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ﭼﮑﯿﺪه :ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی روز اﻓﺰون ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨﯽ ،داده ﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ی
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ در دﺳﺘﺮس
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ دادﮔﺎن و اﺑﺰارﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﻬﺎی ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ در
زﺑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد،
اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺘﻨﯽ ﺑﺮﭼﺴﺒﮕﺬاری ﺷﺪه ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ .در راﺳﺘﺎی
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ روﺷﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ (١ :آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﻟﺴﺎزی زﺑﺎن ﮐﻪ
دادﮔﺎن ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺮای آن در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ وﺟﻮد
دارد ،و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و
 Fine Tuneﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﭘﺮدازش ﻣﺘﻦ (٢ .ﺗﻮﺳﻌﻬﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی Active
 Learningدر راﺳﺘﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ دادﮔﺎن آﻣﻮزﺷﯽ .در اﯾﻦ
روش ،داده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪل ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاری ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﺘﻮان داده ﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ
اراﺋﻪ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﺗﯿﻢ ﻣﯿﺮاث در ﺗﻮﺳﻌﻬﯽ
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺣﺴﺎس ،دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺘﻦ،
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﻬﺎی ﻧﺎﻣﺪار و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎﺳﺰا،
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﻬﺎی از ﭘﯿﺶ
آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ی ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،BERT

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از
 Active Learningدر ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاری
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه :ﺑﻬﻨﺎم ﺛﺎﺑﺘﯽ در ﺳﺎل ١٣٩٢
ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را از
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل ١٣٩۴
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را از داﻧﺸﮕﺎه
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ اﺧﺬ ﮐﺮدﻫﺎﻧﺪ .اﯾﺸﺎن از ﺳﺎل
 ١٣٩۴ﺗﺎ ﮐﻨﻮن داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﻮزەی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﯾﺸﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ و
ﺷﺒﮑەﻫﺎی ژرف و اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ در ﭘﺮدازش زﺑﺎن
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن از زﻣﺴﺘﺎن  ١٣٩۵ﺗﺎﮐﻨﻮن
در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺮاث ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪ داده و ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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