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همه ماشینهای خودران بدون شک باید بدون هیچ عیب و نقصی کار کنند .تکنولوژی تشخیص سرطان و بسیاری از تجهیزات
هوشمند دیگر هم همینطور هستند .نقص کم یا بی نقصی عملکرد تجهیزات هوشمند ،در واقع ،یکی از اصلی ترین دالیل
شکوفایی آنها در سالهای اخیر است؛ اما برای حرکت بسوی کم نقص و بی اشتباه بودن چه چیزی الزم است؟ آموزش و
یادگیری از پدیدههای محیط پیرامونی ،بیتردید موثرترین ابزار جهت حرکت بسوی کاستن از نقصهای همه موجودات
هوشمند است .برای مثال ،یک ماشین خودران باید از طریق یادگیری پارامترهایی نظیر اندازهها ،عالئم ،اشکال و رنگها،
درک مناسبی از آنها پیدا کند .تحقق این یادگیری در گرو آموزش ماشین خودران با استفاده از تعداد قابل توجهی دادههای
درست و مرتبط با هر پارامتر است.
فرض کنید که ماشین خودران باید درک درستی از انواع موتور سیکلتها کسب کند؛ در اینصورت باید تعداد زیادی از تصاویر
موتورسیکلتهای گوناگون به الگوریتم یادگیرنده ماشین خودران تزریق شود تا با تجزیه و تحلیل آنها ،بتواند یک موتور
سیکلت جدید را در هنگام رانندگی ،تشخیص داده و عکس العمل الزم را نشان دهد.
پرسش این است که چگونه میتوان به دادههای درست که میتواند عکسهای متعدد از موتور سیکلتهای مختلف باشد،
دسترسی پیدا کرد؟ هرچند استفاده از موتورهای جستجو به عنوان یک شرط الزم میتواند راهگشا باشد ،اما قطعا شرط کافی
نیست؛ زیرا در یک مجموعه عکس جستجو شده از موتور سیکلت ،احتماال تصاویر نامرتبط دیگری هم وجود خواهند داشت.
برای رفع این مشکل الزم است که کل مجموعه داده از تصاویر مورد نظر توسط هوش انسانی بررسی و انطباق یا عدم انطباق
آن با مفهوم مربوطه مشخص شود .به این بررسی و صحت سنجی در اصطالح برچسب گذاری 1گفته میشود .وقتی که حجم
دادهها زیاد باشد ،برای کوتاه کردن زمان کنترل و افزایش کیفیت خروجی کار الزم است که این فرآیند به جمع زیادی از
کاربران سپرده شود که به آن جمع سپاری 2گفته میشود.
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فرآیند برچسب گذاری به همین دلیل در رسته فعالیتهایی با ماهیت جمع سپاری قرار میگیرد که در آن عدهی زیادی به
انجام وظایف خرد 3میپردازند .برای اولین بار در سال  6002بود که محققان دانشگاه استنفورد برای بهبود مدلها و
الگوریتمهای هوش مصنوعی در حوزه شناسایی تصاویر ،تالش کردند که حجم مجموعه دادههای آموزش دیده را به شکل
قابل توجهی توسعه دهند .به این ترتیب که میلیونها تصویر از اینترنت گردآوری و وظیفه برچسبگذاری به گروهی از
دانشجویان سپرده شد .در سال  6002در ادامه پروسه برای تکمیل فرآیند ،این کار به سامانه  MTurkبرون سپاری شد و
 00000نفر تقریباً  2.6میلیون تصویر را برچسب گذاری کردند .این برچسبگذاری مبنای شکلگیری یکی از بزرگترین
مجموعه داده در حوزه شناسایی تصاویر شد [ .]1علت پیدایش  MTurkهم مرتبط با نیاز شرکت آمازون 4در ایجاد و تکمیل
بخش مرور کتاب 5بود .در واقع با توجه به وجود کتابهای متعدد در آمازون ،تکمیل بخش مرور کتاب توسط گروه محدودی
از افراد عمالً امکانپذیر نبود و این مسئولیت مهم که به نوعی یک فعالیت برچسبگذاری به شمار میآمد باید به جمع زیادی
از افراد با تخصصهای مختلف واگذار میشد؛ به همین دلیل سامانه  MTurkایجاد شد [.]6
از آنجایی که در ازای انجام چنین فعالیتهای خردی کاربران عمدتا به شکل مالی پاداشی دریافت میکنند ،میتوان گفت که
برچسب گذاری تبدیل به صنعتی با گردش مالی قابل مالحظه در حوزه هوش مصنوعی شده است .رونق این کسب و کار به
حدی است که ارزش بازار مربوط به آن در سال  6010معادل  200میلیون دالر بود و پیشبینی میشود که این مقدار به
 5.5میلیارد دالر در سال  6062افزایش یابد [ .]2این حجم از تراکنشهای مالی از رشد چشمگیر سامانههای برچسب
گذاری جمع سپار در سراسر دنیا نشأت میگیرد که کارکرد آنها از الگوی شکل  1تبعیت مینماید .عالوه بر سامانه جمعسپار
شرکت آمازون میتوان به سامانههایی نظیر  Labelbox ،Clickworkerو  Appen Limitedاشاره کرد .به عنوان نمونه،
سامانه برچسب گذاری داده  Clickworkerقریب به  6.5میلیون کاربر دارد که دستمزد ساعتی آن بر حسب مهارت و نوع
پروژه از  0.2یورو تا  12یورو متغیر است .همچنین مشتریانی که میخواهند مجموعه داده مورد نظرشان را توسط کاربران
این سامانه برچسب گذاری کنند ،بطور متوسط باید  2.0یورو به ازای هر ساعت کار بپردازند .از این مقدار حدود  %25برای
برآورده کردن دستمزد کاربران و مابقی متعلق به طراحان این سیستم است [.]0
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شکل  .1شمائی کلی از کارکرد سامانههای برچسب گذاری داده

در حال حاضر با توجه محدودیتهای زبان ،سامانههای برچسبگذاری بینالمللی فقط قادر به پوشش نیازمندیهای برخی از
مناطق جغرافیایی است که در آسیا شامل کشورهای چین ،ژاپن ،کره جنوبی ،سنگاپور ،هند ،عربستان و امارات متحده عربی
است .این بدین معناست که شرکتهای ایرانی نه تنها سهمی از این بازار پر رونق ندارند ،بلکه از دسترسی به مجموعه دادههای
معتبر فارسی نظیر مجموعهای از تصاویر مشاهیر بومی ،تحلیل نقدهای مشتریان در فضای مجازی و بسیاری از مصادیق دیگر
محروم هستند .بنابراین در مسیر حرکت به سوی آیندهای هوشمند و تقویت مدلهای یادگیرنده منطبق با فرهنگ و زبان
داخلی ،ایجاد سامانههای جمعسپار برچسبگذاری و مشارکت فعال در این صنعت سودآور برای شرکتهای مبتنی بر فناوری
اطالعات و ارتباطات در ایران ضروری بنظر میرسد.
مراجع
>]1[ Available at: <https://qz.com/1034972/the-data-that-changed-the-direction-of-ai-research-and-possibly-the-world
>]2[ Available at: < https://www.mturk.com
]3[ Available at <https://avisurve4.medium.com/data-annotation-tools-market-is-likely-to-exceed-us-5-billion-by>2026-4ff3280a82f9
>]4[ Available at: <https://www.clickworker.com

