ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ

 ۶ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ درﺑﺎره ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را در ﻋﻤﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮﻧﺪ.
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻗﺮار دارد.
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪا از ﺳﻮی ﺳﯿﺮی ﯾﺎ آﻟﮑﺴﺎ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ در ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی آﻣﺎزون و
اﺳﭙﺎﺗﯽﻓﺎی اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی
ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﻮد از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ دو ﻟﺒﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ وﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺳﻘﻮط
آنﻫﺎ ﺷﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﯿﺎ را اﺟﺮا
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .روﻣﺎن ﺳﯿﻨﺎﯾﻮ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺮماﻓﺰار در ژوﭘﯿﺘﺮ ﻧﺘﻮرﮐﺲ
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮوز اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد.
ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ،
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و
ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از
اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و در
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮏ ﻣﺪل آﻣﻮزش دﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﺳﺒﮏ و ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ را در دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ در ﺷﺐ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ در روز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺪل
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﺎﺷﺪ.
آدرسدﻫﯽ درﺳﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ در دورهﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن
از ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﻢ و راهﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻏﻔﻠﺖ از ﻣﺸﻖ ﺷﺐ ،ﻋﺪم درک درﺳﺖ دادهﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ
ﻣﺪل آﻣﻮزش دﯾﺪه،
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درک
اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ و
در اداﻣﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺟﻤﻊآوری
ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎﻟﻘﻮهای ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺪل
اﺻﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
دادهﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دادهﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﯾﮏ راهﺣﻞ اﯾﺪهآل ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻣﻮزش ﻧﺒﯿﻨﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،آزﻣﺎﯾﺶ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن ﻣﺪل

ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﺪﻟﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﯾﮏ
ﺳﺎﺧﺘﺎر دادهای
آﻣﻮزشدﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ
ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ داﺧﻞ ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﺪ،
ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺪل
را ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
دادهﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﯿﺪ .دادهﻫﺎ ﭘﯿﺶ از
آنﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ
ﺳﺎﺧﺘﺎر دادهای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮدﯾﺎدﮔﯿﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﻣﺪل ﻗﺮار دﻫﺪ ،آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ دو ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮﺑﮕﺬارﻧﺪ .اول آنﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و دوم آنﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻠﻢ
دادهﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺪل را در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺎ آنﻫﺎ روﺑﺮو ﻧﺸﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه دادهﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺗﻐﺬﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮده
و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ
ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﻪ
ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ
ﺟﺪﯾﺪی روﺑﺮو
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت
ﺑﺎﻟﻘﻮهای ﺷﻮد.
در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺸﻬﻮر ،ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ
ﯾﮏ روﺑﺎت
رﺳﺎﻧﻪای را
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد.
اﯾﻦ روﺑﺎت ﺑﺮای
ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی
زﺑﺎن و ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﯾﮏ روﺑﺎت ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی
ﺟﻨﺠﺎلﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ روﺑﺎت را ﮐﻪ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻮد ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  24ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ
روﺑﺎت ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ .ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد و ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و دادهﻫﺎ را
دﺳﺘﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در آن وارد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺷﻮد.
دادهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل را
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد
آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ
ﻣﺪﻧﻈﺮ دارﯾﺪ را درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ دو راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺶ
روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد.
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را ﺑﻬﺘﺮ و
دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ
دادهﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﯿﺪ .اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدن دادهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ درﺑﺎره ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﻋﻤﻠﮑﺮدی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ درک
ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دادهﻫﺎی

زﯾﺎدی را ﺟﻤﻊآوری
ﮐﻨﯿﺪ ،آنﮔﺎه اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺳﺘﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
اﯾﻦﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺧﻮد را از ﻧﻮ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﻗﺎﻋﺪه ﺧﺎرج از اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﻧﻮع وﯾﮋهای از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺪل
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺠﻤﻌﯽ
اﺳﺖ .ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ﻫﻮش
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ
ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺪل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺠﻤﻌﯽ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ روشﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 16آذر 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/artiﬁcial-intelligence/5702 :

