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 ی بشرگّاّای آى در تجشیِ ٍ تحلیل دادُالگَریتن یادگیزی ػویق ٍ چالصبزرسی 

 سّزا قاسوی

 

 آهَسش ػالی کارٍى اَّاس، اَّاس، ایزاى ؤسسِگزٍُ کاهپیَتز، ه

 
 M855ghasemi22@gmail.com 

 چكیذُ

در بسیاری اس  2ی بشرگدٍ توزکش هْن در ػلن فٌاٍری اطالػات ّستٌذ. دادُ 1ّای بشرگ ٍ یادگیزی ػویقتجشیِ ٍ تحلیل دادُ

تَاًذ ضاهل ساسهاًْای دٍلتی ٍ خػَغی بزای جوغ آٍری حجن اًبَّی اس اطالػات در یک داهٌِ خاظ ًقص هْوی دارد، کِ هی

اطالػات هفیذی در هَرد هطكالتی اس قبیل اطالػات هلی، اهٌیت سایبزی، تطخیع تقلب ، باساریابی ٍ اًفَرهاتیک پشضكی باضذ. 

ی ّا بزای تحلیل کسب ٍ کار ٍ تػویوگیزی دربارُهایكزٍسافت در حال تجشیِ ٍ تحلیل حجن سیادی اس دادُ ضزکتْایی هاًٌذ گَگل ٍ

یكی اس هشایای کلیذی یادگیزی ػویق، تجشیِ ٍ تحلیل ٍ یادگیزی اس حجن اًبَّی اس دادّْای بذٍى ًظارت ّستٌذ.  تكٌَلَصی آیٌذُ

اسهاًذّی ّستٌذ.  ایي هَضَع باػث ضذُ بِ ػٌَاى یک ابشار ارسضوٌذ بزای است، کِ در آى دادّْای خام تا حذ سیادی بذٍى س

 ی بشرگ هَرد استفادُ قزار گیزد.تجشیِ ٍ تحلیل دادُ

ّای بشرگ با چِ چالطْایی هَاجِ است. در اداهِ در ایي هقالِ بزرسی هیطَد کِ الگَریتن یادگیزی ػویق بزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُ

کزدى  ّای ابؼاد باال ٍ هقیاس پذیزی هذلْا( هطزح هیطَد ٍ راّكارّایی را بزای بزطزفدادُ، )جزیاى دادُ، سِ هَرد اس ایي چالطْا

 آًْا ارائِ خَاّین ًوَد.

 کلوات کلیذی

 ی بشرگ، چالص یادگیزی ػویق، تجشیِ ٍ تحلیل دادُی بشرگالگَریتن یادگیزی ػویق، دادُ
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 هقذهِ -1

ضًَذ. ایي الگَسیتوْا اص یک هؼواسی  ّای پیچیذُ دس سطح تاالیی اص اًتضاع استفادُ هی ّای یادگیشی ػویق تشای استخشاج دادُ اص دادُ الگَسیتن

ّای  ّا دس سطح سطح تاال )اًتضاع تیطتش( تش اساس ٍیژگیّا دس  کٌٌذ، کِ دس آى ٍیژگی ّا استفادُ هی ی دادُ سلسلِ هشاتثی تشای یادگیشی ٍ اسائِ

ّای تذٍى ًظاست سشٍکاس داسین  ّای یادگیشی ػویق ٌّگاهی کِ تا یادگیشی اص هقادیش صیادی اص دادُ الگَسیتنضًَذ.  پاییي )اًتضاع کوتش( تؼشیف هی

 تسیاس هفیذ ّستٌذ. 

. [6]اًذ ساصی دادُ تِ ضذت تِ تَسؼِ ػلن دادُ تضسگ کوک کشدُ اتی ٍ هٌاتغ رخیشُفٌاٍسی اطالػات فطشدُ هذسى ٍ ّوچٌیي افضایص هحاسث    

ضًَذ،  گیشی هی ّایی سا کِ تا ًسثت اگضاتایت یا تیطتش اًذاصُ ّای هثتٌی تش فٌاٍسی هاًٌذ گَگل، یاَّ، هایکشٍسافت ٍ آهاصٍى تایذ دادُ ضشکت

ختواػی هاًٌذ فیسثَک، یَتیَب ٍ تَییتش هیلیاسدّا کاستش داسًذ کِ تِ طَس هذاٍم هقذاس ّای ا آٍسی ٍ ًگْذاسی کٌٌذ. ػالٍُ تش ایي، سساًِ خوغ

 .[6]کٌٌذ ّا سا تَلیذ هی تسیاس صیادی اص دادُ

تِ ًظاست خَد، آصهایص،  ّای تضسگ تشای پشداختي ّای هختلف دس هحػَالت دس حال تَسؼِ تا استفادُ اص تدضیِ ٍ تحلیل تشافیک دادُ ساصهاى

 ّای ػلوی قشاس دادُ اًذ ٍ آى سا یک هَضَع اغلی دس پژٍّص گزاسی کشدُ تحلیل دادُ، ضثیِ ساصی، ٍ دیگش ًیاصّای داًص کسة ٍ کاس سشهایِ

 .[7]اًذ

ّا، تَصیغ تاالیی اص  یغ خشیاى دادُّای خام، اًتقال سش تٌَع فشهت دادُّایی هَاخِ ّستین اص خولِ:  ّای تضسگ تا چالص تشای تدضیِ ٍ تحلیل دادُ

 تٌذی، دادُ ّای تذٍى ًظاست ٍ تذٍى طثقِ ّای تا اتؼاد تاال، هقیاس پزیشی اص الگَسیتن، دادُ کیفیت ٍ داسای ًَیض،دادُّای تی هٌاتغ ٍسٍدی، دادُ

 .                         [8]داس ٍ تحت ًظاست هحذٍد ّای تشچسة

ضًَذ اصخولِ: یادگیشی اص خشیاى  ّایی هَاخِ هی ّای یادگیشی ػویق تا چالص س تدضیِ ٍ تحلیل دادُ تضسگ، الگَسیتنتاتَخِ تِ هطکالت هَخَد د 

 ضَد. ّا هطشح هی ّا. دسایي هقالِ ساّکاسّایی تشای حل ایي چالص دادُ، تشخَسد تا اتؼاد تاالیی اص دادُ، هقیاس پزیشی اص هذل
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ساصی ٍ تَاى  است. تا ایي حال، هذل ای تشای ساُ حل سادُ ٍ یا داسای هطکالت هحذٍد استفادُ ضذُ تِ طَس گستشدُیادگیشی کن ػوق ّای  هذل

، اغطالح 2006س سال . دکٌذ تش هاًٌذ هطکالت صتاى طثیؼی پطتیثاتی ًوی ی آًْا تشای حل هسائل پیچیذُ ًوایطی هحذٍد آًْا اص استفادُ

الگَ ٍ یا تٌذی  هؼواسی سلسلِ هشاتثی تشای طثقِیک کِ اص ظَْس کشد 3ای خذیذ دس تحقیقات یادگیشی هاضیيتِ ػٌَاى هٌطقِ ػویق یادگیشی 

تشاضِ،کاّص ّضیٌِ  هضیت اغلی یادگیشی ػویق هَثش تَدى دس افضایص تَاًایی پشداصشتطَس هثال  .[11]کٌذ هیاسائِ یادگیشی استفادُ          

 ی ًخستیي دس تَخَد آهذى ایي ساختاس یادگیشی اص ساُ تشسسی ساختاس ػػثی دس هغض اًساى الْام گشفتِ ضذُ اًگیضُ هحاسثات سخت افضاسی است.

ی اتػال ایي  کٌٌذ. تستِ تِ فشضْای گًَاگَى دس هَسد ًحَُ تا فشستادى پیام تِ یکذیگش دسک سا اهکاى پزیش هی ّای ػػثی یاختِاست کِ دس آى 

ّا تِ غَست طثیؼی دس هغض اًساى  اًذ، ّشچٌذ کِ ایي هذل ّا ٍ ساختاسّای هختلفی دس ایي حَصُ پیطٌْاد ٍ تشسسی ضذُ ّای ػػثی، هذل اختِی

ضثکِ تاٍس ، [10-9] 5ضثکِ ػػثی پیچیذُ،  4ضثکِ ػػثی ػویقّا ًظیش  ّای تیطتشی سا داسا است. ایي هذل ٍخَد ًذاسد ٍ هغض اًساى پیچیذگی

  .[1]اًذ ایداد کشدُ پشداصش تػَیشٍ  ّای طثیؼی پشداصش صتاىّای  ّای خَتی سا دس حَصُ پیطشفت  [8-6] 6ػویق

DNNs ِّای پٌْاى ّستٌذ، کِ ٍصى آًْا تِ طَس کاهل هتػل است ٍ اغلة هقذاسدّی اٍلیِ ٍ یا آهَصش اٍلیِ  ّای چٌذ الیِ تا تسیاسی اص الیِ ضثک

 [1] ضَد. اًدام هی DBNS استفادُ اص هاضیي تَلتضهي هحذٍد  اًثاضتِ ضذُ ٍ یاآًْا تا 

 DBNS ّای ٍسٍدی  ّای آهَصضی تذٍى تشچسة تشای استخشاج اص ٍیژگی آهَصضی است کِ اص هقذاس صیادی اص دادُ یک گام تذٍى ًظاست پیص

کٌذ تلکِ ٍصى دّی اٍلیِ خَتی سا تشای  آهَصضی تذٍى تشچسة استفادُ هیّای  ًِ تٌْا اص یک هقذاس صیادی اص دادُ DBNS کٌذ. گیشی هی تْشُ

DNNs آهَصش اص  تَاًٌذ تا استفادُ اص هشحلِ پیص کٌذ. ػالٍُ تشایي هطکالت اتػاالت صیاد ٍ اتػاالت کن هی فشاّن هیDBNS  .[1]هْاسضًَذ 

DNNs ِتٌذی تػَیش ٍ سدیاتی خشیاى تشافیک. تا  پشداصش صتاى طثیؼی، طثقِ تٌذی کاسّا ػولکشد ػالی ًطاى دادّاست، اص خولِ دس ضٌاخت ٍ طثق

  [1] دّی سخت است. ی هحاسثاتی تاالیی داسد ٍ تشای هقیاس ّضیٌِ DNNsایي حال 
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تشسسی هی دسایٌداخالغِ ای اص الگَسیتن یادگیشی ػویق تیاى ضذ دس تخص ّای تؼذی چالص ّای استفادُ اص آى دس تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ی تضسگ 

 ضَد.

 : هقایسِ سٍش ّای الگَسیتن یادگیشی ػویق1خذٍل ضواسُ 

 

صهاى اخشای  تؼذاد ًوًَِ ّا ٍ پاساهتشّای آصاد قذست هحاسثِ سٍش ّا

 هتَسط

DBN NVIDIA GTX  تاCPU 280  100تؼذاد یک هیلیَى تػَیش  گیگا تایت حافظِ 1تا 

 هیلیَى پاساهتش

 سٍص 1

CNN   ٍدGTX  اص CPU 580  3کِ ّش یک داسایGB  ِحافظ

 هیثاضذ.

هیلیَى سصلَضي تشای تػاٍیش  2/1

(256 256 ٍ )60  هیلیَى

 پاساهتش

 سٍص 6-5

DistBelief 1000 CPU  تذٍى ّیچگًَِ داٍى یَس تا آدگاسدSGD 1/1  ٍ 42تیلیَى ًوًَِ غَتی 

 هیلیَى پاساهتش هذلی

 ساػت 16

 بشرگتجشیِ ٍ تحلیل دادُ ی  -3

ّای تحلیل  ّای هؼوَلی ٍ تکٌیک ساصی هؼوَلی، پشداصش ٍ هحاسثِ ظشفیت پایگاُ دادُ ی تضسگ تِ طَس کلی تِ اطالػاتی فشاتش اص رخیشُ دادُ

الگَّای استخشاج اص دادُ دس هقیاس ّایی ًیاص داسد کِ تتَاًٌذ تشای تحلیل ٍ  ی تضسگ تِ اتضاس ٍ سٍش دادُ اضاسُ داسد. تِ ػٌَاى یک هٌثغ، دادُ

ّای رخیشُ دادُ، افضایص قذست پشداصش هحاسثاتی، اهکاى افضایص حدن دادُ تَخَدآهذًذ،  ّای تضسگ تِ ػلت افضایص قاتلیت تضسگ تکاسسًٍذ. دادُ

ی تضسگ تا  . ػالٍُ تش حدن صیاد، دادُکٌذ خَاٌّذ، ساصهاى دّی هی ّایی تشای پشداصش هی ّای تیطتشی سا کِ هٌاتغ هحاسثاتی ٍ فٌاٍسی کِ دادُ

  [13-12-7] 10غحتٍ 9دادُ، سشػت 8دادُ، تٌَع 7تِ چْاس هَسد اص آًْا، ضاهل: حدن ّای خاظ دیگشی دس استثاط است، کِ اغلة پیچیذگی

ّای کلیذی  هفاّین ٍ چالصای اص  ی تضسگ سا پَضص دّذ، دس ایٌدا خالغِ ضَد. ّذف اص ایي تخص ایي ًیست کِ تِ طَس گستشدُ دادُ اضاسُ هی

  .[2] ضَد آى هطشح هی

تی هؼوَلی ٍ ًیاص تِ رخیشُ ساصی هقیاس پزیش ٍ یک استشاتژی ّای هحاسثا حدن صیاد غیش قاتل هذیشیت دادُ یک چالص فَسی سا تشای هحیط

 کٌذ. تَصیغ ضذُ تشای تحلیل ٍ پشس ٍخَ دس دادّْا هطشح هی

ی تضسگ است. تسیاسی اص ضشکتْا هاًٌذ فیس تَک، یاَّ، گَگل، دس حال حاضش  یک ٍیژگی هثثت تضسگ اص دادُتا ایي حال، ایي حدن صیادی اص دادُ 

  .[6-2] است صدى تِ هٌافغ آًْا ضذُ ّا تاػث ضشتِ ّا داسًذ کِ تِ تاصگی ایي حدن صیاد اص دادُ هقذاس تضسگی اص دادُ

ّای خام صیاد ضًَذُ هختلف ٍ پیچیذُ، ضاهل دادّْای  دّذ دادُ داسد کِ ًطاى هیی تضسگ ٍخَد  ّای دادُ ی دس سیستنیک پیص صهیٌِ ی کاس

تٌذی ضذُ ٍ تا ًظاست است. کاس تا اًَاع  تذٍى ساصهاًذّی )دستِ تٌذی( ٍ تذٍى ًظاست تسیاس صیاد است ٍ فقط یک هقذاس کوی اص دادّْا، دستِ

ّای تذٍى  کٌذ، کِ تشای دادُ ی تضسگ سا هطشح هی ک چالص هٌحػش تِ فشد تشای دادُّای دادُ دس یک هخضى دادُ )پایگاُ دادُ( ی هختلف اص اسائِ

ی  پشداصش دادُ ّای پاییي تش، تِ پیص ّا تشای هػشف اًساى یا خشیاى ای اص دادُ کشدى آًْا تشای اسائِ ساختاس تِ هٌظَس استخشاج ساختاس ٍ هشتة

 .[2.7] تضسگ ًیاص داسین

 ّای دادُ حدن ٍ تٌَع ٍیژگی اّویتآٍسی هیطَد، تِ  دُ اهشٍص، سشػت ًشخ افضایص دادُ، کِ دس آى دادُ ٍاسد ٍ خوغدس ػػش فٌاٍسی اطالػات فطش

 ّای دادُ ّا دس خشیاى ذ، احتوال اص دست دادى دادًُپشداصش ٍ تحلیل ًطَ پس اص ٍسٍد تالفاغلِ کاهلدس حالی کِ اگش تِ طَس ی تضسگ است. 
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تٌذی ٍ پشداصش  طَس کاهل دس یک خا رخیشُ ضًَذ تا دس صهاًْای تؼذ دستِ ّای دادُ اتتذا تِ است کِ ایي خشیاى. یک ساُ حل ایي ٍخَد داسد

ّای ٍسٍدی سا تِ اطالػات قاتل  ی تضسگ یک حلقِ تاص خَسد سشیغ است، کِ تِ سشػت دادُ ضًَذ. آًچِ دس ایي ایٌدا اّویت داسد ایي است کِ دادُ

 دٌّذ کِ تِ تدضیِ ٍ تحلیل خشیاى دادُ هی ی اص ضشکتْا هاًٌذ تَییتش، یاَّ، ٍ آی تی ام هحػَالتی سا تَسؼِ هیکٌذ. تشخ استفادُ تشخوِ هی

تؼذاد هٌاتغ ٍ حفظ اػتواد دس است، کِ  اػتواد ٍ یا سَدهٌذی ًتایح تِ دست آهذُ اص تدضیِ ٍ تحلیل دادُ تضسگ دس گشٍی  دادُپشداصًذ. غحت دس 

 . [2] دّذ ِ ػٌَاى یک چالص ػلوی اسائِ هیی تضسگ سا ت تحلیل دادُ

تَاى تِ طَس قطؼی لیست خاهؼی اص آًْا سا اسائِ داد، اها  سٍ است کِ ًوی ّایی فشاتش اص چْاس چالص قثل سٍتِ صی تضسگ تا چال تدضیِ ٍ تحلیل دادُ

ّای اطالػات ٍ هٌاتغ  ّای تاال تؼذی، اسائِ ٍیژگی، دادُّا ٍاػتثاس سٌدی، پاک کشدى دادُ، هٌْذسی  تشخی اص ایي هطکالت ػثاستٌذ اص: کیفیت دادُ

ّا، پشداصش دادُ هَاصی ٍ تَصیغ ضذُ، صهاى ٍاقؼی تدضیِ ٍ تحلیل  ّا، تدسن دادُ ّا، هقیاس پزیشی اص الگَسیتن تشداسی دادُ دادُ تَصیغ ضذُ، ًوًَِ

ّا ٍ یکپاسچِ ساصی،  تدضیِ ٍ تحلیل هٌطأ دادُ، کطف دادُ دیاتی ٍّا، س ّای هؼٌایی تشای تْثَد تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ٍ تػوین گیشی،  ٍسٍدی

 .[2] ّای ػظین ّای خذیذ تشای هحاسثِ دادُ هحاسثات هَاصی ٍ تَصیغ ضذُ، یکپاسچِ ساصی دادُ ًاّوگي ٍ تَسؼِ هذل

 ّای الگَریتن یادگیزی ػویق در تجشیِ ٍ تحلیل دادُ بشرگ چالص -4

ّای خاظ دس استثاط  ّای تضسگ توشکض داضت. تا ایي حال، ٍیژگی َسیتن یادگیشی ػویق تشای تدضیِ ٍ تحلیل دادُتخص قثل تش کاستشد ٍ هضایای الگ

س ایي تخص سِ هَسد اص ایي کٌٌذ. د ّایی سا تشای اغالح ٍ ساصگاس ضذى یادگیشی ػویق تشای سسیذگی تِ ایي هسائل هطشح هی تا تضسگ دادُ چالص

 ضَد. هطشح هی ّا چالص

 

 (Incremental learning for non-stationar data) ّای غیز ثابت یادگیزی افشایطی بزای دادُ -4-1

ّای ٍسٍدی است. چٌیي تدضیِ ٍ تحلیل  ی تضسگ تشخَسد تا خشیاى ٍ سشػت حشکت دادُ ّای چالص تشاًگیض دس تدضیِ ٍ تحلیل دادُ یکی اص خٌثِ

ّای  ّایی ًیاص داسین کِ تتَاًٌذ تا هقادیش صیادی اص دادُ است، تِ ّویي دلیل تِ الگَسیتنّایی دس ٍظایف ًظاست، هاًٌذ کطف تقلة هفیذ  دادُ

دّین، اص خولِ  ّا سا هَسد تحث قشاس هی ایي تخص، ها تشخی اص آثاس هشتثط تا یادگیشی ػویق ٍ خشیاى دادُکِ دس ٍسٍدی هستوش هقاتلِ کٌٌذ. 

  .[16] 11حزف ًَیض اج، خَدسهضگزاسٍیژگی یادگیشی افضایطی ٍ استخش

 
 : الگَسیتن یادگیشی افضایطی1الگَسیتن

1       repeat 
Compute Error(x) of data sample(x) 2 
if Error(x)>u then 3 
B=B 4 
if thenB   5 

Merge turespairsoffeaM  6 

Add  N new features 7 
B  8 

Up data  N and  M 9 
  Fine-tune on complete data  10 
  Until convergence 11 

 
 

اس ّای تسی دادُ ٍی هدوَػِستش اًذ تشای افضایص یادگیشی ٍیژگیتَ هی[15] ضَد کِ چگًَِ یک الگَسیتن یادگیشی ػویق دس اتتذا تشسسی هی

ّای  ّا سا اص ٍسٍدی استفادُ کٌذ. خَد سهضگزاسّای حزف ًَیض یک ًَع اص خَد سهضگزاسّا ّستٌذ کِ ٍیژگی12تضسگ اص خَد سهضگزاس حزف ًَیض

خَب ّستٌذ. تٌذی  ّای ًَیض داس قَیتش ّستٌذ ٍ تشای اّذاف طثقِ ّای استخشاج ضذُ ًسثت تِ دادُ کٌٌذ، کِ دس آى ٍیژگی خشاب استخشاج هی

ضًَذ. دس یک خَدسهضگزاس حزف  ی اطالػات استفادُ هی ّا ٍ یا اسائِ ّای پٌْاى، دس ساستای استخشاج ٍیژگی ّای یادگیشی ػویق دس الیِ الگَسیتن

تَاًذ  ّا هی ویي گشُکٌذ، ایي الیِ داسای تؼذادی گشُ است کِ دس اتتذا تِ تؼذاد ّ ّا سا استخشاج هی ی پٌْاى ٍخَد داسد کِ ٍیژگی یک الیِ ًَیض
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تٌذی آًْا تیص اص  ّایی کِ هطاتق تاتغ ّذف دادُ ضذُ ًیستٌذ )تِ ػٌَاى هثال، خطای طثقِ ّایی سا استخشاج کٌذ. تِ طَس تذسیدی ًوًَِ ٍیژگی

ضَد، الیِ پٌْاى  تفادُ هیّای خذیذ تِ الیِ پٌْاى اس یک آستاًِ است ٍ یا خطای تاصساصی آًْا تاال است( خوغ آٍسی ضذُ ٍ تشای اضافِ کشدى گشُ

ّا استفادُ  ی ٍیژگی ّای خذیذ ٍسٍدی تشای اهَصش هدذد ّوِ کٌذ. پس اص آى، ًوًَِ دادُ ّای خذیذ ضشٍع تِ هقذاس دّی هی تشاساس ایي گشُ

تَاًذ هٌدش تِ  ّا هی تَاًذ تاتغ ّذف هَلذ سا تْثَد دّذ؛ تا ایي حال، اضافِ کشدى یکٌَاخت ٍیژگی ضَد، ایي آهَصش ٍیژگی افضایطی هی هی

ّایی فطشدُ اص  ّای هطاتِ تشای تَلیذ هدوَػِ ّای اضافی )صائذٍتکشاسی( ٍ سشتاسی اص دادُ ضَد. دسًتیدِ ٍیژگی داضتي تؼذاد صیادی اص ٍیژگی

 .ضًَذ ادغام هی [3] ٍیژگی ّا تا ّن

تضسگ تِ سشػت ّوگشاست. ایي ًَع اص استخشاج ٍیژگی ّا دس یک هحیط هقیاس  ای اص ٍیژگی سٍش یادگیشی ٍیژگی افضایطی تِ تؼذاد تْیٌِ

ّا تشاساس صهاى دس حدن ػظیوی اص خشیاى دادُ تاضذ. آهَصش  ای هفیذ است کِ دس آى تَصیغ تغییشات دادُّای کاستشدی افضایطی دس تشًاهِ

 .[2] ٍیژگیْای افضایطی ٍ استخشاج هیتَاًذ تشای دیگش الگَسیتوْای یادگیشی ػویق  ّن تؼوین یاتذ

 
 : یادگیشی افضایطی تشای دادُ ّای غیش ثاتت1ضکل 

 (High-dimensional dataدادُ باال بؼذی ) -4-2

ّا  ّای تا اتؼاد تاال ضًَذ. ایي الگَسیتن ی هحاسثات دس ٌّگام تشخَسد تا دادُ تَاًٌذ تاػث کاّص ّضیٌِ ّای یادگیشی ػویق هی تشخی اص الگَسیتن

ی تاال تؼذی هٌدش تِ حدن سٌگیٌی اص  دٌّذ، هٌاسة است. هٌثغ دادُ ّا سا ًوایص هی ّای تضسگی کِ حدن تاالیی اص دادُ ٌّگام کاس کشدى تا دادُ

 .[2] کٌذ ضَد، ػالٍُ تش ایي یادگیشی اص دادُ سا ّن پیچیذُ هی ّای خام هی دادُ

ضًَذ، کِ یک هقیاس  هؼشفی هی 13ی تِ حاضیِ ساًذُ ضذُ اًثاضِ ضذُدس ایي قسوت یک ًَع اص خَد سهضگزاسّا تِ ًام خَد سهضگزاسّای تذٍى ًَیض 

است. سٍیکشد آًْا تِ حاضیِ ساًذى  14ّای تاال تؼذی است ٍ اص ًظش هحاسثاتی سشیؼتش اص خَد سهضگزاس تذٍى ًَیض اًثاضتِ ضذُ هٌظن هؤثش تشای دادُ

ّای خَد  ّای تْیٌِ تشای یادگیشی پاساهتشّا ًیاص ًذاسًذ. الیِ الگَسیتناست ٍ دس ًتیدِ تِ کاّص ضیة )گشادیاى( تػادفی ٍ دیگش  SDAًَیض دس 

تِ حاضیِ ساًذُ ضذُ، تٌْا دٍ هتا پاساهتش سایگاى داسد، کِ  SDAّای پٌْاى داسًذ. ػالٍُ تشایي  گشُ[18]سهضگزاس تذٍى ًَیض تِ حاضیِ ساًذُ ضذُ 

تش اص فشآیٌذ اًتخاب هذل است. صهاى آهَصش سشیغ،  کٌٌذ، کِ تسیاس سادُ سا کٌتشل هی ضًَذ ّایی کِ اًثاضتِ هی هیضاى ًَیض ٍ ّوچٌیي تؼذاد الیِ

سا یک سٍش اهیذٍاس کٌٌذُ تشای هخاطثاى دس دادُ  mSDAقاتلیت تثذیل تِ هقیاس تضسگ ٍ دادّْای تاال تؼذی، ٍ سادگی اخشا )پیادُ ساصی(، 

      .[4] ٍ یادگیشی هاضیي قشاس دادُ است 15کاٍی
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 : ًوَداس هذل ّای هقیاس تاال2ضکل 

 ًَسٍىّای ػػثی پیچیذُ،  دس ضثکِّای تاال تؼذی داضتٌذ.  ّای ػػثی پیچیذُ هتذّای دیگشی ّستٌذ کِ افضایص تِ هیضاى هَثشی دس دادُ ضثکِ

ػػثی کِ دس ّواى هٌطقِ ّستٌذ  ّای ّا دس الیِ قثلی هتػل ضًَذ، اها فقط تِ سلَل ّای پٌْاى الصم ًیست تِ توام گشُ ّا دس ٍاحذّای الیِ

 .[2] یاتذ ّای تاالتش دس ضثکِ تاضذ، کاّص هی ّا ٍقتی کِ حشکت تِ سوت الیِ ضًَذ. ػالٍُ تش ایي ٍضَح دادُ هتػل هی

ذُ است. ساُ ّای تاال تؼذی تا هقذاس صیادی ًاضٌاختِ تاقی هاً ی تضسگ ضاهل دادُ کاستشدّای الگَسیتن یادگیشی ػویق تشای تدضیِ ٍ تحلیل دادُ

 .[2] ّای خذیذی تِ طَس پیَستِ دس حال تَسؼِ ّستٌذ حلُ ّایی کِ دس تاال گفتِ ضذ ٍ سا حل

 

 
 : دادُ ّای تاال تؼذی3ضکل

 (     Large-scale modelsهذل ّای هقیاس باال ) -4-3

چگًَِ هقیاس دّی سا دس یادگیشی ػویق، تشای ضَد ایي است کِ اص ًقطِ ًظش هحاسثات ٍ تدضیِ ٍتحلیل، ها  سَالی کِ دسایي قسوت هطشح هی

اًذ، کِ توشکض آًْا  ّای هقیاس تضسگ سا ًطاى دادُ هذل ّای هقیاس تاال ٍ هدوَػِ دادُ ّای ػظین اًدام دّین؟ ًتایح تدشتی اخیش اثشتخطی هذل

 . [20-19-2] ی آًْاست پیچیذُ تیطتش ٍ اسائِّای  ّا تا تؼذاد تسیاس صیادی اص پاساهتشّای هذل است کِ قادس تِ استخشاج ٍیژگی تشسٍی هذل

ّای پشداصًذُ، دس صهیٌِ تطخیع گفتاس ٍ  ّا ّضاس ّستِ تا دس ًظش گشفتي هطکل آهَصش ضثکِ ػػثی یادگیشی ػویق تا هیلیاسدّا پاساهتش، کِ اص دُ

 تَاًذ اص خَضِ )تاٍس ًاحیِ(، تَسؼِ دادُ ضذُ است کِ هی DistBelief، [14]کٌٌذ؛ یک چاسچَب ًشم افضاس تِ ًام چطن اًذاص کاهپیَتش استفادُ هی

ّای هقیاس تضسگ استفادُ کٌذ. ایي چاسچَب اص هذل هَاصی دس داخل یک هاضیي )اص طشیق  ّای هحاسثاتی تا ّضاساى هاضیي تشای آهَصش هذل

کٌذ.  پطتیثاًی هی DistBeliefٍ هذیشیت استثاطات تَسط چٌذ سضتِ (، ٍ دس سشاسش هاضیي آالت )اص طشیق ػثَس پیام(، تا خضئیات هَاصی، ّوضهاًی 

ضَد،  ّای هتؼذد اص یک هذل تشای تْیٌِ ساصی یک ّذف ٍاحذ استفادُ هیّای هَاصی،کِ دس آى کپی ػالٍُ تش ایي، ایي چاسچَب ّوچٌیي اص دادُ

 .[5] کٌذ پطتیثاًی هی
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ّای  ًیض تِ ػٌَاى یک سٍش تْیٌِ ساصی دست 16یشّوضهاى،تدضیِ تِ صیشگشٍُُ هقیاس تضسگ تِ غَست غتِ هٌظَس ایداد اهکاى آهَصش تَصیغ ضذ

یک سٍش ضثِ ًیَتي تشای تْیٌِ ساصی ًاهحذٍد است. دس حالی کِ ایي چْاسچَب کِ  17ساصی تَصیغ ضاهل پیادُ SGDضَد.  تَصیغ ضذُ هطشح هی

ّای یادگیشی هثتٌی تش گشادیاى قاتل اخشا  تشای دیگش تکٌیک ّای ػػثی هقیاس تضسگ توشکض داسد، الگَسیتوْای اساسی آًْا تش آهَصش ضثکِ

  .[5] ّا ًیست تِ طَس کلی تِ دس دستشس دیگش تکٌیک DistBeliefّستٌذ. تا ایي حال، هٌاتغ هحاسثاتی گستشدُ هَسد استفادُ تَسط 

 

 

 : هذل ّای هقیاس تاال4ضکل 

 ًتیجِ -5

ّای ٍسٍدی است. ایي هَضَع تِ استخشاج خَدکاس  ای اص دادُ ٍ تحلیل دادُ دس حدن گستشدُ ّای صیادی تشای تدضیِ یادگیشی ػویق داسای هضیت

کٌذ، کِ ایي تاػث ضذُ یادگیشی ػویق تِ یک اتضاس هٌاسة تشای  ّای تذٍى ًظاست کوک هی ّای پیچیذُ اص حدن صیادی اص دادُ اص اسائِ ای اص دادُ

ّایی سا تشای  ی تضسگ چالص هقالِ تشسسی ضذ کِ چگًَِ هطکالت هشتَط تِ تدضیِ ٍ تحلیل دادُی تضسگ تثذیل ضَد. دساتي  تدضیِ ٍ تحلیل دادُ

 .[21]الگَسیتن یادگیشی ػویق تِ ٍخَد آٍسدُ اًذ

تَاًین الگَسیتن  چگًَِ هی سضذ کن یادگیشی ػویق تاػث تحقیقات گستشدُ ای دس ایي صهیٌِ ضذُ است. کاسّای تیطتشی الصم است دسایي هَسد کِ

اتؼاد تاال، آًالیض خشیاى دادُ، ّای تضسگ تطثیق دّین. تشخی اص ایي هطکالت ػثاستٌذ اص:  هطکالت هشتثط تا دادُگی تِ ذیادگیشی ػویق سا تشای سسی

تشای  ّا، تاصیاتی اطالػات، هؼیاسّای ّای یادگیشی ػویق، هحاسثات تَصیغ ضذُ، ًوایِ ساصی هؼٌایی، تشچسة گزاسی دادُ هقیاس پزیشی اص هذل

ّا. دس کاسّای آیٌذُ تایذ تِ ایي هطکالت پشداختِ ضَد، کِ ّذف اغلی ایي تحقیقات کوک تِ یادگیشی ػویق ٍ  استخشاج خَب اص اسائِ ای اص دادُ

 .[22]تاضذ ی تضسگ هی تدضیِ ٍ تحلیل دادُ
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