮕﺮی از راه رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻮارد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻫﺐ و
ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آنﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  ۱۹۵۷ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﻓﺮاﻧﮏ روزﻧﺒﻼت« ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون »ﻣﺎرک  «۱را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه و
اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد.
»ﻣﺎرﭼﻠﻮ ﭘﻠﯿﻠﻮ« ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل » ۱۹۶۷ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ« را ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﮕﻮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری  GPSاﻣﺮوزی اﺳﺖ .اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی در دﻫﻪ
 ۶۰و  ۷۰ﻣﯿﻼدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻨﮓﺑﻨﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻣﺮوزی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آنﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه و ﮔﻔﺘﺎر ،ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ،ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﺘﯽ ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ در
اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎر اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺮوزه اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ وﺟﻮد دارد و ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را ﺑﻪ اوج رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اداﻣﻪ دارد.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
»آﮐﺎدﻣﯿﺎ« ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده .ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ MIT .ﺑﺮای آن ﻧﻮﺷﺘﻪ:

»اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ از آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ در ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از داده ﺷﺎﻣﻞ اﻋﺪاد،
ﮐﻠﻤﺎت ،ﮐﻠﯿﮏﻫﺎ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ذﺣﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻗﺮار داد«.
ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

»ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ و ﺻﺮﯾﺢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ«.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه »ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻣﻠﻮن« ﮔﻔﺘﻪ:

»ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮال اﺳﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟«
اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻼت ﺑﺎﻻ را ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽرﺳﯿﻢ :ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ
آﻣﻮزش ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ
ﻣﺤﺪودی از دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن اﺳﺖ.

ﺗﻔﺎوت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ
در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ) (DLﻫﻢ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ

اﻃﻼع از ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ درک دﻗﯿﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از ﻋﻠﻮم راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درون

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ
ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻧﺤﻮه واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادن آن ﺑﻪ ورودیﻫﺎ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد ،اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎرج از ﺣﻮزه
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  MLﻧﺤﻮه ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻔﺘﻪ

ﺷﻮد .ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ) (ANNاز ﯾﮏ ﻻﯾﻪ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 ANNﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارد و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﮑﺎر را ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﯾﺎ
ورودی اﻧﺠﺎم داد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ داده ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  ANNﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در
ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻋﮑﺲ ﯾﮏ ﮔﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﺳﮓ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ANN ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺪون دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺻﺮﯾﺢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  AIو  MLاﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻻﯾﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی  MLﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه .اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﯾﺎ  DNNﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ورودی از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
ﻻﯾﻪﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دادهﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻧﺪارد.
در اداﻣﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻣﯿﺎن  MLو  DLو ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﮏ ﻻﯾﻪ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮوﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮدوی
آنﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  MLﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﻤﯽ از
دادهﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ داده ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ  MLﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ،ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر آن
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﻋﻤﻠﮑﺮدش ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد DL .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ورودی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  MLﺗﮏ ﻻﯾﻪ ﻧﯿﺎز

دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽﮔﻮﻢ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎی ﺣﺎوی
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﯾﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺜﺎل ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ اﻣﺮ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ راﯾﺞ اﺳﺖ.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  MLاز اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﻣﺪل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ
دارﯾﻢ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه
ﺑﺮﺧﻼف اﺳﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر آنﻫﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮده و ﺧﻄﺎﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ

ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ دادهﻫﺎی ورودی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری
ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ از اﻃﻼﻋﺎت ورودی اﻃﻼع

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه ﺑﻪ دادهﻫﺎی دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻧﯿﺎز دارد
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی آﻣﻮزش  MLاﺳﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﻧﺘﻮرک ،ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ،

اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از اﯾﻦ روش ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﯽﺧﺮد ،وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آﻫﻨﮕﯽ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی
 MLآن را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و دادهﻫﺎ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ
ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﻧﺪارد .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد
و ﺧﻮدش دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ورودی ﻋﮑﺲ ﯾﮏ ﺳﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﮓ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ دادهای ﺑﺮای اﻃﻼع اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ آن
داده ﻧﺸﺪه .ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﺎر ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﮑﺎل و رﻧﮓﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮏ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اوﻟﯿﻪ و ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﮓﻫﺎ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮓﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از
ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺴﺎم ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ  MLﺗﮏ ﻻﯾﻪای در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺑﺪون ﺑﺮﭼﺴﺐ ﯾﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮای درک

اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع دادهﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﭘﯿﺶ از
اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ دﯾﮕﺮ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﺻﯽ روی آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺮﺳﻮمﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺪون
ﻧﻈﺎرت رواج ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت رواج ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه دارد
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی  MLوﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل »ﮔﻮﮔﻞ ﻟﻨﺰ« از اﯾﻦ روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺟﺴﺎم از ﺗﺼﺎوﯾﺮ
اﯾﺴﺘﺎ و زﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ » «Darktraceﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺸﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی  MLاﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن
ﻧﯿﺴﺖ.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ
ﺳﻮﻣﯿﻦ روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﻢ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺑﺪون ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺳﺮوﮐﺎر دارد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت و ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ دادهﻫﺎ را ﺑﺎ
اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺧﺎﺻﯽ اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪن آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ درون ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روش ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺎﯾﺰه ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ در آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،Goﺷﻄﺮﻧﺞ و ﺣﺘﯽ »ﭘﮏ-ﻣﻦ« ﮐﺎراﯾﯽ دارد.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ و در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺑﺎزی ﭼﮑﺮز ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ در ﺳﺎل
 ۱۹۵۲ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ »آﻟﻔﺎﮔﻮ« ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ
رﺑﺎت  Dota 2ﺑﻪ ﻧﺎم » «OpenAI Fiveﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪای را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﻨﺪ.

آﯾﻨﺪه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ از اﺑﺪاع ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﺬرد ،در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه در
دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و ﻣﻨﻈﻢ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﯾﺎ اپﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی  MLاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
اپﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ردﯾﺎب ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺎده ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎ روی ﻣﺤﯿﻂ
اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺮای وﻇﺎﯾﻒ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک و ردﯾﺎﺑﯽ اﻓﺮاد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺮوزه از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻪ آﯾﻨﺪهای در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ؟ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺎزه در اول راه ﻗﺮار دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ
ﮐﻨﺪ.
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﻓﻀﺎی ﻧﺎﻣﺤﺪودی ﺑﺮای رﺷﺪ دارﻧﺪ و ﺑﺪون ﺷﮏ در
دﻫﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در آﯾﻨﺪه ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮد از

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در آﯾﻨﺪه از  MLﺑﺮای
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺷﺪه زﯾﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن
از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،MITﻧﺎﺳﺎ و  IBMدر ﺣﺎل اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﺑﺮای وارد
ﮐﺮدن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت را در ﻣﺪت زﻣﺎن
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺧﯿﺮا ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را
اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی  MLﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از
آنﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

