معرفی یادگیری عمیق
یادگیزی ػویك سیزهدوَػِای اس یادگیزی هاؽیي تِ حغاب هیآیذ وِ در آى تز اعاط یادگیزی چٌذ عطحی در یه عاختار علغلِ هزاتثی اس ٍیضگیّا یا هفاّین
عطَح تاالتز هفاّین ٍ ٍیضگیّای عطَح پاییٌتز تؼزیف ؽذُ ٍ ّوچٌیي هفاّین عطح پاییي ًیش هیتَاًٌذ تِ تؼزیف هفاّین عطح تاالتز ووه وٌٌذ .تِ ستاى عادُتز
ّذف اصلی یادگیزی ػویك اعتخزاج ٍیضگیّا تِ صَرت َّؽوٌذ طی چٌذ هزحلِ یادگیزی اعت .تِ طَر خالصِ یادگیزی ػویك را هیتَاى تِ ایي صَرت هؼزفی
وزد :یادگیزی ػویك ؽاخِای اس یادگیزی هاؽیي ٍ هدوَػِای اس الگَریتنّا اعت وِ تالػ هیوٌٌذ هفاّین اًتشاػی عطح تاال را تا اعتفادُ یادگیزی در عطَح ٍ
الیِّای هختلف هذل وٌٌذ.
یادگیزی ػویك ًمطِ هماتل هفَْهی تِ ًام یادگیزی ونػوك اعت .یادگیزی ونػوك ّواى رٍؽْای هؼزٍف یادگیزی هاؽیي اعت وِ در اغلة رٍؽْای پزداسؽی
اعتفادُ هیؽًَذ .تْتزیي هثالّا تزای یادگیزی ونػوك هاؽیيّای تزدار پؾتیثاى ،ؽثىِّای ػصثی هؼوَلی ٍ غیزُ ّغتٌذ .ایي ًَع یادگیزی تیؾتز تزای
دعتِتٌذی ٍ توایش لائل ؽذى تیي والعْای هختلف دادُ اعتفادُ هیؽَد .در رٍػّای ونػوك الگَّا ٍ هؼادالت وؾف ارتثاط دادُّا تَعط خَد وارتز اًدام ؽذُ
وِ تِ آى هٌْذعی ٍیضگی ّن گفتِ هیؽَد .تِ ستاًی عادُتز هٌْذعی ٍیضگی ػثارت اعت اس اعتخزاج الگَّای هٌاعثی اس دادُّا وِ تِ هذلْای یادگیزی هاؽیي
ووه وزدُ تا تتَاًٌذ تزاحتی تیي والطّا ٍ دعتِّای هختلف دادُ توایش لائل ؽًَذ .ایي ٍیضگی ّواى یافتي الگَّای هؾتزن اعت .پظ اس تؼزیف الگَّا ٍ
هؼادالت ،عیغتن طزاحی ؽذُ اس آًْا اعتفادُ وزدُ ٍ هذل را آهَسػ هیدّذ .اها در یادگیزی ػویك هٌْذعی ٍیضگی دخالتی ًذاؽتِ ٍ خَد عیغتن تِ وؾف الگَّا
هیپزداسد .ایي خاصیت هْوتزیي دلیل اوتغاب ًتایح ػالی تَعط یادگیزی ػویك تَدُ ٍ ّوچٌیي هحثَتیت آى در عالّای اخیز هیتاؽذ.
یادگیزی ػویك اغلة اس ؽثىِّای ػصثی تزای تْثَد رفتارّای هاؽیي هاًٌذ تؾخیص گفتار ،تیٌایی واهپیَتز ٍ پزداسػ ستاى طثیؼی اعتفادُ هیوٌذ .ایي رٍیىزد تا
تَخِ تِ لذهت ون هؼزفی ٍ تىارگیزی ،خَد را تِ یىی اس ّیداى اًگیشتزیي تخؼّای تىٌَلَصی حاضز تثذیل وزدُ اعتّ .وچٌیي تىارگیزی تىٌیهّای آى اهىاى
تحلیل هغائل پیچیذُ را حتی در همادیز ػظین دادُّا فزاّن آٍردُ اعت .الثتِ ٌَّس اس ایي فٌاٍری در تواهی حَسُّای ػلوی اعتفادُ ًؾذُ ،اها رٍؽي اعت وِ در
آیٌذُای ًشدیه وارتزدّایی فزاتز اس تؾخیص تصَیز ٍ گفتار خَاّذ داؽت .یادگیزی ػویك در حال حاضز تؼییيوٌٌذُ هغیز آیٌذُ َّػ هصٌَػی اعت.
پیشینه تحقیق در یادگیری عمیق
اٍلیي هزاحل هؼزفی ٍ تىارگیزی یادگیزی ػویك در حَسُ پزداسػ تصَیز ٍ تا ػٌَاى ؽثىِّای ػصثی واًَلَؽٌی تَعط  LeCunدر عال  ۸۹۹۱اًدام ؽذ .در ایي
رٍػ عؼی ؽذ وِ ػول یادگیزی ٍ درن تصَیز هاًٌذ هغش اًغاى ٍ تِ صَرت چٌذ عطحی اًدام ؽَد .ؽثىِ ػصثی واًَلَؽٌی هؼزفی ؽذُ در تحمیك ًاهثزدُ تزای
تؾخیص اؽىال دٍتؼذی تىار گزفتِ ؽذُ اعت .الگَریتن هؼزفی ؽذُ در رٍػ پیؾٌْادی ؽثىِ هثذل گزاف ًام داؽتِ ٍ تزای تؾخیص واراوتزّای دعت ًَیظ تىار
رفتِ اعت .رٍػ هَرد ًظز در الیِ اٍل اتتذا پیغىلّای تصَیز را ؽٌاعایی ٍ در الیِ تؼذ تِ درن لثِّا هیپزداسد .الیِ تؼذی اؽىال اتتذایی هاًٌذ خطَط ،دٍایز ٍ
چٌذضلؼیّا را وؾف وزدُ ٍ در ًْایت الیِ آخز تا تزویة ایي اؽىال اتتذایی تِ درن ٍالؼی اس تصَیز هیرعذ .تا عال  ۶۰۰۲تىارگیزی یادگیزی ػویك فمط هحذٍد
تِ ؽثىِّای ػصثی واهال هتصلی هیؽذ وِ ػولىزد تغیار تْتزی اس رٍؽْای یادگیزی ونػوك داؽتِ ٍ اس هٌْذعی ٍیضگی اعتفادُ هیوزدًذ .در ایي عال E.
 R. Salakhutdinov ٍHintonیه رٍػ یادگیزی را در ؽثىِّای ػصثی ػویك پیؾٌْاد وزدُ ٍ راُ حلی تزای واّؼ اتؼاد اتذاع وزدًذ .در ایي رٍػ اس
هاؽیٌْای هحذٍد تَلتشهاى تزای ٍسىدّی ّز الیِ در یه سهاى اعتفادُ ؽذُ اعت .آًچِ هغلن اعت یادگیزی ػویك تا تِ حال ًتایح تغیار خَتی در تیٌایی هاؽیي ٍ
ؽٌاعایی گفتار داؽتِ اعت وِ اس هْوتزیي وارّا در حَسُ تصَیز هیتَاى تِ رٍػ ارائِ ؽذُ تَعط  ٍ A.Krizhevskyدر حَسُ ؽٌاعایی گفتار تَعط تِ رٍیىزد
پیؾٌْادی  A. Gravesاؽارُ وزد.
تا پیؾزفت یادگیزی ػویك در سهیٌِ پزداسػ ستاى طثیؼی عِ هغیز اصلی تزای آى تَخَد آهذ .هغیز اٍل در حَسُ ؽٌاعایی گفتار تَدُ ٍ تِ ًتایدی ػالی دعت پیذا
وزدُ اعت .رٍػّای هؼزفی ؽذُ یادگیزی ػویك در حَسُ ؽٌاعایی گفتار پایِ تغیاری اس الگَریتنّای پزداسػ هتي تَدُ ٍ اغلة تا اًذوی تغییز در آًاى تىار گزفتِ
ؽذُاًذ .در رٍػ پیؾٌْاد ؽذُ تَعط  G.Hinton ٍ E.Dahlدر عال  ۶۰۸۰اس هیاًگیي وَاریاًظ در هاؽیي هحذٍد تَلتشهاى در پزداسػ گفتار اعتفادُ ؽذُ اعت
[ .]۵در رٍػ پیؾٌْادی دیگزی  L.Deng ٍ G.Hintonدر عال  ۶۰۸۶اس ؽثىِ ّای ػصثی پغخَر در ؽٌاعایی گفتار اعتفادُ ؽذُ اعت .هغیز دٍم تِ هؼزفی ٍ
ایداد اتشارّایی تزای پزداسؽْای هْن ٍ هَرد ًیاس در حَسُ پزداسػ هتي پزداختِ اعت .اس خولِ ایي پزداسؽْا هیتَاى تِ تزچغة گذار عخي ،تخؼتٌذی ،تزچغة
گذاری هَخَدیت ًامً ،مؼ هؼٌایی ولوات ،ؽثاّت هؼٌایی لغات ٍ هیشاى احتوال تار هفَْهی یه خولِ تِ صَرت گزاهزی ٍ تِ صَرت هؼٌایی ًام تزد .در عال
 J.Weston ٍ J.Collobert ، ۶۰۰۱رٍیىزدی را پیؾٌْاد وزدًذ وِ تا اعتفادُ اس یه ؽثىِ ػصثی واًَلَؽٌی ته الیِ پزداسؽْای فَق را اًدام هیداد.

هغیز عَم رٍیىزدی خذیذ در تىارگیزی هذلْای ستاًی تا اعتفادُ اس یادگیزی ػویك ٍ رٍؽْای هثتٌی تز ؽثىِّای ػصثی اعتّ .ذف اصلی اعتفادُ اس هذلْای ستاًی
تذعت آٍردى تاتغ احتوال تَام دًثالِای اس ولوات در یه خولِ اعت .اها هذلْای ستاًی ّویؾِ تا هؾىل اتؼاد تاال هَاخِ تَدُاًذ .رٍؽْای عٌتی  n_gramsتا ٍخَد
هَفمیت تغیار تاال فمط لادر تَدًذ دًثالِ وَتاّی اس ّوپَؽاًی لغات را در خوالت تذعت آٍرًذ .رٍػ هؼزفی ؽذُ تَعط  R.Ducharme ٍ Y.Bengioدر عال
 ۶۰۰۲تزگزفتِ اس ّواى هذلْای ستاًی عٌتی اعت .ایي رٍػ اس ؽثىِّای ػصثی تزای تذعت آٍردى تاتغ احتوال تَام اعتفادُ وزدُ ٍ ػولىزد تغیار تْتزی اس
رٍؽْای عٌتی دارد .رٍػ دیگزی در تىارگیزی هذلْای ستاًی تَعط  G.Zweig ٍ Mikolovدر عال  ۶۰۸۶هؼزفی ؽذُ اعتً .اهثزدگاى تا اعتفادُ اس هذلْای
ستاًی هثتٌی تز ؽثىِّای ػصثی تاسگؾتی تَاًغتِاًذ تزدارّای لغتی تا اتؼاد تغیار ووتزی تَلیذ وٌٌذ.

