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پردازش زبان طبیعی ( )NLPیکی از مهمترین فن آوری های عصر اطالعات است .درک مفاهیم پیچیده زبان نیز بخش مهمی از هوش
مصنوعی است .برنامه های  NLPدر همهجا یافت میشوند زیرا مردم از آن برای ارتباطات استفاده میکنند :جستجو در وب ،تبلیغات،
ایمیل ،خدمات به مشتری ،ترجمه زبان ،گزارش های رادیولوژی ،و غیره .به تازگی ،روشهای یادگیری عمیق در عملکردهای مختلف
 NLPکارایی بسیار باالیی کسب کرده اند .در این کتابچه سعی شده مفاهیم اساسی  NLPبه صورت مختصر بیان شود .مفاهیم آورده
شده در این کتابچه عمدتا از کالس آموزشی  CS222Nاستنفورد استخراج شده است .کتابچه پیش رو نتیجه کنجکاوی و درک من
به عنوان یک دانش آموز است که مطمئنا خالی از اشکال نیست.
"با واژه ها بر مردم حکمرانی میکنیم( ".بنجامین دیسرائلی)
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شبکه های عصبی پیچشی (کانولوشن)
ناوردایی محلی 1و ترکیب

پذیری2

در ابتدا از مطالعات قشر بینایی گربه الهام گرفته شد ] ،[1شبکههای عصبی
کانولوشنی که از این به بعد آن را به اختصار  CNNsمینامیم در بینایی
ماشین برای کار برروی مشبک های باقاعده 3همانند عکسها توسعه داده
شدند ] CNNs .[2شبکههای عصبی پیشخوری 2هستند که هر نورون
در یک الیه ،ورودی را از نورونهای مجاور الیه پیشین دریافت میکند .این
همسایگی ها یا به عبارتی نواحی ارداک محلی ،5این امکان را به CNNs
میدهند که الگوهای پیچیدهتر را به یک روش سلسلهمراتبی ،با ترکیب
ویژگیهای سطح پایین ابتدایی و ویژگیهای سطح باال ،بازشناسایی کنند.

شکل  :1آزمایش بینایی هابل و ویزل بر روی گربه

این خاصیت ،ترکیبپذیری نام دارد .به عنوان مثال ،لبهها میتوانند از پیکسلهای خام تصویر استخراج شوند ،در مقابل از لبهها میتوان برای استخراج
اشکال ساده استفاده کرد ،و در نهایت از اشکال میتوان برای بازشناسایی
اشیاء استفاده کرد .از سوی دیگر ،موقعیتهایِ قطعی 6ویژگیها در یک
عکس اهمیت چندانی ندارند ،فقط ضبطکردن موقعیتهای نسبی برای
ترکیب ویژگیهای سطح باال سودمند هستند .در نتیجه مدل بایستی بتواند
یک ویژگی را صرفنظر از موقعیت آن در عکس ،تشخیص دهد .این خاصیت
ناوردایی محلی نامیده میشود .ترکیب پذیری و ناوردایی محلی دو

شکل  :2معماری  Wavenetدیپ مایند

مفهوم کلیدی  CNNsهستند.
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 CNNsعملکرد بسیار خوبی در بینایی ماشین بدست آوردهاند ] ،[3اما از آنها همچنین میتوان در پردازش زبان طبیعی 1یا به اختصار NLP
استفاده کرد .حقیقتا ،در  ،NLPویژگی های مرتبه باال (ان-گرم )2میتوانند از ویژگیهای مرتبه پایین همانند بینایی ماشین ،ساخته شوند که ترتیب
نه در سطح متن ،بلکه در سطح محلی ضروری است(.به عنوان مثال" :پیشنهاد نمیشود" " ،خوب است"" ،بد هست") .در واقع ،در تالش برای
تعیین مثبت یا منفی بودن یک نقد فیلم ،واقعا اهمیت نمی دهیم که آیا "خوب است" در ابتدا و یا در پایان متن آورده شده است ،ما فقط باید به
این حقیقت دست یابیم که " است" مقدم بر"خوب" است و غیره .توجه داشته باشید که  CNNsامکان کدگذاری وابستگیهای برد-بلند 3را
ندارند ،و در نتیجه ،برای برخی از کارها مثل مدلسازی زبان ،جایی که وابستگی راه-دور 2اهمیت خاصی دارند ،معماریهایی بازگشتی مثل LSTMs
ارجعیت دارند(.البته الزم به ذکر است این مشکل  CNNsبرای اولین بار در مقاله  WaveNetبه میزان زیادی برطرف گردید).
کانولوشن و تجمیع

5

هر چند در ] [2پیشنهاد میشود که الیههای کانولوشنی میتوانند مستقیما برروی یکدیگر انباشته شوند ،اما ساختار ابتدایی  ،CNNیک الیه
کانولوشن است که به دنبال آن یک الیه تجمیع قرار گرفته است .در ادامه به صورت جزئی چگونگی فعل و انفعال این دوالیه با استفاده از یک مثال
در طبقهبندی متن ارائه خواهد شد.
ورودی
یک متن را میتوان به عنوان یک ماتریس 𝑑×𝑠 𝐴 ∈ ℝنمایش داد ،که 𝑠 طول متن و 𝑑 بُعد بردارهای تعبیه کلمه 6است .ازآنجا که متون مختلف
اندازه هایی متغییر دارند و 𝑠 بایستی ثابت باشد ،ما متون بلند را به اولین 𝑠 کلمه کوتاه کرده و متون کوتاه را با یک بردار خاص گسترش

مرز9

میدهیم .بردارهای کلمه ممکن است به صورت تصادفی مقداردهی شوند یا به صورت ازپیشآموزشدادهشده 8باشند .در مورد دوم
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(ازپیشآموزشدادهشده) ،بردارها میتوانند در طول آموزش بروزرسانی شوند یا ثابت باقی بمانند ].[5در نظر گرفتن 𝐴 به عنوان یک عکس میتواند
گمراه کننده باشد ،زیرا در اینجا فقط یک بعد مکانی 1وجود دارد.
در بینایی ماشین ،عبارت کانال به عمقِ بعد اشاره دارد (با تعداد الیههای

توضیح بیشتر :فضای پنهان

پنهان در شبکه اشتباه نشود) .اگر با عکسها سروکار داشته باشیم ،دو بعد

کلمه  latentبه معنای پنهان است ،و در اکثر مواقع در

مکانی به اضافه عمیق داریم .ورودی یک تنسور به ابعاد (طول × عرض ×

یادگیری ماشینی به همین معنا اشاره دارد .در مدل های

تعداد کانال) خواهد بود ،به عنوان مثال یک ماتریس دوبعدی ،که هر درایه

رمزنگار که بعداَ به آنها خواهیم پرداخت ،رمزنگار یک داده

آن میتواند یک بردار با طول  3یا  1به ترتیب در یک عکس رنگی و عکس

با ابعاد باالی ورودی را به یک الیه گلوگاه تبدیل میکند،

سطح خاکستری باشد.

جایی که تعداد نورون ها بسیار کمتر است .سپس رمزگشا،
ورودی رمزنگاری شده را به شکل اولیه ورودی تبدیل میکند.

الیه کانولوشن
الیه کانولوشن ،عملیات خطی است که به دنبال آن تبدیل غیرخطی میآید.
عملیات خطی شامل ضرب (عنصربهعنصر) هر نمونه از یک پنجره یک بعدی
که بر روی متن ورودی توسط یک فیلتر 2اعمال میشود ،است ،که به عنوان
یک ماتریس از پارامترها نمایش داده میشود .فیلترها ،همانند پنجره ،فقط

فضای پنهان فضاییست که دادها در الیه گلوگاه قرار
میگیرند .فضای پنهان حاوی یک بازنمایی فشرده از ورودی
است ،و تنها اطالعاتی است که رمزگشا اجازه دارد از آن
برای بازتولید خروجی استفاده کند .برای اینکه خروجی

بهینه تولید شود ،شبکه بایستی فقط ویژگی های که

یک بعد مکانی دارند ،اما به طور کامل در طول عمق ورودی بسط داده

بیشترین ارتباط با ورودی را دارند ،یاد بگیرد .در تعبیه کلمه

میشود ( 𝑑) .اگر  ℎاندازه پنجره باشد ،ماتریس پارامتر 𝑊 درارتباط با فیلتر،

هدف ما نگاشت دادن کلمات به فضای پنهانیست که کلمات

از این رو به 𝑑× ℝℎتعلق دارد 𝑊 .به صورت تصادفی مقداردهی میشود و

با معانی مشابه در کنار یکدیگر قرار میگیرند.

در طول آموزش یادگرفته میشود.
نمونههای پنجره اعمالشده بر روی ورودی ،نواحی 3یا میدانهای تاثیر 2نامیده میشوند .تعداد

)(𝑠−ℎ
𝑠𝑡𝑟𝑖𝑑𝑒+1

از آنها وجود دارد ،که  strideبه تعداد

کلماتی که در هر گام پنجره را بر روی آنها میلغزانیم ،اشاره دارد .با  strideیک ،تعداد  𝑠 − ℎ + 1میدان تاثیر وجود دارد .خروجی الیه کانولوشن
برای یک فیلتر ،یک بردار  𝑜 ∈ ℝ𝑠−ℎ+1است که عناصر آن به صورت زیر محاسبه میشوند:
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] 𝑜𝑖 = 𝑊. 𝐴[𝑖: 𝑖 + ℎ − 1, :
که 𝑑× 𝐴[𝑖: 𝑖 + ℎ − 1, : ] ∈ ℝℎناحیه ماتریس 𝑖 اُم و  .عملگریست که جمع ضرب ردیفی دو ماتریس را برمیگرداند .توجه داشته باشید برای
یک فیلتر 𝑊 ،مشابهی بر روی تمامی نمونههای پنجره ،صرفن ظر از موقعیت قرارگیری آنها در متن اعمال میشود .به عبارت دیگر ،پارامترهای فیلتر
در بین میدانهای تاثیر به اشتراگ گذاشته میشوند .این دقیقا همان چیزیست که خصوصیت ناوردایی مکانی را به مدل میدهد ،زیرا
فیلتر آموزش دیده ،الگوها را صرفنظر از موقعیت قرارگیری آنها در ورودی بازتشخیص میدهد .این خصوصیت تعداد کل پارامترهای
مدل را به شکل شگفت آوری کاهش میدهد.
سپس یک تابع فعال سازی غیرخطی 𝑓 مثل یکسوساز (𝑚𝑎𝑥(0, 𝑥)) 1یا تانژانت

𝑒 2𝑥 −1 2
هذلودی
𝑒 2𝑥 +1

به صورت عنصر به عنصر بر روی 𝑜 اعمال می

شود (یکسوساز نسبت به تانژانت هذلولی ،بهتر با پدیده ناپدیدشدن گرادیان مقابله میکند ،و در نواحی اعداد بیشتر از صفر ،گرادیان همواره ثابت
است ،از سوی دیگر در هنگام استفاده از تانژانت هذلولی گرادیان کوچک و کوچکتر میشود) ،که چیزی به نام نگاشت ویژگی 𝑐 ∈ ℝ𝑠−ℎ+1 3را
برمیگرداند:
𝑏 𝑐𝑖 = 𝑓(𝑜𝑖 ) +
که  𝑏 ∈ ℝسوءگیری 2با قابلیت آموزش است.
برای طبقهبندی جمله کوتاه ،بهترین اندازهای
ناحیه معموال بین  1و  10هستند ،و در عملn𝑓 ،
فیلتر

(

] (𝑛𝑓 ∈ [100,600بر روی هر ناحیه اعمال
میشوند تا مدل را قادر سازند ویژگیهای متفاوت
و مکمل برای هر ناحیه یاد بگیرد ].[6
از آنجا که هر فیلتر یک نگاشت ویژگی را تولید
میکند ،هر ناحیه ،در یک فضای 𝑓 nبعدی تعبیه
شکل  :3معماری  CNNبرای دسته بندی جمالت کوتاه
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میشود .افزون بر این ،استفاده از نواحی با اندازه متغیر کارایی مدل را افزایش میدهد ] .[6در این حالت شاخه های موازی متفاوتی تولید میشود
(برای هر اندازه ناحیه ،یکی) ،و خروجی ها بعد از تجمیع ،همانطور که در شکل  3نمایش داده شده ،با هم الحاق میشوند .کارایی و هزینه مدل با
𝑓 nافزایش پیدا میکند و از یک نقطه مشخص به بعد ،مدل شروع به بیشبرارزش 1میکند.
رمزنگاری متن
همانطور که در شکل  3نمایش داده شده ،از یک دیدگاه کلی ،معماری  CNNهر کدام از نسخه های فیلتر شده ورودی را ،به یک نورون در بردار
ویژگی نهایی متصل میکند .این بردار را میتوان به عنوان نسخه رمزنگاری شده متن ورودی دید .این درواقع درونمایه مدل است که ما به آن
عالقهمند هستیم .مابقی معماری وابسته به کار مورد نظر است.
الیه

بیشینههموار2

از آنجا که در اینجا هدف ،دستهبندی کردن متون است ،یک تابع بیشینههموار برروی متن رمزنگاری شده اعمال ،تا احتمال دسته خروجی بدست
آید .هر چند ،کارهای مختلف از معماری های متفاوت استفاده میکنند :به عنوان مثال برای تعیین اینکه دو جمله معادل یکدیگر هستند ،ترجمه
یا خالصه سازی ،میتوان از یک مدل رمزنگار  CNNکه بر روی ورودی اعمال میشود و یک رمز گشا  LSTMکه خروجی را تولید میکند ،به
صورت یکپارچه استفاده کرد ].[9
برگردیم به دستهبند خودمان ،تابع بیشینههموار یک بردار 𝑘 𝑥 ∈ ℝرا به یک بردار از اعداد نقطه اعشار که مجموعشان یک است تبدیل میکند:
𝑖𝑥 𝑒
𝑖𝑥 𝑒 ∑𝑘𝑗=1

= ) 𝑖𝑥( 𝑥𝑎𝑚𝑡𝑓𝑜𝑠

در حالت دستهبندی دودویی ،به جای داشتن دو نورون در الیه خروجی یا بیشینههموار ،جایی که هر نورون یکی از دسته ها را نمایش میدهد،
میتوان از یک الیه خروجی با یک نورون به همرا تابع

سیگموئید3

1

𝑥1+𝑒 −

= )𝑥(𝜎 استفاده کرد .در این حالت نورون ،احتمال خروجی تعلق

داشتن به یکی از دو دسته را تولید میکند و تصمیم گیری با توجه به اینکه خروجی تولید شده )𝑥(𝜎 بزرگتر یا کوچکتر از  0.5است ،انجام میشود،
این دو متد مشابه هستند (

𝑥𝑒
𝑒 𝑥 +𝑒 0

=

1

𝑥1+𝑒 −

) .بنابراین ،یک الیه یک-نورون سیگموید را همچنین به عنوان یک الیه دو-نورون بیشینههموار دید

که یکی از نورون های آن هرگز فعال نمیشود و خروجی آن همواره صفر است.
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تعداد پارامترها
تعداد پارامترهایِبا قابلیت آموزش برای  CNNمان ،جمع عبارات زیر است:
ماتریس تعبیه کلمه (اگر ثابت نباشند) ،(𝑣 + 1) × 𝑑 :که 𝑣 اندازه واژگان است .ما همچنین یک ردیف برای بردارِ گسترشمرز-صفر 1اضافه
میکنیم.
الیه کانولوشن( ℎ × 𝑑 × 𝑛𝑓 + 𝑛𝑓 :تعداد درایه در هر فیلتر در تعداد فیلتر ها ،به اضافه سوءگیری).
الیه بیشینههموار( 𝑛𝑓 × 1 + 1 :الیه تماما متصل 2با یک خروجی -1بعدی و  1سوءگیری).
تصویرسازی و درک بازنمایی درونی و پیشبینی
رمزنگاری متن
یک راه ساده و سریع برای تایید اینکه مدلمان به صورت موثر آموزش میبیند چک کردن این موضوع است که آیا بازنمایی درونی متن با عقل جور
در میاید یا خیر .بردار ویژگی که به الیه بیشینه هموار تغذیه شد را به خاطر بیاورید ،آن را میتوان به عنوان یک بردار رمزنگاری 𝑓𝑛 بعدی از متن
ورودی دید .با گرفتن خروجی این الیه برای یک ز یرمجموعه از نمونه های آموزشی و تبدیل برداری های متناظر آنها به یک نگاشت با ابعاد کمتر،
میتوان متوجه شد که آیا هیچ همبستگی بین این بردارهای رمزنگاری شده و برچسب ها وجود دارد یا خیر .شکل  2و  5اثبات میکند که مدلمان
قطعا در حال آموزش بازنمایی معنی داری از متون است.

شکل  2سمت چپ (نمایش  1000نمونه از بردارهای رمزگذاریشده قبل از آموزش) شکل  5سمت
راست (نمایش  1000نمونه از بردارهای رمزگذاریشده بعد از 2گام آموزش)
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شناسایی نواحی متضمن

پیشگویی1

این متد در بخش ( 3.5جدول  5و  )6مقاله نمایش داده شده است ] .[8به خاطر بیاورید که قبل از ازدست دادن اطالعات با اعمال عملیات تجمیع،
هر 𝑓𝑛 فیلتر یک نگاشت ویژگی را ایجاد میکرد که درایه های آن خروجی کانولوشن فیلت ر با ناحیه ادراک متناظر را نشان میداد .در نتیجه ،هر
ناحیه ادراک در یک فضای 𝑓𝑛 بعدی جاسازی میشود .بدین ترتیب ،بعد از آموزش ،میتوان نواحی یک متن داده شده که محتملترین متضمن
پیشگویی دسته خود هستند را با بررسی خروجی میانی مدل بدست آورد .به عنوان مثال ،برخی از نقد های دیتابیس  IMDBکه بیشترین ناحیه
متضمن پیشگویی برای نقد های منفی را دارند عبارتند از" :بدترین فیلم"" ،پولت را هدر نده"" ،بازی و فیلمنامه ضعیف"" ،کیفیت تصویر افتضاح".
از طرف دیگر ،برخی از نواحی که داللت بر مثبت بودن نقدها دارند عبارتند از" :موسیقی متن عالی" " ،تصویربرداری زیبا"" ،ماجراجویی جالب"،
"پایانی کامال رضایت بخش".
نگاشتهای

برجستگی2

نگاشت برجستگی یک راه دیگر برای درک اینکه چگونه یک مدل پیش بینی را انجام میدهد ،است .فرض کنید که تمام عکس های "دسته پرنده"
شامل درخت و برگ است .چگونه میتوان
مطمئن شد که  CNNاز پیکسل های
مربوط به پرنده برای پیشبینی این دسته
استفاده میکند و نه درخت و برگها؟ ایده
بسیار ساده است ،ما گرادیان دسته خروجی
را نسبت به عکس ورودی محاسبه میکنیم.
این متد به ما میگوید که چگونه تغییرات
کوچک در پیکسل های عکس ورودی،
خروجی دسته را تغییر میدهد .همه مقادیر
مثبت در گرادیان ها به ما میگوید که یک

شکل  : 6نگاشت برجستگی برای یکی از نمونه های آزمایش دیتابیس ( IMDBبرچسب مثبت)

تغییر کوچک در ورودی به آن پیکسل ،ارزش
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خروجی را افزایش میدهد .این متد ابتدا در
] [7برای بینایی ماشین ارایه شد و توسط
] [10به  NLPاعمال شد .ایده این است
که عناصر ورودی متن 𝑑×𝑠 𝐴 ∈ ℝبا
توجه به تاثیر آنها بر روی پیشبینی درجه
بندی شود .یک تخمین میتواند توسط طول
مشتقات جزئی مرتبه اول خروجی مدل
)𝐴(𝑁𝑁𝐶 → 𝐴 ∶ 𝑁𝑁𝐶 به نسبت
ردیف 𝑎 از 𝐴 بدست آورده شود:
)𝑁𝑁𝐶(𝜕
𝑎|
𝑎𝜕

شکل  : 9نگاشت برجستگی برای یکی از نمونه های آزمایش دیتابیس ( IMDBبرچسب منفی)

| = )𝑎(𝑦𝑐𝑛𝑒𝑖𝑙𝑎𝑠

تفسیر این است ،که ما شناسایی می کنیم که کدام کلمات در متن نیاز به تغییر حداقل دارند تا امتیاز دسته به شکل حداکثر تغییر کند .مشتق را
میتوان با اجرای یک مرحله الگوریتم انتشار معکوس بدست آورد .دقت داشته باشید ما امتیاز دسته را انتشار معکوس میدهیم نه مقدار هزینه .در
شکل  6و  9نمونه ای از نگاشت برجستگی دیتا بیس  IMDBنمایش داده شده است.
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شبکه های عصبی بازگشتی 1یا به اختصار RNNs
در ابتدا یک تصویر کلی از چارچوب  RNNارائه خواهد شد و در ادامه به دو نمونه از این شبکه ها که به صورت فراگیر در عمل استفاده میشوند
( LSTMو  )GRUخواهیم پرداخت .در ] [11به صورت جزیی به شبکه های  LSTMو  RNNو کاربرد آنها پرداخته شده است .ما در اینجا
به صورت کلی به آنها را بیان خواهیم کرد.
چهارچوب RNN
با آنکه  CNNsمسلما برای کار با مشبک ها خوب هستند RNNs ،به طور اختصاصی برای کار بر روی دنباله ها 2بوجود آمدند ] .[12به عنوان
مثال سری زمانی ،یا در  NLPدنباله جمالت .هر چند شبکه های  CNNامکان ضبط برخی از اطالعات ترتیبی را دارند اما آنها به الگوهای محلی
محدود هستند ،و وابستگی های بلند-برد نادیده گرفته میشوند ] .[13همانگونه که در شکل  8نمایش داده شده ،یک  RNNمیتواند همانند یک
زنجیره از الیه های عصبی ساده که برخی پارامتر ها را به اشتراک میگذارند ،دید.
از یک دید باال ،یک  RNNبا یک لیست ترتیبی از بردار های ورودی } 𝑇𝑥  {𝑥1 , … ,به همراه یک وضعیت پنهان  ℎ0که با صفر مقدار دهی اولیه
شده ،تغذیه میشود ،و یک لیست ترتیبی از وضعیت های پنهان } 𝑇  {ℎ1 , … , ℎرا بر میگرداند .بردارهای خروجی ممکن است به عنوان ورودی برای
واحد های  RNNدیگر ،زمانی که از
معماری های عمیق استفاده میکنیم،
عمل کنند (همانند شکل  .)7وضعیت
های پنهان کم و بیش به عنوان
حافظه "کوتاه مدت" مدل در نظر
گرفته میشوند .توجه داشته باشید که
هر نمونه آموزشی یک دنباله کامل
} 𝑇𝑥  {𝑥1 , … ,برای خودش است ،و
ممکن است در ارتباط با یک برچسب
مخصوص به خودش باشد .به عنوان

شکل  :8سه گام از یک  RNNباز شده ،برگرفته شده از وبالگ Denny Britz
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مثال در دسته بندی جمالت کوتاه ،دنباله ها فقط با یک برچسب در ارتباط هستند ،در حالیکه در مدل سازی زبان ،هر دنباله (کلمه) به دنبال پیش
بینی دنباله بعدی(کلمه بعدی) است ،هر برچسب متفاوت میباشد.
در هر گام 𝑇 در دنباله ،وضعیت پنهان 𝑡 ،ℎبه عنوان وضعیت پنهان پیشین  ℎ𝑡−1و بردار ورودی کنونی 𝑡𝑥 به شکل بازگشتی زیر تعریف میشود:
)𝑏 ℎ𝑡 = 𝑓(𝑈𝑥𝑡 + 𝑊ℎ𝑡−1 +
که 𝑓 یک تابع غیرخطی مثل تانزانت هذلولی(که به صورت عنصر به عنصر اعمال میشود) 𝑈 ∈ ℝ𝐻×𝑑𝑖𝑛 ، 𝑥𝑡 ∈ ℝ𝑑𝑖𝑛 ،و 𝐻×𝐻 𝑊 ∈ ℝماتریس
های پارامتر که در میان همه گام های زمانی به اشتراک گذاشته میشوند و 𝑡 ℎ𝑡−1 ،ℎو𝑏 به 𝐻 ℝتعلق دارند 𝑑𝑖𝑛 .میتواند اندازه واژگان باشد ،اگر
بردارهای  one-hotیا تعبیه شده به عنوان ورودی به مدل داده شوند 𝐻 .بٌعد الیه پنهان است که معموال  𝐻~100است .هرچه این الیه بزرگتر
باشد ،میزان حافظه ای که مصرف میشود بیشتر خواهد بود و همچنین هزینه محاسبات نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
بردار خروجی 𝑡𝑢𝑜𝑑 ،𝑦𝑡 ∈ ℝوضعیت پنهان کنونی 𝐻 ℎ𝑡 ∈ ℝبا توجه به کاری که میخواهیم انجام دهیم ،تبدیل میکند .برای دستهبندی ،به
صورت ذیل محاسبه میشود:
) 𝑡𝑦𝑡 = 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 (𝑉ℎ
که 𝐻×𝑡𝑢𝑜𝑑 𝑉 ∈ ℝماتریس پارامتری است که بین همه گام های زمانی به اشتراک گذاشته میشود 𝑑𝑜𝑢𝑡 .به تعداد دسته ها وابسته است .به عنوان
مثال ،برای یک دسته بند متن سه-دسته ،𝑑𝑜𝑢𝑡 = 3 ،برای مدل زبان در سطح کلمه |𝑉| = 𝑡𝑢𝑜𝑑 است.
توجه کنید وقتی تعداد متعددی از الیه های  RNNرا به صورت عمودی بر روی یکدیگر سوار میکنیم(معماری  RNNعمیق) ،وضعیت های
پنهان واحد های سطح پایین تر به صورت مستقیم به واحد های سطح باالتر متصل می شوند و الیه خروجی در باالی این پشته قرار میگیرد (شکل
.)9

شکل  :7سه گام از یک  RNNعمیق باز شده .هر دایره یک واحد  RNNرا نمایش میدهد .وضعیت های پنهان در الیههای میانی( 1و  )2به عنوان
ورودی به واحد مربوطه در الیه باالیی عمل میکنند.
12
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مدل سازی زبان
مدل سازی زبان یک حالت خاص از کالسه بندی است که مدل آموزش داده میشود تا کلمه یا کاراکتر بعدی در یک جمله را پیش بینی کند.در
هر گام زمانی 𝑡 ،بردار خروجی ،توزیع احتمال 𝑡𝑥 بر روی همه کلمات/کارامترهای در واژگان را میدهد ،که مشروط به کلمات/کاراکترهای پیشین
در جمله است] 𝑡𝑥  .𝑃[𝑥𝑡−1 , … ,در زمان آزمایش ،احتمال یک دنباله کامل } 𝑇𝑥  {𝑥1 , … ,با ضرب همه احتماالت شرطی بدست می آید:
𝑇

] 𝑃[{𝑥1 , … , 𝑥𝑇 }| = 𝑃[𝑥1 ] × ∏[𝑥𝑡 |𝑥𝑡−1 , … , 𝑥1
𝑡=2

از مدل زبان همچنین میتوان برای متن با طول دلخواه( ،تا رسیدن به یک توکن خاص (انتهای جمله) یا برای گام زمانی تعیین شده) استفاده
کرد .برای یک مدل زبان بر مبنای کاراکتر 𝑇 ،میتواند به سادگی از  20با  25عبور کند .این امر به شدت تاثیرات نامطلوب که به مسئله ناپدید
شدن و انفجار گرادیان 1معروف است را تقویت میکند ،که مدل را از یادگیری وابستگی های بلند-برد باز میدارد .توجه کنید این مشکل همچنین
میتواند با شبکه های عصبی پیشخور ،مثل پرسپترون چند الیه 2تجربه شود ،اما این مشکل با  RNNبه علت تمایل ریشه ای آنها به عمیق شدن،
بدتر میشود.
یک واحد LSTM
در عمل ،محققین در هنگام انتخاب  ، RNNsاز واحد
 LSTMیا  GRUاستفاده میکنند ،زیرا این سلول ها به
شکلی طراحی شده اند که مشکل انفجار/ناپدید شدن گرادیان
را حل میکنند و اطالعات را در بازه زمانی طوالنی تری به
خاطر میسپارند].[12
همانگونه که در شکل  10نشان داده شده ،دو چیزی که در
واحد  LSTMنسبت به  RNNتغییر یافته  )1حضور
وضعیت سلول ،𝑐𝑡 3که به عنوان حافظه آشکار 2عمل میکند،
شکل  :10واحد  LSTMبرگرفته شده از وبالگ Chris Colah
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و

)2

چگونگی

محاسبه

وضعیت

های

پنهان

است.

در

RNNs

ساده،

وضعیت

پنهان

با

یک

الیه

)𝑏  ℎ𝑡 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑈𝑥𝑡 + 𝑊ℎ𝑡−1 +محاسبه میشود .اما در واحد  ،LSTMوضعیت پنهان با تعامل چهار الیه محاسبه میشود و به شبکه
قابلیتی میدهد که اطالعات خاصی در مورد عناصر پیشین در دنباله را فراموش یا به خاطر بسپارد.
الیه های درونی
این چهار الیه به شکل زیر هستند:
 )1الیه گیت فراموشی𝑓𝑡 = 𝜎(𝑈𝑓 𝑥𝑡 + 𝑊𝑓 ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑓 ) :
 )2الیه گیت ورودی𝑖𝑡 = 𝜎(𝑈𝑖 𝑥𝑡 + 𝑊𝑖 ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑖 ) :
 )3الیه محاسبه کاندید ارزش𝑐𝑡 = 𝜎(𝑈𝑐 𝑥𝑡 + 𝑊𝑐 ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑐 ) :
 )2الیه گیت خروجی𝑜𝑡 = 𝜎(𝑈𝑜 𝑥𝑡 + 𝑊𝑜 ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑜 ) :
به لطف تابع سیگموئید (𝜎) که به صورت عنصر به عنصر اعمال میشود ،الیه های گیت ورودی ،فراموشی و خروجی بردارهایی تولید میکنند که
که تمام درایه های آنها بین  0و  1یا نزدیک به آن دو هستند .وقتی یکی از این الیه ها در بردار دیگری ضرب میشود ،بدین شکل به عنوان یک
فیلتر عمل میکند که فقط یک نسبت خاص از بردار را انتخاب میکند .دقیقا به این دلیل است که این الیه ها گیت نامیده میشوند .حالت غیر
متعارف زمانیست که تمامی مقادیر یک بردار یک هستند که تمام بردار عبور خواهد کرد ،یا تمام آن برابر با صفر است که هیچ کدام عبور نخواهند
کرد .توجه کنید که گیت های فراموشی ،ورودی و خروجی به شکل کامال مشابه محاسبه میشوند و فقط تنها پارامتر ها متفاوت میباشند .هر چند
این پارامتر ها در تمامی گام های زمانی به اشتراک گذاشته میشوند.
فراموش کردن/یادگرفتن
با به حساب آوردن یک نمونه آموزشی جدید 𝑡𝑥 و وضعیت پنهان جاری  ،ℎ𝑡−1الیه گیت فراموشی 𝑡𝑓 تعیین میکند که چه میزان از وضعیت
سلول قبلی  𝑐𝑡−1بایستی فراموش شود (چه میزان از حافظه بایستی آزاد شود) ،از طرفی از ورودی مشابهی ،الیه گیت ورودی 𝑡𝑖 تصمیم میگیرد
که چه میزان از ارزش کاندید 𝑡𝑐 باید در حافظه نوشته شود ،یا به عبارتی دیگر چه میزان از اطالعات جدید بایستی یاد گرفته شود .ترکیب
خروجی دو فیلتر ،وضعیت سلول را بروزرسانی میکند:
𝑡𝑐 ∘ 𝑡𝑖 𝑐𝑡 = 𝑓𝑡 ∘ 𝑐𝑡−1 +
که ∘ اشاره به ضرب عنصر به عنصر(ضرب درایه ای یا هادامار) دارد .با این روش ،اطالعات مهم با ورودی های جدید جایگزین نمیشوند و میتوان
آنها را برای یک دوره زمانی بلند مدت نگاه داشت .در انتها ،فعالساز 𝑡 ℎاز حافظه بروزرسانی شده محاسبه میشود ،و در الیه گیت خروجی 𝑡𝑜
ضرب میشود:
𝑡𝑜 ∘ ) 𝑡𝑐(ℎ𝑡 = tanh
12
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گیت خروجی به واحد اجازه میدهد تا فقط زمانی فعال شود که اطالعات موجود در حافظه برای گام زمانی جاری مرتبط باشند .در انتها همانند
 RNNساده قبل ،بردار خروجی به عنوان یک تابع از وضعیت پنهان جدید محاسبه میشود:
) 𝑡𝑦𝑡 = 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 (𝑉ℎ
قیاس  RNNساده
اگر تصمیم بگیریم که همه چیز درباره وضعیت پیشین را فراموش کنیم ( همه عناصر 𝑡𝑓 تهی هستند) ،همه اطالعات جدید را یاد بگیریم ( همه
عناصر 𝑡𝑖 برابر یک هستند) ،و تمام وضعیت سلول را که به گام زمانی بعدی میفرستیم را به حافظه بسپاریم ( همه عناصر 𝑡𝑜 برابر یک هستند)،
داریم:
) 𝑐𝑏 𝑐𝑡 = 𝑐𝑡 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑈𝑐 𝑥𝑡 + 𝑊𝑐 ℎ𝑡−1 +
و بدینگونه ما به واحد  RNNساده قبلی خودمان برم یگردیم که تنها تفاوت آن یک تابع تانژانت هذلولی اضافه است ،در پایان ما به
)) 𝑐𝑏 ℎ𝑡 = tanh(𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑈𝑐 𝑥𝑡 + 𝑊𝑐 ℎ𝑡−1 +
به جای
) 𝑐𝑏 ℎ𝑡 = tanh(𝑈𝑐 𝑥𝑡 + 𝑊𝑐 ℎ𝑡−1 +
که همانند  RNNساده هست میرسیم.
واحد بازگشتی گیتدار ()GRU
همانطور که در شکل  11نمایش داده شده ،واحد  GRUشکل ساده
شده واحد  LSTMاست ] [15که فقط دو گیت (گیت بازنشانی 1و
گیت بروزرسانی )2دارد ،و هیچ گونه حافظه آشکاری 𝑡𝑐 وجود ندارد.
 )1الیه گیت بازنشانی𝑟𝑡 = 𝜎(𝑈𝑟 𝑥𝑡 + 𝑊𝑟 ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑟 ) :
 )2الیه گیت بروزرسانی𝑧𝑡 = 𝜎(𝑈𝑧 𝑥𝑡 + 𝑊𝑧 ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑧 ) :
وضعیت پنهان منتخب به شکل زیر محاسبه میشود:

شکل :11واحد  GRUبرگرفته شده از بالگ Chris Colah

) ℎ̃𝑡 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑈ℎ 𝑥𝑡 + 𝑊ℎ (𝑟𝑡 ∘ ℎ𝑡−1 ) + 𝑏ℎ
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هنگامی که تمامی عناصر گیت بازنشانی به صفر نزدیک میشود ،اطالعات از گامهای زمانی (ذخیره شده در  )ℎ𝑡−1دور ریخته شده ،و وضعیت
پنهان منتخب بنابراین فقط بر مبنای ورودی کنونی 𝑡𝑥 است .وضعیت پنهان جدید در نهایت به روشی مشابه سلول وضعیت  LSTMبدست می
آید ،با تعامل خطی بین وضعیت پنهان پیشین و وضعیت منتخب:
) 𝑡̃ℎ𝑡 = 𝑧𝑡 ∘ ℎ𝑡−1+ (1 − 𝑧𝑡 ) ∘ ℎ
تنها تفاوت اینست که ،گیت بروزرسانی 𝑡𝑧 در اینجا به عنوان گیت فراموشی عمل میکند و میزان اطالعاتی که از وضعیت پنهان پیشین باید
فراموش شود را تعیین میکند ،و گیت ورودی با گیت فراموشی ادغام میشوند.
تفاوت  RNNو  LSTMو GRU
واحد  RNNساده تمام وضعیت پنهانش در هر گام زمانی را به نمایش میگذارد(بیان میکند) ،بنابراین با گذشت زمان ،تاثیر ورودی های قبلی
به سرعت با ورودی های جدیدتر جایگزین میشود .در نتیجه  RNNقادر نیست که ویژگی های مهم را برای بیش از چند گام به خاطر بسپارد.
قبال نشان دادیم که  RNNمشابه  LSTMاست وقتی که برای تمامی  tها it=1⃗ ،ft=0⃗ ،و ⃗ ot=1هستند (همه چیز را درباره گذشته فراموش
کرده و و همه چیز درباره حال را یاد میگیریم).
از سوی دیگر ،به لطف استفاده از حافظه آشکار (سلول) و سازرکار گیت ،واحد  LSTMقادر به کنترل میزان اطالعاتی که از گذشته بایستی به
خاطر سپرده شوند (گیت فراموشی 𝑡𝑓) ،میزان اطالعاتی که از ورودی جاری بایستی در حافظه نوشته شود (گیت ورودی 𝑡𝑖) ،و چه میزان اطالعات
بایستی به گام زمانی بعدی و الیه های باالتر داده شود (گیت خروجی 𝑡𝑜) ،است.
 GRUهمچنین از سازوکار گیت استفاده میکند ،اما هیچ حافظه آشکاری (وضعیت سلول) ندارد .در نتیجه ،سازوکار گیت  GRUساده تر است،
بدون گیت خروجی :تعامل خطی بین اطالعات پیشین و جدید مستقیما به وضعیت پنهان جدید ،بدون فیلترینگ تزریق میشود .و در نهایت ،در
 GRUباالنس بین اطالعات پیشین و جدید فقط توسط گیت بروزرسانی  ztکنترل میشود ،اما  LSTMدو گیت مستقل از هم ،فراموشی و
ورودی دارد.
هرچند هر دو واحد  LSTMو  GRUنسبت به واحد  RNNبهتر هستند ] ،[16اما هیچ هیچ مدرکی وجود ندارد که کدام بهتر است ]16
.[19از آنجا که  GRUساده تر است ،پیاده سازی ساده تر ،بازدهی بیشتر ،و پارامتر های کمتری دارد در نتیجه به داده های آموزش کمتری
برای آموزش نیاز دارد.
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سازوکار

توجه1

سازوکار توجه ] [18در معماری های رمزنگار-رمزگشا 2برای ترجمه ماشینی عصبی )NMT( 3توسعه داده شد ] ،[15 9و به صورت مکرر در
کارهای مشابه مثل ( image captioningترجمه یک عکس به جمله) ] ،[9و خالصه سازی ] [17استفاده شد .از یک دیدگاه سطح باال ،در
حالت عادی در یک معماری
رمزنگار-رمزگشا ،رمزنگار بایستی
خروجی را در یک بردار با طول
ثابت جاسازی کنید.
اگر به رمزگشا این امکان را بدهیم
که از میان چندین برداری که
توسط رمزنگار تولید شده ،یکی را
برای خود برگزیند یا بر روی

شکل :12مشکل گلوگاه معماری دنباله به دنباله

تعدادی از آنها تمرکز کند ،مشکل از دست دادن ا طالعات منتفی میشود و میتوان اطالعات بیشتری را ذخیره کرد .امروزه ،سازوکار توجه در
تمامی مدل های یادگیری عمیق حضور دارد ،و کارکردشان فقط به رمزنگار-رمزگشا محدود نمیشود.
در ادامه ،ابتدا سازوکار توجه در متن رمزنگار-رمزگشا برای ترجمه ماشینی عصبی ارایه خواهیم کرد ] ،[9و سپس خودتوجه 2را معرفی خواهیم
کرد.
توجه در رمزنگار-رمزگشا
از یک دید سطح باال ،همانطور که در شکل  13نمایش داده شده ،رمزنگار ورودی را در یک بردار جاسازی میکند ،و رمزگشا خروجی هایی از این
بردار تولید میکند.

Attention Mechanism
Encoder-Decoder
Neural Machine Translation

1
2
3

4 Self-Attention
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در ترجمه ماشینی عصبی ( ،)NMTورودی و خروجی دنباله ای از کلمات به شکل متناظر } 𝑡𝑇𝑥  𝑥 = {𝑥𝑡 , … ,و } 𝑡𝑇𝑦 𝑦 = {𝑦𝑡 , … ,
هستند 𝑥 .و 𝑦 معموال به جمالت مبدا و هدف اشاره دارند .زمانی که هر دوی ورودی و خروجی دنباله هستند ،معماری رمزنگار-رمزگشا گاهی
اوقات دنباله به دنباله 1نامیده میشود ].[9
به لطف مشتقپذیر بودن معماری
های رمزنگار-رمزگشا ،پارامترهای
𝜃 آنها میتوانند توسط برآورد
درست نمایی بیشینه 2بر روی یک
مجموعه موازی متن ،بهینه شوند.
این روش آموزش همچنین
یکپارچه 3نامیده میشود.
شکل  :13نمای کلی از معماری رمزنگار-رمزگشا

})𝜃 ;𝑥|𝑦(𝑝 log

∑

{ 𝜃𝑥𝑎𝑚𝑟𝑎

مجموعه متن𝜖)𝑦(𝑥,

در اینجا ،تابعی که ما میخواهیم آن را بیشینه کنیم ،لگاریتم احتمال ترجمه صحیح است.
رمزنگار2

جمله مبداء را میتوان توسط هر مدلی (به عنوان مثال  ،CNNتماما متصل) در یک بردار تعبیه کرد .معموال برای ترجمه ماشینی ،رمزنگار یک
شبکه  RNNعمیق است [18] .از یک شبکه عمیق  RNNدوطرفه 5استفاده کرد .این گونه معماری ها از دو  RNNبا پارامتر های مجزا (به
جز ماتریس تعبیه کلمه) استفاده میکنند ،که  RNNپیشخور اطالعات را از سمت چپ به راست پردازش میکند و  RNNمعکوس اطالعات را
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از سمت راست به چپ پردازش میکند .دو جمله تعبیه شده در هر گام زمانی 𝑡 برای بدست آمدن بازنمایی درونی  RNNدوطرفه به یکدیگر
الحاق میشوند:
] 𝑡⃗⃖ℎ𝑡 = [ℎ⃗𝑡 ; ℎ
 RNNدو طرفه هنگام رمزنگاری کلمات مبداء نه فقط کمات پیشین بلکه تمامی متن را به حساب میآورد .در نتیجه ℎ𝑡 ،برمبنای 𝑡𝑥 و یک
پنجره کوچک از کلمات اطراف آن است ،در حالی که در یک  RNNغیر دو طرفه ℎ𝑡 ،بر مبنای 𝑡𝑥 و گروه کوچکی از کلمات پیشین است.
تمرکز بر روی پنجره کوچکی از کلمات در اطراف 𝑡𝑥 شاید سودمند باشد ،اما ] [20بهترین نتایج را توسط یک  RNNرمزنگار عمیق غیر دوطرفه
بدست آورد .در ادامه ،وضعیت پنهان رمزنگار با عالمت 𝑡̅ ℎنوشته خواهد شد .در مقاالت معموال  Annotationنامیده میشوند که به صورت
قرارداد از اینجا به بعد (با توجه به اینکه دقیقا به وضعیت پنهان رمزنگار اشاره دارد) آن را وضعیت پنهان رمزنگار مینامیم.
رمزگشا1

اگرچه مدل های مختلف از رمزنگارهای مختلفی استفاده میکنند ،در ترجمه ماشینی عصبی رمزگشا معموال یک  RNNغیر دوطرفه است زیرا
ا ین مدل به طور طبیعی برای تولید دنباله ها پذیرفته شده است ،و معموال عمیق است .رمزگشا در هر لحظه یک کلمه از جمله هدف را تولید
میکند.
ایده کلیدی :اگر رمز گشا را مجبور کنیم که فقط از آخرین وضعیت پنهان رمزنگار 𝑥 𝑇  ℎکه توسط رمزنگار تولید میشود برای تولید خروجی
استفاده کند ،رمزنگار مجبور است تا جایی که امکان پذیر است اطالعات در 𝑥 𝑇  ℎذخیره کند ،از آنجایی که 𝑥 𝑇  ℎیک بردار واحد با اندازه ثابت
است و ظرفیت محدودی دارد ،بنابراین برخی از اطالعات از بین میرود (شکل  .)12از سوی دیگر ،سازوکار توجه این اجازه را به رمزگشا میدهد
که تمامی دنباله وضعیت های پنهان رمزنگار ) 𝑥 𝑇  (ℎ1 , … , ℎدر هر گام زمانی را در نظر بگیرد .در نتیجه ،رمزنگار قادر است تا اطالعات بیشتری
با توزیع آن در بین همه وضعیت های پنهان رمزنگار ذخیره کند با این هدف که بعدا رمزگشا قادر خواهد بود که از بین این بردار ها توجه بیشتری
به برخی از آنها اختصاص دهد.
به عبارت دقیقتر ،جمله هدف ) 𝑥 𝑇𝑦  𝑦 = (𝑦1 , … ,بر مبنای توزیع زیر در هر گام یک کلمه 𝑡𝑦 را تولید میکند:
) 𝑡̃𝑃[𝑦𝑡 |{𝑦1 , … , 𝑦𝑡−1 }, 𝑐𝑡 ] = 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑊𝑠 ℎ
که 𝑡̃ ،ℎوضعیت پنهان توجه ،2به صورت زیر محاسبه میشود:
)] 𝑡ℎ̃𝑡 = tanh(𝑤𝑐 [𝑐𝑡 ; ℎ
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𝑡 ℎوضعیت پنهان رمزگشا است و اطالعاتی درباره کلمات تولید شده قبلی }  {𝑦1 , … , 𝑦𝑡−1فراهم میکند 𝑐𝑡 ،بردار متن 1مبدا و ] ;[

الحاق2

است 𝑤𝑐 .و 𝑠𝑤 ماتریس هایی با پارامترهای قابل آموزش هستند .در این رابطه سوءگیریها 3برای سادگی حذف شده اند .همانگونه که در شکل
 12نشان داده شده ،بردار متن 𝑡𝑐 را میتوان به دو روش محاسبه کرد :محلی 2و کلی .5هر کدام از این دو متد در بخش های بعد توضیح داده
خواهد شد.

شکل :12توجه کلی در سمت چپ و توجه محلی در سمت راست

اطالعاتنگاشت سازوکار توجه
قبل از پرداختن به این جزئیات و ذکر عالئم ریاضی در اطالعاتنگاشت 6صفحات بعد یک تصویر کلی از سازوکار توجه آورده شده است.
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توجه

کلی55

در اینجا ،بردار متن 𝑡𝑐 توسط مجموع وزنی لیست تمامی وضعیت های پنهان رمزنگار 𝑡̅ ℎجمله مبدا محاسبه میشود 𝑇𝑥 .وضعیت پنهان
رمزنگار وجود دارد که هر کدام یک بردار با اندازه تعداد نورون ها در الیه رمزگشا است .اندازه 𝑡𝑐 برابر با وضعیت پنهان رمزنگار است .اندازه
بردار هم راستایی 𝛼𝑡 51برابر با اندازه 𝑥𝑇 جمله مبدا است ،بنابر این میتواند متغیر باشد.
𝑥𝑇

𝑖̅𝑐𝑡 = ∑ 𝛼𝑡,𝑖 ℎ
𝑖=1

بردار هم راستایی با اعمال تابع بیشینه هموار بر روی خروجی عملیات هم راستایی ()(𝑒𝑟𝑜𝑐𝑠) بین وضعیت پنهان کنونی هدف 𝑡 ℎو تمامی
وضعیت های پنهان مبداء 𝑡̅ ℎمحاسبه میشود:
)) 𝑖̅exp(𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(ℎ𝑡 , ℎ
)) ∑𝑇′𝑥 exp(𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(ℎ𝑡 , ℎ̅𝑖 ′

= 𝑖𝛼𝑡,

𝑖 =1

به عبارت دیگر 𝛼𝑡 ،توزیع احتمال بر روی همه وضعیت های پنهان مبداء است (ضرایب بین صفر و یک هستند که مجموع آنها یک است)،
و بیان کننده این م وضوع است که کدام کلمات در جمله مبداء به احتمال بیشتر میتوانند در پیش بینی کلمه بعدی کمک کنند𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒().

شکل :15خالصه سازوکار توجه کلی ارائه شده در []20

در تئوری میتواند هر تابع مقایسه 59باشد [20] .سه روش ضرب نقطه ای ،) 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(ℎ𝑡 , ℎ̅𝑖 ) = ℎ𝑡𝑇 ℎ̅𝑖 ( 58یک فرمول جامع تر با ماتریسی
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از پارامتر ها 𝑖̅ ، 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(ℎ𝑡 , ℎ̅𝑖 ) = ℎ𝑡𝑇 𝑊𝛼 ℎو یک الیه تماما متصل را امتحان کردند و دریافتند که مورد اول برای توجه کلی بهتر عمل
میکند و مورد دوم برای توجه محلی .خالصه توجه کلی در شکل  15نمایش داده شده است.
توجه محلی
در نظر گرفتن تمام کلمات در جمله مبداء برای تولید هر کلمه هدف پرهزینه است ،و از طرفی ممکن است ضروری نباشد .برای کم کردن
این مشکل [20] ،پیشنهاد داد که فقط بر روی پنجره کوچکی از وضعیت های پنهان رمزنگار با اندازه  2𝐷 + 1تمرکز کنیم :
𝐷𝑝𝑡 +

𝑖̅𝑐𝑡 = ∑ 𝛼𝑡,𝑖 ℎ
𝐷𝑖=𝑝𝑡 −

𝐷 توسط کاربر تعیین میشود ،و موقعیت 𝑡𝑝 جایی که مرکز پنجره باید قرار بگیرد ،میتواند به 𝑡 (هم راستایی یکنوا )57یا با یک سازوکار
تمایز پذیر (هم راستایی پیشگو )60بر مبنای اطالعات کلمات هدف تولید شده قبلی } {𝑦1 , … , 𝑦𝑡−1ذخیره شده در 𝑡 ℎتنظیم گردد:

)) 𝑡𝑝𝑡 = 𝑇𝑥 . σ(υ⊤𝑝 tanh(𝑊𝑝 ℎ
که 𝑥𝑇 طول جمله مبداء σ ،تابع سیگموئید ،و 𝑝 υو 𝑝𝑊 پارامترهای قابل آموزش هستند .وزنهای هم راستایی همانند توجه کلی
محاسبه میشوند ،با این تفاوت که یک عبارت توزیع نرمال با مرکزیت 𝑡𝑝 و انحراف معیار
(𝑖 − 𝑝𝑡 )2
)
𝐷 2
) (2
2

exp(−

𝐷
2

)) 𝑖̅exp(𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(ℎ𝑡 , ℎ
𝐷+
𝑝=𝑡∑𝑝𝑖 ′
)) exp(𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(ℎ𝑡 , ℎ̅𝑖 ′
𝐷−

به آن اضافه میشود:
= 𝑖𝛼𝑡,

𝑡

توجه داشته باشید که ] 𝑥𝑇  𝑝𝑡 ∈ ℝ ∩ [0,و ]𝐷  𝑖 ∈ ℕ ∩ [𝑝𝑡 − 𝐷, 𝑝𝑡 +هستند .اضافه شدن عبارت گوسی باعث میشود که ورزن
های هم راستایی با دور شدن 𝑖 از مرکز پنجره 𝑡𝑝 رو به زوال روند ،این امر باعث میشود که اهمیت بیشتری به وضعیت های پنهان رمزنگار
نزدیک 𝑡𝑝 داده شود .همچنین برخالف توجه کلی ،اندازه 𝑡𝛼 ثابت و برابر با  2𝐷 + 1است ( از آنجایی که فقط وضعیت های پنهان رمزنگار
موجود در پنجره به حساب آورده میشوند ).توجه محلی را در حقیقت میتوان همانند توجه کلی دید که وزن های هم راستایی در یک توزیع
نرمال بریده شده 61ضرب شده است .خالصه توجه محلی در شکل  16نمایش داده شده است.
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شکل  :16خالصه  attentionموضعی با مکانیسم  predictive alignmentارائه شده در []20

خودتوجه

10

همانگونه که قبال توضیح داده شد ،یک رمزنگار  RNNیک دنباله } 𝑇𝑥  {𝑥1 , … ,به طول 𝑇 را از ورودی دریافت میکند .به طور معمول،
 RNNدنباله ورودی را به دنباله وضعیت های پنهان رمزنگار} 𝑇  {ℎ1 , … , ℎنگاشت میدهد .هدف در اینجا دقیقا همانند سازوکار توجه در
رمزنگار-رمزگشا است :به جای اینکه آخرین وضعیت پنهان رمزنگار 𝑇  ℎرا به عنوان خالصه فراگیر کل مجموعه در نظر بگیریم ،که معموال
منجر به از دست دادن اطالعات میشود ،یک نمایش درونی با به حساب آوردن همه وضعیت های پنهان رمزنگار در تمامی گام های زمانی
محاسبه میشود .برای رسیدن به این هدف در سال  2019/2016خودتوجه در مقاالت ظهور پیدا کرد (به عنوان مثال].)[22] [21
در این روش وضعیت پنهان رمزنگار 𝑇  ℎابتدا از یک الیه متراکم 63عبور میکند .یک ضریب هم راستایی 𝑡 αبا مقایسه خروجی 𝑡𝑢 از الیه
متراکم با بردار متن قابل آموزش 𝑢 (به صورت تصادفی مقدار دهی میشود) بدست می آید و توسط یک تابع بیشینه هموار نرمال سازی
میشود .بردار توجه 𝑠 در نهایت از یک جمع وزنی وضعیت های پنهان رمزنگار بدست می آید.
) 𝑡𝑢𝑡 = tanh(𝑊ℎ
))𝑢 exp(𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑢𝑡 ,
))𝑢 ∑T𝑡′=1 exp(𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑢𝑡 ′ ,

26

= 𝑡𝛼
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𝑇

𝑡s = ∑ 𝛼 𝑡 ℎ
𝑡=1

 scoreدر تئوری میتواند هر تابع هم راستایی باشد .یک متد ساده استفاده از 𝑢 𝑇 𝑡𝑢 = )𝑢  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑢𝑡 ,است.
بردار متن را میتوان به عنوان یک بازنمایی از مساعدترین کلمه تفسیر کرد .هنگامی که با یک نمونه جدید روبرو میشود ،مدل از این اطالعات
برای تصمیم اینکه توجه را به کدام کلمه اختصاص دهد استفاده میکند .در طول آموزش ،با استفاده از الگوریتم انتشار معکوس مدل بردار
متن را برروز رسانی میکند.
تفاوت خودتوجه و توجه بکار رفته در مدل دنباله به دنباله
بردار متن در تعریف خودتوجه باال هیچ ربطی به بردار متنی که در توجه دنباله به دنباله استفاده شد ،ندارد .در مدل دنباله به دنباله  ،بردار
متن

𝑡𝑐

برابر

با

مجموع

وزنی

𝑥𝑇
𝑐𝑡 = ∑𝑖=1
𝑖̅𝛼𝑡,𝑖 ℎ

است،

و

برای

محاسبه

وضعیت

پنهان

توجه

)] 𝑡 ℎ̃𝑡 = tanh(𝑤𝑐 [𝑐𝑡 ; ℎاستفاده شد .در خودتوجه هرچند ،بردار متن به جای وضعیت پنهان رمزگشا هنگام اجرای هم راستایی با
)( ،scoreاستفاده میشود .بنابراین در خودتوجه ،بردار هم راستایی 𝛼 بیانگر شباه ت هر کدام از کلمات ورودی با مساعدترین کلمه است
(در مجموع) ،اما در توجه دنباله به دنباله 𝛼 ،بیانگر رابطه هر کدام از کلمات مبدا در تولید عنصر بعدی در جمله مقصد است.
توجه سلسله

مراتبی62

یک مثال ساده و خوب از اینکه چگونه خودتوجه میتواند در عمل مفید واقع شود در معماری شکل  19آورده شده است .در این معماری،
سازوکار خودتوجه دو بار در
بازی شرکت میکند :در سطح
کلمه ،و در سطح جمله .این
متد به دو دلیل عمده با عقل
جور در می آید :اول اینکه با
ساختار سلسله مراتبی متن
همخوانی

دارد

(کلمه

←جمالت←متن) .دوم ،در

شکل  :19خالصه  attentionموضعی با مکانیسم  predictive alignmentارائه شده در []20

فاز کدگذاری متن ،این اجازه را به مدل میدهد که ابتدا در یابد که کدام کلمات در هر جمله مهم هستند ،و سپس ،کدام جمالت مهم هستند.
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ویژگی های توجه
 توجه به صورت چشمگیری کارایی ترجمه ماشینی عصبی ( )NMTرا افزایش میدهد( .با اجازه دادن به رمزگشا که بر روی بخش
های خاصی از ورودی تمرکز کند).
 توجه مشکل گلوگاه را حل میکند( .با استفاده از توجه ،رمزگشا دیگر فقط آخرین از وضعیت پنهان رمزنگار استفاده نمیکند و
مستقیما به حاالت پنهان رمزنگار دسترسی دارد).
 توجه در حل مشکل ناپدید شدن گرادیان کمک بسزایی میکند ( .همانند معماری  ،Resnetدر اینجا توجه مسیر های میانبری
را برای مدل فراهم میکند).
 توجه کمک بسزایی به تفسیرپذیری مدل میکند
 oبا تفسیر توزیع توجه میتوان مشاهده کرد رمزگشا بر روی چه کلماتی تمرکز میکند.
 oبدون هیچ زحمتی بردار همراستایی محاسبه میشود و ما به آن دسترسی داریم( .شبکه خودش همراستایی را یاد میگیرد.
Transformer
]" [23توجه همه چیزیست که شما به آن نیاز دارید" بدون شک یکی از تاثیر گذارترین و جالب ترین مقاالت سال  2019بود .در این مقاله
ایده های جالبی مطرح شد و مدل ارایه شده از هیچ  RNNو  CNNاستفاده نکرد .به قول  " Eugenio Culurcielloبیاید RNN
ها را دور بندازیم ،توجه تنها چیزیست که شما به آن نیاز دارید" .در این معماری از هیچ الیه بازگشتی  RNNو  CNNاستفاده نشد و
تماما بر مینای سازوکار خودتوجه ساخته شد .یکی از معایب اصلی  RNNپردازش کلمات به صورت ترتیبی است ،این موضوع یکی از موانع
موجود بر سر راه موازی سازی محاسبات است Transformer .برای حل این مشکل ،الیه های بازگشتی را کامال با سازوکار توجه جایگزین
میکند از طرفی مشکل وابستگی بلند-برد در  RNNها و اشکال مختلف آن در دنباله های با طول زیاد هنوز یک مسئله مهم میباشد.
 Transformerبا این ایده که سازوکار توجه مشکل وابستگی های بلند-برد را حل میکند ،چه لزومی به استفاده از  RNNاست ،به
کلی آن را از مدل خود حذف میکند.
جز اصلی  Transformerواحدی به نام سازوکار خودتوجه چندگانه 65است Transformer .بازنمایی رمزنگاری شده ورودی را به
عنوان یک جفت کلید 66و ارزش 𝑛 69بٌعدی میبیند )𝑉  ،(𝐾,در زمینه  NMTهر دوی کلید و ارزش حاالت پنهان رمزنگار هستند .در
رمزگشا ،خروجی پیشین در یک ماتریسی به نام  (𝑄) queryذخیره میشود ،و خروجی بعدی با نگاشت این  queryو مجموعه از کلید و
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ارزش ها تولید میشود .خروجی مجموع وزنی ارزش ها است ،جایی که وزن تخضیص داده شده به هر کدام از ارزش ها با ضرب نقطه ای
 queryو کلید ها بدست می آید.
𝑉)

⊤ 𝐾𝑄
𝑛√

( 𝑥𝑎𝑚𝑡𝑓𝑜𝑠 = 𝑉 𝑄, 𝐾,
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