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گفتارپیش  

 علم داده و یادگیری ماشین
ترین  ترین رهبران تجارت جهانی را گردهم بیاورید و از آنان بخواهید که بزرگ امروزه اگر برجسته 
، با احتمال خیلی  کنند  بیانویکم را  وکار در قرن بیستم در مقابل قرن بیست تفاوت بین کسب 

 . دادهها یک کلمه را خواهند گفت:  آن   ،زیاد
و   ایاش نترنتیهوشمند، ا یهاتلفن  ،یاجتماع یهارسانه ها با ظهور از آغاز قرن، مقدار داده 

که  شودیزده م نیتخم  .است افتهیشیافزا یزیانگبا سرعت شگفت  یآورفن  یهاشرفت یپ گرید
  اند.شده   دیسال گذشته تول  پنجها در  شده توسط انسان   جادیا  یهادرصد از کل داده  ۹۰از    شیب
شود و به طور کامل جهان اطراف ما را  ی" شناخته مکالن دادهانفجار اطالعات به عنوان "  نیا

فکر این  به    یااز هر اندازهبیش  ها را  ان ازم، سهایی در تولید دادهرشد نما  .خواهد کردمتحول  
 ن یاستفاده کنند. در هم   ی خودتحقق منافع تجار  یبرا  هادادهتوانند از  یکه چگونه م  فروبرده است

برجسته کردن رزومه،    یداده خود برا  یهابه دنبال توسعه مهارت   یاندهی، افراد به طور فزاحال
   .ستنده  یشغل  تیو کسب امن   یشغل   شرفتیپ

  یهانشیب  بدست آوردنجهت    درکسب و کارها    یبرا  سوختیابزار و  عنوان  بهها  امروزه، داده
را تحت سلطه خود    ع یتمام صنا  بایها تقرم دادهعل  .هستند  هاآنمهم و بهبود عملکرد   جهان 
  یاما چه کس  ها استفاده نکند. وجود ندارد که از داده  ا یدر دن  یصنعت   چیدرآورده است. امروزه ه

توسط   زیهمه چ  کند؟ی خام را پردازش م  یهاتمام داده  ی؟ چه کسبدست خواهد آوردرا    نشیب  نیا
  نیدر ا  ینقش شغل  نیتردو محبوب  نی. اشودیانجام م  داده  دانشمند  کی  ایداده    گرلیتحل  کی
 ی برا  .ها هستنداستفاده از دادهبیشترین  ها در سراسر جهان به دنبال  شرکت   چراکه  .هستند  نهیزم

ی ست که گزینههاداده از مدت  علم  مشاغلبلند مدت هستند،    یشغل  لیکه به دنبال پتانس  یافراد
ادغام هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در زندگی    با  جریانبخشی هستند. این  مطلوب و اطمینان

  .دار خواهد بودروزمره ما و اقتصاد، احتماال ادامه
  یسازمدل   قیدق  یها. اگر آن را با دقت و با روش ندیگویها فقط در مورد گذشته به ما نم داده

  ن،یپروتئ  یتوال  دیسهام، تول  یبازارها  ین یبشیپ  یرا برا  ییهایالگوها و همبستگ   میتوانیم  م،یکن 
  ی سازمدلبا این حال،    . میکن   دا یپ  گریو موارد د  هاروسیمانند وه  یکیولوژیب  یکشف ساختارها 

هدف، به   نیبه ا  دنیرس  یاست. برا  یاکار خسته کننده  یدست  ها به صورتاز داده  یادیحجم ز
ها  به ما در استخراج اطالعات از داده  توانندیکه م  میاآورده  یرو   نیماش  یریادگی  یهاتم یالگور

را انجام    دارند  ازین  یکه معموال به هوش انسان  یف یوظا  یخودکارسازیادگیری ماشین    کمک کنند.
 یاانه یرا  یهاستمیتوسعه ستوان به عنوان استفاده و  یرا م  ی ماشینگیریاد. به نوبه خود،  دهندمی 
به    فیتعر قادر  تطب   یری ادگیکرد که  برنامه   قیو  ا  حی صر  یزیربدون  از  ستم یس  نیهستند.  ها 

مدلتم یالگور و  الگوها  لیتحل  یبرا  یآمار  یهاها  از  استنتاج  داده  یو  در  استفاده موجود  ها 



ماشین  یهاتمیالگور  کنند. ی م پ  توانندی م  یادگیری  دست  یادهیچیمسائل  انجام   هاآن  یرا که 
تا    اموزندیرا ب   هایالگوها و همبستگ  ها،ع یحل کنند و توز  را  است  رممکنیغ  ی حت  ایو    یرعملیغ

 ک ی  جادیمجموعه داده و ا  ک یکار را با کاوش    نیا  هاتم یالگور  ها را آشکار کنند.دانش درون داده
نشده    ده یو د  دیجد  یهاداده  ی که وقت  یبه طور  دهند، ی ها انجام مداده  ع یتوز  یبر رو  یب یمدل تقر
 به همراه خواهد داشت.   یخوب  جینتا  م،یکن ی م  هیرا تغذ

توانایی یادگیری   رویکرد متفاوت سه اتوانند بی م نیماش یر یادگی یهاتمیالگور ،یبه طور کل
 :بدست آورند
 یاست که مدل را برا  یادگیری ماشین روشیدر  نظارت  با  یریادگی  یادگیری بانظارت: •

های  وجود داده.  کند یم  جادیشده ا  یگذاربرچسب  ی هابر اساس داده  جه ینت  ین یبش یپ
این معنا است که برای هر نمونهبرچسب  به  یا  دار  از مجموعه داده، یک پاسخ  ای 

اشین  م  ییادگیرمدل    میاگر بخواه  ،سادهمثال    یک  به عنوانحل داده شده است.  راه
  ا ی  "بی س"  ری، برچسب مقادداشته باشد  موز  ای  بی س  هایدر مورد میوه  ین یبش یپ  ما
 ی ریگوزن، طول، عرض و هر اندازه  همانند  هایژگیو  ای ازمجموعههمراه  به  را    "موز"

کار نگاه  و تر با کسبمثال مرتبط ک یبه  دییایب گیرد.را می موجود  یهاوهیمرتبط از م
 دیکن  لیو تحل هیتجز دیابتدا با ،یمشتر زشیدرک بهتر ر یبرا .یمشتر زشیر ؛میکن 

شود. مجموعه داده شما   یممکن است منجر به خروج مشتر  ییهاکه چه شاخص
متغ  نیا  یبرا از  شده  سپری  یروزها  ،مانندشاخصی ه  یرهاینوع مدل شامل  پس 
  ی گذاربرچسب   کنندهین یبش یپ  ریمتغ  نیو همچن   دی مقدار خر  نیانگیم،  دیخر  نیآخر

  گذشته  یهاکه ما داده  ییجا. از آن ریخ  ایاست    یفرد هنوز مشتر  ایآ  کهن یا  یعن یشده،  
ا   یمدل  جادیا  م،ی دار  را  یمشتر  تیدر مورد وضع تواند  ینوع مجموعه داده م  نیبا 

 نظارت باشد. با  یریادگی  یبرا  یعال  یدای کاند

ها است که نمونه   یان زمیادگیری غیرنظارتی در یادگیری ماشین    یادگیری غیرنظارتی: •
بدون ه الگوریتم  چیرا  به  م  راهنمایی  ا  میکن یارائه  الگور  جادیو  به  را   تم یبرچسب 
م دیگر،  .  میکن ی واگذار  عبارت  یافتن    غیرنظارتی،  یریادگیبه  از الگوهابه  پنهان    ی 

  ی به عنوان مثال، زمان  .پردازدمی ها  ها و خوشهگروه  جادیا  وبرچسب  بدون  یهاداده
ما   م  یداده مشترمجموعه  داخل    یهاکه چگونه گروه  میبفهم   دیباکه  بر    توانیرا 

و رفتارها  های ژگ یاساس  بخش  شان ی و    ی ریادگی  کرد.  بندیدستهمشابه    یهابه 
برا  ینظارتغیر تحل  هیتجز   یاغلب  تشخ  یاکتشاف  لیو  استفاده    یناهنجار  صیو 
ممکن    ییچه روندها  ه نکیداده و ا  یهانحوه ارتباط بخش  یافتنبه    چراکه   .شودی م

  یهاپردازش دادهشیپ  یتوانند برای ها مکند. آنیکمک م   ،است وجود داشته باشد
 استفاده شوند.   نظارتبا  یریادگی  تمیشما قبل از استفاده از الگور



را با استفاده از   یاست که بازخورد آموزش  یکیتکن   یتیتقو  یریادگی  یادگیری تقویتی:  •
 ک یدهد که با  یعامل رخ م  ک یبه عنوان    یریادگی  ندیفرآ  د.کن یپاداش ارائه م  زمیمکان
کند.  ی امتحان م  جهی نت  کیبه    دنی رس  یمختلف را برا  یهاتعامل دارد و روش   طیمح

  کند.تنبیه دریافت می   ای برسد پاداش    نامطلوب  ایمطلوب    تیکه به وضع  یعامل هنگام
  جیها منجر به نتاحالت   که کدام  ردیگی م  ادیعامل  از طریق این بازخورد یادگیری،  

به عنوان مثال،   ها اجتناب کرد.از آن  دیو با  شودمی  منجر به شکستخوب و کدام  
  ییویدیو  یباز  کی مانند    ،یرقابت  طیمح  کیدر    زیآم ت یعملکرد موفق  یکه برا  یزمان
. در  میاستفاده کن   یتیتقو  یریادگیاز    میتوانی م  م،یدار   ازیافزار نام، به نرم بازار سه  ای
خود    یاز خطاها  مایکند و مستقیم  محیطدر    تیافزار شروع به فعال حالت، نرم   نیا

 ن یآن را تضم   تی کند که موفق  دایرا پ  ین یاز قوان  یاکه مجموعه  یتا زمان  ردیگی م  درس
ندارد.   ازین، همانند یادگیری بانظارت  داربرچسب  یهابه داده  یتیتقو  یریادگی  کند.ی م

  ی نظارت غیر  یریادگی  ماننده  ،برچسبمجموعه داده بدون  کیاز    یحت  ن،یعالوه بر ا
مجموعه    کیکشف رابطه در    یتالش برا  یبه جا  یتیتقو   یریادگیکند.  ی استفاده نم 

  ات یتجرب  جادیا  نیچن هم  و  خود  گذشته  اتیتجرب  جِینتا  ن یداده، به طور مداوم در ب
را با هر تالش   ید یدج  جیها و نتامجموعه داده  گر،یشود. به عبارت دیم  نهیبه  دیجد
 کند.ی م  جادیا

را که   یزیدهد تا چی به ما اجازه م چراکه، است همم بسیار اری نظارت در علم داده بسبا یریادگی
 ی سودمند  یدر تجارت و برا  ین یبشیپ  .ینیبشیپ   :م یآن را داشته است، انجام ده  ینسل بشر آرزو

طریق  از    چراکه  ،میاقدام را انجام ده  نیترتا به  سازدی دارد و ما را قادر مکاربرد خیلی زیادی  
 . میدانیرا م  تیموقع  کی  یاحتمال  جهینت  ،ین یبش یپ

همانند  نظارت  با  یریادگی برخی  برای  است  برسد  یجادوگرممکن  نظر  حال، به  این  با   .
  ینظارت بر اساس دستاوردهابا  یریادگی  کند. بلکه، یادگیری بانظارت به هیچ وجه جادو نمی

ر در  آمار  اتیاضیانسان  تجرب  استفاده  ابو    و  انسان  اتیاز  مشاهدات  تبد  یو  به آن   لیو  ها 
 کند. ی ، کمک منیستآن  انجام  قادر به    انسانی  هیچ  هنکه ذ   یابه گونه  قیدق  یهاین یبش یپ

رو، از اینکند.    ین یبشیتواند پی م  یمطلوب خاص  طینظارت تنها در شرابا  یریادگیحال،    نیبا ا
  ن یقوان  هااز آن  میتوانیکه مداشته باشیم  از گذشته    ییهانمونهمهم است که    بسیار  کار،  برای این
 ایجاد شود.  محتمل    اریبس  ین یبشیپ  کیها  آن  یبنداز جمع   تواند یکه م  میاستخراج کن   یو نکات

 یادگیری ماشین؟  چرا
 ی ها براداده نیها از ان یاست. ماش شیدر دسترس ما به طور مداوم در حال افزا یهاحجم داده

  یهانشیتواند در ارائه بی م  جینتا  ن یکنند. ایبه ما استفاده م  هاآنو ارائه    جیو بهبود نتا  یریادگی
به طور  نیماش یریادگیباشد.  دی مف اریآگاهانه بس یتجار ماتیاتخاذ تصم  نیارزشمند و همچن



 ش ی. ما ببه رشد هستند  و ر  زین  نیماش  یریادگی  یآن، کاربردها  در پیمداوم در حال رشد است و  
خود    نیماش  یریادگی.  میکن یروزمره خود استفاده م   ی در زندگ  ن یماش  یریادگیاز    میدانی از آنچه م

  ی ریادگی  یهاتمیالگور  .میما متوجه شو  نکهیبدون ا  یحت  ،روزمره ما کرده است  یرا وارد زندگ
  یریادگیو    نجاستیادر  از قبل    هندی آناگفته نماند که  .  انداطراف ما قدرت داده  یایبه دن  نیماش
 معاصر ما دارد.  هایپنداره  یِدر نحوه  ینقش مهم   نیماش

  ی اریتواند بسی م  نیماش  یریادگیدارد.    را  دارد   ازینبه آن  که    یتمام توجه  نیماش  یریادگیامروزه  
وش  توانند با هیها مانسان   تنها که    ییهاطور خودکار انجام دهد، به خصوص آنرا به  فیاز وظا

  ی ابی قابل دست نیماش یریادگیتنها با کمک  هان یهوش در ماش نیا ریخود انجام دهند. تکث یذات
 است.

به  نیرا خودکار کنند. همچن  نیروت یتوانند کارها ی کارها موکسب  ن،یماش یریادگیبا کمک 
  یبرامختلف    ع یکند. صنای ها کمک مداده  لیو تحل  هیتجز  یبرا  ییهامدل   جادیو ا  یخودکارساز

وابسته هستند.    هادادهاز    یادیز  ریهوشمندانه به مقاد  ماتیخود و اتخاذ تصم   عملکرد  یسازنهیبه
را   دهیچیپ  یهااز داده  یادیز  ریبتوانند مقاد  تا  کندیکمک م  ییهامدل  جادیبه ا  نیماش  یریادگی

ا  ی راقی دق  جینتا  وکنند    لیو تحل  هیپردازش و تجز    ر یپذاس یو مق  قیدق  ،هامدل   نیارائه کنند. 
با   و  زمانیهستند  م  یترکم   تابع  با ساخت چن ی کار    ن، یماش  یریادگی دقیقِ    یِهامدل   نیکنند. 

ناشناخته اجتناب   هایریسک سودآور استفاده کنند و از    یهااز فرصت   توانندی م  کارهاوسب ک
 کنند.

  گر یدوارد  از م  یاریبسها و  تشخیص بیماری   بندی متن،، طبقهمتن  دیتول  ر،یتصو   صیتشخ
این.  دارندکاربرد    یواقع  یایدر دن برا  نه یامر زم  نیارو،  از    ی ری ادگیدرخشش کارشناسان    یرا 
  ی عیبا توجه به سرعت سرعالوه بر این،    دهد.ی م  شیافزا  یامتخصص حرفه  ک یبه عنوان    نیماش

. تحول  اندعقب مانده   از فناوریها  از شرکت   یاری انجام شده است، بس  فناوری  یهاکه در جهش 
  ی ریادگیمتخصص    یاست که به اندازه کاف  نیموضوع ا  قتیاست و حق  یصنعت بزرگ  تالیجید

 وجود ندارد.   دیصنعت جد  یازهایبه ن  ییپاسخگو  یبرا  نیماش
 یکار را برا  نیتواند ایم  نی ماش  یریادگی  د،یببر  یگریخود را به سطح د  یِحرفه  دیخواهی اگر م

  یزیاز چ  یکه شما را بخش  دیکن   یکار  ریکه خود را درگ  دیهست  نیاگر به دنبال اشما انجام دهد.  
شما    یکار را برا  نیتواند ایم   نیماش  یری ادگیو هم مرتبط با معاصر باشد،    یکند که هم جهان

 انجام دهد.
 ارتباط یادگیری ماشین و علم داده

 ت یفیبا ک یهاهارائه دهد که داد ارزشمندی یهانشیب تواندیم یتنها در صورتیادگیری ماشین، 
  دارِی معن   نشی، بفیتی، سازگار و با کتمیز  یهاداده  استفاده از  بدون  ،رواز این کند.    افتیرا در
  از ین  یادگیری ماشینحال، دانشمند داده به    نیدر ع  کرد.  دیتول  توانی )در صورت وجود( م  یکم 



  هاکه سازمان   دهیچیپ  یهااز داده  یم یحاصل از حجم عظ  جینتا  قیدق  ین یبشیدرک و پ  رایدارد، ز
 است.  رممکن ید، عمال غندار  اریدر اخت

  ت یباعث موفق  یزیداشته باشد تا بفهمد چه چ  یعال   یحس تجار  دیبا  نیدانشمند داده همچن 
به آن    یاب یدست  یبرا  یاحتمال  یهانه یو گز  د یتوان آن را بهبود بخشی شود، کجا می کار موکسب 

به  امر در نظر گرفت.    نیانجام ا  یبرا  یان آمار کاربردوتی را م  یادگیری ماشین.  ستیچ  جهینت
است که در آن از    یاضیمختلف ر  یهاو رشته  رایانهادغام علوم    عبارت دیگر، یادگیری ماشین،

  ی امجموعه  تواندیکه م  شودی استفاده م  یقو  یاضیر  یهاساختن مدل   یبرا  رایانهعلوم    میمفاه
 از مسائل مشابه و مرتبط را حل کند.

به اهداف پروژه دست    یادگیری ماشینمدل  آیا    کهنیاز ا  نانیاطم   هبنگران    داده  اننشمنداد
داشتن   یمهارت برا  نیترمهم  دیشا  یتجار  یهاکه مجموعه مهارت  نجاستیا  .هستند  ابد،یی م

از مشکل   یدرک معقول  دی، دانشمند داده بایادگیری ماشیندر توسعه مدل  تی موفق یباشد. برا
هر برنامه علم   ی برا  یکم   تیموفق  مورد، احتمالِ   نیباشد. بدون ااهداف پروژه داشته  در دست و  
دانشمند    کیدرصد از زمان    8۰  بای، تقردر این راستا  وجود دارد.  یادگیری ماشینداده و مدل  

  اساسی  یکار بخش  نیا  درست. انجام  شودی ها مداده   یسازو آماده  سازیز یداده صرف کاوش، تم 
را شروع کند.    یادگیری ماشینتواند توسعه مدل  یدانشمند داده م  ل،ی. پس از تکم ستا  ندیاز فرآ
  ینامزد را برا  نیتردوارکنندهی سه کنند و سپس امیو مقا  شی مختلف را آزما  یهاتوانند مدلیآنها م

 کنند.   سازینهیبه  ،دیتول  طِیعرضه در مح
ها است. داده  مصورسازی  قیطر  ها ازمدل  نیا  رشیپذ  یمشاهده  یها براراه  نیثرترواز م  یکی
  رند یبگ یترآگاهانه  ماتیسازد تا تصم ی کار را قادر مو  ها، رهبران کسببا داده گزارش کی ارائه
گام در    نیترمهم  دی شا  مصورسازی  نیها، اداده  ه یاز ته  یِسازمان باشد. جداتواند به نفع  یکه م

  پروژه باشد.  تیاز موفق  نانیبه اطم   مکک

ها به شدت وابسته  آن   تی مهم هستند، موفق  یادگیری ماشین  یهامدل  نکهیبا وجود ا  ن،یبنابرا
است که    یبا اطالعات عال  افته ی ساختار    یهادرک و فراهم کردن داده  یها براداده  میت  ییبه توانا

 انجام دهد.    قیدق  یهاین یبش یتا پ  دهدیبه مدل اجازه م

محور  ِ داده سازمانِ کی تیموفق یوابسته هستند و برا گریکدیبه  یادگیری ماشینعلم داده و 
 دارد.  یمورد استفاده بستگ  یهاداده  تیفیبه ک زیحال، همه چ  نیمهم هستند. با ا  اریبس

 یِ کتاب درباره
فصل    9است که در مجموع شامل    یادگیری ماشینو    مقدماتدو بخش    شامل  حاضر  کتاب
رو، اگر با مفاهیم باشد. از اینبخش دوم می  ی مطالب اصلیِ و مهم کتاب درشود. عمدهمی 
پیش نامه بر و  دادهنویسی  دارید،  پردازش  آشنایی  نیستها  شما  مناسب  اول کتاب  و   بخش 
 توانید از این بخش عبور کنید و مستقیما وارد بخش یادگیری ماشین شوید.می 



 مخاطبین 
  ی کارشناس ع طمقسال آخر در   انیدانشجو  یبرا اختیاری درس کیعنوان تواند به می کتاب  نیا
علوم و  یمهندس یهادر رشته ارشدی  کارشناس یک کتاب درسی برای دانشجویان مقطع  و

  مناسبیمرجع  تواند  می کتاب    نیا  نی. همچن شوددر نظر گرفته  هوش مصنوعی    با گرایش   وتریکامپ
  تلف گرفته تا های مخدر رشتهن  یمحققاز    ،دادهمندان به یادگیری ماشین و علم عالقه تمامیِ    یِبرا
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 1 علم داده
 

 علم داده چیست؟ ▪

 با هوش مصنوعی و کالن دادهداده ارتباط علم  ▪

 گر، مهندس و دانشمند داده تفاوت تحلیل  ▪

 های الزم برای تبدیل شدن به دانشمند دادهمعرفی مهارت ▪

 اهمیت و کابرد علم داده ▪

    اهداف:
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   علم داده چیست؟ 
و ظهور صنعت   یبا انقالب صنعت در قرن گذشته نفت به عنوان طالی سیاه در نظر گرفته شد و

  لیحال، با گذشت زمان ارزش آن به دل  نیتمدن بشر شد. با ا  یخودرو، نفت منبع محرک اصل
محرک   یروینیکم،  ودر قرن بیست  .یافتکاهش    یانرژ  نیگزیجا   ریپذدیبدست آوردن منابع تجد

ای از هر چیزی ها هر جنبهاین داده. ها هستند بر صنایع تاثیر گذاشته استکه همان داده دیجد
را نشان می دانیم و انجام میکه ما می  عیصنا  یحت  اند.دهند و اطراف ما را احاطه کردهدهیم 

 کنند. ی خود استفاده م  هینقل  لیوسا  یمن ی بود ااستقالل و به  نیتأم  یها براخودرو از داده
و انقالب عظیمی    دهدیقدرت م   ع یصنابه  که    دانست  یبرق  توان نیرویرا می  دادهعلم  امروزه  

دارند تا عملکرد خود را    ازین   هابه داده  ع ی. صنارا تقریبا در تمام صنایع به ارمغان آورده است
خود    انی مشتر  یبرا  یدهند و محصوالت بهتر  شیوکار خود را افزابهبود ببخشند، رشد کسب 

خود    یتجار  ماتیتصم   شبردیپ  یها براداده  هها باکثر سازمان   با این همه، هرچند که   فراهم کنند.
که منجر به اقدامات    یارزشمند  نش ی. اگر نتوان بستندیهدف ن  ییها به تنهااما داده  ،دارند  تاکید

گاهانه   .هستند  یمعن ی و ارقام ب  حقایق،  را بدست آوردشود  یتر مآ
بسا چهدر حال تکامل است.    ای و امیدوارکنندهعلم داده به عنوان یک مسیر شغلی حرفه 
علم داده   یکم را دانشمند داده معرفی کرده است.وشنیده باشید هاروارد شغل جذاب قرن بیست 

  محوری هستند و صنایع در حال تبدیل شدن به دادهاست. ی آینده و حرفه آینده هوش مصنوعی 
محصوالت بهتر   جادیهوشمندانه و ا  هاییریگمیها در تصم آن   ازدارند تا    ازین  دادهدان  به دانشمن 
همچنین  کمک   دنبگیرند.  ن  یایدر  سواد    ازیامروز،  داشتن  تبد  کیبه    دادهبه    ل یضرورت 
 ل یتبد  داری ن مع  یبه محصوالت  توانندیخام م  یهاکه چگونه داده  م یریبگ  ادی  دیاست. ما باشده 

 . می ها را درک کن از داده  نشِیب  لِیو تحل  هیو الزامات تجز  میاموزیرا ب  ییهاکیتکن   دیشوند. ما با
محقق شوند.    د،یبه منظور توسعه محصوالت مف  دیدارند که با  اریرا در اخت  یبکر  لیها پتانسداده

 هادادههوشمندانه    بندیِتهدسو    ین یبش یپ  ،و یادگیری عمیق  نیماش   یریادگی   یهایآوربا ظهور فن 
 است.  شده    ریپذامکان 

رو بسیار مهم است که بدانیم علم داده از همین  هستند.  ندهیآ  دیکل  داده کالن داده و علم  
با    م،یباش  ایپو  دیبا.  وکار و محیط اطراف ما تاثیرگذار باشدتواند بر کسبچیست و چگونه می

 م.علم داده را بیاموزیشود،    رید  یلیخ نکهیقبل از او    میو به جلو حرکت کن   میکار کن   یتکنولوژ
   علم داده   تعریف

کاوی، ریاضیات و ها، اصول یادگیری ماشین، متن ی تحقیقاتی است که با ترکیبی از ابزارهای مختلف، الگوریتم علم داده زمینه 
   پردازد. می های خام آمار به کشف الگوهای پنهان از داده 
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به   ، ریاضیات و آمارهای یادگیری ماشینگوریتمم داده، با اعمال الی علشاغلین در حوزه
کنند سیستم هوش مصنوعی بسازند تا به انجام وظایفی بپردازد سعی می  ها،داده  ی ازانواع مختلف

تر تقسیم کند تا  کوچک  و یا مسائل پیچیده را به مسائل  که معموال نیاز به هوش انسانی دارد
 که   کنندی م  دیتول  یدگاهید  هاستمیس  ن یبه نوبه خود، اد.  نها بدست آورآن  دیدگاه و دانشی را از
طور خالصه  به دارد. همراهبه یو کاربران تجار گرانل یتحلپیشبرد اهداف  نقش بسیار مهمی در

رود انتظار می   های موجود است.هدف علم داده توضیح فرآیندها از طریق دادهتوان گفت،  می 
رها  این تفسیاز  بینی انجام دهد. هدف نهایی  زه کافی دقیق باشد تا بتواند پیش این توضیح به اندا

ها انجام و توضیحات این است که تصمیماتی آگاهانه بر اساس دانش استخراج شده از این داده
 دهیم. 

 کالن داده چیست؟ 
ام تجزیه و  های اصلی هستند که تم ها همان مولفه پایه و اساس علم داده هستند؛ داده  ،هاداده

پایه تحلیل  بر  آنها  می  داده،  علم  زمینه  در  است.  استوار  دادهیها  این  گروه توان  دو  به  را  ها 
 . کالن دادهو    های سنتیدادهبندی کرد:  تقسیم 
توانند در  گران می ای که تحلیل های دادههای اشاره دارد که در پایگاه های سنتی، به دادهداده
ها در قالب جدولی  سازی شده است. این دادههیه و ذخیرهیریت کنند، تها را مدآن  رایانهیک  

ه ی "سنتی" چیزی است کالبته باید گفت که واژههستند که حاوی مقادیر عددی یا متنی است.  
کنیم تا بتوانیم بهتر تمایز بین کالن داده و انواع دیگر داده را نشان دهیم. در بیشتر استفاده می 
ها سنتی هستند و معموال در یک شبکه گسترده  تر از دادههایی بزرگداده، دادهطرف مقابل، کالن  

 د.نشوتوزیع می   هارایانهاز  
   کالن داده   تعریف

اشاره دارد که به سرعت تولید و از انواع مختلفی   با حجم بال  های ساختاریافته پیچیده و بدون ساختار داده کالن داده به مجموعه 
 د.نشوگیری می سبب افزایش بینش و تصمیمو  دهبدست آماز منابع 

  آید بدست می   گوناگونیهای ناهمگن اشاره دارد که از منابع  کالن داده به گروه بزرگی از داده  
 :شودمی به صورت زیر    هااز داده  شامل انواع مختلفیو  

یر  ها، تصاوها، تویت ها، وبالگهای اجتماعی، ایمیلشبکه  :های بدون ساختارداده •
 های تلفن همراه، صفحات وب و غیره. دیجیتال، داده

 های متنی و غیره. ، فایل XMLهای  فایل  :ساخت یافتهنیمه •
 های ساختاری. و سایر فرمت   هادادهپایگاه   :یافته ارساخت •
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ها بسیار بزرگ  از علم داده است که در آن مجموعه داده  کالن داده اساسا یک کاربرد ویژه
 یعلم   کردیرو  کی  دادهعلم  ها دارد.  های منطقی برای مقابله آن به بر چالشاست و نیاز به غل

بزرگ   یهادادهاین  پردازش    ی را برا  یاانهیرا  یو ابزارها  های الگوریتمی، محاسباتیایدهاست که  
   کند.یاعمال م

پردازش و تجز  ره، یذخ،  کالن داده  یاصل  ینگرانبه طور کلی     ن یا  در  لیتحلوهیاستخراج، 
های بزرگ اغلب به دلیل  داده پردازش و تحلیل این مجموعه  است.ها عظیم از داده یهموعمج

ای به عنوان  ها و ابزارهای ویژهرو روشپذیر نیست. از همینهای محاسباتی امکان محدودیت 
 نویسی موازی و غیره را مورد نیاز دارد.افزار، برنامهمثال: الگوریتم، نرم 

 داده  کالنبا  علم دادهتفاوت 
 اند:داده فهرست شده های بین علم داده و کالن  در زیر تفاوت 

وکار خود را  را بهبود بخشند، رشد کسب خود    ییدارند تا کارا  از یبزرگ ن  یهاها به دادهسازمان ▪
ها و  روش  داده  علمکه    ی در حال  .خود فراهم کنند  انیمشتر  یبرا   یو محصوالت بهتر  دهند  ش یافزا 

 کند. یم  فراهم بزرگ را به موقع   یهاداده لیستفاده از پتانسو ا درک  سازوکارهای

برا  ▪ حاضر،  حال  هسازمان  یدر  داده  یبرا  یتیمحدود  چی ها  می  یهامقدار    تواند ارزشمندی که 
نداردشود    یآور جمع از    یبرا   اما  .وجود  برا داده  نیا  یهمهاستفاده  اطالعات    یها  استخراج 
 است.   از یمورد ن داده علم ، یسازمان مات یتصم یبرا  دار یمعن

داده ▪ به  علم  روها  از  عمل  ینظر  یکردها یوضوح  داده  اطالعات  کاوش   ی برا  ی و  بزرگ    ی هااز 
را    هاکالن دادهکند.  یم  فایبزرگ ا   ی هاداده  ل یدر استفاده از پتانس  ی کند که نقش مهمیاستفاده م 

و   قیاسیبا استدالل  نکهیمگر ا  ،ندارد  ها در نظر گرفت که اعتباراز داده یبه عنوان استخر توانمی
 شود.  لیتحلتجزیه و  یی استقرا

تحلیل  ▪ و  داده کاو  یهاداده  تجزیه  به  می  یبزرگ  الگور داده  علماما    شود.مرتبط  از    ی ها تمیها 
کالن داده    حجم عظیمدانش از    دیتول  یبرا  یآمار   یهاو توسعه مدل  یطراح  یبرا  نیماش  یریادگ ی

 کند. استفاده می

ها در  داده   علمشود که    مشخصداده، ممکن است    علمبزرگ و    کالن  نیباال ب  یهاوت تفااز  
  ی باز  یکاربرد   یهااز حوزه  یاریدر بس  یداده نقش مهم   علماست.  گنجانده شده  کالن دادهمفهوم  

  ج ی نتا  انهیگوش یپ  لیو تحل  هی تجز  قیتا از طر   کندی بزرگ کار م  یهاداده  یبر رو  داده. علم  کندی م
نتا  یدیمف آن  در  که  آورد  تصم   یبرا  جیبدست  قرار    ماتیاتخاذ  استفاده  مورد  هوشمندانه 
   .رندیگی م

 توان با ذکر یک مثال بهتر درک کرد. علم داده را می  تفاوت اساسی بین کالن داده و علم داده
از    .دیکن   دایمشکالت خود پ  یراه حل برا  کی  دیتوانی که در آن شما ماست  کتاب    کیمانند  ه
تمام  کتابخانه بزرگ در نظر گرفت که در آن    ک یتوان به عنوان  یرا م  کالن داده  گر،ید  یسو

 پاسخ به سواالت شما دشوار است.  افتنیاما    ،سواالت در آنجا هستند  یهاپاسخ 
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 چرا علم داده را یاد بگیریم؟ 

 لیکاال تبد  کی  ها بهکه در آن داده  یا. دورهمیکن ی م  یبشر زندگ  خی زمان تار  نیتردر جالب ما  
  سابقه ی ب  یشده در سطح جهان   دیتول  هایداده  زانی. مهستندارزشمندتر از نفت و طال     اند کهشده 

همچنان   نترنتیبه ا  شتریب  یدسترس  وجهان    تیجمع  شتریب  شیافزا  اکه ب  رودیاست و انتظار م
  پیدا کند.ادامه  

داده شدههااین  تولید  و    ی  هستند  ارزشی  با  بسیار  آن منابع  رمزگشایی  در  هاست.  علم 
گسترده انقالب  تغییرات  خرید همچنین،  در  مشتریان  رفتاری  الگوی  در  برخط،  ای  های 

به تجزیه و  ها نیاز گذاری در بازار سهام و... بوجود آمده است که هر کدام از این فعالیت سرمایه
گذارد و مورد  ه عرصه می جا است که علم داده پا بهمینکند. ها را طلب میتحلیل عمیق از داده

 گیرد. ها و... قرار می ها، سازمان ی شرکت تقاضا

 داده تجزیه و تحلیل
هایی  ها برای استخراج بینش سازی و تحلیل دادهآوری، مدلها فرآیند جمع تجزیه و تحلیل داده
ها  دار این تجزیه و تحلیل به شخصی که عهده  کننده هستند.کمک  ،هاگیری است که در تصمیم

دادهتحلیلباشد،  می  تحلیل   گر  یک  دادهگویند.  داده،  مانند،  گر  روش  چندین  طریق  از  را  ها 
های های و تکنیکروشکند.  ها استخراج می سازی دادهها و مدلها، تبدیل دادهیزسازی دادهتم 

ها به تجزیه و تحلیل داده  متعددی برای تجزیه و تحلیل، بسته به صنعت و هدف وجود دارد.
در مدت که  های سریع را پردازش کنند و نتایج عملی را  وجوتا پرس دهد  صنایع این امکان را می

 ان کوتاهی مورد نیاز است، تولید کند.زم
توانند زمان خود را  یکنند، م  یم  تیدر کدام صنعت فعال  نکهیفارغ از ا،  داده  گرانلیتحل

س توسعه  جمعداده  یآورجمع  یبرا  ییهاستمیصرف  و  در    یهاافتهی  یآورها  خود 
 کند. ها کمک شرکت آنو بهبود   شرفتیتواند به پیکنند که م ییهاگزارش
. در نقش  دخلیل باشند  ل یو تحل  ه یتجز  ندیاز فرا  یتوانند در هر بخش  یمگران داده  تحلیل
م  گرلیتحلیک   چ  ریدرگ   دیتوان یداده، شما  اندازدیشو   زیهمه  راه  از    ستمیس  کی  ی، 
ممکن است   یحت   .دی کنیم  گردآوریکه    ییهابر اساس داده  نشی ب  تا ارائه  لیو تحل  هیتجز

 . د یخود آموزش ده هایداده یآورجمع ستمیرا در س گرانیدکه  از شما خواسته شود 
ی مشترک آمار حاصل شود،  ممکن است از زمینه  با این که علم داده و تجزیه و تحلیل داده

کنند که علم داده و اکثر مردم فکر میبا این حال    اوت است.ها متفهای آن ها و ریشهاما نقش 
ها را مورد ها، باید آنهای آندیگر هستند. به منظور درک تفاوتزیه و تحلیل داده مشابه یکتج

 اند:ها فهرست شده در زیر برخی از این تفاوت ارزیابی قرار دهیم.  
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گر  ل یکه تحل  یدر حال  ،است که   نیاده  دا  گرلیداده و تحل  دانشمند  انیم  یدی تفاوت کل  نیاول ▪
کرده و سپس    ییمشکالت را شناسا  ،داده  نشمنددا  کیسر و کار دارد،    مسائلها با حل  داده
مآن را حل  تحلکندیها  متوسط شرکت  هاداده  گرانلی.  استخدام  تا مشکالت    شوندیها 

استفاده از    ای ش و  روف  روند بهتر  افتنی،  داده  گرل یتحل  کی کنند. نقش    لخود را ح  یتجار
ها دانشمند داده  کی  گر،ید  یاست. از سو  یمشتر  یهاتراکنش   فیتوص  یبرا  ایآمار خالصه 

 .  کندی م  ییشناسا  زیبلکه مشکالت را در وهله اول ن  ،کندیرا حل م   و مسائل  نه تنها مشکالت

ها  گر دادهلیندارند. تحل  یازین  یو فراست تجار  یتباطار  یهابه مهارت  هاداده  گرانل یتحل ▪
مورد    میبا ت  جیارتباط دادن نتا  یها برا. آناستها  داده  لیتحلتجزیه و    ایمحدود به مرزه

آن  ستندین  ازین به  داده های مبتنیی ریگمیها در تصم و  م  بر  اکنندیکمک  با   کیحال،    نی. 
باداده  دانشمند ترج  یتیر یمد  یهامهارت   وسرایی  داستان   مهارت  دیها  منظور  به  مه را 

  ی دانشمند داده نقش مهم   کی  ن،یداشته باشد. بنابرا  تجاری  یهای خود به استراتژ   یهاافته ی
 شرکت دارد.  یریگمیدر روند تصم 

 ها گردانی دادهدادهتفاوت در    داده  گرلیو تحل  دانشمند داده  ک ی  نیبهای  تفاوتیکی دیگر از   ▪
ساختار    یهاداده  تیریو مد  یابیباز  یبرا  SQL  وجوهایپرسش ها از  گر داده  لیاست. تحل

  ساختار بدون  یهاداده  یبرا  NoSQLها از  ، دانشمندان دادهدرمقابل.  کنندی استفاده م  افتهی
بدون ساختار    یهاداده  نوع  هر دو   تیریدانشمندان داده مسئول مد  ن،یبنابرا.  کندی استفاده م
 هستند.   یو ساختار

ها سروکار  داده  ین یبش یپ  یبرا  یابزار آمار  ای  انهیشگویپ  یِسازتوسعه مدل  اها بگر دادهل یتحل ▪
ا با  ن  نیندارد.    یهاساخت مدل   یبرا  نیماش  یریادگیبه دانش    ازیحال، دانشمندان داده 

 هستند.   بندیدستهو    ونیرگرس  یهامدل  ین یبش یپ  یهامدل  نیقدرتمند دارند. ا  ین یبش یپ

.  ها دارندایجاد بهتر محصوالت داده  در جهتهای داده  داده نیاز به تنظیم مدل   دانشمندان ▪
بهینه نیازمند  مدلهمچنین  عملکرد  اسسازی  ماشین  یادگیری  توسط   ت.های  مورد  این 

ساخت  نه تنها شامل  داده  بنابراین، نقش یک دانشمند  .  ها مورد نیاز نیستگران دادهتحلیل 
 .شودها نیز میبلکه تنظیم و حفظ آن  ها،مدل 

دیگر دارند و در عین حال کامال از  توجهی با یک لم داده همپوشانی قابل تجزیه و تحلیل داده و ع
که دانشمندان  حالیکنند، در  گران داده بر روی اینجا و اکنون تمرکز میتحلیل  هم متمایز هستند. 

 کنند.بینی می پیش  اتفاق بیافتد راداده آنچه را که ممکن است 
خود را صرف    وقت  شتریهستند که ب  هاداده   ن ییگران داده اغلب دانشمندان سطح پالیتحل

تحل  هیتجز پداده  لیو  ارائه  و  ای م  شنهادهایها  با  ن  نیکنند.  معموال  آنها  ا  یازی حال،    جاد یبه 
گران داده، برخالف  لیکه تحل  لیدل  نیندارند. به ا  نیماش  یریادگ ی  یهاتمیو الگور  یفن  یهابرنامه 

موجود   یهاها با دادهندارند. آن گویانهپیش یهالیو تحل هیبا تجز یدانشمندان داده، ارتباط چندان
 دهند. یعملکرد شرکت را ارائه م اتیاز انواع جزئ  یاکنند و خالصهیکار م
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 گر دادههای اصلی یک تحلیلمسئولیت
" بسته به نوع سازمان و میزان اتخاذ  دهد؟گر داده چه کاری انجام می تحلیلپاسخ به پرسش "
های یک  رچند، مسئولیت بر داده توسط یک کسب و کار متفاوت خواهد بود. هیتصمیمات مبتن 

 شود: معمول شامل موارد زیر می طور  گر داده بهتحلیل 
که   یگری د یو راهبردها  داده یآورجمع  یهاستمیس داده،گاهی پا  یسازادهیتوسعه و پ  •

 .کنندیم نهیرا به یآمار تیفیو ک ییکارا

که   یها در قالبمجدد داده  ی، سپس سازماندههی و ثانو  هیبع اولها از منادادهاستخراج   •
 قابل خواندن باشد.   نیماش ای توسط انسان   یبه راحت

و   1هاجریانبه  ویژهداده، توجه  یهامجموعه  ریتفس یبرا یآمار یستفاده از ابزارهاا •
 ارزشمند باشند.  گویانهش یپ  های تشخیصی ولیتحل یبرا توانندی که م ییالگوها

برنامه • با  سازمان  نیمهندسنویسان،  همکاری  رهبران  ها فرصت  ییشناسا  یبرا  یو 
فرآ  یبرا اصالح  ند،ی بهبود  مدیریت    یبرا  ییهااست یس  تدوینو    ستمیس  پیشنهاد 

 ها. داده

ها  داده  لیتحل  ندی مراحل فرآ  دهدیاجازه م  ذینفعانمناسب که به   یمستندساز  جادای  •
 را تکرار کنند.  لیرا درک کنند و در صورت لزوم تحل

 داده  تجزیه و تحلیلانواع 
  و سازمانی   هر شرکت  یِکل  عملکردِ   یِسازنه یبه  یبرا  یابزار ضرور  کیها  داده   لیو تحل  هیتجز

ها احتماال خود، شرکت   تجاری  یهاها در مدل داده  لیو تحل  هیاز تجز  یبرخ  یاست. با اجرا
را کاهش  هانهیهز  ورا بهینه کنند    خود  یندهایفرآ  تصمیمات بهتری بگیرند،  توانندمی  ی خود 

مدل  نوع    نیاما بهترصنایع کاربرد دارند.    یوجود دارد که در تمام  هاتحلیل دادهنوع    چهار  .دهند
 هر شرکت و سازمانی چیست؟   یداده برا  لیو تحل  هیتجز

ط دارند با هم ارتباها  کنیم، همه آنهای مجزا تقسیم می ها را به دستهدرحالی که ما این بخش 
دسته روش.  شوندمی متصل  یکدیگر  به  و   چهار  به  تحلیل  و  تجزیه  ترتیب    عمده  یِهای  به 

طور  همان شوند.  بندی میگویانه و تجویزی، تقسیم: تحلیل توصیفی، تشخیصی، پیش پیچیدگی
به پیچیدهاز ساده  شروع به حرکت  که نیاز  تر می ترین نوع  منابع مورد  کنید، میزان دشواری و 
 یابد.در عین حال، سطح بینش نیز افزایش می   ،یابدایش می افز

 
1 trends 
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 چه اتفاقی افتاده است  -1توصیفی  جزیه و تحلیلت

  هر فرآیند تحلیلیترین و اولین گام مهم برای انجام  ترین، رایج تجزیه و تحلیل توصیفی، ساده 
  یگر توصیفیبه عبارت د  ؟چه اتفاقی افتاده استاست و هدف آن پاسخ به سوال است که    آماری
کند: درآمد ماهانه، فروش شش ماه اخیر، چه در گذشته اتفاق افتاده است را بررسی میاز آن

  ر یو تفس  ورزیدست های گذشته،  سازی دادهاین کار با خالصهسایت و غیره.  ی وببازدید ساالنه 
به تحلیل  این    .شودی جام مان  ارزشمند  یهانشیآن به ب  لیتبد  یخام از منابع مختلف برا  یهاداده
سازد  و ما را قادر می  کنددورریزها کمک می   دهد، به شناساییمیارائه  ها را  توزیع داده  ینحوهما  

ها را برای انجام تجزیه و تحلیل آماری  در نتیجه داده  ،ی بین متغیرها را شناسایی کنیمتا رابطه 
 .بیشتر آماده کنیم

  ک یمثال در    عنوانبه  کمک کند؟  یواقع  یایدندر    تواندی چگونه م  یف یتوص  لیو تحل  هیتجز
در اتاق   یزمان کوتاهاز افراد در مدت یادیکه تعداد ز کندبیان می  ،یبهداشت هایبخش مراقبت 
ا  دیگو یبه شما م  یفیتوص  لیو تحل  هی. تجزشوندی م  رفتهیاورژانس پذ و   افتدی اتفاق م  نیکه 

فراهم   (رهیو غ  ماریب  اتیوقوع، حجم، جزئ  خی را با تمام آمار مربوطه )تار  2درلحظه  یهاداده
 .کندی م

های خود را داده  تادهد چرا که به ما این امکان را می . انجام تجزیه و تحلیل توصیفی ضروری است
اگرچه الزم به ذکر است که این تجزیه و تحلیل به خودی خود به  یم.  ه کنئدار ارابه روشی معنی 

بینی کنید و یا پاسخ به سواالتی مانند این که چرا یک  آینده را پیش شما اجازه نخواهد داد تا نتایج 
  ی هامجموعه داده  لیبا تبد  دهی شده و های شما سازمانبینی کنید، اما دادهپیش اتفاق افتاد را  

به مقدار کم آسان  یبزرگ  آن  اطالعات که درک  استاز  بیشتر   تر  تحلیل  و  تجزیه  انجام  آماده 
جمع   والعمم  را  کار  نیاشود.  می برجسته  یبندبا  و    یاصل  ی هایژگیو  یسازو  ما  عالقه  مورد 

 دهد.  یکاربرپسند انجام م یهاش ینما ری استفاده از نمودارها و سا نیهمچن
 نکه یکند بدون ا یرا برجسته م  دهی پد  کی  یفیتوص  لیو تحل  هیاست که تجز  ن یا  ینکته منف

  ر یبا سا  شهیهم  دیبا  یکردیرو   نی چن  ،لیدل  نیدهد. به هم  حی وقوع آن را توض  لیدل  قیطور دقبه
 بدست آورد.  را کار شماوکسب  یشود تا منافع واقع بیها ترکلیو تحل هیتجز

 چرا این اتفاق افتاد  -3تشخیصی  جزیه و تحلیلت

  ،شودیشناخته م  4ی اشهیعلت ر  لیو تحل  ه یبه عنوان تجزی که اغلب  صیتشخ  لیو تحل  هیتجز
پاسخ    یبرارا  محتوا    ایها و  داده  رود تایک گام فراتر می   است که  شرفتهی پ  لیو تحل  هینوع تجز  کی
  هایی مانندروش با    یصیتشخ  لیو تحل  هیتجز  .کندبررسی    داد؟"  افتاداتفاق    نی"چرا ا  پرسشبه  

 
1 Descriptive Analysis 
2 real-time 

3 Diagnostic Analysis 
4 root cause analysis 
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ها دارد تا به داده  ترقیعم   یگاه نو    شودی مشخص م   بستگیو هم  هااستخراج دادهکاوی،  داده
  ترع یاطالعات خود را سر  تا  دهدیامکان را م  نیبه شما اید و  را درک کن   تارهاو رف  دادهایعلل رو
  تر شیکه پ  یبهداشت  یهادر مثال مراقبت  .دیکار پاسخ ده  یروی ن  مهم  یهابه پرسش   و   دیدرک کن 

 ی. براکندی م  جادیرا ا  های کرده و همبستگ  یها را بررسداده  یصی تشخ  لیو تحل  هیگفته شد، تجز
"ماریب  میکه تمام عال  دیمشخص کن تا  مک کند  است به شما کمثال، ممکن   باال، سرفه  :  تب 

مورد  حیضتو  کی . حال شما  دارد  یعامل عفون  کیبه    اشاره  ی"خشک و خستگ   ش یافزا  در 
 . دیحجم در اورژانس دار  یناگهان
،  یفیتوص  لیو تحل  هیمانند تجزها است.  داده   گسترده به  یدسترس   کرد،یرو  نیا  تی موفق  دیکل

  ه یتجز ،یقبلمورد برخالف  اما ، دارد ازی" نی گذشته "داخل یهابه داده یص یتشخ لیو تحل هیزتج
تحل اطالعات    یصیتشخ  لیو  شامل  ط  خارجیاغلب  برا  ایگسترده  فیاز  منابع   ن ییتع  یاز 
عنوانمی،  استداده  اتفاقآنچه    اتیجزئ به  شو  شود.  متوجه  است  ممکن  درآمد    دیمثال  که 
در سه  تیساوب اخیرماهه  شما  ا  افتهیکاهش    ی  م  نیاست.    ی هانهیبا کاهش هز  تواندیامر 
  ن یاز ا  ییهاسرنخ   افتن ی  یبرا   ارتباط داشته باشد.  گوگل  تمیدر الگور  رییتغ  نیو همچن   غاتیتبل

  شناسایی   موارد دیگرو    دیجد  هاینام ها را از منابع مختلف مانند ثبت روند، الزم است که داده
 شود.  دایمشکوک پ  یالگو  کی  نکهیتا ا  میکن 
 چه اتفاقی خواهد افتاد -1گویانهپیش جزیه و تحلیلت

توصیفی،  و    یصیتشخ  یهالیو تحل  ه یدر تجز  تمایالت  صیتشخ  با  انهیگوشیپ  لیو تحل  هیتجز
و آن را به   ردیگیرا م  گذشته  یهاداده  انهیگوشیپ  لیو تحل  هیتجزکند.  نتایج احتمالی را تعیین می

مدل به    ،. سپسردیگی را در نظر م  یدیکل  یکه الگوها  کندیم   هیتغذ   نیماش  ی ریادگی مدل    کی
این امر این امکان را برای  افتد.  چه اتفاقی می کند که    ین یبش ی تا پ  شودی اعمال م  یفعل  یهاداده

ای انجام دهد. به عنوان مثال، مانند تماس با  گیرانهسازد تا یک اقدام پیش یک سازمان فراهم می 
  لیو تحل  هی، تجزی که مثال زدیممارستانیدر ب  .تری که بعید است تمدید قرارداد کندیک مش

افزا  انهیگوش یپ است  آ شده  بستری  مارانیب  شیممکن  هفته  اورژانس  را    ندهیچند  بخش  در 
   به سرعت در حال گسترش است.   یماریب  نیها، اموجود در داده  یکند. براساس الگوها  ین یبش یپ
 چه اقدامی باید انجام شود -2یزی جوت تجزیه و تحلیل 

  یفور  یهاه یو توص  کندیم  ل یو تحل  هیها را تجزاست که داده یندیفرآ تجویزی  لیو تحل  هیتجز
 را  شده  ین یبشیپ  جهینت  نیوکار متناسب با چندکسب   یهاوهیش  یسازنهی به  یدر مورد چگونگ

 ها داده،  "ها()داده  ردیگیم  میدانی مآنچه که ما  "  یزیتجو  لیو تحل  هی، تجزواقع   دهد. دریارائه م
 

1 Predictive Analysis 

2 Prescriptive Analysis 
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براساس    جلو رامراحل روبه  نیو بهترکند  افتد درک می می   یچه اتفاق   کهی اینن یبش یپ  را برای
پ  یسازهیشب  م  کندی م   شنهادیآگاهانه  پی و مشخص  که  آن   کیهر    یاحتمال  یامدها یکند  ها از 
  شنهاد ی پ  گروه در فهرست ما است،  نیترشرفته یکه قطعا پ  ،یزیتجو  لیو تحل  هیهدف تجز  .ستیچ
روند    کیدست آوردن حداکثر سود از  ب  ای   ندهیاز مشکالت آ  یریجلوگ  یبرا  یروش عمل  کی
 کننده است.  دواریام

ارتباط دارد. در    گویانهتحلیل پیش و هم با    یفی توص  لیهم به تحل  یزیتجو  لیو تحل  هیتجز
  هیآنچه اتفاق افتاده است و تجزدر مورد    ینشیب  یارائه  دنبالبا    یفی توص  لیو تحل  هیکه تجز  یحال

 هیکند، تجزیچه ممکن است رخ دهد کمک مآن ین یبشیو پ یبه مدل ساز گویانهپیش لیو تحل
از   جه ینت  ایراه حل    نیبهتر  نیی به دنبال تع  ،شناخته شده  یبا توجه به پارامترها  تجویزی  لیو تحل
   مختلف است.  یهانه یگز  میان

استفاده از    یچگونگ  یبرا  یریگمیتصم   یهانهیگز  تواندی م  همچنین  تجویزی  لیو تحل  هیتجز
را    یریگمیتصم   ینهیهر گز یامدهایکند و پ  شنهادیرا پ  ندهیآ  سک ی کاهش ر  ای  ندهیآ  فرصت یک  

  د یجد  یهابه طور مستمر و خودکار داده  تواندی م  یزیتجو  لی و تحل  هینشان دهد. در عمل تجز
 دهد.   هئرا ارا  یبهتر  یریگمیتصم  یهانهیرا بهبود بخشد و گز  ین یبش یت پرا پردازش کند تا صح

ب اکنون که ممیبرگرد  مارستانیبه مثال  ابزار تجز  گسترشدر حال    یماریب  دیدانی:  و   هیاست، 
  ماران یدرمان موثر ب  یرا برا  کارمندانکند که شما تعداد    شنهادیممکن است پ  یزیتجو  ل یتحل
 .دیده  شیافزا

و   یفیتوص  لیو تحل هیتجز یهاحاصل از روش یعیطب شرفتی، پیزیتجو لیحلت و هیتجز
حذف حدس  است   گویانهشیپ برای  داده  1ورزی و  تحلیل  و  تجزیه  فراتر  از  گام  یک  ها، 

 یدر تالش برا که  ابانیبازاردانشمندان داده و زمان   ییجوصرفه سبب نیهمچنرود. می
توان بهم متصل کرد تا یرا م  یدارند و چه نقاط  ییها چه معناآن  یهاکه داده  نیدرک ا

 شود. ، میرا به مخاطبان خود ارائه دهد یو مطلوب  یکامال شخص یتجربه کاربر
هوشمندانه   هاییریگمی تصم  ی مختلف برا یهالیو تحل ه ینگر از تجزندهیآ یهاسازمان

ی که مثال  مارستانیدر مورد ب  ای  وکند    یکمک م  وکارکسبکنند که به  یاستفاده م
 دهد. یها را نجات م ، جان انسانزده شد

 

 
1 guesswork 
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 علم داده  1چرخه دوام 

هستند که   ییهاآن  اثربخش  یِداده ها شامل پنج مرحله است. دانشمندانِعلم داده اتیچرخه ح
 هستند:  ریبه شرح ز  این پنج مرحلهفازها را اجرا کنند.    نیهر کدام از ا  توانندی م
 ها هآوری دادمرحله اول: جمع  ▪

آن پهمان نام  از  شود.  ی انجام م  هاداده  یآوراست که جمع   ییجا  جانی، اداستیطور که 
انجام شده،  یشده، جستجو  کیکل وندیکنند. هر پیم دیها داده تولونیلیکاربران هر روز م

  روند  ب،یترت  نیبه ا  .شودمی داده اضافه    انبارارسال شده به    امیشده و پ  یعکس بارگذار
به مشخص شود که کدام داده  دی. باستین  تی اهم یب  ی زیچ  های دادهآورجمع  ها مربوط 

  ی وجود دارد. انواع مختلف  زیها نداده  یآورمکان جمع   ییشناسا  کارِ  ،نیهمچن   پروژه هستند.
  یهاو رسانه   تیسا  کیدر   غیره و  ها  ی، نظرسنجیخبر  یهات یسا  قیاز طر  ها از منابع داده

 دسترس هستند. ر  د  برخطبه صورت    یاجتماع
 ها سازی دادهمرحله دوم: تمیز  ▪

دانشمند    کی.  هستندساختار  بدون در فاز اول    شدهیآورجمع   یهاداده  میمهم است که بدان
جوی  وجست   معنایبه    نیکند. ا  یبندها را طبقهو آن   سازیتمیز خام را    یهاداده  دیبا  داده

)داده  هرگونه دادهناسازگاری  تکراری،  ناهای  غیره(های  و  داده  هنجار  جهتدر  در   ها 
، انجام استکه در دست    یفیوظا  لیاست. به دل  یاز هرگونه خطا در مراحل بعد  یریجلوگ

 است.  داده پروژه علم    کی  برزمان مرحله دوم معموال بخش  
 ها مرحله سوم: کاوش داده ▪

 ها داده  ،هدانشمندان داد.  شودی ها شروع ممجموعه دادهسازی  زیبعد از تم   لیو تحل  هیتجز
ها مجموعه داده  یدیکل  هایو روند   از الگوها  تریگسترده   دهیتا ا  کنندی م   یرا به دقت بررس
ها  مرحله حاکم است. کاوش داده   نی بر ا  یآمار  لیو تحل  هی و تجز   مصورسازیبدست آورند.  

تجز  ینکات به  تحل  ه یرا که  م  ازین  شتریب   لیو  برجسته  ابزارهایدارند    مصورسازی   یکند. 
موارد را    نیکنند و ا  ادداشتیرا   دورریزدهد تا موارد  ی به دانشمندان داده اجازه م  نیچن هم 
 کنند.  کاوش  شتریب

 هاسازی دادهمرحله چهارم: مدل ▪

عناصر داده و نگاشت    ن یعلم داده است. آن درک رابطه ب  روش پژوهشدر قلب    یسازمدل 
  ن یترکه مهم  ندیبیدانشمند داده م  کیها ،  داده   یمدل ساز  قیاز طر.  دهدی م  لیها را تشکآن

  یبرا  یمختلف   یهاروش  .رندیگیتعامل دارند و در کنار هم قرار م  دیگربا یک  عناصر چگونه
 

1  Life Cycle 
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دارد این مدلساخت مدل وجود  می .    ای  نیماش  یریادگی  هایروش  قیاز طرتواند  سازی 
 نش یع به استخراج بدانشمند داده شرو  کی،  ی ساز تنها پس از مدلباشد.    یآمار  یسازمدل 

 . کندیاز آن م
 هامرحله پنجم: تفسیر داده ▪

مرحله از چرخه    نیآخر  ها بینش معناداری را استخراخ کردید، نوبت بهکه از داده پس از آن 
اکتشافات ارزشمند شما به مرحله   دیخواهی اگر م  .رسدمی  هایعنی تفسیر داده  علم داده  دوام

  نفعان یذ  تاد  یارائه دهجذاب و قابل فهم    یها را به شکلنش یب  نیا  دیبتوان  دی، بادیاجرا درآ
 درک کنند.به آسانی  پروژه بتوانند آن را  

 دانشمند داده
های فنی برای  ها هستند که مهارتگر دادهنسل جدیدی از متخصصین تحلیل  داده،   اندانشمند

کار    .اید حل شوندهستند که ب  کشف مسائلی  درهمچنین کنجکاو  و    حل مسائل پیچیده را دارند
  یهایآوربه استفاده از فن  از یکار ن  نیا  ها است.بینیترین پیشدقیق  یِارائه  یک دانشمند داده، 

نقش دانشمند    دارد.  گویانهپیش   یساز و مدل   نیماش  یریادگی، از جمله  لیو تحل  هیجزت  شرفتهیپ
چند  ایمجموعه  ،داده فن   نیاز  ر   یسنت  یِنقش  جمله  از  آمار،  دانیاضیاست،  و    متخصص 

،  کردند، زیاد توجه کسی را به خود جلب نمی شیدهه پ کیدانشمندان داده . وتریمتخصص کامپ
کالن  ها در حال حاضر به  است که چگونه شرکت  نیدهنده اها نشان آن   یناگهان   تیاما محبوب

فراموش  ت و  گرف  دهیساختار را نادبدون  هایدادهاز    یتوان انبوهینم   گری. دکنندیها فکر مداده
  .کندی درآمد کمک م  افزایشاست که به    ی مجاز  یمعدن طال  کی  نیکرد. ا
گر داده آغاز کردند. ل یتحل  ایآمار  متخصص  از دانشمندان داده کار خود را به عنوان    یاریبس

بزرگ( شروع به    یهاو پردازش داده  یساز رهیذخ  یهایورآ)و فن  داده  کالنطور که  اما همان 
  ایاندیشه پس فقط    گریها د. دادهیابندو می  هیافتتکامل    زیها ننقش   نی، اکردندرشد و تکامل  

، لیو تحل  هیبه تجز  ازیاست که ن  یدیاطالعات کل  نی. استندیاطالعات ن   یورآپردازش فن   یبرا
  برای   دیجد  یهابه روشآوری  برتر فن   یهادهیترجمه ا  برایمهارت  یک  خالقانه و    یکنجکاو

 .سود بردن است
به  رد داده  دانشمندان  ت  تجارت،  در  می   هام یطور معمول  تاکار  راداده  کالن   کنند    یبرا  ها 

  گذاری جدید سرمایه   یهافرصت  ییو شناسا  یرفتار مشتر   ینیبشیپ  درتواند  ی که م  اطالعاتی
 فه یوظ نیها، دانشمندان داده همچن از سازمان  یاری. در بسکار گیرندبه، مورد استفاده قرار گیرد

ها  داده ریو تفس لیو تحل هیتجز یاستفاده از ابزارهاها، داده یآور جمع  یهاروش  نیبهتر نییتع
  را دارند.
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و    لیو تحل   هیتا تجز  یو سازمانده  یآورها، از جمعداده  دوامدانشمندان داده کل چرخه  
ت  اس  یمعن  نیبه ا  نینگر است. اندهیها معموال آآن  نشیکنند. ب یم  تیر یرا مد  ریتفس

کنند که  یرا استخراج م  ییهانشیکنند و بیم  یابیمربوط را ارز  گذشته  یهاها دادهه آنک
عیم به  رفتار    راتییتغ  جادیا  یبرا  یاهیپا  نوانتواند  در  مصرف  ایبالقوه  کننده  روند 

 شوند.  ظاهربلند مدت   راهبردهایدهد تا با یها امکان مبه سازمان نیاستفاده شود. ا
 

 همهندس داد
ها  اکثر شرکتهایی است که به آن دسترسی دارد.  ، تنها به خوبی دادهخوبیِ  یک دانشمند داده

را    یهاداده پا   یهاقالب   درخود  پرونده  یهاگاه یمختلف در  کنند.  یم  رهیذخ  یمتن   یهاداده و 
م  نجاستیا وارد  داده  مهندسان  لولهآن  ؛شوند  یکه  ایم  یاها خط  که  راداده  نیسازند  به   ها 
  ها،آن   یاصل  یفهیوظتوانند از آنها استفاده کنند.  یمداده  کنند که دانشمندان  ی م  لیتبد  ییهاالب ق
  لیکرده، تحل  کپارچهیها را  ها دادهآن  است.  یاتیعمل  ای  یلیتحل  یهااستفاده  یها براداده  هیته

است   نیها ا. هدف آندکنن یاستفاده م لیو تحل هیتجز یهااستفاده در برنامه ی کرده و از آن برا
 نه یبزرگ سازمان خود را به   یهاداده  ستمیدر دسترس قرار دهند و اکوس  یراحترا به  هادادهکه  

 . شوندیم  دهیتر دکم  معموالاما  دانشمندان داده مهم هستند،    یداده به همان اندازه  هندسانم  کنند.
در    نشیب  افتنیها،  داده  داده و دانشمندان داده به طور خاص به کاوش  علمکه  یحالدر
مشغول هستند، مهندس داده به کارکرد    نیماش  یریادگ ی  یهاتمیو ساخت الگور  هاآن
، مهندس  نی. بنابراتوجه داردداده    یخط لوله  جادیو ا  دیتول   رساختیها در زتمیالگور  نیا

  هکجایی    است،هر پروژه مرتبط با داده    ایداده    علم  میت  کیدر    ینقش مهندس   کیداده  
 بستر داده دارد.  کی یفناور یهارساختیز  تیریو مد  جادیبه ا ازین

 نقش مهندس داده
گران  لیاستفاده توسط دانشمندان و تحل  یها براداده  یسازو آماده  یآوربر جمع مهندسان داده  

 : رندیگیبرعهده م  ریشرح زرا به  یسه نقش اصل  مهندسان داده داده متمرکز هستند.  
کنند. های کوچک کار می مهندسان داده با تمرکز عمومی، معموال در تیم   :کارشناس عمومی ▪

بآن است مهارت  مهندس  یشتر ی ها ممکن  اکثر  به  دانش  داده  نی نسبت  اما  باشند،  داشته  ها 
با نقش    ،خواهد مهندس داده شودیدانشمند داده که م  کیدارند.    هاستم ی س  یاز معمار  یترکم

 داده  گران و دانشمندانلیبدون مهندس داده، تحل  دارد. ینخوا همخوبی به کارشناس عمومی
  ی علم   میمهم ت  یاز اعضا  یکیمهندس داده    ،رو  نیاز ا.  ندارند  لیو تحل  هیتجز  یبرا  یزیچ

 داده است.
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در کنار دانشمندان داده   مهندسان داده معموالاین  متوسط،    ی هادر شرکت   :محور-لولهخط ▪
و   رایانه  علماز    یاستفاده کنند. آگاه  دیطور مفشده بهیرو آجمع   یهاکنند تا از دادهی کار م

  یضرور  ییهاهیتجز  نیانجام چن   یبرا  محور-لولهمهندسین خط  ی شده برا  ع یتوز  یهاستم یس
 است.

وظ  نیمهندس  نیا  :محور-دادهپایگاه ▪ نگهداریسازادهیپ  فهیداده  جمع   ی،   گاه یپا  یآورو 
ا  لیو تحل  هیتجز  هایداده بزرگتر وجود دارد که   یهانقش معموال در شرکت   نیرا دارند. 
وقت است  شغل تمام   کی ها  داده  انی جر  تیری مد  شوند.یم  ع یداده توز  گاهیپا  نیها در چندداده

. کنندیتمرکز م  لیو تحل  هیتجز  داده گاهیپا  یطور کامل بر روبه  نقش  ن یدر ا  داده  نیو مهندس
 ها و جدول  دیمتعدد کار کن   یهاداده گاهیدر پا  دیبا  محور،- دادهی پایگاهبه عنوان مهندس داده

 . دیداده توسعه ده  باررا در ان

 مطالعه در علم داده   یاساس  یها ها و مهارتحوزه

اصطالح گسترده  داده  است که  علم  در حوزهای  باید  آن  در  تسلط  مهارت  برای  مختلف  های 
برای تسلط در علم داده مورد نیاز  های اساسی که  ها و جنبهداشت. در زیر چند مورد از حوزه

 اند.است، فهرست شده 

 یادگیری ماشین 
  ن یا  نیماش  یر یادگی  یاصل  دهیااست.    یمهارت اصلیک    نیماش  یریادگیدانشمند داده،    کی  یبرا

 به   یعنوان ورودکه به  ییهاانبوه داده  با استفاده ازطور مستقل  ها اجازه دهد بهنیاست که به ماش
 ک یتا همانند    نندیبی آموزش م   هان یماش  ،آوریفن   شرفتیپ  ، بیاموزد. باشوندی م  هیتغذ  نیماش

 رفتار کنند.   یریگم یتصم   تیانسان در قابل
 یادگیری عمیق

  ی هابا روش   سهیدر مقا  چراکه  .ردیگی ها مورد استفاده قرار ماغلب در علم داده   قیعم   یریادگی
با  رد  کند.بهتر عمل می  اریبس  ،یسنت  نیماش  یریادگی یادگیری ماشین  یادگیری عمیق    مقایسه 

ها  را از ساختار داده  هاطور خودکار ویژگی که یادگیری عمیق بهحالی   بیان کرد، در  گونهاین   توانمی 
صورت دستی انجام گیرد و اگر در این عمل توسط یادگیری ماشین باید به  کند،استخراج می 

  نویس باید گاه متخصص یا برنامه آنا انجام دهد،  های نادرستی رحل مسئله پیشبینی  گیریتصمیم
 .صراحتا به حل این مشکل بپردازد
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 ریاضیات 
  اتیاضیاز ر  یقیدانش عم   دی دانشمند داده با  کی،  نیماش  یریادگیخود در    یهاارتقا مهارت  یبرا

است.    انو حساب  یخطاز نظر کاربرد در علم داده جبر  اتیاضی داشته باشد. دو موضوع مهم در ر 
توابع خط  یکه جبرخط  یحال  رد بردارها و  مطالعه    به  حساباناست،    یتماما در مورد مطالعه 
نسورها و بردارها در  تمانند    یجبرخط  میاز مفاه  یاریبس.  پردازدمی   پیوسته  راتییتغ  یاتیاضیر
زم  یاریبس م  نیماش  یریادگی  یهانهیاز  بهیاستفاده  مشابهشوند.    هایحوزهدر    ان، حسابطور 

 است.  ازیمورد ن،  یسازنهیبه  یهاکیمانند تکن   نیماش  یریادگی مختلف  

 آمار و احتماالت
  نیبد؛ هستند یکه احتماالت  میکن یکار م ییهاما با داده نیاست، بنابرا یجهان احتمال کیجهان 
از زمان را به شما نشان    یها تنها بخشداده  ،هاشرط ش یخاص از پ  یاکه با توجه به مجموعه   یمعن 

آمار و   باشد.با احتماالت و آمار آشنا  دیها، فرد بااستفاده درست از علم داده یداد. برا خواهند
 زمینه در علم داده است و داشتن دانش خوب در این زمینه الزامی است.   نیازتریناحتماالت پیش

 پردازش زبان طبیعی
های  ای وسیع در بخش در حوزه علم داده، پردازش زبان طبیعی، یک جزء بسیار مهم و با کاربرده

ها به  حال، ماشین   نیانسان درک زبان آسان است، با ا  یبراباشد.  ها می مختلف صنایع و شرکت 
ای از هوش مصنوعی است  پردازش زبان طبیعی شاخه  اندازه کافی قادر به تشخیص آن نیستند.

در به تفسیر و درک  و ماشین تمرکز دارد تا ماشین را قا  شکاف بین ارتباطات انسان  رکردنِپ  که بر
 کند.

 ها داده مصورسازی
های علم داده است. به بیان ساده، مصورسازی شامل  ترین شاخهها یکی از مهممصورسازی داده

 باشد. ها می ها در قالب نمودارها و گرافنمایش داده

 نویسی برنامهزبان 
،  Microsoft Excel  های اساسی رایانه همانند، تسلط دریک دانشمند داده به غیر از مهارت

سازی و غیره(  ها )پردازش، مصور برای کار با دادهنویسی داشته باشد تا بتواند  باید مهارت برنامه 
 ها از آن بهره ببرد. ژه سازی پروهای یادگیری ماشین و یادگیری عمیق در پیادهو استفاده از مهارت

 الگوریتم
آن  الگوراسابر  نیماش  یریادگی  یهاستم یکه همه س  ییجااز  پها ساخته شده تم یس    ازینش یاند، 
 را ها  آن  یها و نحوه طراحتمیاز الگور  یدرک اساسیک دانشمند داده،  است که    نیمهم ا  اریبس

 .دداشته باش
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 کاربرد علم داده 
، مهم  یافتید  یآگاه  آن  یبرا  از یمورد ن  یهاو مهارت   ازهاینش ی پ،  علم داده  تیاکنون که از اهم 

که   دید  م یخواهو    کار گرفته شودبه  یواقع  یایتواند در دنی داده چگونه م  لمع  یداست که بدان
های  رو، در ادامه لیستی از برنامه از همین  است.  جهان را متحول کرده  هامروز  داده،چگونه علم  

 ایم تا با کاربردهای آن بیشتر آشنا شوید. ها را فهرست کردهکاربردی علم داده

 حمل و نقل 
خودران    یهالیاتومب   ی، معرفداشته استکه علم داده در حمل و نقل    یتحول  ای  شرفتیپ  نیترمهم

نظارت فعال بر وسیله نقلیه    مصرف سوخت،   یگسترده الگوها  لیو تحل  هیاست. علم داده با تجز
  یهاط یارائه محو با    کرده است  جادیدر صنعت حمل و نقل ا  یمحکم   یپا  یجاه،  رفتار رانند  و

و   هااتومبیلبه    یعملکرد خودرو، افزودن خودمختار  یسازنهی رانندگان، به  یراب  ترمنیا  یرانندگ
د حمل،  گریموارد  در  تحول  است  و  سبب  ی.  نقل گردیده  از  استفاده  و    یتیتقو  یریادگبا 

  ی را بهتر   منطقی  یرها یهوشمند و مس  یتوانند خودروهایخودرو م  دکنندگانی، تولیخودمختار
 بسازند. 

 برداریالهتشخیص رسیک و ک
از موسسات    یاریمورد استفاده قرار گرفت. بس  یو بانک  یمال  اموربار در    نخستین  ی علم داده برا

علم داده به عنوان راه   یهاوهیش  نیبنابرا.  بودند  ییها و ضررهای هر سال دچار بده  انی در پا  یمال
ها را بر  ادهد که دگرفتن   ادی،  سکیاحتمال ر  لیو تحل  هیتجز  یها براحل در نظر گرفته شد. آن 
 رو، از اینجدا کنند.    یضرور  یرهایمتغ  ریگذشته و سا  یهانهی، هزیاساس مشخصات مشتر

 انجام دهند.  یدرآمد هر سال مشتر   زانیهدفمند را بر اساس م  یابیتوانند بازاری م
 ژنتیک و ژنومیکس

  ه ی مختلف را تجز  یها به داروهاکند تا واکنش ژن یکمک م  متخصصان علوم زیستیعلم داده به  
کند ارتباطات  ی م  یبر سالمت فرد است که سع  DNA  ریکنند. هدف آن درک و مطالعه تأث  لیو تحل

 .ابدیرا ب  ییها و پاسخ داروها، ژنی ماریب  نیب  یکیولوژیب
 توسعه دارو

  دیاست تا به مرحله تول  شیو آزما  قیها تحقمستلزم سال   دیجد   یدارو  کیاکتشاف و کشف  
ارائه    مارانیب  یها برامارستان یو ب  یپزشک  یآن به فروشگاه ها  افتیمجوز در  تیبرسد و در نها

و کاهش زمان    ندآیفر  یسازساده  ی و علم داده برا  نیماش  یریادگهای یالگوریتمتوان از  یم  شود.
ها  تم ی. الگوررددارو استفاده ک  دی تول  یمورد استفاده برا  ییدارو  باتیترک  هیاول  یغربالگر  یالزم برا

ترکیم  نیداده همچن   علم  و به  بدن  واکنش  نحوه  دارو  باتیتوانند  از   ییخاص  استفاده  با  را 
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  های یش با آزما  سهیدر مقا  نیکنند. ا  ین یبش یپ  یاض یو ر   یمختلف آمار  یهاها و مدل ی سازهیشب 
  یشتریرا با دقت ب  ندهیآ  جیتوانند نتایمهمچین  ها  است. مدل  ترع یسری، بسیار  شگاهیآزما  یسنت
 نند. ک  ین یبش یپ

 خالصه فصل
دارند تا از   از یهستند و به دانشمندان داده ن  یمحورشدن به داده  لیدر حال تبد  ع یصنا ▪

 .رندیمحصوالت بهتر کمک بگ  جادیهوشمندانه و ا  یهای ریگمیها در تصم آن

 .موجود است  یهاداده  قیاز طر  ندهایفرآ  حیهدف علم داده توض ▪

بدست    یناهمگن اشاره دارد که از منابع گوناگون  یاهادهاز د  یکالن داده به گروه بزرگ ▪
 .دیآی م

 .از علم داده است  ژهیکاربرد و  کیکالن داده اساسا   ▪

  ،یف یتوص  لی: تحلیدگ یچیپ  بیعمده به ترت  یبه چهار دسته  لیو تحل  هیتجز  یهاروش  ▪
 .شوندیم  یبندم یتقس  ، یزیو تجو  انهیگوش یپ  ،یص یتشخ
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 دلیل انتخاب پایتون  ▪

 نویسی در پایتونمفاهیم برنامه ▪

 NumPy آشنایی با کتابخانه ▪

    اهداف:
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 چیست؟ پایتون
شود. شروع می  نویسی که باید یاد بگیریدبه عنوان دانشمند داده جدید، مسیر شما با زبان برنامه 

دانشمند   یک یرازبان ب نیترمحبوبپایتون، ، دیانتخاب کن  دیتوانی که م  ییهاتمام زبان  انیدر م
ای از سطح باال است که برای طیف گستردهگرا و  شی نویسی  پایتون یک زبان برنامه  . داده است

های مشابه،  شود. برخالف بسیاری از زبان استفاده می   های مختلفمسائل با مقیاس و پیچیدگی 
ن دلیلی  آسان بود  . اما اینباشدآل میو برای مبتدیان بسیار ایده   تسلط و یادگیری آن آسان است

باشد.  می بر کم اهمیت بودن آن نیست و حتی برای کاربران پیشرفته نیز به اندازه کافی قدرتمند  
های شغلی علم  دترین ابزار علم داده است و در بیشتر لیست اعالن براین، پایتون، پرکاربر  عالوه
 شود.  می  الزام نام بردهعنوان یک  از آن به  داده  

 ؟ در علم داده تونپایدلیل انتخاب 

پا ارزش   یکی  تونیزبان  با  برازبان   نیترو جالب  ن یتراز  تحل  هیتجز  یها  استداده  لیو  و   ها 
از  است. شیعلم داده، روز به روز در حال افزاو ها داده لیو تحل هیتجز یایدر دن آن تیمحبوب

رو مورد عالقه علم همینز  است، ا  یسینوبرنامه   یهازبان   نیرتریپذاز انعطاف   یکی  تونیآنجا که پا
از    یاریرا به بس  تونیعلم داده شوند، پا  یایخواهند وارد دنیکه م  ی، افرادنیداده است. همچن 

  ی ریادگی  یرا برا  یادی زمان ز ستندیمجبور ن. چرا که  دهندی م  حیترج  گرید  یسینوبرنامه   یهازبان 
طور خاص برای کارهای مشخصی  ههایی در پایتون وجود دارد که ب، بستههمچنین  صرف کنند.آن  

، پایتون به  توان گفتطور خالصه میبه.  SciPyو    pandas  ،NumPyاند، از جمله،  هطراحی شد
 ایم، علم داده را به تسخیر خود در آورده است: فهرست کرده را  ها  آن   زیرهای که در  دلیل ویژگی

شما    یسادگاین  ،  نیچن شروع است. هم   یها برازبان   ن یتراز آسان   یک ی  تونیپاسادگی:   ▪
 کند.یمحدود نم ها نیاز دارید  را از امکاناتی که به آن 

پایتون صدها کتابخانه و چارچوب ل محبوبیت،  به دلیها:  و چارچوب  هاکتابخانه ▪
و در زمان بسیار    کندمختلف را دارا است که به روند توسعه شما کمک بسیار زیادی می

متوجه  نشم دا  کی به عنوان  کنند.  جویی می صرفه  داده،  بس  شویدمیند  ا  یاریکه   نیاز 
 متمرکز هستند.  نیماش  یریادگیو    علم داده ها به  کتابخانه 

متشکل    ی عظیمیک جامعه  وجودپایتون    یکی از دالیل مشهور بودن  :ی عظیمجامعه ▪
ممکن است فکر کنید که این نباید یکی از دالیل است.  از مهندسان و دانشمندان داده  

انتخا بااصلی  پایتون  برای  شما  است   شد،ب  برعکس  حقیقت  و   .اما  نظرات  از  اگر 
 های متخصصان دیگر استفاده نکنید، مسیر یادگیری شما دشوار خواهد بود.پشتیبانی 
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برای   ▪ توجه  عمیققابل  بسته   :یادگیری  دارای  مانند:  پایتون  زیادی  ،  kerasهای 
Tensorflow    وPyTorch    داده کمک دانشمندان  به  الگوریتم می است که  تا  های  کند 

 ی عمیق را ایجاد کند.یادگیر

مصورسازی برای دانشمندان داده کلیدی و مهم است، چرا ها: سازی بهتر دادهمصور ▪
آن به  دادهمیها کمک  که  تا  وجود کتابخانهکند  با  پایتون  بهتر درک کنند.  را  هایی  ها 
های  سازی به شما در مصور  تواندو غیره می   ggplot  ،Matplotlib   ،NetworkXمانند:
 کننده کمک کند. خیره

 پایتوننصب 
 بارگیری 

که   ییجا. از آنمیکن ی م  یمعرف Windows سیستم عاملرا در    تونینصب پامراحل    بخش این  در  
طور مستقل نصب شود. به  دیوجود ندارد، با  ندوزی عامل و  ستمیدر س  یداخل  تونیپا  طیمح  چیه

کرد. پس از    یریبارگ (www.Python.org) تون یپا یرسم  تی توان از وب سای بسته نصب را م
 وب   .دی" است جستجو کن 1یریدکمه "بارگ  یکه دارا  ا  ر  ی، نوار ناوبریرسم   تیباز کردن وب سا

به   یوندیپ  ،تیسا پرا  توص  شیطور  چرا که  کندی م  هیفرض  س  یم،  را    ستمیتواند  عامل شما 
  ی ریکند. پس از ورود به صفحه بارگ  هیرا توص Python 3.x نسخه   نیکرده و آخر  ییشناسا

 ن یوجود دارد. چند  دیکن   یری بارگ  دیخواهی که م  یطیدر مورد مح  یاساس   یاه نسخه مربوطه، مقدم
 یتیب  64  ای  32اند. بسته به  شده   یمختلف طراح   یهاعامل  ستمی س  یعمدتا برا   ختلفنسخه م
که   یدیصفحه جد  در  .دیکن خاب  انت  یریبارگ  یرا برا  یمختلف   یهال یفا  دیتوانیم  ،ستمیبودن س
و نسخه    یشی نسخه آزما  نی، از جمله آخرمیکن   دایپنیز  را    یگرید  یهانسخه  میتوانی شود، م  یباز م

شده در صفحه   ارائه  وندیپ  ی ، رودیرا نصب کن   3.۹.6  یتیب  64نسخه    دیخواهی. اگر مازیمورد ن
 .دیکن   کیکل  یکنون

 نصب

آسان است. درست  بسیار    ندوزینصب بسته ورسد.  آن میپایتون، نوبت به نصب  پس از بارگیری  
دکمه   یمناسب را انتخاب کرده و رو  نهیگز  دی ، ما فقط باندوزیو  یهابرنامه   ری مانند نصب سا

برای  شوند،  ی نصب ظاهر م هنگام  ها در  نه یکه گز  یهنگام  .تا نصب کامل شود  میکن   کی" کلی"بعد
باید یک دکمه را انتخاب کنید.   ، در آینده  رای راحتی چرا که ب  . دیعجله نکن   یبه مرحله بعدرفتن  

 
1 download 
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توان در  ی ، م1ط یمح  ریبه متغ"   to PATH 9.63.Add Pythonی دکمه "گذارپس از عالمت 
ب از انتخا  پساجرا کرد.   Windows در خط فرمان  یراحتو به  مایرا مستق  تونیدستورات پا  ندهیآ
"Add Python 3.9.6 to PATH،"  مکان . البته امکان انتخاب  دی تخاب کن نصب دلخواه را ان  

نصب شده است.    C  کاربری در درایو  یرکتوریدادر  طور پیش فرض  که بهوجود دارد،    زینصب ن
 یهال یفا  یضرور در مواقع    دیتا بتوان  ستی کاربر چ  یرکتوری دا  دیبهتر است بدانبا این حال،  
Python.exe   در    تی با موفق  تون یپا  تا  دیده  ها را ادامهدستورالعمل .  دیکن   دا ینصب شده را پ

 شود.نصب    ستمیس

 کار با پایتون شروع 

 پذیر است: اندازی پایتون به دو صورت امکان راه
توانید روی دکمه  پایتون را اجرا کنید، می خواهید  می   اگر  خود پایتون.   IDLEبا استفاده از   (1

کنید تا  تایپ  " را  IDLE"شروع" در دسکتاب ویندوز کلیک و در کادر "جستجو" عبارت " 
" شوید. پس از اجرای برنامه، با تصویری  read-evaluate-print-loop" سریع وارد طور به

 شوید:رو میهمانند زیر روبه

 

 
 

IDLE   یک  IDE  ( ساده خود پایتون است که یک ویرایشگر رابط 2پارچه)محیط توسعه یک
قرار می  آن سادهگرافیکی را در اختیار کاربران  برای مبتدیان  به نظر می   دهد. عملکرد  رسد و 

شود، یعنی ورودی  ارائه می  REPLیک محیط    IDLEیادگیری زبان پایتون مناسب است. توسط  
کند )( و یک پیغام چاپ میسپس نتیجه را    کند )(،خواند، ارزیابی و محاسبه می کاربر )( را می 

 شود."حلقه" )منتظر ورودی بعدی( ظاهر می

 
1 environment variable 

2 Integrated Development Environment 
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های  اندازی پایتون، اجرای برنامه راه دیگر برای راه .  Windows Promptبا استفاده از   (2
" را فشار دهید  Win+Rپایتون از طریق خط فرمان ویندوز است. برای این کار کلیدهای " 

اگر در هنگام نصب    " را وارد کنید.cmdشود و سپس در کادر باز شده، "تا کادر اعالن باز  
شده به متغیر ت زده باشید، پایتون نصب عالمرا  " Add Python 3.x to PATH"پایتون 

  " >" " پس از ظاهر شدن pythonمحیط ویندوز اضافه شده است. حال با وارد کردن کلمه "
 شوید: رو می شود و با تصویری همانند زیر روبهپایتون با موفقیت اجرا می 

 

   
 

کار کرده  به   عایتون شروآمیز بوده و پبیانگر این است که نصب با پایتون موفقیت   "<<<"اعالن  
 است.

 ها در پایتون آن مدیریتو   ها کتابخانه

استفاده    یتقابلبا  ها(  ای از توابع و روش )شامل مجموعه  هاییتکه کددر پایتون    هاکتابخانه 
دهند تا اقدامات زیادی را بدون اینکه کاربر به نوشتن به کاربر این امکان را میکه هستند مجدد 

نوشتن    صرف  ها وقت خود راساعت ممکن  آورند. گاهی حتی  ها فراهم  برای آن   ها بپردازید،آن
، بسیار  کهحال آننیاز دارد.    𝑂(𝑛3)ید که به زمان اجرای  کن   برای یک کار خاص  یک اسکریپت

عملکرد باشد    همین وجود داشته باشد که حاوی  برای آن در پایتون  ای  محتمل است که کتابخانه
  .دا شواجر  𝑂(𝑛)و در 
شروع علم    یبرا  یاشود که از چه کتابخانهی مطرح م  سوال  نیا  شهیهم   یمبتد  کیعنوان  به

هزاران کتابخانه در پایتون وجود باشد؟    ترو آسان  ترآن راحت  یسازادهیداده استفاده کنم تا پ
ده را فهرست  های مهم پایتون در حوزه علم دادارد. با این حال، در ادامه تنها لیستی از کتابخانه 

 کرده و کاربرد هر یک بیان خواهیم کرد.
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NumPy 

NumPy  این کتابخانه،  کتابخانه اساسی برای محاسبات    یک   ی هاس یو ماتر  هاه یآراریاضی و علمی است. 
 ی بانیرا پشت  هاه یآرا  نیا  یکار بررو   یسطح باال برا  یاضیبزرگ از توابع ر  یاهمراه مجموعه به  ،یبزرگ و چند بعد

 .دیاموزیآن را ب دی، بادیمندان به علم داده هستاست که اگر از عالقه  یاکتابخانه   NumPyبدون شک،  .کندیم

 pip install numpy <<< نصب:

 

 

Keras 

Keras  استفاده    قیعم  یریادگی  یهاآموزش مدل   یبرا  طور گستردهاست که به   تونیکتابخانه منبع باز پا  کی
های  های سریع با شبکه کند و آزمایش فراهم می   TensorFlow  چارچوب  ، برای یک رابط  کتابخانه  نیشود. ایم

 سازد. عالوه براین، استفاده از این کتابخانه بسیار ساده است.عصبی عمیق را ممکن می 

 pip install keras <<< نصب:

 

 

TensorFlow 

TensorFlow  ها است و در کنار آن  داده   یسازپردازش و مدل   یبرا  تونیپا  یهاکتابخانه   نیاز پرکاربردتر  یکی
  ی داده که دارا انیجر  هایگرافبر اساس    TensorFlow  است.  تونی پا در نی ماش یریادگیکتابخانه مهم    کی

  TensorFlowکد   ی است، اجرا  گرافصورت  اجرا به   زمیکه مکان  ییکند. از آنجا ی هستند کار م  ها یال ها و  گره
 تر است.ساده  اریبس GPUاستفاده از  نی در ح

 >>> pip install tensorflow 

 

 

PyTorch 

PyTorch  ی هوش مصنوع  یناست که توسط محقق  قیعم  یریادگیمنبع باز و    نی ماش  یریادگیچارچوب    کی  
از  از دانشمندان داده به   یاریاست. در سراسر جهان بس  افتهیبوک توسعه  سیف   ی برا  PyTorchطور گسترده 

را    یمحاسبات  هایگرافتوانند  ی دانشمندان داده م  کنند.ی استفاده م  انهیرا  یینایب  مسائلو    یعیپردازش زبان طب
 کنند.  یطراح  PyTorch قیاز طر ایصورت پوبه

 pip install torch torchvision torchaudio <<< نصب:

 

 

Scrapy  

Scrapy  به  کتابخانه    نیها است. اتیساها از وب استخراج داده   یبرا  تونیپا  هایکتابخانه   نیتراز محبوب   یکی
  ی ا افتهیساختار   یهاکند تا داده ی کمک م  Scrapyکند.  ی کارآمد کمک م  یاوهیها به شتیساها از وب داده   افتیدر

 رد.خود استفاده ک نی ماش یریادگیمدل  یها برااز آن توانیم  که بعدا  ردک افتیرا از وب در

 pip install Scrapy <<< نصب:
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BeautifulSoup 

BeautifulSoup  استخراج   یتواند برای م  که  وب است  ندهخز  یهاکتابخانه   نیترو محبوب   نیاز بهتر  یکی  
  استخراج شده، را که از وب    یکند اسناد ی ابزار کمک م  ن یا  استفاده شود.  XMLو    HTML  یهال یها از فاداده 

 شود. یمگران  و تحلیل  سانینوروزها کار برنامه   ایها  در ساعت   ییجوصرفه  سبب  . این امر،دیکن  هیکرده و تجز  زیتم

 pip install beautifulsoup4 <<< نصب:

 

 

 

Pandas 

Pandas  کتابخانه   یکی برامهم    یهااز  که  است  داده  م  ساختار  جادیا  یعلم  استفاده   Pandasشود.  ی داده 
  ی هاساختار داده   دتوانی م  چرا که   د.کنی م  جاد یاده ام دعل یبرا  هاداده   ساختار   جادیدر ا  قدرتمندی  یریپذانعطاف 
  ل ی و تحل  ه یو تجز  ورزیدست  ی برابراین، از این کتابخانه  را ایجاد کند. عالوه   رهی، ناهمگن و غی، جدولیچند بعد

 شود.  یها استفاده مداده 

 pip install pandas <<< نصب:

 

 

SciPy 

SciPy  برروی و  شود  ی استفاده م  یاضیری و  حل مسائل علم  یاست که برا  تونیپا  یهااز کتابخانه   گر ید  یکی
تواند دانشمندان  یم  SciPyاز علم داده است و    یجنبه مهم  یمحاسبات عدد  . ساخته شده است  NumPyافزونه  

است که    NumPy  شرفتهینسخه پ  SciPy  توان گفتی م  کند.  ییراهنما  ی اضیر  دهیچیداده را در حل مسائل پ
 دارد. ییو قدرت محاسبه باال عیسر SciPy. است یمانند نسخه کامل جبرخط  یاضاف  یها یژگیو  یدارا

 pip install scipy <<< نصب:

 

 

Scikit-Learn 

و  یبند، خوشه ابعاد  ، کاهشیبندها شامل طبقه داده  یآمار  یسازمدل  ی برا Scikit-Learnدانشمندان داده از 
م  ونیرگرس کتابخانه   Scikit-Learnکنند.  ی استفاده  اساس  ساخته شده    Matplotlibو    NumPy  یهابر 

داده  ابعاد  کاهش  مف  یکیها  است.    شده حاصل   یهاداده   چراکه  . است  Scikit-Learn  یهاتیقابل  نیدتریاز 
 خواهند داشت.  یکمتر یدگیچیپ

 pip install scikit-learn <<< نصب:

 

 

Matplotlib 

 ی کی  Matplotlibها است.  داده   تیریو مد  لیو تحل  هیدر طول تجز  ی اساس  یهااحله مر   ی ازکی  رنمودا  میترس
 است.  ی، متحرک و تعاملستایا  یهاداده   مصورسازی و  میترس برای تونیها در جامعه پاکتابخانه  نیترج یاز را

 pip install matplotlib <<< نصب:
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Seaborn 

Seaborn  است که بر اساس    تونیکتابخانه پا  کیMatplotlib  ی برا  یاطور گستردهو به  است  ساخته شده  
این کتابخانه میشود. دانشمندان داده  ی استفاده م  هاداده   مصورسازی از    را   یحرارت  یهانقشه  توانندبا استفاده 

 زیاد است. اریها بسداده  مصورسازی  یبرا Seaborn ارائه شده توسط یها نهی. تعداد گزکنند  جادیا

 pip install seaborn <<< نصب:

 

 

NetworkX 

NetworkX  ده یچیپ  یهاشبکه و تجزیه و تحلیل    مطالعه ساختارورزی،  دست ،  جادیا  ی برا  تونیپاکتابخانه    کی  
و   ارها ی از مع  یاریخوب، بسبعدی بسیار    های دو بعدی و سه مصورسازی عالوه بر  ،    NetworkX  است.بزرگ  
  صفحه   یبندرتبه   ،تی، مرکزری مس نیدهد، مانند کوتاهتریکاربر قرار م ار یاستاندارد گراف را در اخت یهاتمیالگور

 و غیره.

 pip install networkx <<< نصب:

 

 

NLTK 

است که توسط    تونیکتابخانه مهم پا  ک یشود،  ی م  ده ینام  NLTK، که به اختصار  یعیابزار زبان طب  مجموعه 
گذاری،  ، نشانه متن یگذاربرچسبهمانند،  یعیزبان طبمختلف مربوط به پردازش  یکارها  برایدانشمندان داده 

 شود.یابی و غیره استفاده می ریشه

 pip install nltk <<< نصب:

 هابروزرسانی کتابخانه، حذف و نصب

است که به    یابزار ضرور  کی   Pip.  دیاستفاده کن   Pipاز    دیبا  تون یپا   هایمدیریت کتابخانه   یبرا
براین با روزرسانی و حذف کنید. عالوه، بیریخود را بارگ  ازیمورد ن  یهادهد بستهی شما امکان م

 .دیکن   یها را بررسنسخه   نیب  یمناسب و سازگار  یهای وابستگ  تواناستفاده از آن می 
گیرد. برای مثال فرض  صورت میخط فرمان ویندوز  در    Pipنصب یک کتابخانه با استفاده از  

مراحل زیر نحوه نصب این کتابخانه را نشان    م. ب کنی را نص  NumPyخواهیم کتابخانه  کنید می
 دهد: می 

تا کادر اعالن باز شود و سپس در کادر باز شده،    دی" را فشار دهWin+R"  یدهایکلابتدا   ▪
"cmd سپس دستور زیر را در خط فرمان وارد کنید:  .دی" را وارد کن 

> pip install numpy 
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 مان پایتون را اجرا کرده و دستور زیر را بنویسید: رفبرای اطمینان از نصب کتابخانه، از خط   ▪

>>> import numpy 

شود. در صورتی کتابخانه در  درستی نصب شده باشد پیغامی مشاهده نمیبهکتابخانه  اگر   ▪
 رایانه شما نصب نشده باشد با اجرای دستور فوق، این پیغام را مشاهده خواهید کرد:

Traceback (most recent call last): 
   File "<stdin>", line 1, in <module> 
ImportError: No module named numpy 

 :شودمی ( از دستور زیر استفاده  numpyبرای حذف یک کتابخانه )برای مثال کتابخانه  

> pip uninstall numpy 

 چراکه  .دیرا ارتقا ده  کتابخانه  کی  دیکه مجبور  دیریگیقرار م  یتیاوقات، شما در موقع  گاهی
صب یک کتابخانه دیگر نیاز به نسخه جدیدتری از کتابخانه نصب شده در رایانه شما دارد و  ن

بروزشده کهحتی   نسخه  مزایای  از  باشید  داشته  قصد  ،  است  یاضاف   یهای ژگیو  یدارا   شاید 
( در خط  numpy  رو، برای بروزرسانی یک کتابخانه )برای مثال کتابخانهمند شوید. از همینبهره
 زیر را اجرا کنید:مان دستور  فر

> pip install --upgrade numpy 

 این صورت عمل کرد:به  توان  شده یک کتابخانه می برای نمایش نسخه نصب 

>>> import numpy 
>>> numpy.__version__ 
'1.19.2' 
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 بوک نوت جوپیتر 
 

صورت علم داده به  یهاوژهتوسعه و ارائه پر   یبرا  دالعاده قدرتمن فوق  ابزار  کیبوک  جوپیتر نوت
 ک یبر اجرای کد، شامل متن، تصویر، صدا و یا ویدیو باشد.    تواند عالوهکه می  است  یتعامل 
در  ها رسانه  ریو سا یاضی، معادالت ریی، متن روامصورسازی باآن را  یکد و خروج بوک،نوت

د است که در  واح سند کیبوک، یک نوت ،گریعبارت د. به کندترکیب می  قالب یک سند واحد
ها، نمودارها ، فرمول حاتیتوض  ن یو همچن   د یده  شیرا نما  ی، خروجدیکد را اجرا کن   دیتوانیآن م

بسترهای    ری سا  .کنید  یگذارو قابل اشتراک   ری، تکرارپذتر، قابل فهمکار خود را شفاف   تا  ،را اضافه
سبب د که  ن دهی قرار م  انربرکا  اریرا در اخت  یمتعدد  یهاپنجره  Spyderعنوان مثال  به   ،مشابه

  هایکد عهپنجره به کاربر که در آن قط کیتنها با دادن  جوپیتر یهانوت بوک شود.می  پیچیدگی 
به ایجاد یک رابط کاربری  شوند،  ی داده م  شینما  یبصورت داخل  های آن هایشده و خروجاجرا

ثر  وطور مکد را به  تا  دهدیم   را  امکاناین  به کاربران    امر،  نی. ا کارآمد تبدیل شده استقوی و  
در   را  یراتییتغ  ی حت  و   ردهنگاه ک  یقبل  یعنوان مرجع به کارهابه  همچنین بتوانند و    دهندتوسعه  

های  هبرای پروژ  را  بوک این بخش، نحوه نصب و استفاده از جوپیتر نوتادامه  در    کنند.   جادیا  هاآن
 علم داده آموزش خواهیم داد. 

 نصب جوپیتر

قصد داشته اگر    ی. حتدیرا از قبل نصب کرده باش  تونی، الزم است پابوکجوپیتر نوتنصب    یبرا
  است.جوپیتر    اصلیستون    تونی، پاکنیداستفاده    یسینوبرنامه  یهازبانباشید از جوپیتر برای سایر  

 برای نصب جوپیتر کافی است در خط فرمان ویندوز دستور زیر را بنویسید:
> pip install jupyter    

 بوک جدید ایجاد یک نوتاجرای جوپیتر و  

 اجرای جوپیتر خط فرمان را باز کرده و دستور زیر را در آن بنویسید:   یبرا
> jupyter notebook 

فوق، مرورگر وب اجرای دستور  از  راه  فرض شماپیش  پس  میبا جوپیتر  شود. هنگام  اندازی 
به دایرکتوری خط فرمان  اندازی جوپیتر نوت راه به  بوک  این دایرکتوری  توجه فرمایید، چرا که 

ها و تنها به پرونده شودبوک ظاهر میشود که بالفاصله در جوپیتر نوتاصلی تبدیل می فهرست
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  jupyter notebook. با اجرای دستور  هایی موجود در آن دسترسی خواهید داشتو زیردایرکتوری 

 : شویدرو میای همانند زیر روبهبا صفحه 

 

که برای مدیریت    تنها میزکار جوپیتر استبوک نیست و  ن صفحه هنوز یک نوتحال، ایبا این  
 شیرای، و1پیگردی  یبرا  یاندازعنوان راهبه  را   آنهای جوپیتر شما طراحی شده است و  بوکنوت
مرورگر است و    بریمبتن   ها و میزکار جوپیتربوکنوت  .دیریخود در نظر بگ  یهابوکنوت  جادیو ا

ها را به مرورگر وب شما ارتباط  کند تا این برنامهاندازی میمحلی پایتون راه  یک سرورجوپیتر  
 دهد. 

بوک خود را در بوک جدید به به دایرکتوری که قصد دارید اولین نوتایجاد یک نوتبرای  
که در قسمت باالی میزکار در سمت راست   "New"ایجاد کنید بروید و بر روی دکمه کشویی  

 : را انتخاب کنید"Python 3"گزینه  کرده و  ت کلیک  اس
 

 

 :شودهمانند تصویر زیر باز می   2بوک شما در یک برگه جدیدپس از آن، اولین نوت

 

متن   دیکرد و با  دیرا مشاهده خواه  Untitled.ipynb  دیجد  لی ، فا دیبازگرد  میزکار جوپیتراگر به  
   در حال اجرا است.شما  بوک  نوت   دیگو  یکه به شما م  دیرا مشاهده کن   یسبز رنگ

 
1 exploring 

2 new tab 
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 بوک نوت جوپیتر  کار در

هایی که حاوی کد یا متن قابل خواندن برای  ها تشکیل شده است؛ جعبهبوک از سلولیک نوت
های کشویی منو انتخاب  توان آن را از گزینهمی   1ها دارای یک نوع سلول انسان هستند. هر یک این  

 کنید:

 
  )متن(  برای ایجاد سلول با قابلیت خواندن برای انسان " است.codeها "فرض سلول گزینه پیش

نوشته   Markdownبندی  و براساس قراردهای قالب   " استفاده شودMarkdownباید از نوع سلول "
 شود.

را   print('Hello World!')بیاید نحوه اجرای یک سلول را با یک مثال کالسیک آزمایش کنیم.  
دکمه برروی  و  تایپ کنید  سلول  یک  دکمه    در  یا  کلیک کنید  باال  ابزار  نوار  های در 

Ctrl+Enter  نتیجه آن به این صورت خواهد بود:   .دیرا فشار ده 

 
Markdown  آن دارای    2بندی متن ساده است. نحوگذاری سبک برای قالب یک زبان نشانه

با دهیم،  سریع پوشش می اصول اساسی آن را با یک مثال    است.  HTML  3هایتطابق با برچسب 
مانند تصویر مشاهده شده در صفحه بعدی در یک سلول که پیشتر نوع آن  قرار دادن متنی ه

Markdown   البته   کنید.اید، نتیجه آن را پس از اجرا در تصویر بعدی مشاهده می را انتخاب کرده
باید ذکر شود که پس از اجرای آن، این خروجی نمایش داده شده، همان سلول را تبدیل به متن 

 کند.می 

 
1 type 

2 syntax 

3 tags 
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حه  کلیک کنید و یا از طریق میانبر صف   برای ایجاد یک سلول جدید در جوپیتر برروی دکمه  
فرض از نوع کد(  طور پیش را فشار دهید. با این کار یک سلول جدید )به esc+bهای کلید، کلید 

 شود.در زیر سلولی که در حال حاضر انتخاب شده است، ایجاد می 

 توننویسی در پایبرنامه

 در زبان پایتوننحو 
باعث    زیتوسعه داده شد، اما سهولت استفاده و نحو تم   یزبان آموزش  کیعنوان  در ابتدا به   تون یپا

باعث شده    تونیپاتمیز  . نحو  رد یو متخصصان مورد استقبال قرار گ  انی شده است تا توسط مبتد
  ار یبس  تونیپا  از   خط  کی  دنیو فهم   اندناغلب خو  ." بنامند1ییکد اجراآن را "شبه  یاست که برخ

 است.   C  زبان عنوان مثال درخط مشابه به  کیتر از خواندن  راحت
ای از مجموعهنحو  عبارت دیگر،  به ساختار یک زبان اشاره دارد. به  نویسیدر زبان برنامه  نحو

 کند.نویسی در یک زبان را مشخص میقوانینی است که نحوه نوشتن برنامه

 
1 executable pseudocode 
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 کلمات کلیدی 
دارند.    یخاص  یهستند که معان  تونیو محفوظ در پا  رزرو شدهاز کلمات    یبرخ  ید یکلکلمات  

کلمات کل زباننحو  دستور    فیتعر  یبرا  یدیاز  ساختار  م  و  را    یدیشود. کلمه کلیاستفاده 
به عنوان شناسه،  ینم  متغ  تابع توان  نام  پا  یدیاستفاده کرد. کلمات کل  ریو  به حروف    تونیدر 

نوشت. همه کلمات    د،طور که هستن همان   ارها  آن باید    نیبنابرا  ،هستندکوچک و بزرگ حساس  
  ی دیشوند. کلمات کلی با حروف کوچک نوشته م  Noneو    True،  Falseبه جز    تونیدر پا  یدیکل

ممکن است اضافه    یاز موارد اضاف   یکند. برخ  رییتغ تونیمختلف پا   یهاممکن است در نسخه 
کردن    پیخود را با تا  ینسخه فعل  یدیکلمات کل  ستیل  دینتوایم  شهیحذف شوند. هم   یبرخ  ای

 :دیکن   افتیدر  ریز  دستورات
In    [1]: import keyword 

keyword.kwlist 
Out [1]: ['False', 'None', 'True', 'and', 'as','assert', 'async', 'await', 

'break', 'class', 'continue', 'def', 'del', 'elif', 'else', 'except', 

 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 

 'nonlocal', 'not','or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 

 'with', 'yield'] 

 شناسه
امر    نی. امیگذاری م   یش  ای، تابع، کالس، ماژول  ری متغ  کی  ییشناسا  یاست که ما برا  ینامشناسه  
 کند.یکمک م  یگریاز د  تیموجود  کی  زیبه تما

ن شناسه  ن نوشی   قوانی 
به حروف کوچک    تونیکه پا  میبدان  دیبا  اول از همه ها وجود دارد.  نوشتن شناسه   یبرا  نیقوان  یبرخ

  تون یدو شناسه متفاوت در پا  nameو    Nameبدان معناست که    نیو بزرگ حساس است. ا
 فهرست شده است:آورده    تونیدر پا  شناسهنوشتن    یاچند قانون برزیر  هستند. در  

 0ارقام )  ای (  Zتا    Aبزرگ )   ای (  zتا    aاز حروف کوچک )  یبی توانند ترکی شناسه ها م .1
مانند  نام   باشند.  (_)  1خطزیرین  کی   ای (  9تا   و    myPython  ،my_Pythonهایی 

var_1  .همگی معتبر هستند 

 تواند با رقم شروع شود.  شناسه نمی  .2

توان استفاده  نمی عنوان شناسه  غیره به   و  %  ،$  ،#  ،@   ،! خاصی همانند    ادهایاز نم .3
 کرد.

 تواند هر طولی داشته باشد.شناسه می  .4

 
1 underscore 
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 متغیر 
بدان   نیا  شود.ی ها در حافظه استفاده مداده  رهیذخ  یاست که برا  یاشده   یگذارمکان نام   ریمتغ

به هر متغیر   .دیکن ی م  اشغالفظه  حا  در  را  فضااز    ی، مقدارریمتغ   کی  جادیمعناست که هنگام ا
دسترسی پیدا    ها شناسایی و به آن شود تا بتوان آن را از دیگر متغیر یک نام اختصاص داده می 

 کرد.  

ها   تخصیص مقدار به متغی 

را در    ریرا در سمت چپ = و مقدار متغ  رینام متغ  دی ساده است، تنها با  تونیدر پا   رها یمتغ  جادیا
 : دیسیسمت راست آن بنو

In    [1]: num = 5 

In    [2]: str = "Python"  

که ما اختصاص   ینوع را بر اساس مقدار تونی، پادیصراحت ذکر کن را به  رینوع متغ ستیالزم ن
 .کندمیاستنباط    آن را  میدهی م

 تخصیص چندگانه 

  م یاص دهدستور اختص  کیدر   ر یمقدار را به چند متغ  کیدهد که  ی امکان را م   نیبه ما ا  تون یپا
را به دو صورت اعمال   تخصیص چندگانه  میتوانی ما م  شود.یچندگانه گفته م   صیکه به آن تخص

. به  ریاختصاص چند مقدار به چند متغ  ای  ریمقدار واحد به چند متغ  کیبا اختصاص    ای،  میکن 
 :دیتوجه کن   ریز  هامثال 

In    [3]: a=b=c=20   

print("a:",a) 

print("b:",b) 

print("c:",c) 
Out [3]: a: 20 

b: 20 

c: 20 
In    [4]: a,b,c=1,2.54,"python"    

print("a:",a) 

print("b:",b) 

print("c:",c)   
Out [4]: a: 1 

b: 2.54 

c: python 
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 انواع داده 
های مختلف  های با نوع توانند دادهمتغیرها می   مفهوم مهم است.  کی، نوع داده  یس یدر برنامه نو
 ز یکه همه چ  ییجااز آن  انجام دهند.  یمتفاوت  یتوانند کارهای مختلف مهای  کنند و نوع  را ذخیره 
  های نمونه   رهایها در واقع کالس هستند و متغاست، انواع داده   یش   کی  تونیپا  یسینودر برنامه 

در   رشته  داده   و نوع  عددینوع داده    یتنها به بررس  بخش  نی در ا  ها هستند.کالس   نی( ای)ش
 شوند. ساختارها تشریح میدادهدیگر در بخش  و انواع    شودیپرداخته م  تونیپا

 عددی
هستند. مقدار    یارزش عدد  یکه دارا  اشاره دارد  ییهادادهبه    یعدد  یها، نوع دادهتونیدر پا
به عنوان   ریمقاد   نیاعداد مختلط باشد. ا  یحت  ایو  شناور  ممیز    ، عددحیتواند صح  یم  یعدد

  type)(برای تعیین نوع داده از تابع    شوند.ی م  فی تعر  تونیدر پا  complexو    int   ،floatکالس  
 شود.استفاده می 

In    [1]: a = 6 

b = 7.0 

c = 4 + 3j 

print("Type of a: ", type(a)) 

print("Type of b: ", type(b)) 

print("Type of c: ", type(c))   
Out [1]: Type of a:  <class 'int'> 

Type of b:  <class 'float'> 

Type of c:  <class 'complex'> 

 ها رشته
 کیدهند.  ی را نشان م  کدیون ی  یها هستند که کاراکترهات یاز با  ییهاهیها آرا، رشته تونیدر پا

. در ردیگی قرار م داخل یک ""    و یا  ''  داخل  چند کاراکتر است که در  ای  کیاز    یارشته مجموعه
 .است  کیطول    بارشته    کیکاراکتر    کیوجود ندارد،    یراکترنوع داده کا  چی ه  تونیپا

In    [2]: Str_1 = 'Python Data Types' 

Str_1 
Out [2]: 'Python Data Types' 
In    [3]: Str_2 = "data science" 

Str_2 
Out [3]: "data science" 
In    [3]: type(Str_2) 
Out [3]: str 
In    [3]: type("c") 
Out [3]: str 
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 عملگرها 
شود. یاستفاده م  رهایو متغ  ر یمقاد  یروبر  اتیانجام عمل  یبرا  یطور کلبه  تونیپا  از عملگرهای

مورد    ایو مقایسه   یحساب،  ی منطق  اتیمنظور انجام عملهستند که به  یاستاندارد  ینمادها  هاآن
 .رندیگی استفاده قرار م 

 عملگرهای حسابی
استفاده    می، ضرب و تقسقیمانند جمع، تفره  یاض یر  اتیم عملانجا  یبرا  یحساب   یعملگرها

 شوند.ی م
 نحو  شرح عملکرد عملگر
 x + y جمع  +

 x – y تفریق  –

 x * y ضرب *

 x / y تقسیم )شناور(  /

 x // y تقسیم )کف(  //

 x % y باقیمانده  %

 x ** y توان  **

In    [1]: x=10 

y=3 

add = x+y 

sub = x - y 

mul = x * y 

div1 = x / y 

div2 = x // y 

mod = x % y 

p = x ** y 

print("Addition:",add) 

print("Subtraction:",sub) 

print("Multiplication:",mul) 

print("Division(float):",div1) 

print("Division(floor):",div2) 

print("Modulo:",mod) 

print("Power:",p) 
Out [1]: Addition: 13 

Subtraction: 7 

Multiplication: 30 

Division(float): 3.3333333333333335 

Division(floor): 3 

Modulo: 1 

Power: 1000 
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 ای منطقیعملگره
  Trueها  شوند و نتیجه آن ( برروی عبارات منطقی اعمال می notو    and  ،orمنطقی )  یعملگرها

 شود.های پیچیده استفاده میها برای شرطاز این عملگر  است. Falseو یا  
 نحو  شرح عملکرد عملگر
and  در صورتیTrue  که هر دو عملوندTrue باشند x and y 

or  در صورتیTrue  که یکی از عملوندهاTrue باشد x or y 

not  در صورتیTrue  که عملوندFalse باشد not x 

 
In    [1]: X = True 

Y = False 

print(X and Y) 

print(X or Y) 

print(not X) 
Out [1]: False 

True 

False 

 ای عملگرهای مقایسه
عملگرهای  کنند.  یم  نییها را تعآن  نیطه بکرده و راب  سهیدو طرف خود را مقا  ریعملگرها مقاد  نیا

 نامند.یم  زین  یارابطه  یرا عملگرها  ایمقایسه 
 نحو  شرح عملکرد عملگر
 x > y است که عملوند چپ بزرگتر از عملوند راست باشد True: زمانی تر ازگبزر <

 x < y است که عملوند چپ کوچکتر از عملوند راست باشد True: زمانی از کوچکتر >

 x == y اگر هر دو عملوند برابر باشند.  Trueبرابر است با:  ==

 x != y اگر هر دو عملوند برابر نباشند. Trueنابرابر:  =!

 x >= y بزرگتر مساوی: اگر عملوند سمت چپ بزرگتر یا مساوی عملوند راست باشد =<

 x <= y باشد کوچکتر مساوی: اگر عملوند سمت چپ کوچکتر یا مساوی عملوند راست  =>

 
In    [1]: a = 11 

b = 26 

print(a > b) 

print(a < b) 

print(a == b) 

print(a != b) 

print(a >= b) 

print(a <= b) 
Out [1]: False 

True 

False 
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True 

False 

True 

 داده ساختارها 
کارآمد    اتییرتر و تغآسان   یدسترس  چراکه   ،مهم استبسیار  ها  داده  یرهو ذخ   یریت، مدیسازمانده
 یاگونه خود را به  یهاداده  کهدهد  ی امکان را م   ینبه شما ا  داده ساختارها.  سازدمی   یر پذرا امکان 
و ساخته  ها را بهم مرتبط  آن   کرده،  یرهها را ذخداده  ای ازمجموعه  یدبتوان  تا  یدکن   یسازمانده

  در کارآمد    مسائلحل    یراب  ی اساس  یهابلوک   داده ساختارها  .ید را انجام ده  ییاتاساس آن عملرب
  یهستند که به شما چارچوب  یاشده   یسازینهشده و بهاثبات  یابزارها  هاآن هستند.    یواقع  یایدن

 دهند. ی مرا  ها  برنامه   یسازمانده  یآسان برا
کند که به شما امکان ذخیره و دسترسی  طور ضمنی از داده ساختارهایی پشتیبانی می پایتون به 

نویسی پایتون در مجموع چهار ساختار داده داخلی وجود  در زبان برنامههد.  دها را میبه داده
  داده ساختارهای   شود.می   مجموعهو    دیکشنری،  تاپل،  لیستاین داده ساختارها شامل  دارد.  

شدن به   یل از تبد  یها بخش مهم . تسلط بر استفاده از آنهستندقدرتمند  بسیار  ساده اما    تونیپا
،  یواقع  یایدر دن  یسینوبرنامه   مسائلهنگام حل  بر این،  عالوه  است.  یتونپا  ماهر  یسنوبرنامه  یک

کدام    کهین منابع هستند. دانستن ا  یوردنبال زمان اجرا و بهره کنندگان به و استخدام   یانکارفرما 
داده و زمان    یشمطابقت دارد، عملکرد برنامه را افزا  ینحو با راه حل فعل  ینبه بهتر  داده ساختار

از   یبه درک قو  یازبرتر ن یها، اکثر شرکت یلدل ینهم به .دهدی ساخت آن را کاهش م  یبرا الزم
 کنند.ی م  یشخود به شدت آزما  یسیکدنو  هایدارند و آن را در مصاحبه  هاداده ساختار

 
 :کندیکمک م یربه موارد ز هاداده ساختار

 ید. و استفاده کن  یریتها را مدمجموعه داده •
 . داده  یگاهخاص از پا یهادهدا  یعسر یجستجو •
 نقاط داده ینب  یارابطه یا یارتباطات سلسله مراتب  یجادا •
 ها به پردازش داده یدنو سرعت بخش یسازساده •

 لیست 
 یک ،  یگربه عبارت د.  شودیم   یفتعر  عناصر )اقالم(مرتب از    ی اعنوان مجموعهبه  یستل  یک
است که در طول    یذات  یژگیو  یکعناصر    یبترت  دارد.یرا در خود نگه م  عناصراز    یادنباله   یستل

  یجادشود، ای محسوب م  یش  یک  یتوندر پا  یزکه همه چ  ییآنجا   از  .ماندی ثابت م  یستعمر ل
، همه  یستل  یک  یجادنوع خاص است. هنگام ا  یکاز    یتونپا  ی ش  یک  یجاددر اصل ا  یستل  یک

  یتون جدا شوند تا به پا یکدیگراز قرار گرفته و با کاما  []در داخل  یدبا یستموجود در ل عناصر
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در پایتون ایجاد    یرزصورت  توان به ی را م  یستلیک  د شده است.  یجاا  یستیاطالع داده شود که ل
 کرد:

List_A = [item 1, item 2, item 3, …., item n] 
 

In    [1]: my_list = [1, 2, 3, 4] 

In    [2]: my_list  

Out [2]: [1, 2, 3, 4] 

  یافت در  یعنوان خروجبه  یخال   یستل  یک،  قرار ندهید  براکترا در داخل    یعنصر  یچاگر ه
 :خواهید کرد

In    [1]: my_list1 = [] 

In    [2]: my_list1  

Out [2]: [] 

 :ها باشددادهمختلفی از  انواع    باعنصر    یتواند تعدادی م  ییستهر ل
In    [3]: my_list = [1, 'example', 5.45] 

In    [4]: my_list  

Out [4]: [1, 'example', 5.45] 

  یستیل  ین عنصر داشته باشد. چن   یکبه عنوان    یگرد  یستل  یکتواند  یم  یستل  یک،  ینبر اعالوه
 :شودیتو در تو شناخته م  یستعنوان لبه

In    [5]: my_list1 = [1.56, 'python'] 

In    [6]: my_list2 = ['example', 1] 

In    [7]: my_list = [5, my_list1 ,'data scientist', my_list2] 

In    [8]: my_list 

Out [6]: [5, [1.56, 'python'], 'data scientist', ['example', 1]] 

 افزودن عنرص 

قابل    insert)(و    extend)(،  append)( افزودن عنصر به یک لیست در پایتون با استفاده از توابع  
 دستیابی است: 

 کند.عنوان یک عنصر واحد اضافه میشده به لیست را بهتمام عناصر منتقل append)( تابع ▪

 کند.عناصر را یکی یکی به لیست اضافه می extend)( تابع ▪

 کند.یک عنصر را در شاخص )اندیس( مشخص به فهرست اضافه می  insert)( تابع ▪

In    [7]: my_list = [7, 2, 1] 

In    [8]: my_list 
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Out [8]: [7, 2, 1] 

In    [9]: my_list.append([44, 15,'python']) 

In    [10]: my_list  

Out [10]: [7, 2, 1, [44, 15, 'python']] 

In    [11]: my_list.extend(['example',2]) 

In    [12]: my_list  

Out [12]: [7, 2, 1, [44, 15, 'python'], 'example', 2] 

In    [13]: my_list.insert(1, 'insert_example1') 

In    [14]: my_list.insert(6, 'insert_example2') 

In    [15]: my_list  

Out [15]: [7, 'insert_e1', 2, 1, [44, 15, 'python'], 'example', 

'insert_e2', 2] 

 حذف عنرص  
پا   ستیل  کی  ازعنصر    حذف توابع )(  تونیدر  از  و   clear  ،pop()  ،)(removeبا استفاده 
del()  است:  یابیقابل دست 
 شوند.مییک لیست حذف تمام عناصر  clear)( تابعبا استفاده از  ▪

کند و مقدار آن را نیز در خروجی نمایش  یک عنصر را براساس شاخص حذف می  pop)(تابع   ▪
 دهد. می

 یک عنصر را براساس مقدار آن حذف کرد.توان  می  remove)( تابعبا استفاده از  ▪

  0توان عناصر یک آرایه براساس شاخص حذف کرد. اولین شاخص می ()delبا استفاده از تابع  ▪
 است. -1آخرین شاخص و 

In    [16]: my_list = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

In    [17]: my_list 

Out [17]: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

In    [18]: my_list.clear() 

Out [18]: [] 

In    [19]: my_list = [8, 2, 3, 7, 9, 1] 

In    [20]: my_list.pop(0) 

Out [20]: 8 

In    [21]: my_list.pop(4) 

Out [21]: 1 

In    [22]: my_list = [12, 1, 5, 2, 4] 

In    [23]: my_list.pop(-3) 
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Out [23]: 5 

In    [24]: my_list = ['Ali', 'Mohammad', 'Milad', 1, 5.69] 

In    [25]: my_list.remove('Milad') 

In    [25]: my_list 

Out [25]: ['Ali', 'Mohammad', 1, 5.69] 

In    [26]: my_list.remove(1) 

In    [27]: my_list 

Out [27]: ['Ali', 'Mohammad', 5.69] 

In    [28]: my_list = [4, 7, 5, 1, 4] 

In    [29]: del my_list[0] 

In    [30]: my_list 

Out [30]: [7, 5, 1, 4] 

In    [31]: del my_list[-1] 

In    [32]: my_list 

Out [32]: [7, 5, 1] 

 توابع دیگر 

 استفاده کرد: ها  توان از آن ها میدارد که هنگام کار با لیست چندین تابع دیگر وجود  
 . گرداندطول یک لیست را باز می len)( تابع ▪

گرداند )توجه: اگر یک عنصر چندین شاخص یا همان اندیس یک عنصر را بر می  index)(تابع   ▪
 گردد(. میمرتبه در لیست ظاهر شده باشد، اولین شاخصی که مطابقت داده شود باز 

 شوند. صورت صعودی مرتب میبه sort)( تابعبا استفاده از  ▪

In    [33]: my_list1 = [4, 7, 5, 1, 4, 12] 

In    [34]: len(my_list) 

Out [34]: 6 

In    [35]: my_list.index(5) 

Out [35]: 2 

In    [36]: my_list.sort() 

In    [37]: my_list 

Out [37]: [1, 4, 4, 5, 7, 12] 
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 تاپل 

ها  ترین تفاوت آنمهم  است.  تونیپا  ها در شیاز    ریناپذرییثابت و تغ  یادنباله  یا چندتایی  تاپل  کی
 ها این ویژگیتاپل هستند،    ر ی رپذییها تغست یلکه  ها همین تغییرناپذیری است. در حالی با لیست 
   را ندارند.

 صورت زیر است:ترین راه برای ایجاد یک تاپل بهساده
tuple_A = item 1, item 2, item 3,…, item n 

تاپل    انیشروع و پا  نیشود که بی م  هیاست، اما توص  یاریاخت  تاپل  جادیانتز در ااستفاده از پر
 :دی قائل شو  زیتما

tuple_A = (item 1, item 2, item 3,…, item n) 

 
In    [1]: my_tuple = (1, 2, 3) 

In    [2]: my_tuple 

Out [2]: (1, 2, 3) 

 : دیکن   تاپل تبدیلچند    را بهای  هر دنباله  دیتوانی م tuple  یبا فراخوان
In    [3]: tuple([1, 3, 8]) 

Out [3]: (1, 3, 8) 

In    [4]: tup_A = tuple('Python') 

In    [5]: tup_A 

Out [5]: ('P', 'y', 't', 'h', 'o', 'n') 

 توابع  

 ها استفاده کرد:توان از آن ها میتاپل چندین تابع وجود دارد که هنگام کار با  
 گرداند. را باز می تاپل ل یک و ط len)( تابع ▪

 .گرداندشاخص یا همان اندیس یک عنصر را بر می index)(تابع  ▪

 گرداند.ترین مقدار یک تاپل را بر میبزرگ  max)(تابع  ▪

 گرداند. تاپل را بر میترین مقدار یک  کوچک  min)(تابع  ▪

 

In    [6]: tup_A = tuple('Python') 

In    [7]: tup_A.index('y') 
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Out [7]: 1 

In    [8]: my_tuple = (8, 1, 4, 5, 3) 

In    [9]: max (my_tuple) 

Out [9]: 8 

In    [9]: min (my_tuple) 

Out [9]: 1 

  ک ی.  شوداستفاده    عنصراز کاما بعد از    دیعنصر واحد، با  کی تاپل تنها با    کیهنگام نوشتن  
 :شود  ایجاد  ریتواند به صورت زیواحد م  عنصر  کیپل با  ات

tuple_A = (item 1,) 

 صورت زیر ایجاد کند:تاپل خالی، کاربر باید یک جفت پرانتز خالی به برای ایجاد یک  
tuple_A = () 

 

In    [10]: Empty_tuple= () 

In    [11]: Empty_tuple 

Out [11]: () 

 

 شود؟ داده می  چرا تاپل بر لیست ترجیح 
سریعتاپل • لیستها  از  تاتر  هستند.  ذخ  کیدر    پلها  حافظه  از  واحد    ره یبلوک 

  یبه فضا  دیجد  عناصر  رهی ذخ  یبرا  نیهستند، بنابرا  ریناپذ رییتغ  هاتاپلشود.  یم
 ندارد.  اجیاحت یاضاف

  یشود. گاه یداده م ح ی ترج  تاپلکنند،  رییها تغخواهد دادهیکه کاربر نم یهنگام •
خود دست نخورده    کند که در طول عمر  جادیا  یش  کی  خواهدیاوقات، کاربر م

از    ی ریجلوگ  یها براتوان از آنیم  نیهستند، بنابرا   ر یناپذرییتغ  هاتاپلبماند.    یقبا
 ها استفاده کرد. دادهحذف   ای، اصالح ی افزودن تصادف

 دیکشنری 

دیکشنری در پایتون یک مجموعه نامرتب از مقادیر است که برخالف سایر داده ساختارها که  
مقدار استفاده  -دیکل یهاجفت رهیذخ یبرادارد، عنوان یک عنصر نگه می تنها یک مقدار را به 

در دیکشنری کلیدها    .تاس  گردیدهارائه  سازی بیشتر  برای بهینه  دیکشنری در  مقدار  -دیکل  شود.ی م
 ید یکتا باشند.  با
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my_dictionary= {key 1 : value 1,  key 2 : value 2} 

 

In    [1]: my_dict = {'First': 'Python', 'Second': 'Julia'} 

In    [2]: my_dict 

Out [2]: {'First': 'Python', 'Second': 'Julia'} 

 د ی، ابتدا به کلنی. بنابرادیانجام ده دهایکل طریق کار را از نیا د ی، بادیکشنری ریمقاد رییتغ یبرا
 :دیده  رییتغرا  کرده و سپس مقدار آن    دایپ  یدسترس

In    [3]: my_dict['Second'] = 'golang' 

In    [4]: my_dict 

Out [4]: {'First': 'Python', 'Second': 'golang'} 

 :دیاضافه کن   ریز  دستور  را مطابق  گریمقدار د- دیجفت کل  کی است    ی، کاف ری افزودن مقاد  یبرا
In    [3]: my_dict['Third'] = 'Rust' 

In    [4]: my_dict 

Out [4]: {'First': 'Python', 'Second': 'golang', 'Third': 'Rust'} 

تابع    یبرا از  مقدار حذف شده راستفاده می   ()popحذف یک مقدار  تابع  بر  شود )این  نیز  ا 
 گرداند(: می 

In    [5]: my_dict.pop('Third') 

Out [5]: Rust 

In    [6]: my_dict 

Out [6]: {'First': 'Python', 'Second': 'golang'} 

 شود:ی استفاده م  clear، از تابع )(دیکشنرین کل  کرد  پاک  یبرا

In    [7]: my_dict.clear() 

In    [8]: my_dict 

Out [8]: {} 

 آن دسترسی پیدا کنید:  دسترسی به یک عنصر تنها کافی است که به کلید  یبرا
In    [9]: my_dict = {'First': 'Python', 'Second': 'Julia'} 

In    [10]: my_dict['First'] 
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Out [10]: Python 

شود. نمایش  استفاده می   values)(  و نمایش مقادیر از تابع   keys)(  ها از تابع نمایش کلید   یبرا
 پذیر است: امکان   items)(ز تابع  مقدار با استفاده ا-جفت کلید 

In    [11]: my_dict = {'First': 'Python', 'Second': 'Julia'} 

In    [12]: my_dict.keys() 

Out [12]: dict_keys(['First', 'Second']) 

In    [13]: my_dict.values() 

Out [13]: dict_values(['Python', 'Julia']) 

In    [14]: my_dict.items() 

Out [14]: dict_items([('First', 'Python'), ('Second', 'Julia')]) 

 مجموعه 

کنند. ینم   یرویپ  یخاص  بیشود که از ترتی م  فی تعر  یکتاکلکسیونی از عناصر  مجموعه به عنوان  
تر از مهم  ایاز اش  یادر مجموعه  یش  ک یکه وجود    رندیگیمورد استفاده قرار م  یها زمانمجموعه

بار تکرار    کیاز    شیها باگر دادهها،  در مجموعه   باشد.  ایاش  بی ترت  ای تعداد دفعات ظاهر شدن  
  ؛ هستند  رییها قابل تغجموعه، مهاتاپل برخالف    .شوندید مبار در مجموعه وار  کیشوند، فقط  

توان به  یمجموعه نمونه را م  کیحذف کرد.  ایو  نیگزیتوان آنها را اصالح، اضافه، جای میعنی 
 نشان داد:  ریز  صورت

set_a = {"item 1", "item 2", "item 3",….., "item n"} 

 

In    [1]: my_set = {2, 2, 3, 1, 4, 5, 5, 5} 

In    [2]: my_set 

Out [2]: {1, 2, 3, 4, 5} 

 استفاده کرد:   add)(توان از تابع  برای افزودن یک عنصر می

In    [3]: my_set = {8, 1, 5} 

In    [4]: my_set.add(6) 

In    [5]: my_set 

Out [5]: {1, 5, 6, 8} 
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  یبانیپشت  شتراک و غیره ع، اجتما مانند اه  یاضیر  یهامجموعه  عملیات بر روی ها از  مجموعه
 دهد: . مثال زیر اجتماع دو مجموعه را نشان می کندی م

In    [3]: a = {1, 2, 3, 4, 5} 

In    [4]: b = {6, 4, 5, 1, 3, 8, 7} 

In    [5]: a.union(b) 

Out [5]: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 

 ها و حلقه کنترلیساختارهای 
اتخاذ شده، اقدامات    ماتی و بر اساس تصم   میریگی م  یماتیتصم   در زندگی روزمره ما هرروز

  ی بستگ  میریگی که م  یماتیروزمره ما به تصم   یهات یهمه فعال  نی. بنابرامیدهی را انجام م  یبعد
 مات یتصم   یبرخ  دیدر آن ما با  هشود کیم  جادیا  زین  یسیدر زبان برنامه نو  یمشابه  تیدارد. وضع

نوسیی این کار توسط ساختارهای  در زبان برنامه   شود.ی اجرا مو بر اساس آن برنامه    میریرا بگ
می  ساده،  گیرد.  کنترلی صورت  زبان  برنامه   کنترل جریانبه    اتیانجام عمل  بیترت،  نویسیدر 

 میداشته باش  یپتیاسکر  میخواهیم  د یکن   فرض  ،شروع کنیممثال ساده    باید یک   دییایخاص است. ب
گراد  یدرجه سانت  3هوا را    یبه عنوان مثال، اگر دما  .ا شودمتفاوت اجر  تحت برخی از شرایطکه  

گرم    هواگراد باشد، "ی درجه سانت  21، اما اگر  کندسرد است" را چاپ    هوا، "کردیم  یریاندازه گ
 ک یشرط،  یک  د و با توجه به  نشویم  یبررس  طیاز شرا  یحالت، برخ  نیاست" را چاپ کند. در ا

 شود(. یاپ معبارت خاص چ  کیشود )ی کار اجرا م
 شرطی  دستورات

.  میبرنامه خود را کنترل کن   یاجرا   انیجر  دیباها  اوقات در پروژه   شتری، بیسینوبرنامه   یدر زبان ها
داده شده   طیاز دستورات را تنها در صورت برآورده شدن شرا  یبرخ میخواهی م عبارت دیگر،به

، برای انجام  شوندیشناخته م  زین  یریگمیتصم   یهاهیانیب  نبه عنوا  شرطی که  دستورات.  میاجرا کن 
  تون یدر پا  کنند.یعمل م  نیشرط مع  کینادرست بودن    ایبسته به درست  و    انداین کار ایجاد شده 

 :میبرس  یریگمیبه تصم   ریز  دستوراتبا استفاده از    میتوانی م
 ifدستور  •

 if-elseدستور  •

 elifدستور  •

 تو در تو  if-elseدستور  •

   ifدستور 
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و به دو صورت   ردیگیشرط م  کیاست.    آن  شکل  نیترساده  if، دستور  یکنترل  در دستورات
 :شودی م  یاب یارز  نادرست  ایدرست  

if condition: 

     statement 1 

     statement 2 

       statement n 

 مثال: 
In    [1]: num = 3 

if (num < 7): 

  print("Num is smaller than 7") 
Out [1]: Num is smaller than 7 
In    [2]: a = 3 

b = 2 

if (a > b): 

  print("a is greater than b") 
Out [2]: a is greater than b 

   if-elseدستور 
  ifشرط معینی درست باشد، دستورات موجود در داخل بلوک اگر   if-elseدستور با استفاده از 

 شود:را می جا elseشود و اگر شرط نادرست باشد، بلوک  اجرا می
if condition: 

    statement 1 

else: 

    statement 2 
 

 مثال: 
In    [1]: a = 1 

b = 2 

if (a > b): 

  print("a is greater than b") 

else: 

  print("b is greater than a") 
Out [1]: b is greater than a 
In    [2]: passing_Score = 70 

my_Score = 59 

if(my_Score >= passing_Score): 

  print("Congratulations! You passed the exam")  

  print("You are passed in the exam") 

else: 
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  print("Sorry! You failed the exam") 
Out [2]: Sorry! You failed the exam 

 elifدستور 

 ک یبه    کیشرط را    نیچند elifدستور    . میریبگ  ی ادهیچیپ  میتصم   میتوانی م elif  دستور   با کمک
 :کندیرا اجرا م  بلوک از کدکند و اگر شرط برآورده شد، آن  ی م  یبررس

if condition-1:   

     statement 1  

elif condition-2: 

     stetement 2  

elif condition-3: 

     stetement 3  

     ...          

else:             

     statement   

 مثال: 
In    [1]: num = -1 

if (num > 0): 

  print("Number is positive") 

elif (num < 0): 

  print("Number is negative") 

else: 

  print("Number is Zero") 
Out [1]: Number is negative 

 تو در تو  if-elseدستور 

  if-else  ای   ifدر داخل بلوک    if-else ای  if  دستوراست که    یمعن   نیتو در تو به ا  if-elseدستور  
  ی بررس  نیبرنامه مع  کیمتعدد را در    طی کند تا شراینوبه خود به ما کمک مبه  نیوجود دارد. ا  گرید
 .میکن 

if conditon_outer: 

    if condition_inner: 

        statement of inner if 

    else: 

        statement of inner else: 

    statement ot outer if 

else: 

    Outer else  

statement outside if block 
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 مثال: 
In    [1]: num = 0 

if (num != 0): 

  if (num > 0): 

    print("Number is positive") 

  else: 

    print("Number is negative") 

else: 

  print("Number is Zero") 
Out [1]: Number is Zero 

 ها حلقه
 م یدهیکه انجام م  یاست. هر کارکارآمد  ما نوشتن کد    یاز اهداف کل  یکی،  سینوعنوان برنامهبه
با    ییهابرنامه  جادیخوب، کاهش منابع پردازنده و ا  یتجربه کاربر  کیحول محور ارائه    دیبا
ها است  حلقه ده از  استفا  میبه آن برس  میتوانی که م   ییهااز راه  یکیکد ممکن باشد.    زانیم  نیترکم

  میواهدهند تا هر زمان که بخیها به ما اجازه موجود دارد. حلقه  تونیها در پاکه دو نوع از آن
  ماها به حلقه برآورده شود. میاکرده  فی که تعر  را یکه شرط یمادام  ؛میاز کد را تکرار کن  یقسمت

  نیرا چند  اتیعمل  کیدهد  ی م   ار  امکان  این  زیرا  م،یتکرار کد خود را کاهش دهتا  کنند  ی کمک م
 .دیاجرا کن   مرتبه

 forحلقه  

از حلقه   م forبا استفاده  تواند  ی . دنباله مردک  پیمایشرا    تکرارپذیر  ریمتغ  ایتوان هر دنباله  ی ، 
  تکرار و پیمایش   یبرا  for  نحوه استفاده از حلقه  باشد.  تاپل  ای، مجموعه  دیکشنری،  ستیرشته، ل

 صورت زیر است: به
for iterator_var in sequence: 

    statements(s) 

 مثال: 
In    [1]: n = 4 

for i in range(n): 

    print(i) 
Out [1]: 0 ـ 

 1 ـ

 2 ـ

 3 ـ
In    [2]: Str = 'Persian' 

for i in Str: 

    print(i) 
Out [2]: P 
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In    [3]: l = ["machine", "learning", "and"] 

for i in l: 

    print(i) 
Out [3]: machine 

learning 

and 

 whileحلقه  

که    یشود تا زمان ی بلوک از دستورات استفاده م  کیمکرر    یاجرا  یبرا  whileاز حلقه  ،  تونیدر پا
شد، خط بالفاصله پس از حلقه برنامه    نادرستشرط    یشرط مشخص برآورده شود و وقت  کی

 صورت زیر است: به  while  قهنحوه استفاده از حل  شود.یاجرا م
while expression: 

    statement(s) 

 مثال: 
In    [1]: num = 10 

sum = 0 

i = 1 

while i <= num: 

    sum = sum + i 

    i = i + 1 

print("Sum of first 10 number is:", sum) 
Out [1]: Sum of first 10 number is: 55 
In    [2]: count = 0 

while (count < 3):    

    count = count + 1 

    print("Hello") 
Out [2]: Hello 

Hello 

Hello 

 توابع 
طور مکرر استفاده به  دیخواهیکه م  ییهااز دستورالعمل  یامجموعهبرای    یسینوبرنامهاز توابع در  

 یو در مواقع ضرور  درنگیقرار    دیگر  یبرنامه فرع  کیها بهتر است در  آن  یدگیچیپ  لیدلبه  ای  دیکن 
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هستند.    یسینواز هر زبان برنامه   ی بخش مهم   لیتوابع به دو دلشود.  می ، استفاده  شوند  یفراخوان
به عنوان مثال، اگر   .دیمجددا استفاده کن   دیاکه نوشته  یدهند از کدی ها به شما امکان ماول، آن

که   یو آن را از جدول  دیط برقرار کن تباار  دهدا  گاهیبا پا  دیبا  شهی، هم دیکن ی داده کار م  گاهیبا پا
را با    این کار  دیتوانی م  تابع   کی. با نوشتن  دیمطلع کن   دیداشته باش  یبه آن دسترس  دیخواهی م

 ت یمز  .انجام دهیدداده دارد    گاهیبه پا  یبه دسترس  ازیکه ن  یاخط کد در هر برنامهنوشتن یک  
  گاه ینوع پا  دیداشت  اجیاست که اگر احت  نیا  یارک  ن یانجام چن   یبرا تابع    کیاستفاده از    یبرا  گرید

  ینقص  دیبار تابع را نوشت  نیاول   یکه برا  یاگر در منطق  ای،  دیده  رییداده مورد استفاده خود را تغ
ها  برنامه  ریو سا  کرده  شیرای را و  تابع نسخه واحد از    کی  یبه سادگ  دیتوانی، مدیداد  صیتشخ

 روز شود. بکنند تا فورا    استفادهشده را    حیتصح  هتوانند نسخی م
  ی فرع   یکارها   یطور منطقدهد تا بهی است که به شما اجازه م   نیدوم استفاده از توابع ا  لیدل

جدا ها دارید را  هستید و همیشه نیاز به نوشتن آن  برنامه  کی   یمختلف را که هنگام کار بررو
 داده را  گاهیپا ایو سپس  دیشو داده متصل  گاهیبه پا دیبا داده، شما عموما گاهی. در مثال پادیکن 

  یمورد برا  نیاتصال، دوم  یتابع برا   کی. با نوشتن  دیکن   جادیرا ا  راتییتغ  یبرخ  ای  دیجستجو کن 
سوموپرس  و  میبروزرسان  یبرا  یجو  اصل   دیتوانی،  بس  یقسمت  را  خود  مختصر    اریبرنامه 
از    یاکه مجموعه  ی، هنگاما ریز  .شود  یتر مساده   اریبس  یابرنامه  نیچن   یی. اشکال زدادیسیبنو

است  از توابع    یکیاز    ایجاد شده  مشکل  ایآ  کهن یا  صیشده است، تشخ شیتوابع توسعه و آزما
 . ستیدشوار ن  کندفراخوانی می که آن را    یکدیا  

طور که برنامه ما بزرگتر و کند. همانیما به قطعات کوچکتر کمک مبرنامه  میتوابع به تقس
، از تکرار نیبراعالوه  .ندن کی تر مت یریتر و قابل مدافته یرا سازمان    آن  هاتابع شود،  ی بزرگتر م

 شوند.   فیباشند و هم توسط کاربر تعر  یتوانند هم داخلیتوابع م  .کندی م  یریجلوگ

 تعریف تابع
 است:   ریشرح زبه  تونیتابع در پا  کی  فی تعر  یچهار مرحله برا

پس از آن یک نام برای تابع خود  و    دیه کن استفاد  تابع اعالم    یبرا  def  یدی از کلمه کل .1
 انتخاب کنید.

ها را در داخل پرانتز قرار دهید و خط خود را با قرار  پارامترها را به تابع اضافه کنید. آن .2
 دادن دو نقطه ):( به پایان برسانید.

 هایی که تابع باید اجرا کند را اضافه کنید. عبارت .3

خاتمه دهید.   returnبع خود را با دستور  دهد، تانمایش    اگر تابع باید چیزی در خروجی .4
 گرداند. یم  را بر None  یش  کی، تابع شما  returnبدون دستور  

 صورت زیر است:نحو آن در پایتون به 
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def function_name(parameters): 

    statement(s) 

    return expression 

 مثال: 
In    [1]: def greet(name): 

    print("Hello, " + name + ". Good morning!") 
In    [2]: greet("ali") 
Out [2]: Hello, ali. Good morning! 
In    [3]: def absolute_value(num): 

    if num >= 0: 

        return num 

    else: 

        return -num 
In    [3]: absolute_value(5) 
Out [3]: _5 
In    [4]: absolute_value(-8) 
Out [4]: _8 
In    [5]: def evenOdd(x): 

    if (x % 2 == 0): 

        print("even") 

    else: 

        print("odd") 
In    [6]: evenOdd(5) 
Out [6]: odd 
In    [7]: evenOdd(8) 
Out [7]: even 

 

 NumPy کتابخانهکار با 

NumPy  ی آن برا  تیاهم   لیدل  شود.یها استفاده مهیکار با آرا  یاست که برا  تونیکتابخانه پا  کی 
یادگیری ماشین و یادگیری عمیق موجود در  یهاکتابخانه  بیشتراست که  نیا تونیعلم داده با پا

ها سرعت و که برای آنرا  ، چکنندیم  ه یخود تک  یاصل  یهااز بلوک  ی کیعنوان  به  NumPyبه  
  تون یپا  یهاستیل  وقتیکه چرا    دیآ  شیشما پ  ی سال برا  نیممکن است امنابع بسیار مهم است.  

دارند آرا  وجود  م  NumPy  یهاهیاز  پا  م؟یکن ی استفاده  آرا  ،ستیل  تونیدر  ارائه   هاه یهدف  را 
در    یش   کی  یسازرهیخآن در نحوه ذ  کند بودنو    ها کند است حال، پردازش آن   نیبا ا  .دهدی م

پنهان است. به  اشاره  کیدر واقع    تونیپا  یش  کی  حافظه  مکان حافظه است که تمام    کیگر 
  ی اطالعات اضاف  نیکند. اگرچه ایم  رهیذخآن را  و مقدار    تیرا مانند با   یمربوط به ش  اتیجزئ
غلبه   ی. براد دار  پیر  د  زین  را  یانهیکند، اما هزی م  لیتبد  ایزبان پو  کیرا به    تونیاست که پا  یزیچ
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 ی عن یکه فقط شامل عناصر همگن هستند،    میکن ی استفاده م NumPy  یهاهیمشکل، از آرا  نیبر ا
داده    یکه دارا  یعناصر ا  یکسانینوع   هیآرا  ورزیدستو    ره یشود که ذخیم  سبب   نیهستند. 

باشد.   سر  5۰است که حداکثر    یاه یآرا  یش  کیارائه    NumPyهدف  کارآمدتر  از    ترع یبرابر 
در   وستهیمکان پ  کیدر    هاست یبرخالف ل  NumPy  یهاهیباشد. آرا  تونیپا  یسنت  یهاست یل

ها را  داشته و آن   یها دسترسطور موثر به آن به  توانندی م  ندهایفرآ  نیبنابرا  شوند،ی م  رهیحافظه ذخ
  ترع یسر  یاصل لیدل نی. اشودی م دهینام1ی ارجاع محل  رایانهرفتار در علوم  نیکنند. ا یورزدست 
را    یعنصر  اتیتوان عملی م  NumPy  یهاهی، با آرانیهمچن است.    هاست یاز ل  NumPyبودن  

است که   لیدل  ن یهم ! بهستین  ریپذامکان   تونیپا  یهاستیکه با استفاده از ل  ی زی، چادانجام د
  تون یاپ  یهاست یها بر لاز داده  یادیحجم ز  یرو  یاض یر  اتیهنگام انجام عمل  NumPy  یهاهیآرا
 شوند. یداده م  حیترج

NumPy  داده به  یهامجموعه  را  مدبزرگ  کارآمد  موثر و   کی  عنوانبهکند.  ی م  تیر ی طور 
و نحوه عملکرد آن در   NumPyدر مورد    دیمتخصص علم داده، با  ک یبه عنوان    ایدانشمند داده  

 .میباش  شتهدا  یدرک کامل   تونیپا

 NumPyوارد کردن 
آن را در    دی، ابتدا بادیکتابخانه در کد خود استفاده کن   ایبسته    کی  از  دیخواهی هر زمان که م 

آن  دی، باNumPyموجود در   توابعو همه   NumPyشروع استفاده از  یبرا .دیدسترس قرار ده
 انجام داد:  importبا دستور    یراحتتوان بهیکار را م  نی. ادیرا وارد کن 

In    [1]: import numpy as np 

np    مخففNumPy  ما    شود.یتوسط جامعه علم داده استفاده م  است که NumPy  را بهnp 
تا   کنیماستاندارد بودن کد را حفظ    ن یو همچن   کرده  ییجوتا در وقت خود صرفه   میکن ی کوتاه م
 آن را بفهمد و اجرا کند.   یراحتکند بهی کار م  ماکه با کد    یهرکس

 NumPyایجاد یک آرایه 
  د یکه با  یزی. تنها چشودی استفاده م  np.array)(از متد  ،  NumPy  در  آرایه پایه  یک  جادیا  یبرا

 است:  ستیل  کیعنوان  به  هیآرا  ریمقاد  در آن جای داده شود،
In    [1]: np.array([1,2,3,4]) 

Out [1]: array([1, 2, 3, 4]) 

 
1 locality of reference 
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 : دیکن   خصمش dtypeها را در آرگومان  نوع داده  دیتوانیاست. م  حی صح  ریشامل مقاد  هیآرا  نیا
In    [2]: np.array([1,2,3,4],dtype=np.float32) 

Out [2]: array([1., 2., 3., 4.], dtype=float32) 

  ی. هنگام دسترسمیکن   دایپ  یدسترس  هیبه عناصر آرا  میتوانیم(  [])  یمربع  یهابا استفاده از براکت 
 یبدان معن   نیشود. ایروع مش  ۰از    NumPyدر    یسازهیکه نما  دیداشته باش  ادیبه عناصر، به  
به   ۰استفاده از    ا، بدیداشته باش  یخود دسترس  هیعنصر در آرا  نیبه اول  دیخواهی است که اگر م

 : داشت  دیخواه  یسدسترآن  
In    [3]: a= np.array([5 , 1, 3, 7]) 

a[0] 
Out [3]: _5 

 : باشند  یتوانند چند بعدی مهمچنین   NumPy  یهاهیآرا
In    [4]: a = np.array([[1 , 5, 2], [6, 8, 1], [10, 3, 11]]) 

a 
Out [4]: array([[ 1,  5,  2], 

       [ 6,  8,  1], 

       [10,  3, 11]]) 
In    [5]: a[0] 

Out [5]: array([1, 5, 2]) 

In    [6]: a[2] 

Out [6]: array([10,  3, 11]) 

In    [7]: a[0][0] 

Out [7]: _1 

 ی از صفرها اآرایه

NumPy   دهد با استفاده از متد  ی به شما امکان م)(np.zeros  دیکن   جادیاز صفرها ا  هیآرا کی .  
 را در آن قرار دهید:مورد نظر    هیآرا  1است که شکل   نیا  دیانجام ده  دی که با  یتنها کار

In    [1]: np.zeros(7) 

Out [1]: array([0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.]) 

 
1 shape 
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 :صورت زیر عمل کنیدبه  یدو بعد  . برای ایجاد یک آرایهاست  یبعد  1  هیآرا  کی  آرایه قبلی
In    [2]: np.zeros((2,6)) 

Out [2]: array([[0., 0., 0., 0., 0., 0.], 

       [0., 0., 0., 0., 0., 0.]]) 

 ها ای از یکآرایه
   :دیکن   جادیا  اهیک از    هیآرا  کی  np.ones)(با استفاده از متد    دیتوانیم  نیهمچن 

In    [1]: np.ones(6) 

Out [1]: array([1., 1., 1., 1., 1., 1.]) 

 سازی عناصرافزودن، حذف و مرتب
 :دیخود اضافه کن   هیعناصر را به آرا  np.append)(  استفاده از متد  با  دیتوانی م

In    [1]: a = np.array([5, 1, 2, 3, 9, 4, 7]) 

a 
Out [1]: array([5, 1, 2, 3, 9, 4, 7]) 

In    [2]: np.append(a, [12,2,1]) 

Out [2]: array([ 5,  1,  2,  3,  9,  4,  7, 12,  2,  1]) 

 شود:استفاده می   np.delete)(  در یک مکان خاص از متدعنصر    برای حذف یک
In    [3]: a = np.array([5, 1, 2, 3, 9, 4, 7]) 

a 
Out [3]: array([5, 1, 2, 3, 9, 4, 7]) 

In    [4]: np.delete(a, 0) 

Out [4]: array([1, 2, 3, 9, 4, 7]) 

  اتیعمل  کی  یسازمهم است. مرتب   اریبس  تمیهر الگور  یزمان  یدگیچی، پسینوهر برنامه  یبرا
. د یدانشمند داده روزانه از آن استفاده کن  کیاست که ممکن است به عنوان    یاساس  اریمهم و بس

استفاده    یزمان  یدگیچیخوب با حداقل پ  یسازمرتب   تمیالگور  کیاز    است که ، مهم  نیبنابرا
  یها برااز آن  دیتوانی است که م  یساز از توابع مرتب   یعیوس  فی ط  یدارا  NumPy  کتابخانه.دیکن 

 :دیخود استفاده کن   هیعناصر آرا  یسازمرتب 
In    [5]: a = np.array([5,4,2,5,3,6,8,7,9,1,8]) 

np.sort(a, kind='quicksort') 
Out [5]: array([1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9]) 
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In    [6]: a = np.array([[8,5,7,4,1,6], 

              [9,2,3,7,5,1]]) 

np.sort(a, kind='mergresort') 
Out [6]: array([[1, 4, 5, 6, 7, 8], 

       [1, 2, 3, 5, 7, 9]]) 

 آرایه  شناسایی شکل و اندازه یک

 ها یا ابعاد آرایه را بدست آورد:توان تعداد محورمی  ndimبا استفاده از  
In    [1]: a = np.array([[8,5,7,4,1,6], 

              [9,2,3,7,5,1]]) 

a.ndim 
Out [1]: _2 

size  دیگوی را به شما م  هیتعداد کل عناصر آرا: 
In    [2]: a = np.array([[8,5,7,4,1,6], 

              [9,2,3,7,5,1]]) 

a.size 
Out [2]: _12 

 شود:استفاده می  shapeبرای یافتن شکل آرایه از  
In    [3]: a = np.array([[8,5,7,4,1,6], 

              [9,2,3,7,5,1]]) 

a.shape 
Out [3]: (2, 6) 

 

 خالصه فصل
 . ها استداده  لیو تحل  هیتجز  یراها بزبان   نیترو جالب  نیتراز با ارزش   یکی  تونیزبان پا ▪

آسان   یک ی  تونیپا ▪ برازبان   نیتراز  همچن   یها  است.  از    یسادگ  نیا  ن،یشروع  را  شما 
 . کندیمحدود نم   دیدار  ازیها نکه به آن  یامکانات 

علم داده   یهاتوسعه و ارائه پروژه  یالعاده قدرتمند براابزار فوق  کیبوک  نوت  تریجوپ ▪
 ا یصدا و    ر،یکد، شامل متن، تصو  یبر اجرا  عالوه  تواندی م  است که  یصورت تعاملبه
 باشد.   ویدیو

▪ NumPy شودی استفاده م  هاه یکار با آرا  یاست که برا  تونیکتابخانه پا  کی. 

  ی هاست یاز ل  ترع یبرابر سر  5۰است که حداکثر    یاهی آرا  یش  کیارائه    NumPyهدف   ▪
 باشد.   تونیپا  یسنت
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داده 3 

 

 هاآشنایی با انواع داده ▪

 هاسازی و تمیزسازی دادهآماده ▪

 تراشهای وب آشنایی با تکنیک  ▪

 های متفاوت ها با فرمتی وارد کردن دادهنحوه ▪

 مصورسازی داده ▪

    اهداف:
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 داده
هستند که    یها محرکاست. داده  تهافیساختار  ایخام    یهادادهبا    شیدرباره آزما  تماماداده    علم
ارائه دهند   یکاربرد  یهانش یحداقل ب  ایسوق دهند    یدرست  ریکسب و کار را به مس  ک یتوانند  ی م

مختلف را    اتیتجرب  ایو    کرده  یرا سازمانده  دیمحصوالت جد  یاندازراه  ،یراحتتواند بهیکه م
ما در حال ورود  .  هستند هاداده آن  مشترک دارند ومحرک    مولفه  کیموارد    نیا  همه  امتحان کند.
  یادیز  تیها اهم داده  نیا  یوقت  .میکن ی م   دیتول  یادیز  یهاکه در آن داده  میهست  تالیجیبه عصر د
کند. هنگام  یم  دایپ  تیها بدون خطا اهم داده  نیا  حی و پردازش صح  رهیما دارند، ذخ  یدر زندگ

  یکند که کدام استراتژ   نییتا تع  کندیم  فایاا  ر  یها نقش مهم داده  نوعها،  برخورد با مجموعه داده
چه نوع    ای  کندی کار م  مناسب  جی بدست آوردن نتا  یمجموعه خاص برا  کی  یبرا  پردازشش یپ

دهد  ی ها به شما امکان مدرک انواع مختلف داده  بکار رود.  جینتا   نیبهتر  ی برا  دیبا   یآمار  تحلیل
 کیشما    ایکه آ  نیا  .دیرد انتخاب کن ا مطابقت داو اهداف شم   ازهایبا ن   شتریرا که ب  یانوع داده

با    دیکند، بای ها کار مکه با انواع داده  دارید  یگرید  یاحرفه   ای، دانشمند داده  ابیتاجر، بازار 
 . دیها آشنا باشانواع دادهاز    یدیکل  ستیل

 1نوع داده کیفی 
محدود از   ی ااز مجموعهرا با استفاده    یمورد بررس  ی، ش2ایهای رستهداده  ای  یفیک  یهاداده

با   یراحتتوان بهیها را نم نوع داده  نیبدان معناست که ا  نیکند. ایم  فی گسسته توص  یهاکالس 
  کی  تیشود. جنسی م  میتقس  هارسته به    نیکرد و بنابرا  یریگاندازه  ایاستفاده از اعداد شمارش  

 ی االتوتوانند به سی م  یفیک  یهاهداد  نوع داده است.  نیاز ا  یخوب( مثال  گرانید  ایفرد )مرد ، زن  
جنسیت   " پاسخ دهند.؟اتفاق افتاده است  نی"چرا ا  ای"  ؟اتفاق افتاده است  ن یمانند "چگونه اه

 د یبه عنوان مثال، تصور کن ها هستند.  هایی از این نوع دادهها مثالها و قومیتیک فرد، رنگ
که به کتاب  یخواند. معلم یرا م پاراگراف از کتاب  کیاز جلسات کالس  یکیدر  یدانش آموز

دهد. اگر معلم یدهد درباره نحوه خواندن آن پاراگراف توسط کودک بازخورد می خواندن گوش م
عنوان به  نیکودک بازخورد دهد، ا  ه تلفظ بدون دادن نمره ب  و   ، لحنآوری(شیوایی )زبان بر اساس  

واند مربوط به یک برند تلفن  تگر می مثال دی  شود.ی در نظر گرفته م  یفیک  یهااز داده  یانمونه
 دهد. یارائه مرا    رهیو غ  یگوش  رسته،  ی، رنگ گوشیدر مورد رتبه فعل  یکه اطالعاتهوشمند باشد  

 
1 Qualitative Data Type 

2 Categorical Data 
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های کیفی  نوع کلی از دادهکرد. دو    یبندطبقه  یفیک  یهاعنوان دادهتوان بهیاطالعات را م  نیهمه ا
 . 2ترتیبی و   1اسمیهای  وجود دارد: داده

 اسمی

،  رهایمتغ  یگذاربرچسب   ای  ی گذارنام   ید که برانشوی م  فیتعر  ییهابه عنوان داده  یاسم   یهاداده
وجود   یاسم   یهاداده  یبرا  ی ذات  بی ترت  چیمعموال ه  د.نشویاستفاده م   یمقدار کم   چیبدون ه
.  تدر نظر گرف  یعنوان نوع داده اسم توان به ی تلفن هوشمند را م  کیرنگ  عنوان مثال،  به  ندارد.

کرد که    انیتوان بینم به عبارت دیگر،    .میکن   سهی مقا  گرید  یهارنگ را با رنگ  کی  میتوانینم   رایز
  یاست که دارا  یاسم   ریمتغ  کیرنگ چشم  عنوان مثالی دیگر،  به  " است.ی"قرمز" بزرگتر از "آب

 ن یبه کمتر  نیها از باالتردسته  نیا  یسازمرتب  یبرا  ی ( است و راهیا، سبز، قهوهیچند دسته )آب
 وجود ندارد. 

 ترتیبی

 ی هاداده  یرهای. متغاست  یع ینظم طب   یداراو  شده    یبندنوع داده دسته  کی  ترتیبی  یهاداده
شده به   ترتیبی فهرست  مرتب  متغصورت  تا  ی م  یگذارشماره   معموال  یب یترت  یرهایاند.  شوند 

شوند،  ینم   نییتع  ای  یریگاندازه  یاضیحال، اعداد از نظر ر  نیرا نشان دهند. با ا  ستیل  بیترت
مارک لباس را    کیاگر اندازه  به عنوان مثال،    شوند.یم  نییعنوان برچسب نظرات تعبه بلکه فقط  
متوسط  ،  کوچک  بیترت  ها بهبراساس برچسب نام آن   یراحت  ها را بهآن  میتوانی ، ممیریدر نظر بگ

 . م یکن   یبندبزرگ طبقهو  
را    ی گذارکد   یکه کدام استراتژ  میریبگ   م یند تصمنکیبه ما کمک م   بندیهادسته  نیا
  ، مهم است  یفیک  یهاداده  یها براداده  یگذارکد کدام نوع داده اعمال کرد.    یتوان رویم

و الزم  کار برند  به  مایرا مستق  ریمقاد  نیتوانند اینم  نی ماش  یریادگی  یهامدل  چراکه
انواع عدد  یهانوع داده  یبرا  .دارند  یاضیر  تیها ماهمدل  رایز  ،شوند  لیتبد  یاست به 

استفاده کرد   one-hot  یتوان از کدگذار یها وجود ندارد مدسته  نیب  یاسهیکه مقا  یاسم
عدد    ک یاز    ی استفاده کرد که شکل  label  یتوان از کدگذاری، مترتیبی   یهانوع داده  یو برا
 است.   ح یصح

 
1 Nominal 

2 Ordinal 
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 1نوع داده کمی 
  ای توان آن را محاسبه  ی مبه عبارت دیگر،  هستند.    یریگقابل اندازه  با  هاییداده،  یکم   یهاداده
ارائه    فیتلفن هوشمند، تخف  کی  متیق.  بدست آوردبرای آن    یکرد و مقدار عدد  یریگاندازه

 ی هاموارد در دسته انواع داده  نی، همه ایرم آن گوش   ایشده، فرکانس پردازنده تلفن هوشمند  
تواند  ی م  یژگیو کیکه  ریاز مقاد ید نامحدوده تعدااست ک نی ا یاصل نکته .رند یگی قرار م یکم 

تا هر   𝑥تواند از مقدار  یتلفن هوشمند م  کی  متیداشته باشد وجود دارد. به عنوان مثال، ق
 های کمی هستند.های گسسته و پیوسته دو نوع کلیدی از داده. دادهمتفاوت باشد  یمقدار

 2گسسته 
  یتعداد بلندگوهاشوند.  نها شامل اعداد صحیح می گسسته قابلیت شمارش دارند و ت  یهاداده
 هانیشده همه ا  یبانیپشت  یهاکارت میپردازنده، تعداد س  یهاها، هستهنیدوربتعداد  ،  همراهتلفن  
 از نوع داده گسسته است.  ییهانمونه

 3پیوسته 

  م یتقس  یترق یبه سطوح دق  یطور معنادار به  ها راآن   توانی هستند که م  هاییداده  پیوسته  یهاداده
 ی تواند هر مقدار عددی م  بایکرد و تقر  یریگاندازه  5وستار یپ  ای  4اس یتوان آن را در مقیکرد. م

باشد م  به  .داشته  مثال،  مق  دیتوانی عنوان  با  را  سانت  قیدق  اریبس  یهااس یقد خود  متر،  ی متر، 
و غی لیم بگ  رهیمتر  م  .دیریاندازه  در    وستهیپ  یهاداده  دیتوانی شما  مختلف    یهای ریگاندازهرا 

  نمایان ها  با انواع گسسته داده  یکه تفاوت اصل  جاستنی. ادیثبت کن   رهیعرض، دما، زمان و غ
 6۰  نی. به عنوان مثال، برندیدو عدد بگ  نیرا ب  یتوانند هر مقداری م  وستهیپ  یرهایمتغ  .شودمی 
  پیوسته  مشخص کردن یراب  خوبقاعده  کیعدد دیگر وجود دارد. ها ون یلی، ممترسانتی  8۰تا 
را به نصف کاهش داد و همچنان   یریگاست که اگر بتوان نقطه اندازه  نیها اگسسته بودن داده  ای

 هستند.  وستهیها پبود، داده  یمنطقعدد بدست آمده  

 
1 Quantitative Data Type 

2 Discrete 

3 Continuous 

4 scale 

5 continuum 
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 1زمانی  های سریداده
ه ت کاس یمصرف برق، زمان عامل مهم  ای م یکن  ی ن یبشیرا پ یمال  یروند بازارها م یخواه بخواه

  ین یبش ی. به عنوان مثال، جالب خواهد بود که پردیما مورد توجه قرار گ  یهادر مدل   دیاکنون با
برای این انجام این کار کافی است تا از  از روز اوج مصرف برق وجود دارد.    یدر چه ساعت  میکن 
در فواصل    از اعداد است که  یادنباله   یزمان  یسر  یهادادهری زمانی استفاده کنیم.  های سداده

مستقل    ری، زمان اغلب متغی زمان  یسر  کیدر  شوند.    یم  یآورجمع   یدوره زمان  کی  یمنظم ط
  است.  ندهیآ  یبرا  ین یب ش یپ  جادیا  است و هدف معموال

برا  کی  یزمان   یهایسر  لیو تحل  هیتجز تحل  هیتجز  یروش خاص  از نقاط    یادنباله  لیو 
  گران ل ی، تحلیزمان  یهای سر  لیو تحل  هیتجز  . دراست  یبازه زمان  کیشده در  یآورجمع   هایداده

فقط نقاط داده    کهنیکنند نه ا  یمشخص ثبت م  یبازه زمان  کی نقاط داده را در فواصل ثابت در  
ا  یتصادف  ای  ناوبصورت مترا به با  ا  نیثبت کنند.  صرفا عمل    لیو تحل  هینوع تجز  نیحال، 
نداده  یآورجمع  از سا  یزمان  یسر  یهاچه داده. آن ستیها در طول زمان   زیها متماداده  ریرا 

  رییدر طول زمان تغ  رهایتواند نشان دهد که چگونه متغیم  لیو تحل  هیاست که تجز  نیکند ای م
ها در دهد که چگونه دادهی نشان م  چراکه  ،مهم است  ریمتغ  کی ، زمان  گرید  تکنند. به عباری م

  و مجموعه   یمنبع اطالعات اضاف  کی  نیاشوند.  ی م  میتنظ  یینها  جی نتا  نیو همچن   مسیرطول  
 کند.  یها را فراهم مداده  نیها بیاز وابستگ  یا

از    نانیاطم   ینقاط داده برا  زا  یادی طور معمول به تعداد زبه  یزمان   یهای سر لیو تحل  هیتجز
اندازه    کی که شما    کندیم  ن یتضم   بزرگمجموعه داده    کیدارد.    ازین  نانیاطم   تیثبات و قابل

ا باش  شاخص  هاینمونهز  کافی  را کاهش دهید  یهاداده  لیو تحل  هیو تجز  دیداشته  .  نویزدار 
 .ستیکشف شده دور از ذهن ن  یالگو  ایکند که هرگونه روند  یم  نیتضم   نیهمچن 
  ی الگوها  ایروندها    یانهیکند تا علل زم ی ها کمک مبه سازمان   یزمان   یهای سر  لیو تحل  هیتجز
توانند ی م   یها، کاربران تجارداده   مصورسازیده از  رک کنند. با استفارا در طول زمان د  2ندنظام 

و   هیتجز هایمدل کنند. با  یتر بررس قیروندها را عم  نیو علت وقوع ا نندیرا بب  یفصل یروندها
ا  لیتحل بسی م  هامصورسازی   نیمدرن،  نمودارها  اریتوانند  از  وقت  یخط  یفراتر    یباشند. 

دادهسازمان  فها  در  را  زمانها  تجز  یواصل  تحل  هیثابت  می م   لیو  پیکنند،  از   ی ن یبش یتوانند 
  ی زمان   یهایسر  ین یبش یپاستفاده کنند.    ندهیآ  ع یاحتمال وقا  ینیبش یپ  یبرا  زین  یزمان  یهای سر

ها،  در داده راتییتغ  ادیبه احتمال ز تواندی م  نیاست. ا انهیشگویپ یهال یو تحل هیاز تجز یبخش

 
1 Time Series Data 

2 systemic 
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و   کندیداده را فراهم م یرهایاز متغ یرا نشان دهد، که درک بهتر ایچرخه ر رفتا ای یمانند فصل 
 .کندیبهتر کمک م  ین یبشیبه پ

طور  به که  یموارد؛ شودیثابت استفاده م  ریغ یهاداده یبرا یزمان یهای سر لیو تحل هیتجز
مانند امور    یعی. صنارندیگیزمان قرار م  ریثاتحت ت  ایدر طول زمان در حال نوسان هستند    ئمدا
 چراکه   ،کنند  یاستفاده م  یزمان  یهایسر  لیو تحل  هیو اقتصاد اغلب از تجز  ی، خرده فروشیمال

و   هیاز تجز  یعال  یابازار سهام نمونه  لیو تحل  هیاست. تجز  ریی در حال تغ  شهیارز و فروش هم 
  یبرا  یانزم  یهای سر  لیو تحل  هی، تجزبیترت  نیبه هم   .در عمل است  یزمان  یهای سر  لیتحل
را از گزارش   ز یکند تا همه چی آل است و به هواشناسان کمک م  دهیآب و هوا ا  راتییتغ  ین یبش یپ

 ه یاز تجز  ییهانمونه  کنند.   ین یبشیپ  را   ندهیآ  یهاسال  ییآب و هوا  رات ییفردا تا تغ  ی آب و هوا
 در عمل عبارتند از:   یزمان  یهای سر  لیو تحل

 آب و هوا   یهاداده •

 ی بارندگ  یریگاندازه •

 (EKG)  1ضربان قلب   گیریاندازه •

   2نظارت بر مغز •

 فروش سه ماهه  •

 سهام   متیق •

 معامالت خودکار سهام  •

 نرخ بهره •

 هاو ویژگی هامجموعه داده
در نظر    های یکسانبا ویژگی   داده  اءیاز اش  یاتوان به عنوان مجموعهی ها را اغلب ممجموعه داده
، مورد،  دادیالگو، رو، نقطه، بردار،  رکورداز:  بارتند  داده ع  یش   کی  ی برا  گرید  یهاگرفت. نام 

شوند  ی م  فیتوص  یژگیو  یداده با تعداد  اءی. به نوبه خود، اشتیموجود  ایمشاهده    مثال،  نمونه،
به عنوان مثال،  .  دادیرو  کی دهند، مانند زمان وقوع  ی را نشان م  یش   کی  یاصل  مشخصاتکه  

جسم در طول زمان متفاوت    کی  یدما  ینهمچن رنگ چشم در افراد مختلف متفاوت است،  
ممکن است    ری از مقاد  یبا تعداد کم   نینماد  یژگیو  کیرنگ چشم    باید توجه داشت کهاست.  
از  نامحدود    یادبا تعد  یعدد  یژگیو  کیکه دما    ی(، در حالره ی، سبز و غی، آباهی، سیا)قهوه
 است.  عدب   ای  یژگی، مشخصه، وریمتغ  ،یژگیو  کی  گرید  یهانام   است.  ریمقاد

 
1 Heart rate monitoring 

2 Brain monitoring 
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ها در یک سطر هستند و هر  که در آن هر یک از شی اغلب یک مجموعه داده یک فایل است 
یک مجموعه   1-3ها است. به عنوان مثال، جدول  های این شی ستون مربوط به یکی از ویژگی 

که شامل اطالعات دانشجویان است. هر سطر به یک دانشجو اشاره دارد  دهد  داده را نشان می 
ره  کند، همانند شماهای دانشجویان را توصیف می یک ویژگی است که برخی از جنبه  و هر ستون

 دانشجویی، سال ورود، معدل و رشته تحصیلی. 

 ای از یک مجموعه داده شامل اطالعات دانشجویان نمونه 1-3جدول 
 رشته تحصیلی معدل  سال ورود دانشجویی شماره 

۹76۰۰1 
۹7412۰ 
۹۹۰245 

13۹7 
13۹7 
13۹۹ 

18.45 
1۹.۰3 
18.۹5 

 مهندسی کامپیوتر 
 علوم کامپیوتر 
 مهندسی برق 

 هاها کلی مجموعه دادهویژگی
  ی قابل توجه  ریها کاربرد دارد و تأثاز مجموعه داده  یاریبساستفاده از    هنگامکه  کلی   یژگیسه و
 .3و وضوح   2پراکندگی ،  1: ابعاد ازدارد، عبارتند    یادگیری ماشین  یهاکیتکن استفاده از  در  

در مجموعه داده دارند.   اءیاست که اش  ییهایژگیتعداد و  ، مجموعه داده  کیابعاد    ابعاد: ▪
هستند. در واقع،    ادیز  ایمتوسط  با بعد    یهامتفاوت از داده  یفیاز نظر ک  با بعد کم  یهاداده
  مشقت بُعدچندیبا ابعاد باال را    یهاداده  لیو تحل  هیمربوط به تجز  مسائلاوقات    یگاه
 ها کاهش ابعاد است.پردازش دادهشیمهم در پ  زهی انگ  کی،  لیدل  نی. به هم ندنامی م

دهند در یک مجموعه داده، پراکندگی تعداد رکوردهایی را در یک جدول نشان می   پراکندگی: ▪
  ی ش  کی  یهایژگیها اکثر واز مجموعه داده  یبرخکه مقداری ندارند. به عبارت دیگر در  

  ریمقاد  تنهامعموال    چراکه  ،است  تیمز  کی  پراکندگی،  یظر عملهستند. از ن  ۰  ریمقاد  یدارا
در زمان   یقابل توجه ییجوامر موجب صرفه  نیشوند. ا ورزی دست و  رهیذخ دیصفر باریغ

 شود.ی م  یسازرهیمحاسبه و ذخ

  ممکن است   وضوحها در سطوح مختلف  اغلب بدست آوردن داده  :)دقت نمایش(  وضوح ▪
  ن یدر وضوح مختلف متفاوت است. به عنوان مثال، سطح زم  اهداده  هایویژگی  همچنینو  

 هموار نسبتا    لومتریها کرسد، اما در وضوح دهیناهموار به نظر م  اریدر وضوح چند متر بس
  ار یوضوح بسسطح  دارد. اگر    وضوحبه سطح    یبستگ  زیها نموجود در داده  یاست. الگوها

 
1 dimensionality 

2 sparsity 

3 resolution 
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شود. اگر   حذف  بین نویزهادر    ای  الگو قابل مشاهده نباشد  کی، ممکن است  باشدخوب  
  ی فشار جو  راتییشود. به عنوان مثال، تغ  دیباشد، ممکن است الگو ناپد  کالن  اریوضوح بس

کند. در یم  عکسرا من   ییآب و هوا  یهاستمیس  گریها و دساعت، حرکت طوفان   اسیدر مق
 . ستندین  صیقابل تشخ  یی هادهیپد  نیچند ماه، چن   اسیمق

 باال های با ابعاد هایی از دادهنمونه 
 .دهدی مختلف را نشان م  یهانهیبا ابعاد باال در زم  یهامجموعه داده  ریز  یهامثال 
 بهداشت و درمان   یهاداده  :1 مثال
  کی  یهایژگیاست که تعداد و  جی را  بهداشت و درمان  یهابا ابعاد باال در مجموعه داده  یهاداده
به عباشد  بسیار بزرگتواند  ی م  مشخصفرد   فشار خون، ضربان قلب در حالت  ثال،  نوان م، 

 ن یا  در.  رهیموجود و غ  طی، قد، وزن، شرایبدن، سابقه جراح  ی من یا  ستمیس  تیاستراحت، وضع
 از تعداد مشاهدات باشد.  شتریها بیژگیها، معمول است که تعداد ومجموعه داده

 مالی  یهاداده  :2 مثال
  ک ی  یهای ژگیاست که تعداد و  جی را  یمال  یهاادهدر مجموعه د  نیبا ابعاد باال همچن   یهاداده

نرخ سود  ،  PEنسبت  حجم معامالت،    ،به عنوان مثال،  باشد  ادی ز  اریتواند بسی م   مشخصسهام  
از تعداد سهام   شتریب اریبس هاویژگی ها، متداول است که تعداد داده نوع از نیا در. رهیسهام و غ

 باشد.   یفرد

 ژنومیک  :3 مثال
  کی  یژن برا   یهایژگیدهد که در آن تعداد وی رخ م  کیژنوم  نهیاغلب در زمال  عاد بابا اب  یهاداده
 باشد.  میتواند عظی م   مشخصفرد  

 با ابعاد باال  یهاداده تیرینحوه مد
 با ابعاد باال وجود ندارد.   یهادر داده  کوچکتک تک ابعاد در سطح    لیو تحل  هیامکان تجز

و   که به زمان  میانجام ده  یدارامعن   لیو تحل  هیتا تجزها طول بکشد  ماه  ایممکن است روزها  
 ما به دنبال خواهد داشت:  یرا برا  یبا ابعاد باال مشکالت  ییهاداده  زشدارد. آمو  ازین  یادیز  هزینه

 .ابدیی م  شیاطالعات افزا  رهیذخ  یبرا  ازیمورد ن  یابعاد، فضا  شیبا افزا ▪

 . ابدییم  شیافزا  زیمدل ن  برازش بیش ابعاد، امکان    شیبا افزا ▪

 دارد.  در آموزش مدل  بیشتری  یزمان  یدگ یچیپ  تر،بیشابعاد   ▪

تجسم بهتر    یها را برا. با کاهش ابعاد، دادهمیداده با ابعاد باال را تجسم کن   کی  میتوانی ما نم  ▪
 . میدهیکاهش م  یسه بعد  ای  یبه دو بعد
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دو  عاد باال مدیریت شوند.  های با ابرو، برای مقابله با این مشکالت نیاز است تا دادههمین  از
 با ابعاد باال وجود دارد:   یهامقابله با داده  یروش معمول برا

 تر های کم انتخاب ویژگی .1

  ی است که به سادگ  نیبا ابعاد باال ا   یهااز برخورد با داده  یریجلوگ  یراه براترین  واضح 
  ی ریگمیتصم  یبرا یمختلف یهاروش . دیکن  انتخاب مجموعه داده  ازرا  یترکم یهایژگیو

 ها از مجموعه داده وجود دارد، از جمله: یژگیدر مورد حذف و
ستون داده شده در    کی اگر    مفقود شده:  ری از مقاد  یاریبا بس  ییهای ژگ ی وحذف   ▪

 د ی ، ممکن است بتوانمفقود شده باشد  های  داده  از  یادیز  ادیرمق  یمجموعه داده دارا
 .دیکن   حذفور کامل  آن را به ط  ادیبدون از دست دادن اطالعات ز

 ی ستون داده شده در مجموعه داده دارا  کیاگر    کم: انسی با وار  ییهای ژگ ی وحذف  ▪
 ، دیآن را حذف کن  د ی، ممکن است بتوانکه تغییرات بسیار کمی داردباشد  یر یمقاد
  ریبا سا  سهی در مقا  1پاسخ   ریمتغ  کیدر مورد    ید یاست که اطالعات مف  دیبع  زیرا
 ها ارائه دهد.یژگیو

پاسخ    ریبا متغ  یخاص  یژگیاگر و  پاسخ:  ریکم با متغ  یبا همبستگ  ییهای ژگی وف  ذح ▪
آن را از مجموعه داده حذف    دیتوانیندارد، احتماال م  یمورد عالقه ارتباط چندان

 باشد.  یدیمف  یژگیو  ،مدل  کیاست که در    دیبع  رایز  ،دیکن 

 هااستخراج ویژگی  .2

ی با ابعاد باال استخراج ویژگی است.  هاداده  ی مدیریتمتداول برا  ی هاکیاز تکن   گرید  یکی
  د یجد  یهای ژگیو  جادیمجموعه داده با ا   کی  یهایژگیکاهش تعداد و  یژگیهدف استخراج و

کاهش    دیمجموعه جد  نی( است. ای اصل  یهایژگیموجود )و سپس حذف و  یهایژگیاز و
را خالصه   هایژگیو  یلاطالعات موجود در مجموعه اص   شتر یبتواند ب  دیبا  ،هایژگیاز و  افتهی

مجموعه   بیتوان از ترکیرا م  یاصل  یهایژگیخالصه از و  خهنس  ک ی،  بیترت  نیکند. به ا
 کرد.  جادیا  یاصل

ب  و  نیتفاوت  و  یژگیانتخاب  استخراج  و  نیا  ی ژگیو  انتخاب  که    ت یاهم  یژگیاست 
کنار    کمتر مهم را  یهایژگیکرده و و  یبندموجود در مجموعه داده را رتبه  یهایژگیو

ها  که استخراج ویژگی با کاهش ویژگی، در حالیشود()هیچ ویژگی جدید ایجاد نمی  بگذارد
 شود. های موجود منجر میهای جدیدی از ویگیبه ایجاد ویژگی

 

 
1 Response Variable 
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 1دادهو ساخت   یگردآور 
  ی متفاوت  یهایبرآورده شود. استراتژ   دیاهداف و الزامات خاص خود را دارد که با  یاهر برنامه

منجر به    یازین  نی. چن بدست آید  انی در پا  ینانیقابل اطم   یتا خروج  ردیمورد استفاده قرار گ  دیبا
استفاده    ردمو  یاهداف متعدد  یتواند برایشود که بعدا می م  دیجد   یهامجموعه داده  جادیا  یِهدیا

  کار  کیانجام شود    یکه به صورت دست  یمجموعه داده بزرگ در صورت  کی  جادی. اردیقرار گ
ها داده  یتواند جمع آور  یم  3خزنده وب و    2تراشوب  مانند    ییهاه کننده است. اما روشخست

 تر کند.را آسان   لیو تحل  هیتجز  یمجموعه داده برا  جادیرا خودکار کرده و ا

 وب تراش 
هستند.    دیجد  یهای و استفاده از فناور  ینوآور  یبرا   ییهاامروز همه به دنبال راه  یرقابت  یایدندر  
وب   افتهیساختار  یهاخواهند به صورت خودکار به دادهیکه م  یکسان  یرا برا  یراه حل  راشت  وب

  افت یاز آن اطالعات در دیخواهیکه م یعموم تیدهد. اگر وب سای، ارائه مدکنن  دایپ یدسترس
  است.  دیمف  وب تراشها داشته باشد،  به داده  یمحدود  یفقط دسترس  اینداشته باشد    API  دیکن 

قرار م  یها، استخراج دادهیر کلبه طو افراد و مشاغل مورد استفاده  که    ردیگی وب توسط 
هوشمندانه    یریگمیتصم   یبرا،  وب در دسترس عموم  یهااز داده  یعیخواهند از حجم وسی م

به صورت    4درج -رونوشت  یسنت  یهاتوان با استفاده از روش ی روش را م  نیا  استفاده کنند.
  ی ترکم   نهیهز  رایز  ،شوندی داده م  حی خودکار ترج  یابزارهاموارد    شتری ب  انجام داد، اما در  یدست

  میمراحل مختلف تقستوان به  ی را م  وب تراش  ندی. کل فرآکنندی کار م   یشتری دارند و با سرعت ب
 :داد  حیتوض  ریطور خالصه به شرح زکرد و به

ها از آن  داده شوند که  انتخاب    دیبا یی  هات ی مرحله وب سا   نیدر ا  :5ها واکشی داده-فاز اول ▪
  یکه برا  ینترنتیپروتکل ا  کی ،  HTTPبا استفاده از پروتکل    توان یباشند. سپس م  یدسترس  قابل 

 را انجام داد.   ی شود، واکش ی سرور وب استفاده م   کیدرخواست از    افتیارسال و در

ج  مورد نظر، مرحله بعد استخرا   HTMLاسناد    یپس از واکش  :6استخراج اطالعات -فاز دوم ▪
مانند  ه  کیتکن   نیتوان با استفاده از چندیرا م  نیاست. ا  تیما از وب سا  ازیاطالعات مورد ن

 . متن انجام داد  یالگو  قیو تطب   HTML،DOM   ،XPath  هی تجز

 
1 Data collection 
2 web scraping 

3 web crawling 

4 copy-pasting 

5 Fetch data 

6 Extracting Information 
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سوم ▪ داده  -فاز  ن  :1ها تبدیل  مورد  اطالعات  استخراج  از  مکان   ازیپس  نظر  یهااز    مورد 
(URL داده ،)افته یتوان آن را به صورت ساختار  ی ند بود. سپس مها در قالب بدون ساختار خواه  

 کرد.   لیتبد  یسازره ی ذخ  ایارائه    ی، براpdf    ای  2، صفحه گسترده CSVمانند  

 های وب تراش تکنیک
  از یتوان بر اساس نیها مآن   نیوجود دارد که از ب   کردیرو  نی، چندوب تراش  یساز  ادهیپ  یبرا

  ن یتوان مشاهده کرد که ای وق، مبا توجه به موارد ف  روش را انتخاب کرد.  نیبهتر  سینوبرنامه 
  وب تراش دستیو عمدتا به دو دسته  رندیگی ها در مرحله استخراج مورد استفاده قرار مکیتکن 
در هر دسته   یاصل  یهاکیاز تکن   یبخش در مورد برخ  نیشوند. ای م  میتقسوب تراش خودکارو  

 دهد. یارائه م  را  هاآن  انیسب در منام  کیانتخاب تکن   یبرا  یانهیکند و زمی بحث م
 وب تراش دستی

  یسنت  درج-رونوشت  انجام داد.   یتوان به صورت دستیرا م  وب تراشکه    ستیتعجب ن  یجا
استخراج شوند به صورت    تی وب سا  کیاز    دی که با  ییها  است که در آن داده  یدست  کردیرو  کی

  از یمورد ن  یهاشوند. سپس دادهی م   درجسند    کیشده و در    ه رونوشتروبه عنوان یک گ  یدست
 اطالعات کم   یاوقات، برا  یشوند. گاهی مرتب م  افتهیساختار  شکلشده و به    یآوراز گروه جمع 

 کیتکن   نیبزرگ، ا  هایمجموعه داده  جادیباشد. اما در روند ا  کیتکن   نیتواند بهتری مروش    نیا
این روش    است.  یادیز  یدست  یشامل کارها  چراکه  ،تواند خسته کننده و مستعد خطا باشدی م

 مزایا و معایب زیادی دارد:
 مزایا ▪

  یهامهارت   یر یادگیبه    یاز ین  چراکه  ،وب تراش استروش    نیترمسلما ساده  
 این کار نیست. انجام    یبرا  دیجد

 کرده    یریاز خطاها جلوگ  وکند    یدهد تا هر نقطه داده را بررسیبه افراد اجازه م
 . داستخراج صرف نظر کن   نینامربوط در ح  یهااز داده  ای

   که    یتیبه وب سا  یاست که دسترس  دی، بعوب تراش دستیبا توجه به سرعت کند
 ، مسدود شود.دیکن یها را استخراج ماز آن داده

 معایب ▪

 وب ربات  کیدر حداکثر سرعت،  یاست. حت تراش وب روش  نیمسلما کندتر
 کند.یها عمل مداده  اجاستخرانسان در    کیاز    ترع یسر  یطور قابل توجه  بهتراش  

 
1 Data Transformation 

2 spreadsheet 
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  ها،  صحت داده  ت یاهم . بسته به  شودبا دقت انسانی نیز خطای انسانی حاصل می
 شما داشته باشد.  یبرا  یادیز  نهیتواند هزی م   یانسان  یخطا
 وب تراش خودکار 

دیگر وب تراش دستی، وب تراش خودکار وجود دارد که به دلیل سهولت استفاده و در طرف  
متفاوتی  های  اند. این رویکرد توسط تکنیکای یافته ن و هزینه، رواج فزایندهجویی در زماصرفه 

  ی ادیز  بیو معا  ایمزا  نیز  روش  نیا  پردازیم.ها میها را در ادامه به شرح آنشود که آنانجام می 
 دارد:
 مزایا ▪

 تراش  یبرا و  ع ی العاده سرفوق   ،وب  ثان  عمل کرده  در چند  را    هیصدها رکورد 
 د.کن می استخراج  

   مدرن    هایوب تراشها آسان است. اکثر  آناستفاده ازUIایسادهالعاده  فوق   یها  
آورده در  اجرا  به  هرکس  اندرا  به  م  یکه  نی اجازه  بدون  مهارت   ازیدهد    یهابه 

 ها را از وب خارج کند.، دادهیسینوکد 

 معایب ▪

 ند. باش  شتهدا  ازیدر مورد نحوه استفاده از خود ابزار ن  یممکن است به آموزش جزئ 
 کنند.یمشکل مقابله م   نیبا ا  ایسادهها  UI  یساز  ادهیاز ابزارها با پ  یبرخ

 صفحات وب های  وب تراشکنند  یم  یطور فعال سعها بهت یسا  از وب   یبرخ 
 . مسدود کنند  خود را

  قبل از استفاده از    شودمی   هیها. توصاستخراج داده  نیدر ح  یعدم کنترل انسان
داده امجموعه  تراشستخراجهای  وب  از  بررس  هاداده،  های خودکارشده    ی را 

 .دیکن 
 HTTPتجزیه 

ها  ساختار داده  ای  انهیزبان را،  یعیاز نمادها در زبان طب   یارشته  لیتحل  ندیفرا   1ه ی، تجزیبه طور کل
  ییهاگره   ای ازی با مجموعه سند معموال درخت   هیتجز  جهیدستور زبان است. نت  نیمطابق با قوان

درخت    کی،  HTMLسند    ی، پس از واکش HTML  هیساختار آن است. در تجز  انگری نما  است که
ح  هاگرهاز   می م  جادیا  هیتجز  نیدر  آن  از  اطالعات یشود که  صفحه،    2عناوین مانند  ه  یتوان 

پاراگراف 3سرصفحه  تشخ  یها،  با  را  برخ  HTML  یهاگره  صیصفحه  از   یاستخراج کرد. 

 
1 parsing 

2 heading 

3 title 
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 ه یتجز  ی توانند برای، مHTQLو    XQueryمانند  ه،  افتهیساختار هم ین  یهاجو دادهوپرس   یهازبان 
 . صفحه استفاده شوند  یمحتوا  رییو تغ  یابیو باز HTMLصفحات  

 DOMتجزیه 

DOM  در    یرابط کاربر   کی  جادیبا ا که    ساختار سند است  تی ریمد  یبرا  جیرا  1زیرساختار   کی
محتو  یدسترس و  ساختار  رو  نیا  ات یبه  بر  م  XMLاسناد    یاسناد  تجزهکند.  ی کار    هیمانند 
شود،  ی و اعمال م یواکش  DOMکننده   هیبا تجز  XMLسند  کی که  ی، هنگامHTML یهاکننده

و    اتیتوان محتویم  DOM. با کمک  ردیگیشامل همه عناصر سند شکل م  یدرخت  ساختار  کی
 . استخراج از آن استفاده کرد  یو برا  یساختار سند را بررس 

 XPathتجزیه 

XPath  2  ریزبان مس  ففمخXML    .توان در اسناد  از این فناوری میاستXML  ی دسترس  ی برا  
محتوا و  ساختار  در  مختلف  عناصر  استفاده کرد.  آن   یبه  برایم  نیهمچن   XPathها    ی تواند 

به ما امکان    XPathدارند.    XMLبا    یساختار مشابه  رایشود، ز  تفادهاس  HTMLدر اسناد    دسترسی
  HTMLبه عناصر    مایکه بتوانند مستق  میسیرا بنو  یدرخت، عباراتل  ک  یبررس  یدهد به جای م

  وب تراشتواند به عنوان  ی م  DOM  ،XPath  هی، پس از تجزیداشته باشند. به طور کل   یدسترس
ارائه    یبلکه در قالب عبارات  ،ستیزبان ن  کی  XPathشود.    ستفادها  هادر جهت استخراج داده

 رد. دا  ازیشود که به نحو خاص خود نی م

 CSSهای انتخاب کننده 

، استفاده از انتخاب  HTMLها از اسناد  استخراج داده  یبرا  هاوب تراش   جیرا  یهاکیتکندیگر  از  
 و  شودیاستفاده م  HTMLاسناد  یساز کپارچهی یاست برا یزبان 3CSS .است  CSS یهاکننده

  یهای ژگیر اساس و. بکندیم   فیرا توص XMLو   HTMLمانند  ه  افتهیعمدتا ارائه اسناد ساختار
نشان دادن  یبرا ره ی، شناسه و غیژگی مانند نوع، وه یمختلف یها، انتخاب کنندهCSSمختلف 

مطابقت و استخراج    یتوان برای موارد م  نیشود. از ای استفاده م  تیوب سا  یساختار و محتوا
 .استفاده کرد HTMLعناصر  

 
 
 

 
1 platform 

2 XML Path Language 

3 Cascading Style Sheets 
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ن   تطبیق الگوی می 
عبارات    1قیتطب   ک یتکن   کیمتن    یالگو  قیتطب  از  آن  در  با    یبرا  2منظم است که  مطابقت 

داده  HTML  یهابرچسب  استخراج  اسناد  و  از  م  HTMLها  منظم، ی استفاده  عبارات  شود. 
 HTMLکه  ییجا. از آنشوندیجستجو م یهستند که منجر به الگو توالی از حروف، یطورکلبه
رشته   بایتقر عبارات    لیتشک  یادیز  یهااز  است،  اینتوانند  ی م  ممنظشده  مطابقت  جا  در  با 
  HTML  ه یدر تجز  گزینه  نی. اما عبارات منظم ممکن است اولوارد عمل شوندمختلف    یهارشته

 شده وجود دارد. گم  یهامثل برچسب   یاشتباهاتنباشند، چرا که شانس مواجهه با  

 تراش  وب یهاکتابخانه
  موجود است. اما کدام   وب تراشانجام    یبرا   تونیپا   یهااز کتابخانه  یادیز  ی بسیارمجموعه

را    یریپذانعطاف   نیشتریبها  کتابخانه یک از این  کدام    ؟باید انتخاب شودپروژه خاص  یک    یبرا
  تون یکتابخانه مشهور پا   مرور چندین  قیاز طر  سواالت   نیبه ا  ییپاسخگو  این بخشد؟ هدف  ندار

 د. از آن مطلع باش  دیبا  یمنداست که هر عالقه  برای وب تراش
Requests 

Requests  یهاتوان درخواست ی م  آن  قی است. از طر  وب تراش  یبرا  تونی کتابخانه پا  نیتریاساس  
HTML    به تا داده  تیسرور وب سا  کیرا  را  ارسال کرد  باز  ازها  ا  یابیصفحه وب    نیکند. 

  تون یه پاکتابخان  نیا.  ردیگی وب مورد استفاده قرار م  دنیخراش  ندیفرآ  یکتابخانه در مرحله واکش
به کاربران    ییباال  یریپذانعطاف   GET   ،POSTمانند  HTTP  یهابا ارائه انواع مختلف درخواست 

ا  .دهدی م آنجا که  برای م  تنهااست که    پایهکتابخانه  یک    نیاز  صفحات وب    یواکش  یتواند 
 رو   همیناز    ها از آن استفاده کرد.داده   گردآوری  یتوان به صورت جداگانه برای م استفاده شود، ن

 شود.   بیترک  گرید  یهابا کتابخانه  دیبا  نانیقابل اطم   یبدست آوردن خروج  یبرا
صفحه وب   کیخام    HTMLبدست آوردن    م؟یکتابخانه استفاده کن   نیاز ا  میتوانیچگونه م
. دیخود را استخراج کن   ازیمورد ن  یهاکرده و داده  هیآن را تجز  دی سپس با،  است  یاکار ساده 

 دهیم. می   3را تراش  "یادگیری عمیق"در مورد    ایپد  یکیکه در آن صفحه و  م ین یبب ا  ر  یمثال   دییایب
های داخلی پایتون گنجانده شده است، با این حال اگر  اغلب در کتابخانه  Requestsکتابخانه  
 وارد کنید، کافی است تا دستور زیر را در خط فرمان اجرا کنید:توانید آن را  به دالیلی نمی

> pip install requests 

 
1 matching technique 

2 Regular expressions 

3 scrape 
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به    GETدرخواست    کی  دی. سپس، بامیآن را به پروژه خود وارد کن   دی پس از نصب کتابخانه، با
URL  میارائه دهمورد نظر : 

In    [1]: import requests 

r = requests.get('https://fa.wikipedia.org/wiki/یری_عمیق  ('یادگ
print(r.content) 

Out [1]: b'<!DOCTYPE html>\n<html class="client-nojs" 

lang="fa" dir="rtl">\n<head>\n<meta charset="UTF-
8"/>\n<title>....... 

 

LXML 

توان از آن به عنوان  یداشت که نم   یتیمحدود  Requests  قسمت قبل بیان شدطور که در  همان
  پایتون است در    XMLو    HTML  هیتجزبرای    ابزار سریع   کی،  LXMLکننده استفاده کرد.    هیتجز

آن می  از  از صفحات وب استفاده  و استخراج داده  هیتجز  یبرا  توانکه  این کتابخانه  .  کردها 
کند.  یتر مرا آسان  کاربردکند و ی استفاده م تونیپا  APIکنندگان است و از هیاز اکثر تجز ترع یسر

 LXMLشود  ی ث مباعاز همین رو  کند.  ی کار نم   یشده به خوب  یح طرا  فیضع  HTMLاما با اسناد  
 داشته باشد.   یترکم   یریپذها انعطاف کتابخانه   ریبا سا  سهی در مقا

 برای نصب این کتابخانه کافی است که در خط فرمان دستور زیر را اجرا کنید:
> pip install lxml 

)با این حال فقط    میصفحه وب نشان ده  کیرا در    وندهای همه پ  میکن ی م  یمثال سع  نیدر ا
آ از  نمایش مینتعدادی  به  در خروجی  را  از    .گذاریم(ها   یبرا  Requests  کتابخانهما مجددا 

 .میکن یاستفاده م LXMLآن با استفاده از    هیصفحه وب و سپس تجز HTMLکد خام    افتیدر

In    [1]: import requests 

import lxml.html 

r = requests.get('https://fa.wikipedia.org/wiki/ یری_عمیقی ادگ ') 

content = r.content 

doc = lxml.html.fromstring(content) 

for element in doc.xpath('//a/@href'): 

  print(element) 
Out [1]:  

https://da.wikipedia.org/wiki/Deep_learning 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deep_Learning 

https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_profundo 

https://et.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCgav%C3%B5pe 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Ikaskuntza_sakon 
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https://fi.wikipedia.org/wiki/Syv%C3%A4oppiminen 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_profond 

https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento_profondo 

https://ms.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran_dalam 
..... 

ها و چاپ آن  میکرد  دایکه پ  ییوندهایانتخاب تمام پ  یبرا  XPathباال، از عبارت  قطعه کد  در  
 .میاه استفاده کرد

BeautifulSoup 

BeautifulSoup  پا  کی براست    تونی کتابخانه  فا  یاکه  از  اطالعات  و   XML  یهال یاستخراج 
HTML  کند  ی به شما کمک م  رایشود، زی م  دهینام  بایز  یلیبه دال  کتابخانه  نیا  شود.ی استفاده م

مورد عالقه   ی ها، در آن حرکت کرده و فقط دادهدیکن   هیاستخراج شده را با سهولت تجز  یهاداده
خود را بدست آورده   تیسهولت استفاده محبوب  لیبه دل  BeautifulSoup  . دیخود را انتخاب کن 
 یاست که برا  کتابخانه این  ن یمهم ا  یایاز مزا  یکی  کندتر است.  LXMLبا    سهیاست، اما در مقا
سا نوع وب  است  یتیهر  نت  1ی کدگذار   صیتشخ  ییتوانا)  مناسب  در  و    افت یدر  جهیصفحه 

دق متن  قیاطالعات  از  داراست(  HTMLتر  م  را  همراه  یو  انجام   یبرا  Requestsبا  تواند 
توان  یبه روند، م  دنیسرعت بخش  یبرا  و استخراج استفاده شود.  یمراحل واکش  زیآم  تی موفق

 کرد.  بیترک LXMLکننده    هیآن را با تجز
 برای نصب این کتابخانه کافی است که در خط فرمان دستور زیر را اجرا کنید:

> pip install bs4 

چاپ کنیم  های مثال قبل را تجزیه کرده و محتوای آن را  اراگراف ه پهم   میکن ی م   یمثال سع  نیدر ا
 ها در اینجا نمایش داده شده است(: )تنها چند مورد از آن

In    [1]: import requests 

from bs4 import BeautifulSoup 

r = requests.get('https://fa.wikipedia.org/wiki/یادگیری_عمیق') 
content = r.content 

soup = BeautifulSoup(content, features="html.parser") 

for element in soup.findAll('p'): 

  print(element.text) 
Out [1]:  

ه توانند لبهتر میهای پستبرای مثال، در پردازش تصویر، الیه ها را تشخیص دهند، در حالی ک
ها، را ی انسان، همچون حروف یا چهرههای پرمعناتر براتر ممکن است ویژگیهای عالیالیه

 .تشخیص دهند

 
1 encoding 
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یری عمیق، روش یری ماشین سنتی، بیشتا قبل از پیدایش یادگ هایی از حد به بازنماییهای یادگ

ه از داده)انتخاب ویژگی ها، نیاز به یک متخصص آورند، وابسته بودند. این روشها بدست میها( ک
ه، این دهد. حال آن صورت دستی انجامها را بهیژگیدر دامنه موضوع داشت تا استخراج و ک

یری عمیق انگیز و زمانها به صورت دستی فرآیندی چالشاستخراج ویژگی بر است. پیدایش یادگ
ه میسرعت جایگزین این روشتوانست به ها را توانست استخراج ویژگیهای سنتی شود. چرا ک

 وردصورت خودکار متناسب با هر مساله بدست آبه

" برای محتوای  html.parserکننده "گفتیم که از تجزیه    BeautifulSoupدر قطعه کد قبلی به  
 را برای ما انتخاب کند.  <P>های  استخراج شده استفاده کرده و همه برچسب 

Selenium 

  ی هاتیتوانند با وب سایهستند که نم   یتیمحدود  یدارااند  هذکر شد   ی که تاکنونیهاکتابخانه 
در    ایصفحات وب پو  کار کردن با  شودسبب میامر    نیکار کنند. ا  ه با جاوااکسریپتی شدطراح

  تراش   وب  نهیزمها در  چالش   نیاز بزرگتر  یکی  ایمشکل باشد. کار با صفحات وب پووب تراش  
اما   کتابخانه  یکی  Seleniumاست  م  تونیپا   یهااز  ای است که  بر  غلبه کند.   نیتواند  مشکل 
Selenium  از  دیتوانیکه م ی معن  نیوب است، به ا وریدرا ک ی و بر وب  یمنبع باز مبتن زار اب کی

 .دیاستفاده کن   جینتا  افتیدکمه و در  یک  یبر رو  کیصفحه وب، کل  کیباز کردن    یبراآن  
دهد تا رفتار  ی به کد اجازه م   نیهمچن   است.  یابزار مبتد  کی   Seleniumقدرت آن،    رغمیعل

  یو اجرا  یر یکتابخانه بارگ  ن یا   یاصل  یهات یاز محدود  یکی،  ن حالبا ایکند.    دیانسان را تقل
برای م  سبب  کههر صفحه است    یبرا  پتیاسکرجاوا   ی هاپروژه  یشود روندها کندتر شوند و 

 بزرگ مناسب نباشند.

 فرمان دستور زیر را اجرا کنید:برای نصب این کتابخانه کافی است که در خط  
> pip install selenium 

به کمک    یازیصفحه وب ن  ات ی محتو  افتیدر  یبرا  Seleniumبا استفاده از  که    دیته باشداش  توجه
  نکهیاز ا   پس  !انجام دهد  ییتواند همه کارها را به تنها ی م  ومیسلن   رای، زمیندار   گرید  یهاکتابخانه 
خط    دیرا با  URLو کدام    استفاده کنیم  chromedriver  قصد داریم از  که  میوب گفت  وریبه درا

در .  میهست  یزیچه چ  یاستخراج شده در جستجو  یهاکه در داده  میمشخص کن   دی، باتراش دهد
 :میکن   افتیرا در  وندهای دوباره همه پ  میکن   یسع  این مثال

In   

[1]: from selenium import webdriver 

from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager 

import requests 

from selenium import webdriver 

chrome_options = webdriver.ChromeOptions() 

chrome_options.add_argument('--headless') 

chrome_options.add_argument('--no-sandbox') 
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chrome_options.add_argument('--disable-dev-shm-usage') 
wd = webdriver.Chrome('chromedriver',chrome_options=chrome_options) 

driver=webdriver.Chrome('chromedriver',chrome_options=chrome_option

s) 

driver.get('https://fa.wikipedia.org/wiki/یری_عمیق  ('یادگ
links = driver.find_elements_by_tag_name('a') 

for element in links: 

  print(element.get_attribute('href')) 
Out 

[1]: 
https://da.wikipedia.org/wiki/Deep_learning 
https://de.wikipedia.org/wiki/Deep_Learning 
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning 
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_profundo 
https://et.wikipedia.org/wiki/S%C 3% BCgav%C 3% B5pe 
https://eu.wikipedia.org/wiki/Ikaskuntza_sakon 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Syv%C 3% A4oppiminen 

 

 

 ها سازی و ارائه دادهذخیره
ها  داده  ها،قالب از    یبرخهای مختلفی ذخیره کرد.  قالب ها را در  توان آن می   هابسته به ماهیت داده 

، گرید  یکه برخ  ی، در حالشوندکنترل میها  نیتوسط ماش  یکنند که به راحتیم  ره یذخ  یارا به گونه
  ورد  کروسافتیانسان قابل خواندن است. اسناد ما  یکنند که برایم  رهیذخ  یاها را به گونهداده
از موارد اول هستند. در    ییها مونهن  XMLو    CSV ،  JSON  ،در مقابل   است.  یاز دوم  یاهنمون

ها بحث کرده سازی دادههای ذخیرهابتدا مختصری در مورد هر یک از این قالب ،  ادامه این بخش
  . کرد  میخواه  یشوند را بررسیها کنترل من یکه توسط ماش  ییهالیفاچنین  نحوه خواندن  و سپس  
CSV  ( 1مقادیر جداشده با ویرگول) 

  ل یفا  کیدر  است.   CSVها که با آن آشنا خواهیم شد فایل  اولین فایل قابل خواند توسط ماشین
CSV  ،تبادل    یبرا  یراه  نی. اشوندمی جدا  از یکدیگر    ویرگولبا استفاده از    هاهای دادهستون
صحبت    گریکدیبا    مایند مستقانتویاست که لزوما نم   ییهابرنامه  ن یدر ب  افتهیساختار  هایداده
 کنند.

 در پایتون  CSVهای نحوه وارد کردن داده

ماژول    CSV  یلفا  یکخواندن    یبرا  یمختلف   یهاروش  از  دارد که  کتابخانه    یا  CSVوجود 
pandas  کندی استفاده م: 

 
1 Comma-Separated Values 
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خواندن    یرا برا  ییهااست که کالس   یتونپا  یهااز ماژول   یکی  CSVماژول    :csvماژول   ▪
 کند.ی فراهم م  CSV  یلجداول در قالب فا  هایداده  و نوشتن

است که     یتونباز پا -منبع   یهااز کتابخانه   یکی  pandasکتابخانه    :pandas  کتابخانه ▪
 دهد.یها  ارائه مداده  یلو تحل   یهتجز  یهایکابزارها و تکن 

 ()csv.readerبا استفاده از 

  را توسط پایتون باز کرده و  CSVدر قابل    ایتوان فایل دادهبا استفاده از چند خط کد زیر می 
شکلداده به  را  پا  یمکن   یلتبد  یها  آن   یتونکه  رابتواند  زیردر    درک کند.  ها  تابع    قطعه کد  از 

csv.reader()  یلخواندن فا  یبرا  data.csv  نگاشت ها  یست ها را به لداده  تاشود  ی استفاده م  
 :کند

In    [1]: import csv 

  

# opening the CSV file 

with open('data.csv', mode ='r')as file: 

    

  # reading the CSV file 

  csvFile = csv.reader(file) 

  

  # displaying the contents of the CSV file 

  for lines in csvFile: 

        print(lines) 
Out [1]:  

['id', 'name', 'age', 'Field of Study'] 

['9396321', 'sara', '26', 'electrical engineering'] 

['9496328', 'mahsa', '24', 'Computer Engineering'] 

['9896325', 'maryam', '23', 'computer science'] 

['9496352', 'sepideh', '25', 'electrical engineering'] 

['9896389', 'sima', '26', 'computer science'] 

['9896325', 'mina', '21', 'electrical engineering'] 

شود )حالت خواندن را هنگام ی باز م 'r' در حالت ()open متدبا استفاده از  CSV یلدر ابتدا، فا
کردن   م  یلفا   یکباز  شیمشخص  بر  یلفا  یکند( که  تابع   .گرداندی م  را  خروجی  سپس، 

csv.reader(file)  در متغیرcsvFile  یر متغشود. ذخیره می csvFile  خواننده  یک در حال حاضر
CSV  خواننده    یندارد. ا  یارباز شده را در اخت  یلبا فاCSV  یلفا  یهادادهتا  دهد  ی به ما امکان م  

   .یممشاهده کن   یبه راحت  یتونخود را با استفاده از دستورات ساده پا
استثنا را ساده    یریتدم  یراز  ،شودی استفاده م  ()openهمراه با متد    "with"  یدیکلمه کل  :توجه

 . بنددیرا م CSV  یلکرده و به طور خودکار فا
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 ()csv.DictReaderبا استفاده از 

شود سپس  ی باز م  ()open  متدبا استفاده از    CSV  یلاست، ابتدا فا  یمشابه روش قبلاین روش  
  شنریبه یک دیک  CSV  یلموجود در فا  هایداده  csvاز ماژول    DictReaderبا استفاده از کالس  

 شود:نگاشت می 

In    [1]: import csv 

  

# opening the CSV file 

with open('data.csv', mode ='r')as file: 

    

  # reading the CSV file 

  csvFile = csv.DictReader(file) 

  

  # displaying the contents of the CSV file 

  for lines in csvFile: 

        print(lines) 
Out [1]:  

OrderedDict([('id', '9396321'), ('name', 'sara'), ('age', '26'), 

('Field of Study', 'electrical engineering')]) 

OrderedDict([('id', '9496328'), ('name', 'mahsa'), ('age', 

'24'), ('Field of Study', 'Computer Engineering')]) 

OrderedDict([('id', '9896325'), ('name', 'maryam'), ('age', 

'23'), ('Field of Study', 'computer science')]) 

OrderedDict([('id', '9496352'), ('name', 'sepideh'), ('age', 

'25'), ('Field of Study', 'electrical engineering')]) 

OrderedDict([('id', '9896389'), ('name', 'sima'), ('age', 

'26'), ('Field of Study', 'computer science')]) 

OrderedDict([('id', '9896325'), ('name', 'mina'), ('age', '21'), 

('Field of Study', 'electrical engineering')]) 

 ()pandas.read_csvبا استفاده از 

برای آسان و ساده است.    یارسب  pandasنه  با استفاده از توابع کتابخا  CSV  یلفا  یکخواندن  
 شود.یماستفاده   pandasکتابخانه    ()read_csv  متد  از  CSVهای  های فایل خواندن داده

In    [1]: import pandas 

  

# reading the CSV file 

csvFile = pandas.read_csv('data.csv') 

  

# displaying the contents of the CSV file 

print(csvFile) 
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Out [1]:  

        id     name  age          Field of Study 
0  9396321     sara   26  electrical engineering 
1  9496328    mahsa   24    Computer Engineering 
2  9896325   maryam   23        computer science 
3  9496352  sepideh   25  electrical engineering 
4  9896389     sima   26        computer science 
5  9896325     mina   21  electrical engineering 

 بهآن را    یهارا خوانده و داده  data.csv  یلفا  pandasکتابخانه  ()read_csv  متددر برنامه فوق،  
 کند.نگاشت می   یدو بعد  یستل  یک

XML (1ر یپذگسترش ی گذارزبان نشانه ) 
XML  توان  ی م   نیبنابرا  ،باشد  نیماش  یانسان و هم برا  یاست که هم قابل خواندن براشده  یطراح

برا آن  داده  رهیذخ  یاز  انتقال  دنها  و  در  و    یوتریکامپ  یهاستم یس  ،یواقع   یایاستفاده کرد. 
در قالب    XML  یهااز آنجا که داده  ،ناسازگار هستند  هایقالب   با  هاییداده  یداده حاو  یهاگاه یپا

ها را فراهم داده  رهیذخ  یافزار براافزار و سختمستقل از نرم   یشوند، راهیم  ره یمتن ساده ذخ
مختلف به اشتراک گذاشته شود   یهاتواند توسط برنامه یرا که م  ییهاداده  جادیامر ا  نیاکند.  ی م
 :دیکن ی را مشاهده م XMLاز صفحه    یانمونه  نجایدر ا  کند.ی تر مساده   اریبس

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<breakfast_menu> 
<food> 
    <name>Belgian Waffles</name> 
    <price>$5.95</price> 
    <description> 
   Two of our famous Belgian Waffles with plenty of real maple syrup 
   </description> 
    <calories>650</calories> 
</food> 
<food> 
    <name>Strawberry Belgian Waffles</name> 
    <price>$7.95</price> 
    <description> 
    Light Belgian waffles covered with strawberries and whipped cream 
    </description> 
    <calories>900</calories> 
</food> 
</breakfast_menu>  

 
1 eXtensible Markup Language 
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 در پایتون  XMLهای نحوه وارد کردن داده
برا  یادیز  یابزارها  Elementreeماژول   اخت  XML  یهایل فا  ورزیدست  ی را  قرار   یاردر  ما 

  یچبه نصب ه  یازین  ینبنابرا  موجود است،  یتونکتابخانه استاندارد پا   این ماژول دردهد.  ی م
کل    یشنما  یرا برا  ییهاروش   ElementTree. ماژول  استفاده از آن نیست  یبرا  یماژول خارج

عنوان    XMLسند   م  یکبه  ارائه  ابتدا کالس  XML  یلفا  یکخواندن    یبرا  دهد.یدرخت   ،
ElementTree    کتابخانه در  م  XMLموجود  وارد  فایمکن یرا  نام  متد    XML  یل. سپس،  به  را 

ElementTree.parse()  یلفاوالد    برچسب  بعد از آنشروع شود.    یهتا تجز  یمکن یمنتقل م  
XML    را با استفاده ازgetroot()  یلوالد فا  برچسب . سپس  یمکن ی م  یافتدر  XML  یشرا نما  

 شود. ی استفاده م  root[0].attrib  برچسب والد از-یرز  یهایژگی بدست آوردن و  یبرا  . یمده  یم
 صورت زیر داشته باشیم:به  XMLکه یک فایل  با فرض این 

<model> 
  <child name=”Acer” qty=”12”>Acer is a laptop</child> 
  <unique>Add model number here</unique> 
  <child name=”Onida” qty=”10”>Onida is an oven</child> 
  <child name=”Acer” qty=”7”>Exclusive</child> 
  <unique>Add price here</unique> 
  <data>Add content here 
     <family>Add company name here</family> 
     <size>Add number of employees here</size> 
  </data> 
</model> 

 دهد:در پایتون نشان می  Elementreeآن را با استفاده از ماژول    خواندنقطعه کد زیر نحوه  
In    [1]: import xml.etree.ElementTree as ET  

 

# Pass the path of the xml document  

tree = ET.parse('data-text.xml')  

 

# get the parent tag  

root = tree.getroot()  

 

# print the root (parent) tag along with its memory 

location  

print(root)  

 

# print the attributes of the first tag   

print(root[0].attrib)  
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# print the text contained within first subtag of the 5th 

tag from the parent  

print(root[5][0].text) 
Out [1]:  

<Element 'model' at 0x0000028C44F2F548> 

{'name': 'Acer', 'qty': '12'} 

Add company name here 

 

JSON (1پت یجاوااسکر  ءیش ی گذارنشانه) 
JSON  ها  انسان   یبرا  آن  خواندن و نوشتنکه نه تنها   است  و رایج  قالب تبادل داده سبک  کی

  نیترج یاز را  یکی  نیهمچن   آسان است. نیز    هان یماش  یآنها برا  دیو تول  هیبلکه تجز  ،آسان است
صفحه از آن    روی  پتیاسکرجاوا  ها بهها هنگام انتقال دادهتیسااست که وب  ایداده  یهاقالب 

 کنند.ی استفاده م

 JSON ست:دو ساختار ساخته شده ا  یبر رو 
مقدار.  یهااز جفت  یامجموعه  ▪ و  زبان  نام  ا  یهادر  ، یش  کیبه عنوان    نیمختلف، 

 .شودیدرک م  یانجمن   هیآرا  ایخورده    دی کل  ستی، لسازدرهم، جدول  دیکشنری  رکورد،
دنباله   ای  ستی، بردار، لهیآرا کیبه عنوان  نیها، اثر زبان اک در .ری مرتب از مقاد یفهرست ▪

 قابل درک است. 

ب اطالعات  تبادل  و    نیهنگام  داده2دهنده سرویس مرورگر  ارسال ،  متن  به صورت  فقط  ها 
  JSONو    م یکن   لیتبد  JSONرا به    JavaScript  یهر ش  میتوانی است و ما م  یمتن   JSONشوند.  ی م

را  دهندهسرویسشده از  افتیدر  JSONهر  میتوانیم نیهمچن . مین ال کارس  دهندهسیرا به سرو
  پتیجاوااسکر  اء یها به عنوان اشبا داده  میتوانیم  بیترت  نی. به امیکن   لیتبد  پتیجاوااسکر  اءیبه اش

داده   افتیاز نحوه ارسال و در  ییهابه نمونه  د ی. اجازه دهمیکن  رکا  دهیچیو ترجمه پ  هیبدون تجز
 ی کنیم. نگاه JSONاز    با استفاده
آن را به    میتوانیشوند، م  رهیذخ  پتیجاوااسکر  یش  ک یها در  اگر داده  ها:ارسال داده .1

JSON مثال آورده شده است:   کی  ری. در زمیارسال کن   دهندهسرویس کرده و به    لیتبد 
<!DOCTYPE html> 

    <html> 

    <body> 

    <p id=“demo”></p> 

    <script> 

        var obj = {“name”:“Milad”, “age”:29, “state”: “Tehran”}; 

 
1 JavaScript Object Notation 
2 server 
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        var obj_JSON = JSON.stringify(obj); 

        window.location = “json_Demo.php?x=” + obj_JSON; 

    </script> 

    </body> 

    </html> 

ها را  آن  میتوانی م  د،ن باش  JSONشده با فرمت    افتیدر  یهاگر دادها  ها: دریافت داده .2
 : به عنوان مثال.  میکن   لیتبد  پتیجاوااسکر  یش  کیبه  

<!DOCTYPE html> 

    <html> 

    <body> 

    <p id=“demo”></p> 

    <script> 

        var obj_JSON = “{“name”:“Milad”, “age”:29, “state”:   “Tehran”}”; 

       var obj = JSON.parse(obj_JSON); 

      document.getElementById(“demo”).innerHTML=obj.name; 

    </script> 

    </body> 

    </html> 

 در پایتون JSONهای نحوه وارد کردن داده
  JSONبه نام    یبسته داخل  کی  یدارا  تونیآسان است. پا  اریبس  تونیدر پا  JSON  یش  کی  یبارگذار 

را    یادیز  متدهای JSONماژول    این استفاده شود.   JSON  یهاکار با داده  یتواند برای است که م
کمک   JSON  لیبه ما در خواندن فا  ()loads  ها، متدمتداین    نی دهد که در بیما قرار م  اریدر اخت

 صورت زیر داشته باشیم: به JSONکه یک فایل  با فرض این  کند.ی م
[ 

 { 

  "Name": "Debian", 

  "Version": "9", 

  "Install": "apt", 

  "Owner": "SPI", 

  "Kernel": "4.9" 

 }, 

 { 

  "Name": "Ubuntu", 

  "Version": "17.10", 

  "Install": "apt", 

  "Owner": "Canonical", 

  "Kernel": "4.13" 

 }, 

 { 

  "Name": "Fedora", 

  "Version": "26", 

  "Install": "dnf", 

  "Owner": "Red Hat", 

  "Kernel": "4.13" 

 }, 
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 { 

  "Name": "CentOS", 

  "Version": "7", 

  "Install": "yum", 

  "Owner": "Red Hat", 

  "Kernel": "3.10" 

 }, 

 { 

  "Name": "OpenSUSE", 

  "Version": "42.3", 

  "Install": "zypper", 

  "Owner": "Novell", 

  "Kernel": "4.4" 

 }, 

 { 

  "Name": "Arch Linux", 

  "Version": "Rolling Release", 

  "Install": "pacman", 

  "Owner": "SPI", 

  "Kernel": "4.13" 

 }, 

 { 

  "Name": "Gentoo", 

  "Version": "Rolling Release", 

  "Install": "emerge", 

  "Owner": "Gentoo Foundation", 

  "Kernel": "4.12" 

 } 

] 

 دهد:در پایتون نشان می  JSONبا استفاده از ماژول    قطعه کد زیر نحوه خواندن آن را
In    [1]: import json 

# Opening JSON file 

json_data = open('data.json').read() 
# returns JSON object as 

# a dictionary 

data = json.loads(json_data) 
# Iterating through the json 

# list 

for item in data: 

    print (item) 
Out [1]:  

{'Name': 'Debian', 'Version': '9', 'Install': 'apt', 'Owner': 

'SPI', 'Kernel': '4.9'} 

{'Name': 'Ubuntu', 'Version': '17.10', 'Install': 'apt', 

'Owner': 'Canonical', 'Kernel': '4.13'} 



 
ها و ابزارها: مبانی، مفاهیم، الگوریتمیادگیری ماشین و علم داده  104  

 
 

{'Name': 'Fedora', 'Version': '26', 'Install': 'dnf', 'Owner': 

'Red Hat', 'Kernel': '4.13'} 

{'Name': 'CentOS', 'Version': '7', 'Install': 'yum', 'Owner': 

'Red Hat', 'Kernel': '3.10'} 

{'Name': 'OpenSUSE', 'Version': '42.3', 'Install': 'zypper', 

'Owner': 'Novell', 'Kernel': '4.4'} 

{'Name': 'Arch Linux', 'Version': 'Rolling Release', 

'Install': 'pacman', 'Owner': 'SPI', 'Kernel': '4.13'} 

{'Name': 'Gentoo', 'Version': 'Rolling Release', 'Install': 

'emerge', 'Owner': 'Gentoo Foundation', 'Kernel': '4.12'} 

 
 ها دادهسازی و آماده پردازشپیش 

  ل یبه دل  یها کامل باشند. ممکن است مشکالتداده  میته باشنتظار داش است که ا  دور از تصور
  ر ی مقادبرخی  ها وجود داشته باشد. ممکن است  داده  یآورجمع   ندینقص در فرآ   ای   یانسان  یخطا

وجود داشته باشد. به    یتکرار  ای  یجعل   ای، ممکن است اشگری در موارد دو    وجود نداشته باشد
در دو آدرس    رایوجود داشته باشد که اخ  یفرد  یونده متفاوت براعنوان مثال، ممکن است دو پر

ها موجود باشند و خوب به نظر برسند، ممکن اگر همه داده  یکرده است. حت  یمختلف زندگ
اما وزن آن  متر است،    2فرد    کیقد    ، به عنوان مثال،وجود داشته باشد  ییهای است ناسازگار

   است.  لوگرمیک  2تنها  
  ی هاتم یتوسط الگور  ازیها به شکل مورد ننادر است که مجموعه داده  اریبس،  هاعالوه بر این

ها در قالب جداول  به ساختار داده  ازیعلم داده ن  یهاتم یعلم داده در دسترس باشند. اکثر الگور
ها  داده   دیباشند، با  یگریها در قالب ددارند. اگر دادهها در ستون ها  ی ژگیبا رکورد در سطرها و و

ها نیاز به رو، دادهاز همین شوند.  لیتبد ازیها به ساختار مورد ندادهای نگاشت کرد تا  نهه گورا ب
 دارند.    و تبدیل  تمیزسازی

 ها سازی دادهتمیز
فرآدادهسازی  زیتم  براداده  یسازآماده   ندیها  تحل  هیتجز  یها   یهاداده  رییتغ  ایبا حذف    لیو 

  لیو تحل  هیها معموال در تجزداده  نیا  .نامناسب است  لبقا  ای  یربط، تکراری نادرست، ناقص، ب
را    ینادرست   ج ینتا  ایممکن است روند کار را مختل کرده    رای، ز ستندین  د یمف  ا ی  یها ضرورداده

ذخ نحوه  به  بسته  دهند.  پاسخ   ره یارائه  و  روش   یهااطالعات  نظر،    ی برا  یمختلف  یهامورد 
  جاد یا  یها صرفا در مورد پاک کردن اطالعات برادهادسازی  زی تم   .ها وجود داردداده  تمیزسازی
ها به حداکثر رساندن دقت مجموعه داده  یبرا  یراه  افتنی، بلکه  ستین  دیجد  یهاداده  یفضا برا
شود،  ی علم داده در نظر گرفته م   یدر مبان   یک عنصر اساسیها به عنوان  داده  سازی زیتم   .است

نادرست    یهاداده  قابل اعتماد دارد.  یهاو کشف پاسخ   لیو تحل  هیتجز  ندیآدر فر  ینقش مهم   رایز
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  ی ادیز  ریثاها تو درک داده  تمیزسازی، نحوه  نیبنابرا  شود.ینادرست م  جیناسازگار منجر به نتا  ای
   دارد.  جی نتا  تیفیبر ک

کند تا    لیو تحل  هیرا تجز  تیجمع  یبه عنوان مثال، دولت ممکن است بخواهد آمار سرشمار 
من کدا  ردیبگ  میتصم  به هزم  ز  یشتری ب  یگذارهیو سرما  نهیاطق  نرساخت ی در    از یها و خدمات 

اشتباه مهم   یمال  ماتیاز تصم   یریجلوگ  ی معتبر برا  یهابه داده  یمورد، دسترس  نیدارند. در ا
ها  از شرکت   یارید. بسن باش  نهیتواند پرهزی نادرست م  یهاتجارت، داده  یایدر دنیا    خواهد بود.

  و   مانند اطالعات تماس  یکنند که اطالعاتی استفاده م  یاطالعات مشتر  یهاداده  مجموعهاز  
  مجدد ارسال    نهیها ناسازگار باشند، شرکت هزاگر آدرس کند. به عنوان مثال،  ی آدرس را ثبت م

 شود.یرا متحمل م  انی از دست دادن مشتر  یحت  اینامه  
 ین دلیل که تنها به ا  غلبه کند،  دهی چیپ  تمی الگور  یک  تواند بریساده م  تمی الگور  کی

 به آن داده شده است. باال  تیف یو با ک یکاف یهاداده

 1مفقود شده  مقادیر
نداشته وجود  آن    ریاز مقاد  یها در قالب مناسب باشند، اما برخاوقات ممکن است داده  یگاه
بگ  ی. جدولباشد نظر  در  برخ  کهاست    یاطالعات مشتر   یکه حاو  دی ریرا  آن  از شماره    یدر 
 شته وندا یاز مردم تلفن خانگ یکه برخ تواند این باشددلیل آن می خانه وجود ندارد.  یهاتلفن 

مواقع ممکن    ریسادر  کنند.  ی استفاده م  یهمراه خود به عنوان تلفن اصل  یهالفن ت  ازدر عوض  
  تی، جامععالوه بر اینها مفقود شوند.  داده  یآوردر روند جمع   یمشکالت  لیها به دلاست داده

ما شروع به    هک  ینشده باشد. به عنوان مثال، هنگام  یمهم تلق  یآورت در زمان جمع ن اسممک
ه منطقه خاص بود  ایشهر    کیاطالعات محدود به    نی، امیاهکرد  یاطالعات مشتر  یآورجمع 

، ممکن  حال.  ه استنبود  یشماره تلفن ضرور   کی  یکد منطقه برا  یآورجمع   نیبنابرااست،  
  ،نیبنابرا.  میدچار مشکل شوبگیریم  منطقه    ایبه توسعه فراتر از آن شهر    م یکه تصم   یاست هنگام

وجود ندارد.   یواحد  و  پاسخ خوب  چیه  م؟یچه کن   میشویمفقود شده مواجه م  یهابا داده  یوقت
شما    یهادر دادهمفقود شده    ریداشتن مقاد  .میکن   دایپ  یمناسب   راهبرد  ،طیبر اساس شرا  دیما با
مناسب    یژگیو  یانجام مهندس  یاست برا  یفرصت  نیحال، ا  نی. با استین  ین ینشعقب  کی  لزوما
روش مختلف    نیچند.  حیبه روش صح  مفقود شده  هایداده  ریمنظور تفسمدل به  تیهدا  یبرا
  ت یریمد   یقدم برا  نیدارد. اول  یب یو معا  ای مشکل وجود دارد، اما هر روش مزا  نیمقابله با ا  یبرا

منجر به    تواندیها ممنبع داده  یابیرداست.    مقادیرعدم وجود    لی، درک دلمفقود شده  ر یمقاد
داده شود. دانستن منبع   لیخطاها در تبد  ایها  در طول ثبت داده  کیستم یمشکالت س  ییشناسا

مقدار مفقود  .  دیکند که از کدام روش استفاده کن یم  ییاغلب راهنما  ،مقدار از دست رفته  کی

 
1 Missing Values 
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  راتیکرد تا بتوان مسئله را با تأث نیگزیجا یمصنوع یهادادهاز  یع یوس فیتوان با طی شده را م
  مدیریت   یبرامختلف  راهبرد    نیچند  کرد.  تیریعلم داده مد  ندیفرآ  ی در مراحل بعد  یزیناچ
 : مفقود شده در ادامه فهرست شده است  یهاداده

گمشده    ریبا مقاد  اءیساده و موثر حذف اش   راهبرد  کی   های داده:شیا یا ویژگیاحذف   ▪
از    یادیاطالعات است و اگر مقدار ز  یبرخ  یداده حاو  یش  کی  ی حال، حت  نیا  است. با

باشند  مفقود  ری مقاد  یدارا  ایاش تحل  هیتجز  ،شده  م  لیو  اعتماد    ا یتواند دشوار  یقابل 
  ر یمقاد   یدارا  آن  یچند ش  تنهاداده    وعهمجم   کیدر  وجود، اگر    نیباشد. با ا  رممکنیغ

است که    نیمرتبط ا  راهبرد  کیباشد.    دیمکن است مفم  هاحذف آن ،  باشدشده    مفقود
 عمل  نیحال، ا  نی. با امیحذف کن   ،شده هستند  مفقود  ری مقاد  یرا که دارا  ییهایژگیو
مهم    یهای ژگیحذف شده ممکن است از و  یهای ژگیو  رایانجام شود، ز   اطیبا احت  دیبا

 باشند.  لیو تحل  هیتجز

طور قابل اعتماد توان بهیرا م  مفقود شده  یهاداده  اوقات  یگاه  شده:مقادیر مفقود  برآورد   ▪
  ر ییتغ  یطور منطقکه به  دیریرا در نظر بگ  یزمان  یسر  کیزد. به عنوان مثال،    نیتخم 
  ر ی توان مقادی م  یموارد  نیپراکنده است. در چن   مفقود شدهچند مقدار    یکند، اما دارای م

، گر ی( کرد. به عنوان مثال د1ی ابی)درون برآورد ندهمایباق  ریمفقوده را با استفاده از مقاد
ا  ی ارینقاط داده مشابه بس  ی که دارا  دیری مجموعه داده را در نظر بگ  کی   ن یاست. در 

برآورد  یبه نقطه با مقدار مفقود شده برا کینقاط نزد یژگیو ری، اغلب از مقادتیوضع
  ی ژگیمقدار و  نیانگی، از م دباش  وستهیشود. اگر صفت پیمقدار از دست رفته استفاده م

م  گانیهمسا  نیکترینزد صفتی استفاده  اگر  نوع  شود.  مگسسته    از  توان  ی باشد، 
 را در نظر گرفت.   یژگیمقدار و  نیترمتداول

گم   ▪ مقادیر  تحلیل:نادیده گرفتن  و  تجزیه  هنگام  در  با   کردیرو  شده  برخورد  در   دیگر 
در   ایاش دیل، فرض کن ان مثابه عنواین مقادیر است. گرفتن  دهیناد مفقود شده، هایداده

هر  ای ک یمحاسبه شود. اگر  دیداده با یجفت ش ن یهستند و شباهت ب یبندحال خوشه
توان شباهت را فقط  ی، مشندها بایژگیاز و  یبرخ  یبرا  مفقود شده  ریمقاد  ی دارا،  یدو ش

 ندارند محاسبه کرد.    مفقود شده  ری که مقاد  ییهای ژگیبا استفاده از و

 

 
1 interpolated 
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 1رافتاده دو هایداده
با   دارد.  تیاهم   یبندطبقه   ای   گویانهپیش مدل   تیفیها به اندازه کداده  تی فیک  نیماش یریادگیدر  

  ریبا سا  یریطور چشمگهباند که  هایی ثبت شدهاین حال، برخی اوقات در مجموعه داده، داده
ها که به عنوان هداد  این  کنند.یم  زیمتما  یژگی چند و  ای  کیها خود را در  ، آنهستندموارد متفاوت  

  ی ناهنجار  جادید )و احتماالًخواهد داشت( باعث ان توانیم  شوند،های دورافتاده شناخته میداده
،  بانظارت  یهادر مدل   د.نشو  یلی تحل  یهاستم یها و ستمیالگور  قیبدست آمده از طر  جیدر نتا
  ی منجر به طوالنتواند  مر می این ادهند که    بی آموزش را فر  ندیآتوانند فری مهای دورافتاده  داده

 با دقت کم شود.  ییهامدل   جادیمنجر به ا  ای  و  آموزششدن زمان  
  ل یو تحل  هیدر تجز  دورافتاده  یهاداده  با مقادیر دورافتاده و شناختمدل    کی  یر یرپذی تفس

کل  های دورافتاده، با وجود دادهممکن است . اول اینکه، مهم است اریدو جنبه بس دارایها داده
های  داده رفتار  . دوم اینکه، ممکن است  داشته باشد  یمنف  یر یسوگ  لیو تحل  هیتجز  کی  جهیتن

 افتاده دورهای  دادهاوقات    یواقع، برخ  در   .هستیماست که بدنبال آن    یزیهمان چ  قایدق  دورافتاده
  لیو تحل  هیتجز  یاز کاربردها   یبرخد. به عنوان مثال، در  ن باش  یدیمف  یهاند شاخص نتوای م

 دایپ  تیاهم   های دورافتادهداده  لیو تحل  هی، تجزیتقلب در کارت اعتبار  صیها مانند تشخداده
 جالب باشد.   گرل یتحل  یاستثنا و نه قاعده ممکن است برا  جانیدر اچراکه    ،کندی م

این حال، آن  خطایا    نویزتوان  یک داده دورافتاده را نمی با  ها مشکوک  در نظر گرفت. 
 اند. ها( تولید نشدهها )شیبه بقیه دادههستند که با روش مشا

 های دورافتادهعلل ایجاد داده 

 : باشدمی  مشخصمجموعه داده    کیمتداول وجود نقاط دورافتاده در    لیاز دال  یبرخ  ریموارد ز
ابزارها(  یریگاندازه  یخطا ▪ اندازهی م  جادیا  یزمان  :)خطای  ابزار  مورد    یریگشود که 

 باشد.   وبیاستفاده مع

  ن یکه در ح  ییمانند خطاهاه  یانسان  یخطاها  :ی انسانی(ها)خطا  هاورود داده  یخطا ▪
ان توانیشود، میم  جادیها اورود داده  ای، ضبط  یآورجمع  در    ادیفاصله ز  جادید باعث 
 د.نها شوداده

ح  نیا  :تجربی  یخطا ▪ در  داده  نیخطاها  آزما  ایها  استخراج  انجام    جاد یا  شی هنگام 
 شود.ی م

 شود.ی م  جادیها ااستخراج مجموعه داده  ای  ورزیدستهنگام   :هاادهپردازش د یخطا ▪

منابع    ایها را از منابع اشتباه  افتد که فرد دادهی اتفاق م  یزمانخطا    نیا  ی:ریگنمونه   یخطا ▪
 مخلوط کند.   ایمختلف استخراج  

 
1 Outliers 
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ساخته    صیتشخ  یها روش   شی آزما  یهستند که برا  یساختگ   یرونیموارد ب  نهایا  ی:عمد ▪
 اند. شده 

ها، نقاط دورافتاده  داده  لیو تحل  ه ی، پردازش و تجزیآور ، جمع دیتول  ندیدر فرآ  طبیعی: ▪
که محصول خطا    ییهاشوند. آن توانند از منابع مختلف آمده و در ابعاد مختلف پنهان  ی م
 نامند. می  دهینام  یعی، دورافتاده طب ستندین

 های دورافتاده در تجزیه و تحلیل تاثی  داده 

اثرات   نیترجیاز را یبرخدارند. ها داده لیو تحل هیتجز جهیبر نت یادیز ریثات تادهی دورافهاداده
 است:  ریبه شرح ز
 میانگین و انحراف معیار داشته باشند. داری بر ممکن است تاثیر معنی  ▪

بودن    1هنجارتوانند  ینشوند، م   عی توز   یصورت تصادفهب  نقاط دورافتاده  ی اگر پراکندگ ▪
 د. را کاهش دهن

 باعث بایاس )سوگیری( یا تحت تاثیر قرار دادن برآوردها شوند.توانند یها مآن ▪

 بگذارند.  ریث ات  یآمار یهامدل  ری و سا ونیرگرس یتوانند بر فرض اساسیها مآن ▪

 های دورافتادهانواع داده

 کنند: ی بندی مهای دورافتاده را به سه دسته اصلی تقسیمطور کلی دادهدر علم داده و آمار، به
سراسری داده .1 دورافتاده  نقطه(  2های    های دادهاشکال    ن یترساده  هان یا  :)ناهنجاری 

  ه ینقطه داده به شدت از بق  کی،  مشخصمجموعه داده    کی هستند. اگر در  دورافتاده  
شود. به عنوان مثال،  ی شناخته م  سراسری  یخروج  کینقاط داده منحرف شود، به عنوان  

پخش    یکوتاه  اریبسته در مدت زمان بس  یادیر تعداد زنفوذ، اگ  صیتشخ  ستمیدر س
توان گفت  یدر نظر گرفته شود و م  سراسری  یخروج  کی ممکن است به عنوان    نیشود، ا

 خاص به طور بالقوه هک شده است.  ستمیکه آن س

  کی،  مشخصمجموعه داده    کیاگر در    :)مشروط(  3های دورافتاده محتوا محور داده .2
نقاط داده منحرف    ریخاص از سا  طیشرا  ای  محتوا )زمینه(  کیداده فقط بر اساس    یش

باشد و    فاصله داشته  اریخاص بس  تیوضع  کی  لینقطه داده ممکن است به دل  کیشود.  
  یبه عنوان بخش   دیبا  محتوا  کی،  نیاز خود نشان دهد. بنابرا  یرفتار عاد   گرید  طیدر شرا

  اطنق  یهایژگیشوند. و  ییاساشن   محتواییمشکل مشخص شود تا نقاط دورافتاده    بیاناز  
  ی دما  ،به عنوان مثال  شود.ی م  یریگم یتصم   یرفتار و    محتوایی  یهای ژگیداده بر اساس و

 
1 normality 

2 Global outliers 

3 Contextual outliers 
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سانت  4۰ در  یدرجه  است  ممکن  عنوان    محتوایگراد  به  زمستان"    ی دما  کی"فصل 
رفتار   ینقطه داده معمول  کی"فصل تابستان" مانند    محتوایعمل کند، اما در    دورافتاده

 کند.ی م

از نقاط داده،    ی، برخشخصمجموعه داده م  کیاگر در    :1جمعیهای دورافتاده  داده .3
دور نقاط  منحرف شوند، ممکن است به عنوان    یطور قابل توجهمجموعه داده به  هیاز بق

به    یفردصورت  به  ،نقاط داده  ریمقاد  باید توجه داشت اینشوند.    دهینام  یافتاده جمع
دورافتادهاز    نیا  صیتشخ  ی برا  .ستندین  یعادریغ  سراسری  ای  محتواییلحاظ   ، نقاط 

  دورافتاده  یداده که رفتارها  اءیآن اش  ن یدر مورد رابطه ب  نیشیپ  های دادهممکن است به  
 .میداشته باش  ازیدهد، نی را نشان م

 تشخیص نقاط دورافتاده

 ی برارویکردی    زاها  روش  نیوجود دارد. همه ا  دورافتادهنقاط    افتنی  یبرا  یگوناگون  یهاروش 
 جانیمعمول است. در ا  ریمجموعه داده غ  سایربا    سهیکنند که در مقای استفاده م  یریمقاد  افتنی

 : ایمفهرست کرده   ریها به شرح زکیتکن   نیچند مورد از ا  تنهاما  
است.  های دورافتادهداده لیو تحل هیتجز یبرا ک یتکن  نی ترساده  یسازمرتب   .سازیمرتب ▪

  )یا جدول(   گستردهداده، مانند صفحه   ورزیدستار  ود را در هر نوع ابزمجموعه داده خ
نقاط    ری. سپس، محدوده مقاددیها مرتب کن را بر اساس اندازه آن   ریو مقاد  دیکن   یبارگذار 

نقاط  تر از ن ییپا ایباالتر   یطور قابل توجه. اگر هر نقطه داده بهدیکن  یمختلف داده را بررس 
روش    شود.  یمورد دورافتاده تلق  کیعنوان  هاشد، ممکن است بدر مجموعه داده ب  گرید

 است.   وثرم  اریمجموعه داده کوچک بس  یها بر روداده  یسازمرتب 

نمودار   های دورافتاده،داده  لیو تحل  هیتجز  یهاکیاز تکن   گرید  یکی  . نمودارها  با استفاده از  ▪
فاصله دارند.    هیکدام نقاط از بق  دین یو بب  دیکن   مینمودار ترس  کی  یاست. تمام نقاط داده را رو

  نقاط داده   میتوانی ، میساز مرتب   کردیرو  در مقایسه بارسم نمودار    کردیبا استفاده از رو
را با   دورافتاده نقاط    میتوانیم  کند.یرا آسان م  هادورافتادهکه مشاهده    م یرا تجسم کن   بیشتری

 . میده  صیتشخ  4یاه نقطو نمودار   3نگار بافت،  2ایجعبه نمودار  استفاده از  

تمام    نیانگی با م  یارابطه نقطه  کی  یریگاندازه )نمره استاندارد(    z  نمره  .zبا استفاده از نمره   ▪
عدد مثبت    کی  ریمقاد  د، یبه انجام رس  یازدهیکه امت  یها است. زماننقاط در مجموعه داده

 
1 Collective outliers 

2 boxplot 

3 histogram 

4 scatter plot 
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  توان دید که می   احتیبه رهر نقطه داده،    یبرا  1z. با محاسبه نمره  کنندی م  افتی در  یمنف  ای
کند که  یروش فرض م  نی. اگیرندفاصله می   ن یانگیطور متوسط از مها بهکدام نقاط داده

 است.  یگاوس  ع یتوز  یدارا  ریمتغ

 2های تکراری داده
ها  که مجموعه داده  یافتد. هنگامی ها اتفاق مداده  یآوراغلب در طول جمع   یمشاهدات تکرار

ها را داده  ای  کنید وآوری می ها را از طریق وب تراش جمع ، دادهدیکن ی م  بیترک  جا  نیرا از چند
 ی تکرار یهاداده جادیا یبرا ییها، فرصت دیکن ی م افتیدر شعبه مختلف نیچند ای انیاز مشتر

 ند یآفر  ن یدر ا  دیاست که با  ییهانهیزم  نیتراز بزرگ  یکی  های تکراریاین دادهوجود دارد. حذف  
 .ردیمورد توجه قرار گ

 3ربط های بی داده
یا غیرضروریبی  یهاداده ن  ییهاآن   ربط  در واقع مورد  و در چارچوب   ستندین  ازیهستند که 

مربوط    یهاعنوان مثال، اگر ما داده  به.  ستندیمناسب ن  م،یآن را حل کن   میدار  یکه سع  یامساله
به عنوان  ربط است. ای بیشماره تلفن داده، کنیممی  لیو تحل  هیمردم را تجز یبه سالمت عموم

، اما مجموعه دیکن   لیو تحل  ه یرا تجز  نسل تازهمربوط به    یهاداده  دیخواهی ، اگر می دیگرمثال
نسل است،  ی م یقد  یهاداده شما شامل  ب  بایدتر  مشاهدات  را حذف کن ی آن  ادیربط  امر   نی. 

 .برساند  له حداقشما ب  یرا از هدف اصل  سردرگمیرا کارآمدتر کرده و    لیو تحل  هیتواند تجزی م
آن را    دیتوانی است، م  تی اهم ی ب  )ویژگی(  تکه داده  کی  ایدشده که مطمئن    یدر صورت  تنها
  ی حت و دیرا کشف کن  یژگیو  یرهایمتغ نیب یهمبستگ سی صورت، ماتر نیا ری. در غدیکن  حذف

  د شای.  سوال کنیدحوزه است  آن  که متخصص    یاز فرد  دی، بادیانشده  یارتباط  چیاگر متوجه ه
  اریبس  ین یبال  دگاهیمانند د  یا از منظر حوزه،  رسدیربط به نظر میباز منظر شما  که    یایژگیو

 مرتبط باشد. 

 4ها دادهتبدیل 
در ادامه برخی از   ای تبدیل شوند تا برای یک سیستم خوانا و سازگار باشند.ها باید به گونهداده

 گیرد را شرح خواهیم داد. ه قرار می ها مورد استفادفرآیندهای مهمی که برای تبدیل داده

 
1 𝑧 = 𝑥−𝜇𝜎  

 انحراف معیار جمعیت است. 𝜎میانگین جمعیت و  𝜇  ی خام،نمره 𝑥معادله،   که در این

2 Duplicate Data 

3 Irrelevant data 

4 Data transformation 
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 1ع یتجم
  یشده و به صورت خالصه برا  یآورخام جمع   یهااست که در آن داده  یها روشداده  ع یتجم 
 ی دوره زمان  کیتوان در  ی خام را م  یهاشود. به عنوان مثال، دادهی م  استفاده  لیو تحل  هیتجز
مجموع را ارائه دهد. پس از و    حداکثر، حداقل،  میانگینمانند  ه  یکرد تا آمار  ی آورجمع   نیمع

 ل یو تحل  هیرا تجز  یعیتجم   یها داده  دیتوانی گزارش، م  کیها به عنوان  ها و نوشتن آنداده  ع یتجم 
منابع   دیکن  مورد  در  دیگر،  .  دیکسب کن   نشیب خاص،    تا  عبارت  مداده  ع یتجم به  تواند  یها 
ها  داشته و آن  یها دسترساز داده  یادیجم زمعقول به ح  یرا قادر سازد تا در بازه زمان  گرانل یتحل

 ی هادادهاز    شتریب  یحت  ایتواند صدها، هزاران  یم  تجمیعی  یهااز داده  فیرد  ک یکنند.    یرا بررس
یی است که میزان  هاکه شامل تراکنش   دیریها را در نظر بگاز داده  یامجموعهرا نشان دهد.    ریز

های در طی یک سال را روز  یفروشگاه برایک  مختلف    یهاروزانه محصوالت در مکان   فروش
  ک ی تمام تراکنش    ضیمجموعه داده، تعو  نیا  یهاتراکنش   تجمیع  یراه برا  کی  کند.ثبت می 

که    شودی م  یهزاران تراکنش  ا ی باعث کاهش صدها    رام  نیتراکنش واحد است. ا  کیفروشگاه با  
 .ابدیی ها کاهش مشگاه تعداد فروداده به    ایو تعداد اش  دهدیفروشگاه خاص رخ م  کیروزانه در  

 :است  ریشامل موارد ز  تجمیعی  یهااز داده  ییهانمونه
دهندگان جداگانه   یشهرستان. سوابق را ای استاندهندگان بر اساس ی مشارکت را زانیم ▪

 .منطقه خاص است  یک نامزد در یک  یمجموع آرا برا  تنهاشود،  یارائه نم 
  ی، اما براشودشناسایی نمیجداگانه    یر مشتربر اساس محصول. ه  یسن مشتر  نیانگیم ▪

 .شودیم  رهیذخ  ی سن مشتر  نیانگیهر محصول، م
هر کشور    انی از مشتر  ی، شماریهر مشتر   یبررس  یبر اساس کشور. به جا  انیتعداد مشتر  ▪

 شود.یارائه م

 2سازی گسسته
سهام   متیو ق طیمحمانند دما، نور  پیوسته یندهایکه از فرآ میروبرو هست ییهاما اغلب با داده

  یهارا به قسمت  وستهیپ  ریمقاد  نیکه ا  میدار  ازیاوقات ن  ید. اما گاهنشویم  یآورشرکت جمع   کی
های  های یادگیری ماشین، به ویژه الگوریتم)چرا که برخی از الگوریتم  میکن   لیتبد  یترقابل کنترل 

ها نگاشت داده   ای باشند(.های دستهها به صورت ویژگی بندی مستلزم این هستند که دادهدسته
  ی ساز، گسسته تردقیقبه عبارت    شود.  یم   دهینام  سازیگسسته   ر گسسته،از مقادیر پیوسته به مقادی

با    یابه مجموعه  وستهیپ  یهاداده  یژگیو  ر یمقاد  لیتبد  یبرا  یها روشداده از فواصل  محدود 

 
1 Aggregation 

2 Discretization 
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  دیفرض کن .  میمثال درک کن   کی  مفهوم را با کمک  نیا  میتوانیم   حداقل از دست دادن داده است.
 به صورت زیر داشته باشیم:داده شده    ری با مقاد  همانند سن  یژگیو  کیما  

 سن 1,5,9,4,7,11,14,17,13,18,19,31,33,36,42,44,46,70,74,78,77
 دهد: سازی نشان می ها را پس از گسسته جدول زیر این داده

  سن سن سن سن ویژگی 
1,5,4,9,7 11,14,17,13,18,19 31,33,36,42,44,46 70,74,77,78 

سال بزرگ جوان بچه سازیبعد ازگسسته  سالمند  

 1سازی هموار
انجام    از مجموعه داده  زیحذف نو  یبرا  یتخصص  هایتمیها با استفاده از الگورداده  یهموارساز

م  ندیفرآاین  شود.  ی م الگوهایاجازه  تا  ها هداد  یها برجسته شوند. هموارسازمهم داده  یدهد 
الگوها در    یتواند به افشای ها مداده   یهموارساز. هرچند  روندها کمک کند  ین یبش یتواند در پی م

حال،  کمک کند  دهیچیپ  یهاداده این  با  لزوماداده  یهموارساز،  موضوع    یری تفس  ها    ای از 
ن ها ممکداده  یاوقات هموارساز  یگاه  دهد. یکند ارائه نم یآن کمک م  صیکه به تشخ  ییالگوها
طور کامل  باشند و به  یها فصلداده قابل استفاده را حذف کند. اگر مجموعه دادهنقاط  است  

  ی هاین یبشیشده توسط نقاط داده نباشند، ممکن است منجر به پ  دیتول  تیکننده واقعمنعکس
 نادرست شود.  

 2بندیمقیاس
را بدست   وه یمآب  نیتربه  میخواهیمخلوط است. اگر م  وهیمآبیک    هیمانند تهه  نیماش  یریادگی

ها مخلوط  ها بلکه بر اساس نسبت مناسب آنها را نه بر اساس اندازه آنوهیهمه م  دی، بامیآور
ها در یژگیآوردن همه و  ی، برانیماش  یریادگی  یهاتمیاز الگور  یاری. به طور مشابه، در بسمیکن 
اندازه   ل یلمدل را فقط به دعدد قابل توجه    ک یتا    میرا انجام ده  یبنداس یمق  دی، باتیوضع  کی

  نیتراز مهم   یکی  نیماش  یر ی ادگیدر    3های ژگی و  یبند اسیمققرار ندهد.    ریثا ها تحت تبزرگ آن 
ح در  دادهشیپ  ن یمراحل  اپردازش  از  قبل  مق  نیماش  یریادگیمدل    جادیها   ی بنداس یاست. 

 کند.   جادیمدل بهتر تفاوت ا  کیو    فیضع  نیماش  یریادگیمدل    کی  نیب  تواندی م
هنجارسازیمتعارف ها  یژگیو  یبنداس یمق  یهاکیتکن   نیترمتداول و    .هستند  سازی 

[ ۰،1] نیدو عدد، معموال ب  نیخود را ب ریمقاد میشود که بخواهی استفاده م یزمان  یساز هنجار

 
1 Smoothing 

2 Scaling 

3 Feature scaling 
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 1  انسیو وار  صفر  نیانگیها را به مدادهسازی،  فمتعارکه    ی. در حالمی[ محدود کن -1،1]  ای
 .کندی م  لیتبد

 ؟ها بندی داده دلیل مقیاس 

ی در محدوده  یعیاگر تفاوت وس  رو،ند. از اینن یبیرا م  اعداد تنها  نیماش  یریادگی  هایتم یالگور
ااعداد   باشد  داشته  اساس  نیوجود  ا  یفرض  باالترن کن ی م  جادیرا  محدوده  در  اعداد  که   ، د 
  نیدر ح  تریکنندهتعییننقش    یفایه اتوجه شروع بتعداد قابل   نیا  نیدارند. بنابرا  ییهای برتر

م مدل  این،  عالوه  .کندی آموزش  م  یرو  ن یماش  یریادگی  هایتمیالگوربر  کار  و ن کیاعداد  ند 
  زیدالر کامال دو چ 1۰ متیگرم و ق  1۰است. وزن  یزیدهنده چه چعدد نشان  نیاکه د ن دانینم 

مدل   کی  ی، اما براوشن استبدیهی و رانسان ها    یکه برا  ، چیزیدهدی متفاوت را نشان م
داشته   مت یوزن و ق  یژگیدو و  دین کند. فرض کی م  یتلق  کسانی، هر دو را  یژگی و  کیعنوان  به

این فرض برای   رو،اینتری داشته باشند. از  باشیم که مقادیر وزن نبست به قیمت اعداد بزرگ
  متیتر از قوزن مهم  نیبرا، بناتر استوزن از قیمت بزرگکه از آنجا که آید بوجود می تمیالگور
  فایرا ا  یترکننده  نییتر هنگام آموزش مدل، نقش تعتعداد قابل توجه  ن یا  به همین دلیل،است.  

بنابرای م برای ژگیو  یبنداس یمق،  نیکنند.  و  یها  همه  در  یژگیآوردن  بدون    وضعیت  کیها 
 است.  ازین  ه یاول  تیگونه اهم چ یه

ها  تمیاز الگور   یاست که تعداد کم   نیشود ای ها اعمال میگژ ی و  یریپذاس ی که مق  یلیدال  از دیگر
از بدون آن همگرا    ترع یسر  اری بس  یژگیو  یبنداس ی با مق  یشبکه عصب   گرادیان کاهشیمانند  ه
 (. 1-3)شکل    شودی م

 
 بندیگرادیان کاهشی با/بدون مقیاس 1-3شکل 
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 1سازی متعارف
است  کیتکن   کی  سازی()استاندارد   یسازمتعارف  ب  مهم  عنوان    شتریکه  پ  کیبه    شیمرحله 

مجموعه    یهایژگیشود تا محدوده وی انجام م  نیماش  یریادگی  ی هااز مدل   یاری پردازش قبل از بس
  یهای ژگیشود که وی ظاهر م  یزمان  یسازمتعارف   کند.  متعارف )استاندارد(را    یورود  یهاداده

 تر، به عبارت ساده  .داشته باشندمحدوده خود   نیب  یادیز  یهاتفاوت  یورود  یهامجموعه داده
واحدها  هاداده  که  یهنگام اندازه   یریگاندازه  یدر  مثال،  یم  ی ریگمختلف  عنوان  )به  شوند 

مشکل    جادیباعث ا  هیاول  یهای ژگیها در محدوده وتفاوت   نی (. ارهیو غکیلومتر  متر،    کیلوگرم،
بس مدل   یاریدر  مثالی م  نیماش  یری ادگی  یهااز  عنوان  به  براشود.  مبتن   ییهامدل   ی،  بر  یکه 

باشد، فاصله توسط    ریاز مقاد  یعیدامنه وس  یها دارایژگیاز و  یکیمحاسبه فاصله هستند، اگر  
ارتفاع    یژگیبا دو و  یمجموعه داده دو بعد  کیما    دیشود. فرض کن یم  میتنظ  یخاص  یژگیو

  کیلوگرم [  ۹۰تا    3۰و ]  [ متر2تا    1]  نیب  بیکه به ترت  میدار  حسب کیلوگرممتر و وزن بر  برحسب
را انجام    یابر فاصله یمجموعه داده چه مدل مبتن   نیکه بر اساس ا  نیاست. صرف نظر از ا  ریمتغ
در محاسبه فاصله خواهد    یشتر یشود و سهم بی غالب م  ارتفاع  یژگیبر و  وزن  یژگی، ودیدهی م

از    یریجلوگ  ی، برانیبنابرا  با ارتفاع دارد.  سهیدر مقا   یشتریب  ر ی که مقاد  لیدل  نیبه ا  تنها  ؛داشت
  سازی متعارف با استفاده از    سه ی قابل مقا  یهااس یها به مقیژگیو  لی، تبدو راه حل آن  مشکل  نیا

 است.
 ها را متعارف کنیم؟ چگونه داده 

  یساز متعارف   یها براروش  نیترجیاز را  یکیشود  نامیده می 2که همچنین نمره متعارف  Z نمره
  یژگ یهر مقدار از هر و  یبرا  معیار بر انحراف  آن    میو تقس  نیانگیا کسر من بتوای م   کهها است  داده

𝑧 باشد: صورت زیر می معادله ریاضی آن به  .کار را انجام داد  نیا = 𝑥 − 𝜇𝜎  

 انحراف معیار جمعیت است.  𝜎میانگین جمعیت و   𝜇ی خام، نمره  𝑥معادله،    که در این
، جهیو در نت  کی   معیار، انحراف  صفر  نیانگیم  یدارا  هایگژ یو  ی، همهیسازمتعارف پس از اتمام  

 خواهند بود.  کسانی  اسیمق
 ها را متعارف کنیم؟ چه زمانن داده 

 
1 Standardization 

2 standard score 
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اشاره گردیدپیش طور که  همان آن  به  براتر  فاصله،  یمبتن   یهامدل   ی،  انجام    سازیمتعارف بر 
با این شود.    یریفاصله جلوگ  معیاربر  غلبه  در جهت تر  ع یبا محدوده وس  یهایژگیشود تا از وی م

  کیو از    ستین  کسانی  نیماش  یر یادگی  یهامدل  یهمه  یها براداده   سازیمتعارف   لیدل  حال،
 ی هادارند داده  لیتما  یادگیری ماشیناز توسعه دهندگان    یبرخ  است.  فاوتمت  گر یمدل به مدل د

تالش کنند بفهمند    نکهیا  بدون  ،کنند  متعارف  نیماش  یریادگیخود را کورکورانه قبل از هر مدل 
با این روش    دیچرا  بنابرااز  از    ،نیاستفاده شود.  از هر یک مدل قبل  و  استفاده    ی هاروش ها 

 سازی استفاده کنیم:ماشین بهتر است بدانیم چه زمانی و چرا باید از متعارف   یادگیری
وده  محد/ادیز  انسیبا وار  یهایژگی، و)PCA(  1ی اصل  تحلیل مولفهدر  : PCAقبل از  .1

آورند و یکم هستند، بدست م  انسیوار  یکه دارا  ییهانسبت به آن  یشتری، وزن بع یوس
  سازی متعارف .  ابندییتسلط م   اولین اجزای اصلیبر    غیرمعقولیها به طور  ، آنجهیدر نت

 کند.  یریامر جلوگ  نیها از ایژگیبه همه و  کسانیتواند با ارائه وزن  ی م

از   .2 هستندیمبتن   یهاتمیالگوربندی،  شهخو  یهامدل   بندی:خوشه قبل  فاصله    که  بر 
، نیکنند. بنابرای فاصله استفاده م  اریمشاهدات، از مع  نیشباهت ب  یریگمنظور اندازهبه
،  رواز اینخواهند داشت.    یندبخوشه   یبر رو  یشتری ب  ریثابا محدوده باال ت  یهایژگیو

 است.  ازیمورد ن  بندیخوشهمدل    کی  جادیقبل از ا  سازیمتعارف 

از   .3 فاصله  یمبتن   بندیالگوریتم دسته  کی  2گان یهمسا  نیکترینزد-KNN:  kقبل  بر 
اساس مع  دیاست که مشاهدات جد بر  مع  یارها یرا  مثال،  )به عنوان    یارها یتشابه 

برچسب  مشاهدات  با  آموزش  یگذارفاصله(  مجموعه  از  کند.  یم  بندیدسته  یشده 
  میتشابه سه یریگاندازه در اندازه کیبه  ارهیشود که همه متغی باعث م سازیمتعارف 
 باشند.

از   .4 صفحه جدا کننده و   نیکند فاصله بی م   یسع  3بانیبردار پشت  نیماش  :SVMقبل 
بزرگ باشد،    اریبس  ری مقاد  یدارا  یژگیو  کیرا حداکثر کند. اگر    بانیپشت  یبردارها

به همه    سازیارف متع   نی. بنابراابدیی ها تسلط می ژگیو  ریهنگام محاسبه فاصله بر سا 
 .دهدی فاصله م  معیاردر    یکسانی  ریثاها تیژگیو

 
1 Principal Component Analysis 

2 k-nearest neighbors 

3 Support Vector Machine 
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 1سازی هنجار

تر، نوعی  و به عبارت کلی  هاداده   تمیزسازیپردازش و  پیش   یهاکیاز تکن   یبخش   یساز هنجار
و    رکوردها  یها در همهاست که داده  نیا  این تکنیک  یاست. هدف اصل  بندی ویژگیمقیاس 

ارتباط    جادیبه ا  نی. ا(شود  جادیتفاوت ا  ریکه در محدوده مقادن یون ادب)  شوند  کدستیها  نهیزم
ها کمک داده  تیفیو بهبود ک  تمیزسازیکند که به نوبه خود به  یکمک م  ی ورود  یهاداده  نیب
 ی گستره متنوع  یها داراکه داده  ردیگی مورد استفاده قرار م  یزمان  یبنداس ینوع از مق  نیا  کند.ی م

شود  یآنها آموزش داده م  یکه بر رو  ییهاتمیباشند و الگور  ت(های متفاودامنه  ها دارای)ویژگی
   .های عصبی()همانند شبکه  کندینم   جادیفرض اشیها پداده  ع یدر مورد توز

عملکرد   یواحد  ریمتغ  چی که ه  یطوردهد بهیم  ریبه هر متغ  یمساو  تیوزن/اهم   یساز هنجار
  ترینج یرا  هستند.   یشتریها تعداد بکه آن  لیدل  نیه اط بفق  ؛کندیجهت منحرف نم   ک یمدل را در  
  هنجارسازیبه عنوان    نیهمچن   است که  2مجدد   یبنداس یمق  یساز ترین تکنیک هنجارو پرکاربرد

�́� شود:یمحاسبه م  ریشود و به صورت زیشناخته م  3حداکثر -حداقل = 𝑥 − 𝑚𝑖𝑛(𝑥)𝑚𝑎𝑥(𝑥) − 𝑚𝑖𝑛(𝑥) 

 ؟ازی سسازی یا هنجارمتعارف

  ای()منحنی زنگوله  یگوس  ع یشما از توز  یهاداده  ع یتوز  دیاست که بدان  دیمف  یزمان  یساز هنجار
را فرض    هااز داده  یعیتوز  چ یباشد که ه  دیمف  ییهاتم یتواند در الگوری م  نیکند. اینم   یرویپ

شبکه-Kد  مانن ه  کنند،نمی یا  همسایه  عصبی.  نزدیکتری  دهای  طرف    سازی متعارف ،  گریاز 
فرض    سازی)متعارف   کنندیم   یرویپ  یگوس  ع یها از توزباشد که داده  دیمف  ی تواند در مواردی م
  امر لزوما  نیکه ا  ستیحال، الزم ن  ن ی. با اهستند(  یگوس  ع یتوز  یشما دارا  یهاکند که دادهی م

برخالف    نی. همچن تر استوثرم  کیتکن   نیباشد، ا  یشما گوس   ی ژگیو  ع یاما اگر توز ،  درست باشد
محدود  ازیسمتعارف ،  رسازیجاهن  بنابرا  یتیمحدوده  حتنیندارد.  داده  ی،  در  خود   یهااگر 

  نیا  با  .قرار نخواهند گرفت  سازیمتعارف   ریثا، تحت ت دیداشته باشی دورافتاد  داده   یادیز  رمقدا
  ی ر یادگی   تمیشما و الگور  مسالهبه    یبستگ  سازیمتعارف   ای  هنجارسازیحال، انتخاب استفاده از  

خود را    یهاداده   یچه زمان  دیوجود ندارد که به شما بگوی  قانون سخت  چیشما دارد. ه  نیماش

 
1 normalization 

2 Rescaling 

3 min-max normalization 
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  متعارفو    هنجارخام،    یهاداده  امدل خود را ب  دیتوانیم  شهی . شما هم دیکن   هنجار  ای  متعارف
 .دیکن   سهی مقا  جینتا  نیبهتر  یو عملکرد را برا   دیکن   1برازش شده  

  سازی متعارفدهد،  یقرار م  یرا در محدوده خاص  یاصل  ریمقاد  هنجارسازیکه    یدر حال
 دهد. یاست، قرار م آن یک اریو انحراف مع صفرآن  نی انگیکه م عیتوز کیها را در  آن

 

 
 هاداده یمصورساز

  ی بصر  یهاقالب  ریسا  ای  گرافنمودار،    کیاطالعات در    ایها  داده  شینما  ،هاداده   مصورسازی
یکی از مراحل مهم در ها  داده  مصورسازیکند.  یمنتقل م  ریتصاو  هها را بارتباط دادهکه    است

شوند. با    دهید  یدهد روندها و الگوها به راحتی اجازه م   رایز  علم داده و یادگیری ماشین است، 
  مصورسازی . ما به  میکن   ریها را تفسداده   ی ازگبزر  هایدسته  میبتوان  دی، ما باکالن دادهظهور  
در مقایسه با  الگوها و روندها را    ییشناسا  ها،ادهد  از  یریخالصه تصو  که   چرا  ،میدار  ازیها نداده

کار مغز انسان است.    وهیش  نیکند. ایتر مصفحه گسترده آسان   ک یدر    فینگاه کردن به هزاران رد
،  شوندی م  مصور  یها وقتاست، داده  نشیها کسب بداده  لیو تحل  هیجا که هدف از تجزاز آن
بیمی  اطالعات  آن توان  از  را  آورد.ها  شتری  بدون    گرل یتحل  کیاگر    یحت  بدست  بتواند  داده 

داده  ییهانشیب  مصورسازی از  برا  بدون    رونیها  مفهوم  انتقال  دشوارتر    مصورسازیبکشد، 
 خواهد بود. 
  شرفته یپ  انهی شگویپ  لیو تحل  هیتجز  یهاتم یدانشمند داده در حال نوشتن الگور  کیکه    یهنگام
مهم  بسیار  ها  از عملکرد مدل  نانیو اطم   جی نظارت بر نتا  یها برای جروخ  مصورسازیاست،  
  یعدد  یهای تر از خروجآسان   یطور کلبه  دهیچیپ  یهاتم یالگور  مصورسازیکه    لیدل  نیبه ا  .است
علم    یباشد که برا  ییهایژگیو  نیتری از کاربرد  یکی  دی شا  تونیها در پاداده  مصورسازی  است.

 
1 fitting 
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در ادامه این بخش پس از معرفی انواع نمودارهای    شود.یامروز استفاده م  رعصدر    تونیداده با پا
های  ، هر یک از این نمودارها را با کتابخانه هاو دالیل انتخاب هر یک از آن هامصورسازی داده

 کنیم. سازی می پیاده  ،قدرتمند پایتون که در این زمینه وجود دارند

 ها مصورسازی داده  اهمیت و مزایای
ها داده  نمایشتواند با  یم  هاداده  مصورسازی،  دیارا انتخاب کرده  ایحرفهچه    نکه ینظر از ا  فصر

کند  ی ، مدل مردیگی خام را م   یهاداده  ،هاداده  مصورسازیشکل ممکن کمک کند.    نیبه کارآمدتر
کمک کند ها  تواند به شرکت یعمل م  نیا.  دیرس  ایجهینت  بهدهد تا بتوان  یم  نمایشها را  و داده
  ان یمشتر   یت یو نارضا  تیبر رضا  یبه بهبود دارند، چه عوامل  ازیدهند که کدام مناطق ن   صی تا تشخ

د( چه  نفروخته شو  دیبا  یبروند و به چه کسان  دیگذارد و با محصوالت خاص )کجا بای م  ریتأث
از    یربهت  ین یبش یپ  ،رندگانیگمیتصم   و، صاحبان مشاغل  نفعانیبه ذ  مصورشده  یهاکنند. داده

   دهد.ی م  ندهیفروش و رشد آ  زانیم
بر تصم داده   مصورسازی نما  هاها و شرکت سازمان   یر یگمیها  ها داده   یتعامل  یبصر  شی با 

توانند  ی م  چراکه  ،دهند  صیتشخ  ترع یتوانند الگوها را سر ی گذارد. اکنون مشاغل می مثبت م  ریثات
کنیم  اشاره می   به چند روش خاص  جانیدر اکنند.    ریتفس  یریتصو  ای  یکیها را به صورت گرافداده
 : به نفع یک سازمان باشد  دتوانی م  هامصورسازی داده  که

  ی رهایرابطه متغ  نیب  ی همبستگ  ییها، شناسا داده   مصورسازیبدون    در روابط:  یهمبستگ ▪
  ی بهتر  یتجار  ماتیتوان تصم ی مستقل، م  یرهایاست. با درک متغ  زیبرانگمستقل چالش 

 گرفت.

زمان:  )روندها(گرایشات   ▪ گذر  ارزش  یکی  این   در  با    ی کاربرد  یهابرنامه   نیتراز 
پ  هاداده   مصورسازی حال    ین یبش یاست.  و  گذشته  از  الزم  اطالعات  داشتن  بدون 

م  شاتی است. گرا  رممکنیغ ما  به  زمان  مرور  بود  دیگوی به  به  میکه کجا  باو    لقوه طور 
 . میبه کجا برس  میتوانی م

تا به شما   ردیگی مختلف م  یاطالعات را از بازارهاها  داده  یمصورساز  بازار:  یبررس ▪
دور   دیبا  کیو از کدام  شودکدام مخاطبان متمرکز    یبر رو  بایددهد که توجه شما    ینشیب

  ی هااز فرصت   یترواضح   ریمختلف، تصو  یها در نمودارهاداده  نیا  شی. با نمادیبمان
 .میآوری بدست م  بازارموجود در  

که به وضوح   ییو آسان اطالعات با داده ها  ع یبه دست آوردن سر  ییتوانا  :واکنش به بازار ▪
دهد تا به سرعت  ی شوند، به کسب و کارها اجازه می داده م  شی نما  یعملکرد  میزکاردر  
 کند.یاز اشتباه کمک م  یریها پاسخ دهند و به جلوگها عمل کرده و به آنافتهیبه  

 :است  ریوارد زشامل م  هاداده  مصورسازی  یای مزا  ریسا



 
 فصل سوم: داده  119

 
 

 
 ترع یسر  یریگمیو تصم   نشیاطالعات، بهبود ب  ع یجذب سر  ییتوانا ▪
 بهبود سازمان برداشته شود  یبرا  دیکه با   یبعد  یهااز گام   شتریدرک ب ▪
را    ریبا همه افراد درگ  نشیآسان اطالعات که فرصت به اشتراک گذاشتن ب  ع یتوز ▪

 دهد.ی م  شیافزا

 ها چیست؟ هدف از مصورسازی داده
  ی ها و استفاده از اطالعات براداده  دادن مفهوم به  ؛کامال واضح است  هامصورسازی داده   هدف

ارزش    ،شوندی م  مصورسازیهستند و هر زمان که    دهیچیها پداده  عالوه بر این، منافع سازمان.  
  ی الگوها برا  ییو شناسا  هایافتن سریع ارتباط از داده ،  مصورسازیکنند. بدون  ی م   دایپ  یشتریب
  مصورسازیخطاها را بدون    ایتوانند الگوها  یداده م  دانشمندان  .دشوار است  نشیب  آوردن  ستبد
مهم    اریها بساز آن   یاتیاطالعات ح  ییو شناساها  از داده  هاافتهی حال، انتقال    نیکنند. با ا  دایپ

و    هیتجز  جیکند و نتای م  تیمخاطبان شما تقو   یرا برا  یرسان امیپ  ریثات  هامصورسازی داده است.  
متقاعدکننده داده  لیتحل به  را  م  نیترها  ارائه  داده دهد.  ی حالت  امکان    هامصورسازی  شما  به 
به درک بهتر   نی. ادیبهتر درک کن   یاوهینگاه و به ش  کیها را در  از داده  یعیدهد حجم وسی م

به مخاطبان    یرا به صورت بصر  نشیکند و بی آن بر تجارت کمک م  ریثا ت  یریگاندازه  یها براداده
 کند.یمنتقل م  یو خارج  یداخل

 از چه نوع نمودار مصورسازی استفاده کنیم؟ 
ی که در اختیار دارید یهاسوال مهم در مورد داده 5 دیانواع نمودارها، با یبررسقبل از شروع به 

  ن یو از ا  دیخود را بهتر درک کن   یهاکند تا دادهی سواالت به شما کمک م  نی. ادیاز خود بپرس
 .دیانتخاب کن   هانشان دادن آن  یرو، نوع نمودار مناسب را برا

 ست؟یدر ارائه آن دارد چ یشما سع یهاکه داده موضوع )گزارشی( .1

موضوع یا گزارشی  دارد چه    یاست که سع  نیا  دیخود بدان  یهادر مورد داده  دیکه با  یزیچ  نیاول
  گرایشات   افتنی  یشما برا  یهاداده   ایشد و چگونه؟ آ  یآورها جمع داده   نیارائه دهد؟ چرا ا  را

مشاهده    یبرا  ایدهد؟  ی را نشان م   ع یتوز   ایمختلف؟ آ  یهانهیگز  سهی مقا  ی؟ برااندشده  یآورجمع 
شما و   یهامبدا داده  موضوعشود؟ درک  یاستفاده م  مقادیرمختلف    یهامجموعه  نیب  رابطه

 .کندی تر مشما آسان  یرا براچه در تالش است ارائه کند، انتخاب نوع نمودار  دانستن آن

 کرد؟  دیارائه خواه یخود را به چه کس جی نتا .2
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خود    جی که نتا  دیبدان  دی، در مرحله بعد، بادیدیخود را فهم   یهاپشت داده   موضوع  نکهیبعد از ا
و    دی بازار سهام هست  یروندها  لیو تحل  هی. اگر در حال تجزدیدهی ارائه م   یچه کسان  یرا برا

نسبت    یممکن است از نوع نمودار متفاوت  د،یدهی از بازرگانان ارائه م  یبه برخ  خود را  یهاافته ی
. هدف  دیاند، استفاده کن که شروع به کار در بازار سهام کرده  یافراد   یخود را برا  افتهیکه    یبه زمان

،  لیدل  نیها کارآمدتر باشد. به هم است که ارتباط داده   نیها اداده   مصورسازیاستفاده از    یکل
خود   یهاداده  شیانم   ینوع نمودار را برا  نیبهتر  دیتا بتوان  دیمخاطبان خود را بشناس  دیا باشم 
 .دیها انتخاب کن به آن

 شما چقدر است؟ هایدادهحجم  .3

  یگذارد. برخی م  ریثات  دیکن یکه استفاده م   یبر نوع نمودار  یطور قابل توجهشما به  یهااندازه داده
  ی برا  گرید  یکه برخ  یاستفاده شوند، در حال  میعظ  یهاه دادهمجموع  رایب  دیاز نمودارها نبا

  ی کوچکهاداده مجموعهبا  ایدایره  یبزرگ مناسب هستند. به عنوان مثال، نمودارها یهاداده
، استفاده از نمودار دیکن یاستفاده م ی بزرگیمجموعه دادهحال، اگر از  نیکنند. با ایبهتر کار م

متناسب  که    د ینوع نمودار را انتخاب کن   کی  دیتر خواهد بود. شما بای منطق  (ی پراکندگای )نقطه
 نشان دهد.  حرا به وضو  هاآن   ،یشما باشد و بدون شلوغ  یهااندازه داده  با

 ست؟ینوع داده شما چ .4

  ی از نوع داده برا  دیتوانی. مگسسته  ای   پیوسته  ترتیبی،،  اسمیها وجود دارد،  از داده   یانواع مختلف
نمودار    د،یدار  وستهیپ  یها. به عنوان مثال، اگر دادهدیواع نمودار استفاده کن ان  از  یحذف برخ

 ی نمودار خط  ک یآن از    یانتخاب نباشد. ممکن است الزم باشد به جا  نیممکن است بهتر  یالهیم
نمودار   ای  یالهیمودار م، استفاده از ندیدار  گسسته  ی. به طور مشابه، اگر داده هادیاستفاده کن 

 باشد.    یخوب  دهیممکن است ا  ایدایره

 ارتباط دارند؟   گری کدی با  چگونه شما یهاعناصر مختلف داده .5

 ایشما چگونه با هم ارتباط دارند. آ  یهاکه عناصر مختلف داده  دیاز خود بپرس  دی، باتیدر نها
 ن یب   یهمبستگ  ایزمان، اندازه، نوع است؟    همانند  عوامل  یشما بر اساس برخ  یهاداده  بیترت
  ن یب  یاست؟ رابطه   ع یتوز   شتریب  ا یاست؟    یزمان  یسر   کیشما    یهاداده   ایمختلف؟ آ  یرهایتغم

 کند.گیری برای انتخاب بهترین نمودار کمک میبر تصمیمموجود در مجموعه داده شما    ریمقاد

 ها انواع نمودارهای مصورسازی داده
فهم  داداده  مصورسازی   میادهیاکنون که  چه کاربردی  و  چیست  بردها  مختلف  دییای،    انواع 
 . دهد بررسی کنیمانجام می   ها رامصورسازی داده  نمودارهایی که
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 نمودار خطی
استفاده    یزمان  یک محدوده  ای  وستهیپ  یداده در بازه زمان  ریینشان دادن تغ  یبرا  ینمودار خط  کی
 میخواهیکه م  ردیگمی مورد استفاده قرار    یطور موثر زمانبه  به عبارت دیگر، نمودار خطی  .شودی م

 . میروند را در طول زمان درک کن 
 چه زمانن از نمودار خیط استفاده کنیم؟ 

 .کندی م  رییکه در طول زمان تغ  دی دار  وستهیمجموعه داده پ  کیاگر   •
 .بزرگ است  یلیخ  یالهینمودار م  یاگر مجموعه داده شما برا •
نشان    کسانی  یه زمانورد  کیمختلف در    یهادسته  یروندها را برا  دیخواهی که م   یزمان •

 .دیرا نشان ده  سهیمقا  جهیو در نت  دیده
 .دیروندها را تجسم کن   ق،یدق  ریمقاد  یبه جا  دیخواهی اگر م •

 چه زمانن از نمودار خیط استفاده نکنیم؟ 

مجموعه   کیاگر    نی بنابرا  کند،یکار مبهتر    تربزرگ  یهابا مجموعه داده  ینمودار خط •
 .دیآن استفاده کن   یبه جا  یالهیم  موداراز ن  د،یکوچک داشته باش  داده

  Matplotlib با استفاده از  نمودار خیط 

# Importing packages 

import matplotlib.pyplot as plt 

# Define x and y values 

x = [7, 14, 21, 28, 35, 42, 49] 

y = [8, 13, 21, 30, 31, 44, 50] 

# Plot a simple line chart without any feature 

plt.plot(x, y) 

plt.show() 
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# Importing packages 

import numpy as np 

# Define x  value 

x = np.random.randint(low=1, high=10, size=25) 

plt.plot(x, linewidth=3) 

plt.show() 

 

# Define x and y values 

x = [7, 14, 21, 28, 35, 42, 49] 

y = [8, 13, 21, 30, 31, 44, 50] 

# Plot points on the line chart 

plt.plot(x, y, 'o--', linewidth=2) 

plt.show() 

 

 

# Define x and y values 

x = np.array([7, 11, 24, 28, 35, 34, 41]) 

y = np.array([8, 20, 13, 30, 31, 48, 50]) 

 

# Drawn a simple scatter plot for the data given 

plt.scatter(x, y, marker='*', color='k') 
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# Generating the parameters of the best fit line 

m, c = np.polyfit(x, y, 1) 

# Plotting the straight line by using the generated parameters 

plt.plot(x, m*x+c) 

plt.show() 

 

 

import pandas as pd 

# Let's create a Dataframe using lists 

Name = ['Sara', 'Mahsa', 'Zahra', 'Maryam', 'Ayda'] 

Score = ['19.02', '19.74', '18.34', '17.26', '19.87'] 

# Now, create a pandas dataframe using above lists 

df_ = pd.DataFrame( 

    {'Name' : Name, 'Score' : Score}) 

# Plotting the data from the dataframe created using matplotlib 

plt.figure(figsize=(9, 5)) 

plt.plot(df_['Name'], df_['Score'], '-b', linewidth=2) 

plt.xticks(rotation=60) 

plt.xlabel('Name') 

plt.ylabel('Score') 

plt.show() 
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#importing the required libraries 

import matplotlib.pyplot as plt 

import seaborn as sns 

#Creating the dataset 

df = sns.load_dataset("iris")  
df=df.groupby('sepal_length')['sepal_width'].sum().to_frame().reset_index() 

#Creating the line chart 

plt.plot(df['sepal_length'], df['sepal_width'])  

#Adding the aesthetics 

plt.title('Chart title') 

plt.xlabel('X axis title') 

plt.ylabel('Y axis title')  

#Show the plot 

plt.show() 

 

import numpy as np 

from mpl_toolkits import mplot3d 

 

# Setting 3 axes for the graph 

plt.axes(projection='3d') 

 

# Define the z, y, x data 

z = np.linspace(0, 1, 100) 

x = 4.5 * z 

y = 0.8 * x + 2 

 

# Plotting the line 

plt.plot(x, y, z, 'r', linewidth=2) 

plt.title('Plot a line in 3D') 

plt.show() 
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  Seaborn با استفاده از  نمودار خیط 

#importing the required libraries 

import seaborn as sns 

 

# Define the  x and y data 

x = [1, 2, 3, 4, 5] 

y = [1, 5, 4, 7, 4] 

 

sns.lineplot(x, y) 

plt.show() 

 

# Define the  x and y data 

x = ['day 1', 'day 2', 'day 3'] 

y = [1, 5, 4] 

 

sns.lineplot(x, y) 

plt.show() 
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 ای نمودار میله

  یبراو    است  افقی  یهالهیداده ارائه شده به صورت م  ریمقاد  شینما  یبرا  یراه  یالهینمودار م
 شود.یاستفاده م  در کنار هم  مختلف  یهاگروه  ریها در زداده  سهیو مقا  هاداده  روند  شینما

 استفاده کنیم؟ ای چه زمانن از نمودار میله 

 .د یچند دسته مختلف دار  سهیبه مقا   ازیکه ن  یزمان •
 کنند.یم  رییبزرگ در طول زمان چگونه تغ  یهاکه داده  دینشان ده  دی که با  یزمان •

 .دیرا در مجموعه داده نشان ده  یمثبت و منف  ریمقاد  دیخواهی اگر م •
 ای استفاده نکنیم؟ چه زمانن از نمودار میله 

 داشته باشد.  لهیم  1۰از    شیب  دینمودار شما نبا.  دیدار  یادیز  یهااگر دسته •
  Matplotlib با استفاده از ایمیله  نمودار 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

# Dataset generation 

objects = ('Python', 'C++', 'Julia', 'Go', 'Rust', 'c') 

y_pos = np.arange(len(objects)) 

performance = [10,8,6,4,2,1] 

#  Bar plot 

plt.barh(y_pos, performance, align='center', alpha=0.5) 

plt.yticks(y_pos, objects) 

plt.xlabel('Usage') 

plt.title('Programming language usage') 

plt.show() 
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  Seaborn با استفاده از ایمیله نمودار 

import matplotlib.pyplot as plt 

import seaborn as sns 

 

x = ['A', 'B', 'C'] 

y = [1, 5, 3] 

 

sns.barplot(y, x) 

plt.show() 

 

 

 نمودار ستونی 
  نیب  سهی نشان دادن مقا  یبرا  یعمود  یهالهیاست که از م  یا لهینمودار م  ی نوع  ینمودار ستون

نقطه از زمان )مثال    کیدر    تی نشان دادن وضع  یبرا  یستون  ینمودارها  کند.ی ها استفاده مدسته
ها  آن  یهدف اصل  را دارند.   برد کار  نی( بهترتیوب سا  کیتعداد محصوالت فروخته شده در  

 هستند(. تر  مناسب  ینمودار خط  یروند است )روندها برا  یجلب توجه به اعداد به جا
 چه زمانن از نمودار ستونن استفاده کنیم؟ 
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 .دی مختلف نشان ده  ریاز مقاد  ،مکنار ه  یاسه ی مقا  دیدار  ازیکه ن  یزمان •
 .دیکن   دی کاارزش ها ت  نیبر تفاوت ب  دیخواهی م  زمانی که •
 .دیروندها برجسته کن   یکل ارقام را به جا  دیخواهی که م  یزمان •

 استفاده نکنیم؟ چه زمانن از نمودار ستونن 

 مناسب است. کوچک و متوسط    یهامجموعه داده  یفقط برا •

 .باشد  ادیز  یلیخ  دیها نباتعداد ستون  •
  Matplotlib با استفاده از ستونن نمودار  

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

# Dataset generation 

data_dict = {'CSE':33, 'ECE':28, 'EEE':30} 

courses = list(data_dict.keys()) 

values = list(data_dict.values()) 

fig = plt.figure(figsize = (10, 5)) 

#  Bar plot 

plt.bar(courses, values, color ='green', 

        width = 0.5) 

plt.xlabel("Courses offered") 

plt.ylabel("No. of students enrolled") 

plt.title("Students enrolled in different courses") 

plt.show() 

 

import pandas as pd 

plotdata = pd.DataFrame({ 

 

    "2018":[57,67,77,83], 

 

    "2019":[68,73,80,79], 

 

    "2020":[73,78,80,85]}, 



 
 فصل سوم: داده  129

 
 

 

    index=["Django", "Gafur", "Tommy", "Ronnie"]) 

plotdata.plot(kind="bar",figsize=(15, 8)) 

plt.title("FIFA ratings") 

plt.xlabel("Footballer") 

plt.ylabel("Ratings") 

 

 

#Creating the dataset 

df = sns.load_dataset('titanic') 

df_pivot = pd.pivot_table(df, 

values="fare",index="who",columns="class", aggfunc=np.mean) 

#Creating a grouped bar chart 

ax = df_pivot.plot(kind="bar",alpha=0.5) 

#Adding the aesthetics 

plt.title('Chart title') 

plt.xlabel('X axis title') 

plt.ylabel('Y axis title')  

# Show the plot 

plt.show() 
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  Seaborn با استفاده از ستونن نمودار  

#Reading the dataset 

titanic_dataset = sns.load_dataset('titanic') 

#Creating column chart 

sns.barplot(x = 'who',y = 'fare',data = titanic_dataset,palette = "B

lues") 

#Adding the aesthetics 

plt.title('Chart title') 

plt.xlabel('X axis title') 

plt.ylabel('Y axis title')  

# Show the plot 

plt.show() 
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#Reading the dataset 

titanic_dataset = sns.load_dataset('titanic') 

#Creating the bar plot grouped across classes 

sns.barplot(x = 'who',y = 'fare',hue = 'class',data = titanic_datase

t, palette = "Blues") 

#Adding the aesthetics 

plt.title('Chart title') 

plt.xlabel('X axis title') 

plt.ylabel('Y axis title')  

# Show the plot 

plt.show() 

 

 

 ای نمودار دایره
دا زمطور  به  یارهینمودار  در  برا  یهانهیگسترده  طبقه  یمختلف  نسبت  دادن   ی هایبندنشان 

مقا  و  توسط    ی هایبندطبقه   سهیمختلف  م   کمانمختلف  دا  شود.یاستفاده    کی  یارهینمودار 
  کل نشان   کیاز    یهر عنصر را به عنوان بخش  چرا که  ،تجسم درصد است  یبرا  یانتخاب عال

 دهد. ی م
 ای استفاده کنیم؟ دایرهچه زمانن از نمودار 

 .دی دهی مجموعه داده را نشان م  کی  ینسب   یها و درصدهانسبت   یوقت •
 است.کوچک    یهااستفاده با مجموعه داده  نیبهتر •
 .مختلف  یهاعامل بر دسته  کی  ریثات  سهی هنگام مقا •
 .دیدسته دار  6اگر تا   •
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 .ستندین  یب یهستند و ترت  یشما اسم   یداده ها  یوقت •
 ای استفاده نکنیم؟ نمودار دایرهچه زمانن از  

 .دیدار  یاگر مجموعه داده بزرگ •
 .دیانجام ده  ری مقاد  نیمطلق ب  ای   قیدق  سهیمقا  کی  دیخواهی اگر م •

  Matplotlib با استفاده از ایدایره نمودار 

#Creating the dataset 

cars = ['AUDI', 'BMW', 'NISSAN',  

        'TESLA', 'HYUNDAI', 'HONDA']  

data = [20, 15, 15, 14, 16, 20]  

#Creating the pie chart 

plt.pie(data, labels = cars) 

#Adding the aesthetics 

plt.title('Chart title') 

#Show the plot 

plt.show() 

 

#Creating the dataset 

cars = ['AUDI', 'BMW', 'NISSAN',  

        'TESLA', 'HYUNDAI', 'HONDA']  

data = [20, 15, 15, 14, 16, 20]  

myexplode = [0.2, 0, 0, 0,0,0.6] 

#Creating the pie chart 

plt.pie(data, labels = cars,explode = myexplode) 

#Adding the aesthetics 

plt.title('Chart title') 

#Show the plot 

plt.show() 
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  Seaborn با استفاده از ایدایره نمودار 

import seaborn as sns 

 

#define data 

data = [15, 25, 25, 30, 5] 

labels = ['Group 1', 'Group 2', 'Group 3', 'Group 4', 'Group 5'] 

 

#create pie chart 

plt.pie(data, labels = labels) 

plt.show() 

 

 ای نقطه  نمودار
نموداریاهنقطنمودار   ب  ی،  رابطه  متغ  نیاست که  سیستم  بهرا    ریدو  یک  روی  نقطه  صورت 

  ع یشود. با مشاهده توزی م  نیی تع  رینقطه با مقدار متغ  تیدهد. موقعی نشان ممختصات مستطیلی  
  یادیز  یهابه داده  اینقطه نمودار    جادیا  را استنباط کرد.  رهایمتغ  نیب  یتوان همبستگی نقاط داده م

 .شودنمی آشکار    یصورت همبستگ  نیا  ریغ، در  دارد  ازین
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 ای استفاده کنیم؟ چه زمانن از نمودار نقطه 

 .بزرگ  یهادر مجموعه داده  یبندو خوشه  ینشان دادن همبستگ  یبرا •
 .جفت مقدار هستند  کی  یاست که دارا  ینقاط  یاگر مجموعه داده شما حاو •

 .دیدار  یعدد  ریتغدو م  نیبه مشاهده و نشان دادن روابط ب  ازیکه ن  یزمان •
 . ستین  ینقاط در مجموعه داده ضرور  بیاگر ترت •

 ای استفاده نکنیم؟ چه زمانن از نمودار نقطه 

 .دیدار  یاگر مجموعه داده کوچک •
 ندارند.   یموجود در مجموعه داده شما همبستگ  ریاگر مقاد  •

  Matplotlib با استفاده از اینقطه نمودار 

import matplotlib.pyplot as plt 

import numpy as np 

 

#define data 

x = np.array([5,7,8,7,2,17,2,9,4,11,12,9,6]) 

y = np.array([99,86,87,88,111,86,103,87,94,78,77,85,86]) 

 

#Show the plot 

plt.scatter(x, y) 

plt.show() 
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#Creating the dataset 

df = sns.load_dataset("tips") 

#Creating the scatter plot 

plt.scatter(df['total_bill'],df['tip'],alpha=0.5 ) 

#Adding the aesthetics 

plt.title('Chart title') 

plt.xlabel('X axis title') 

plt.ylabel('Y axis title')  

#Show the plot 

plt.show() 

 
  Seaborn با استفاده از اینقطه نمودار 

#Creating the dataset 

bill_dataframe = sns.load_dataset("tips") 

#Creating scatter plot 

sns.scatterplot(data=bill_dataframe, x="total_bill", y="tip") 

#Adding the aesthetics 

plt.title('Chart title') 

plt.xlabel('X axis title') 

plt.ylabel('Y axis title')  

# Show the plot 

plt.show() 
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 1نمودار مساحت 
شود. یچند گروه استفاده م  ای  کی  یدر طول زمان برا  راتییتغ  یابیرد  یبرا  مساحت  هاینمودار
  مساحت   ینمودارها  م،یگروه ثبت کن   یکاز    شیب  یرا در طول زمان برا   راتییتغ  میکه بخواه  یزمان

 شوند.یداده م  حیترج  یخط  ینمودارهانسبت به  
 چه زمانن از نمودار مساحت استفاده کنیم؟ 

آن به    کیاز تفک  دیخواهیبلکه م  دیرا دنبال کن   مقادیرنه تنها کل    دیخواهی که م  یزمان •
گاه شو  زیها نگروه  لهیوس  .دیآ

 و نه تنها نسبت به زمان.   دیبکش  ریخود را به تصو  یهاحجم داده  دیخواهی اگر م •
 چه زمانن از نمودار مساحت استفاده نکنیم؟ 

 گسسته استفاده کرد.   یهاتوان آن را با دادهینم  •
  Matplotlib با استفاده از مساحتنمودار 

#Reading the dataset 

x=range(1,6) 

y=[ [1,4,6,8,9], [2,2,7,10,12], [2,8,5,10,6] ] 

#Creating the area chart  

ax = plt.gca() 

ax.stackplot(x, y, labels=['A','B','C'],alpha=0.5) 

 
1 Area Chart 
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#Adding the aesthetics 

plt.legend(loc='upper left') 

plt.title('Chart title') 

plt.xlabel('X axis title') 

plt.ylabel('Y axis title')  

#Show the plot 

plt.show() 

 
  Seaborn با استفاده از مساحتنمودار 

# Data 

years_of_experience =[1,2,3] 

salary=[ [6,8,10], [4,5,9], [3,5,7] ] 

# Plot 

plt.stackplot(years_of_experience,salary, labels=['Company A','C

ompany B','Company C']) 

plt.legend(loc='upper left') 

#Adding the aesthetics 

plt.title('Chart title') 

plt.xlabel('X axis title') 

plt.ylabel('Y axis title')  

# Show the plot 

plt.show() 

 



 
ها و ابزارها: مبانی، مفاهیم، الگوریتمیادگیری ماشین و علم داده  138  

 
 

 1ی نمودار حباب

 ن یروابط ب  شینما  یبراکه    است  ینمودار پراکندگ  ینوع  و   رهینمودار چند متغ  ک ی  ینمودار حباب
و   یعمود  تی موقع  ،یافق   تی هر نقطه با موقع  یبرا  رهایمتغ  ر یمقاد  شود.ی استفاده م  ریسه متغ

 شود.ی اندازه نقطه نشان داده م
 استفاده کنیم؟  چه زمانن از نمودار حبان  

 .د یکن   سهیمستقل را با هم مقا  ریمقاد  دیخواهی ماگر   •
 .دیرابطه را نشان ده  ای  ع یتوز  دیخواهی اگر م •

 .دیو نشان ده  دیبکش  ریرا به تصو  ریسه متغ  نیروابط ب  دیخواهی م  یوقت •
 استفاده نکنیم؟  چه زمانن از نمودار حبان  

 .دیدار  یاگر مجموعه داده کوچک •
  Matplotlib با استفاده از حبان  نمودار  

import matplotlib.pyplot as plt 

import numpy as np 

  

# create data 

x = np.random.rand(40) 

y = np.random.rand(40) 

z = np.random.rand(40) 

colors = np.random.rand(40)  

# use the scatter function 

plt.scatter(x, y, s=z*1000,c=colors) 

plt.show() 

 
 

1 Bubble Chart 



 
 فصل سوم: داده  139

 
 

  Seaborn با استفاده از ان  بحنمودار  

import matplotlib.pyplot as plt 

import numpy as np 

import seaborn as sns 

import pandas as pd 

 

# data 

x=["IEEE", "Elsevier", "Others", "IEEE", "Elsevier", "Others"] 

y=[7, 6, 2, 5, 4, 3] 

z=["conference", "journal", "conference", "journal", "conference", "

journal"] 

 

# create pandas dataframe 

data_list = pd.DataFrame( 

    {'x_axis': x, 

     'y_axis': y, 

     'category': z 

    }) 

# change size of data points 

minsize = min(data_list['y_axis']) 

maxsize = max(data_list['y_axis']) 

# scatter plot 

sns.catplot(x="x_axis", y="y_axis", kind="swarm", hue="category

",sizes=(minsize*100, maxsize*100), data=data_list) 

plt.grid() 
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 خالصه فصل
 .سوق دهند  یدرست   ریکسب و کار را به مس  کی  توانندی هستند که م  یها محرکداده ▪

  کسانی  یهایژگیداده با و  اءیاز اش  یابه عنوان مجموعه  توانیها را اغلب ممجموعه داده ▪
 در نظر گرفت. 

د، ورم  داد،یداده عبارتند از: رکورد، نقطه، بردار، الگو، رو  یش  ک ی  یبرا  گرید  یهانام  ▪
 . تیموجود  اینمونه، مشاهده  

فرآداده  یزسازیتم  ▪ براداده  یسازآماده  ندیها  تحل  هیتجز  ی ها  حذف    لیو   ر ییتغ  ایبا 
 قالب نامناسب است.   ای  یتکرار  ربط،ی نادرست، ناقص، ب  یهاداده

 .شودی علم داده در نظر گرفته م  یدر مبان  یعنصر اساس  کیها به عنوان  داده  یزسازیتم  ▪

  یهاکه داده  لیدل  نیغلبه کند، تنها به ا   دهیچیپ  تمیالگور  کیبر    تواندی ساده م  تمیالگور  کی ▪
 باال به آن داده شده است.  تیفیو با ک  یکاف 

 دارد.   تیاهم   یبندطبقه  ای  انهی گوشیمدل پ  تیفیها به اندازه کداده  تیفیک ▪

مشکوک  ها  آنحال،    نیخطا در نظر گرفت. با ا  ای  زینو   توانیداده دورافتاده را نم   کی ▪
 اند.نشده   دی( تولهایها )شداده  هیهستند که با روش مشابه بق

 ها دارند.داده  لیو تحل  هیتجز  جهیبر نت  یادیز  ریثادورافتاده ت  یهاداده ▪

آن   دیتوانی است، م تیاهم ی( بیژگیتکه داده )و کی د یاکه مطمئن شده   یتنها در صورت ▪
 ی ااز منظر حوزه رسد،یبه نظر م ربطیشما بکه از منظر  یای ژگیو دیشا  .دیرا حذف کن 

 مرتبط باشد.  اری بس  ین یبال  دگاهیمانند د

شده و به صورت خالصه   یآورخام جمع  یهااست که در آن داده یها روشداده ع یتجم  ▪
 .شودی استفاده م  لیو تحل  هیتجز  یبرا

 شود.یم  دهینام   یسازگسسته، گسسته   ریبه مقاد  وستهیپ  ریها از مقادنگاشت داده ▪

از مجموعه   زیحذف نو  یبرا  یتخصص  یهاتم یها با استفاده از الگورداده  یهموارساز ▪
 .شودیانجام م  داده

 ها ممکن است نقاط داده قابل استفاده را حذف کند. داده  یاوقات هموارساز  یگاه ▪

 هستند.   یو هنجارساز  یسازمتعارف   های ژگیو  یبنداس ی مق  یهاکیتکن   نیترمتداول ▪

از بدون آن همگرا    ترع یسر  اریبس  یژگیو  یبنداس یبا مق  یشبکه عصب   یکاهش  انیگراد ▪
 .شودی م

  ی هاتفاوت  یورود یهامجموعه داده  یهایژگیکه و  شودی ظاهر م  یزمان  یسازمتعارف  ▪
 محدوده خود داشته باشند.  نیب  یادیز

 ی ن )منح  یگوس  ع یشما از توز  ی هاداده  عیتوز  دیاست که بدان  دیمف  یزمان  یهنجارساز  ▪
 .کندی نم   یروی( پیازنگوله
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های:شامل فصل  

 ای بر یادگیری ماشین: مقدمهچهارمفصل 

 خاب و ارزیابی مدلانت: پنجمفصل 

 یادگیری بانظارت: ششمفصل 

 یادگیری عمیق: هفتمفصل 

 یادگیری غیرنظارتی: هشتمفصل 

 مباحث منتخب: نهمصل ف

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ای بر یادگیری ماشینمقدمه
 
4 

 

 چیست؟   یادگیری ماشین ▪

 های یادگیری آشنایی با انواع رویکرد ▪

 هاارتباط یادگیری ماشین با سایر رشته  ▪

 کاربرد یادگیری ماشین  ▪

 ابزارهای یادگیری ماشین آشنایی با  ▪

 پذیری آشنایی با تفسیرپذیری و توضیح ▪

    اهداف:
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 یادگیری ماشین چیست؟ 
درخشش    دنیو د  میمال  می. با احساس نسمیزنی قدم م  سیخ  ابانینم باران، در خبارش نم  یدر پ

که نمرات    میهوا خوب باشد. ما همچنان انتظار دار   دیکه فردا با  میبندی غروب آفتاب، شرط م 
  ترقیدق  ی. با نگاهمیداشته باش  ادیز  یهاسخت و مطالعه  ترم بعد از تالش   ن یدر ا  یخوب  یلیتحص

تجربه است. به عنوان   بریما مبتن  یهاین یبش یاز پ  یاریکه بس  میشویها، متوجه ممثال  نیا  به
را   یخوب  ی و درخشش غروب آفتاب، انتظار هوا  میمال  میمثال، چرا فردا پس از مشاهده نس

ما حاصل شده    یبراتجربه    نیچراکه ا  م،یخوب را دار  یهوا  نیانتظار ا  لیدل  نیما به ا  م؟یدار
را در حال حاضر    یاصحنه  ن یخوب است که چن   یروز بعد اغلب هنگام  ی آب و هوا  کهاست  

که کار سخت منجر به نمرات   دیگویما، به ما م  یریادگیطور مشابه، تجربه  . بهمیکن یتجربه م
و   میاهچراکه از تجربه آموخت  م،یدار  نانی خود اطم   یهاین یبش ی. ما به پشودی م  یلیخوب تحص

تجربه گرفته یمبتن   ماتیتصم  حال  .میابر  انسان یدر  تجربه  که  از  آآموزندمیها   ز ین  هارایانه   ای، 
چنین    است که  یزیچ  نیماش  یریادگیرا انجام دهند؟ پاسخ "بله" است و    یکار  چنینتوانند  ی م

  یهاروش   قیاز طر  یتجرب  ی ریادگیاست که با    یروش  نیماش  یریادگی  دهد.کاری را انجام می 
 . (Zhou, 2021)  دبخشیرا بهبود م  ستمیعملکرد س  یمحاسبات

  ی ر یادگی ، اصطالح "یو هوش مصنوع  یاانه یرا  یهایباز  نهی در زمپیشگامان  آرتور ساموئل، از  
که به   یانهیزمعنوان "را به  نی ماش  یریادگی  یبه کار برد. و  IBMدر    1۹5۹" را در سال  نیماش

ای  شاخه  نیماش  یریادگی  کرد. فی" تعردهدی م   حیصر   یزیرن برنامهدو ب  یریادگی ها امکان  انه یرا
 ده یا  .بوجود آمددارند،    توانایی یادگیری  که    ییهاانه یرا  جادیبا هدف ا  از هوش مصنوعی است که

  در مساله مورد نظر استدالل    ندیآاست که فر  نمونه بر  یاستدالل مبتن   نیماش  یریادگیاختراع    یاصل
استفاده    تیظرف  جادیا  یکه برا  یقبل  یها. مثالشودممکن می  یمشابه قبل  هاینهنموبا مراجعه به  

  ده ینام  یریادگی  این کارانجام    ندید و فرآنشوی م  دهینام  یآموزش  ها()داده  یهاشود، نمونه  یم
یادگیری    اساسا  آشنا شویم، بهتر است دریابیم کهقبل از آن که بیشتر با یادگیری ماشین  اما    شود.ی م
  "بهتر شدن عملکرد در یک وظیفه خاص با استفاده تجربه و تمرین"توان  یادگیری را میست؟  چی

، یادگیری  پیونددوقوع می بهها  تعریف کرد. رفتار هوشمندانه انسان از طریق یادگیری در تجربه
حتی  یادگیری در انسان چیزی فراتر و  زندگی فردی است.پذیری در ی انعطافآورندههمان پدید 

ها یادگیری در رایانهحال،    نیبا اهای یادگیری ماشین است.  ترین الگوریتمتر از پیشرفتهشرفتهیپ
 یاصل  فهید و وظنوجود دار  ها، تجربه در قالب داده ایرایانه   یهاستم یدر س؟  افتدمی   اتفاقچگونه  

های  داده  هیتغذ  سازد. بایها مدل ماست که از داده  یریادگی  یهاتم یتوسعه الگور  نیماش  یریادگی
در   را  ییهاین یبشیتواند پی که م  میآوریرا بدست م  ی، ما مدلماشین  یریادگی  تمیالگور  تجربی به

   .انجام دهد  مشاهدات جدید
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 یادگیری تعریف  
  یری ادگی ییتوانا P ییکارا  اری برحسب مع  T فهی در مورد وظ Eبا در نظر گرفتن تجربه  یا انهیبرنامه را  کی"

 ." ابدیبهبود  T فهی وظ یبرا  Eتجربه  پس از  اشییاگر کارا   خواهد داشت،

 :هامثال
 خط یادگیری تشخیص دست  ▪

 ری در تصاو  سی نوکلمات دست یبند و طبقه  صیتشخ :T فهیوظ  •

 اند شده یبندطبقه  یدرستبه ی کهدرصد کلمات :P ییکارا •

 داده شده  یهایبندبا طبقه  سی نواز کلمات دست  یامجموعه  :Eتجربه   •

 یری ربات راننده دگ یا  ▪

 یی نای ب یها با استفاده از حسگرهادر بزرگراه  یرانندگ :T فهیوظ  •

 شده قبل از خطا  یمسافت ط نیانگ یم :P ییکارا •

راننده    توسط یک  هدایتو فرمان هنگام    ریاز تصاو   یتوال  کی  :Eتجربه   •
 ی انسان

 یادگیری شطرنج  ▪
 بازی شطرنج :T فهیوظ  •

 فان یقابل حربرنده م یهایدرصد باز :P ییکارا •

 خودش  برابر ی نیتمر یهایانجام باز :Eتجربه  •

 

های خام در جهت استخراج اطالعات مفید برای فرآیند یادگیری ماشین با استفاده از داده
تعریف  توان اینگونه  یادگیری ماشین را می  رو،از همینشود.  گیری بهتر شروع میتصمیمکمک به  

مدل":  کرد طراحی  بر  ماشین  متمرکز  یادگیری  الگوریتم   استهایی  حوزه خاص،  یک  در   که 
صورت خودکار از طریق  های آموزشی داده شده به مدل یادگیری را بهمبنای دادهکامپیوتری بر

های تا در مواجه با داده  دهدآورد و عملکردش را بهبود میمی ها بدست  آزمایش از دادهتجربه و  
. هرچند که ما یک تعریف  "ه انسان از خود نشان دهدجدید در همان حوزه بتواند رفتاری مشاب

ارائه کرد را  ماشین  یادگیری  از  تعریف اهکلی  مختلف،  نویسندگان  برای    متفاوتیهای  یم،  را 
 :ایمفهرست کرده یادگیری ماشین را  از    تعریف دیگر  سه  ادامهکنند. در  اشین ارائه می یادگیری م 
عملکرد با    اریمع  یساز نهیبه  یبرا  هارایانه   یسینوبرنامه یادگیری ماشین عبارت است از،   ▪

پارامترها    یبرخ  یبرا  شدهف یمدل تعر  کیتجربه گذشته. ما    ا ی  نمونه  یهااستفاده از داده
مدل با استفاده    یپارامترها  یسازنهی به  یبرا  یاانهیبرنامه را  کی  یاجرا  ،یریادگیو    میدار

داده اتجربه گذشته  ای  یآموزش  یهااز  پ  دلم  نیاست.  است  تا    انهیگوش یممکن  باشد 
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آرا    ین یبش یپ دهد  ندهیدر  داده  کسب  یبرا  ای،  انجام  از  باشد،  دانش  دو  ایها   .  هر 

(Alpaydin, 2004 ) 

ساخت    یمربوط به چگونگ  ،شودی شناخته م  نیماش  یریادگیعنوان  که به   تحقیقاتی  نهیزم ▪
 (Mitchell, 1997).  ابندییود مطور خودکار با تجربه بهب است که به  یاانهیرا  یهابرنامه 

دهند )خواه   قیتطب   ایداده    رییاعمال خود را تغ  هارایانه معناست که    نیبه ا  نیماش  یریادگی ▪
تر  ق یاقدامات دق  نی( تا ا را انجام دهند  ربات  کیکنترل    ای،  گویانه باشدپیش اقدامات    نیا

آنشوند،   در  م  که  با    شود.ی م  عکسمن   صحیح،انتخاب شده    یعملکردها  زانیدقت 
(Marsland, 2015) 

اینکه، یک  نخست  آید:  بوجود می  اساسی  دو پرسشاز یادگیری ماشین    اریفطبق این تع
 خیر. یا    استاش  عملکرد  بهبوددر حال    ،شداند که در وظیفه خاص مورد انجامرایانه چگونه می

بهبود یابد. پاسخ به این که باید در انجام این وظیفه    یابددرمیچگونه  این برنامه    ، دوم اینکه
  این فصلورد که در  آمتفاوت در یادگیری ماشین را بوجود می  بندی از چند رویکردها دستهپرسش 

 خواهیم پرداخت.   و تقویتی  ینظارت غیرنظارت،  باها با عناوین یادگیری  به تشریح آن
 : (Hertzmann and Fleet, 2012)  شوندی م  میتقس  فازبه دو    نیماش  یر یادگی  یهااغلب، روش

 آورد. می یادگیری بدست    ی،آموزش  یهامجموعه داده  با استفاده ازمدل    کی:  آموزش .1
 ی هااز داده  یبرخ  برروی  بینیو پیش  یریگمیتصم   یبرا   مدل آموزش دیده شده،:  کاربرد .2

استفاده    ها را مشاهده نکرده است(هایی که مدل در فرآیند آموزش آنی )دادهشی آزما
 .شودی م

 ارتیری نظیادگی
به الگوریتم  )اهداف(    حیصح  یهابا پاسخ   یآموزش  یهااز نمونه  یامجموعه در رویکرد نظارتی،  

  کند می  یسعالگوریتم  و    داریم(را    هاآن  جیو هم نتا  یورود  خام  یهاهم داده)  شودمی   تغذیه
و با گذشت    ردیگی م  ادیدر طول زمان  )  داموزیرا ب  یتابع  ی صحیحهاها و پاسخ براساس این داده

به    .کند  ین یبش یپ  یبه درستهای جدید  برای نمونههدف را    ریمقاد  تا بتواند  (شودی تر مق یزمان دق
سیستم بتواند    ،جدید هایای است که برای ورودیگونهتطبیق سیستم به عبارت دیگر، هدف آن

  ن یا  بینی کند.  شهای آموزشی فراگرفته است، پیچه تاکنون از دادهاساس آنرا بر   یخروجی درست
  یهااگر داده  ینظارت  یریادگیدر    شود.یم  دهینامنیز  ها  از نمونه  یریادگی  نوع رویکرد از یادگیری،

جهت   ابه   یریادگی مسئله  باشند،  دسته   نیصورت گسسته  مقاد   ،یبندمساله  اگر  ها  داده  ریو 
 . ندیگو  ونیباشند به آن رگرس  وستهیصورت پبه
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 یادگیری نظارتی تعریف  
متغ  ییجا  ینظارت  یری ادگی شما  که  از    دیداررا   (𝑌) ی خروج  ری متغ  کیو    (𝑋)  یورود  یرهای است   ک ی و 

𝑌 : دی کن یاستفاده م یبه خروج یاز ورود نگاشتتابع  یری ادگی یبرا  تمیالگور = 𝑓(𝑋) 

ا  که    نیهدف  خوب  تابعاست  به  شود  نی تخم  ینگاشت   وقت   زده  ا    (𝑋)  دیجد  یورود  یهاداده   یتا    اری ختدر 
 د. کن  ین ی بشی ها پآن داده یرا برا   (𝑌) یخروج یرهای متغ دبتوان الگوریتم قرار گرفت،  

عنوان  توان بهیرا م یآموزش یهااز مجموعه داده تمیالگور یری ادگی ندیفرآ جایی کهاز آن
فریک   بر  ناظر  گرفت  یریادگ ی  ندآیمعلم  نظر  گوینددر  نظارتی  یادگیری  آن  به  ما  ،   .

  یهارا در مورد داده  ییهاینی بشی طور مکرر پبه  تمی ، الگورمیدانیرا م  ح یصح  یهاپاسخ 
شود  یمتوقف م  یزمان  یر یادگیشود.  یم  ح ی معلم تصح  وسطدهد و ت یانجام م  یآموزش

 از عملکرد برسد.  یبه سطح قابل قبول تمیکه الگور
 

 ی مزایای یادگیری نظارت

 است.  دیمف  یدانش قبل  ایگذشته    اتیرباز تج  جهی استخراج نت  یبرایادگیری نظارتی   •

 را حل کند.   یعمل  یاز مسائل محاسبات   یانواع مختلفتواند  می  •

 است.برخوردار    بیشتریاز دقت    ینظارتغیرنتیجه در مقابل روش یادگیری   •

 چند کالس وجود دارد.  دانیدمی   قایآموزش دق  یها براقبل از ارائه داده •

 ینظارتمعایب یادگیری 

 دی برای محاسبه دارد.به زمان زیاآموزش نیاز   •
 تمیمتفاوت باشد، الگور  یآموزش  داده  با مجموعه  یشیکه مجموعه داده آزما  یصورت  در •
 شود.یروبرو م  یبا مشکالت   ایجنت  ین یبش یهنگام پ  ینظارت  یریادگی

آوری یک مجموعه دارد و گاهی جمع زمان و هزینه زیادی را در پی    هاگذاری دادهبرچسب  •
 پذیر نیست. دار کافی امکان سبداده برچ

برخی از کارهای پیچیده در یادگیری   توانطوری که نمی محدود است به  نظارتییادگیری  •
 اد.انجام دبا استفاده از آن  ماشین را  

ناشناختهینم نظارتی    یریادگی • اطالعات  داده  یاتواند    ی ری ادگیمانند  ه  یآموزش  یهااز 
 بدهد.   ینظارتغیر

ها در  از کالس   جزء هیچ یکرا که    ی، اگر ورودباشد  یبندطبقه  ی که مسالهدر صورت •
برچسب کالس    ی، ممکن است خروجمیارائه ده  ی نیست راآموزش  یهادادهمجموعه  

گربه و    یهابا داده  ریکننده تصو  یبندطبقه   کیشما    دی مثال، فرض کن   یاشتباه باشد. برا
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  ایممکن است گربه    ی، خروجدیزرافه را بده  ریاگر تصو  ،. سپسدیاسگ آموزش داده
 .ستیسگ باشد، که درست ن

 یادگیری غیرنظارتی 

،  دار نیستند(ها برچسب )داده  شودی ارائه نم   به الگوریتم  درست  یهاپاسخ ی،  تدر رویکرد غیرنظار
  یی هایها را مشخص کند تا ورودیورود  نیب  یهاکند شباهتیم  یسع  تمیاما در عوض الگور

  یخروج  ستمیسبه عبارت دیگر،    شوند.  بندیگروهدر کنار هم    هستند  مشترک  یژگیو  یکه دارا
  ی برارا    ییهاها استنباطتواند از مجموعه دادهی و م  کردهها را کاوش  ، اما داده نداردمناسب را  

، قوانین انجمنی  یبند. خوشهبدست آوردبدون برچسب  یهاپنهان از داده  یساختارها  فیتوص
 هستند.   ینظارتغیر  یری ادگیاز    ییهاو کاهش ابعاد نمونه

 یادگیری غیرنظارتی تعریف  
داده  ییجا  ینظارتغیر  یری ادگی فقط  شما  که  ه  دیداررا    (𝑋)  یورود  یهااست  مربوطه    یخروج  ری متغ  چیو 

 است.    داده ها از   شتری ،  کسب اطالعات بینظارت غیر یری ادگی . هدف از  دیندار
ا   ینظارت  یریادگ یبرخالف    چراکه   ،شود یمگفته    ینظارتغیر  یری ادگی  رد مو   نیبه 

ارائه ساختار جالب در داده  ح یصح  یهاپاسخ  عهده ها بهو معلم وجود ندارد. کشف و 
 است.  هاتمیالگورخود 

. شما  دیاز مدل بدست آور دیخواهیم یزیچه چ دیدانینم ،ی رنظارتیغ یهاتمی با الگور
با   دی احتماال مشکوک هست شما وجود    یهاداده  نی ب  یستگ همب   ایرابطه    ینوع  دیکه 
موارد    نیدر ا  نیهستند تا بتوان حدس زد. بنابرا  دهیچیپ   اریها بسداشته باشد، اما داده

شوند و سپس    سهیتا قابل مقا  د یکنیم  لینرمال تبد   یها خود را به داده  یهاشما داده
م برخ   دیدهیاجازه  تا  کند  تالش  و  کند  کار  ا  یمدل  پ  نیاز  را  از    یکی.  کند   دایروابط 

را    یمختلف   یهاروش  تواندیمدل م  کهیاست که در حال  نیها امدل  نیا  ژهیو   یهایژگیو
دارد که    یبه شما بستگ   نیدهد، ا  شنهادی شما پ  یهاسفارش داده  ای  ی بندگروه  یبرا

 . د یکن  ییرونما ی دیمف  زیتا از چ دیها انجام دهمدل نیا یبررو یشتریب  قاتیتحق
 

 ی نظارتغیرمزایای یادگیری 

با یادگیری    ینظارتغیرزیادی است. یادگیری    هزینه  مستلزم کار و  هاگذاری داده برچسب  •
 کند.برچسب این مشکل را حل میهای بدوناز داده

پذیر  های معمول امکانها با استفاده از روشها که یافتن آن هایی از دادهدر یافتن الگو •
 نیست، بسیار مفید است. 
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 شود.راحتی انجام میاز این نوع یادگیری به ها با استفاده  کاهش ابعاد داده •

 یارتنظغیرمعایب یادگیری 

تری برخوردار باشد. چرا از دقت کم ینتیجه ممکن است در مقابل روش یادگیری نظارت •
ها در اختیار نداریم و مدل باید با دانش بدست آمده از گونه برچسبی برای دادهکه ما هیچ

 اد بگیرد.های خام یداده
 شود.ها بیشتر شود، پیچیدگی بیشتر می هرچه تعداد ویژگی •

بر است. چرا که مرحله یادگیری الگوریتم ممکن است زمان زیادی را صرف  فرآیندی زمان  •
 تجزیه و تحلیل و محاسبه همه احتماالت کند.  

 یادگیری تقویتی 

تعامل با    ق یو خطا از طر  شی را با آزما  مساله  کیکند  یم  یعامل سع  کی،  یتیتقو  یریادگیدر  
بازخورد    افتیتواند ضمن دری عامل ناشناخته است، حل کند. عامل م  یآن برا   ییایکه پو   یطیمح
  افتن یاست که با    نیدهد. هدف عامل ا  رییرا با اقدامات خود تغ  طیمح  تی، وضعطی از مح  یفور
  ی ریادگی  یهااز حوزه  یکی  یت یتقو  یریادگیرا حل کند. اگرچه    مسالهاز اقدامات،    نهیبه  رهیزنج  کی

نظارتی و استاندارد )  نیماش  یریادگی  یهابا روش   یاز جهات مختلف  حالبا این  است،    نیماش
.  ها نیستوابسته به فراگیری داده  یتیتقو  یریادگی،  اینکه  دارد. اول  ی( تفاوت اساس غیرنظارتی 

شده است    جادیا  طیبا محعامل از تجربه خود که در طول تعامل    یتیتقو  یریادگیدر عوض، در  
ها،  داده  لیو تحل  هیتجز  یبه جا  یتیتقو   یریادگی،  دوم اینکه.  ستیابسته نو  ناظرو به    ردیگی م  ادی

 متمرکز است.  نهیبه  استیس  کی  افتنیبر  
 یتیتقو و ینظارتغیر ، ینظارت یریادگیتفاوت 

  ح یصح  یهابا پاسخ   یآموزش  یهااز نمونه  ی اکه مجموعه  افتداتفاق می  یزمان  نظارتی  یریادگی
در حل مساله  ها  از این پاسخ   راهنما  و الگوریتم به عنوان  شودی م  هیتغذ  تمی)اهداف( به الگور

خود    نیدار ندارد و ابرچسب   یهابه داده  ی ازین  غیرنظارتی  یری ادگی در مقابل آن،  .  ردیگی کمک م
کشف    و  هایورود  نیب  یهاشباهت با یافتن    یناظر خارج  کیو بدون    ییمدل است که به تنها

م  یالگوها به حل مساله  مقابپردازدیپنهان  در  رو  نیا  ل.  به   یازین  یتیتقو  یریادگی  کرد،یدو 
  افت یخود در تعامل است تا با آزمون و خطا و در  طیعامل با مح  ای  نیمجموعه داده نداشته و ماش

یادگیری تقویتی  اقدام را در جهت حل مساله مورد نظر بدست آورد.    نیبهتر  طیپاداش از مح
به چراکه  نیست،  نظارتی  دادهدقیقا  مجموعه  به  )برچسب طور کامل  آموزشی  تکیه  های  دار( 

واکنش نمی بر  نظارت  توانایی  بر  متکی  تقویتی  یادگیری  واقع  در  انجام   کند.  و  اقدامات  شده 
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که چه   میدانیاز قبل مچنین، غیرنظارتی نیز نیست، چرا که ما  گیری آن با پاداش است. هماندازه
مرندهیگادی"   یزمان مدل  را  است.  ،میکن ی "  انتظار  مورد  پاداش  یادگیری  به  که  در  طور خالصه، 
نظارت،  ، هدف تولید فرمولی براساس مقادیر ورودی و خروجی است. در یادگیری بدونینظارت

عامل از  شود. در یادگیری تقویتی، یک  ها پیدا می آن  بندیگروهارتباطی بین مقادیر ورودی و  
توان تفاوت این سه رویکرد از یادگیری ماشین  این اساس می  گیرد. برطریق تعامل با محیط یاد می

 مشاهده کرد.   1-1را در جدول  

 و تقویتی  ینظارتغیر، ی مقایسه یادگیری نظارت 1-1جدول 
 یادگیری تقویتی  نظارتبدون یادگیری   یادگیری بانظارت شاخص
ه دارای  از طریق مجموعه داد تعریف 

 گیرد.میبرچسب یاد  
داده طریق  از  راهنما  های بدون 

 شود. برچسب آموزش داده میبدون
 کند.در تعامل با محیط کار می

 بدون تعریف داده های بدون برچسب داده دار های برچسبداده هانوع داده 
 بر پاداش مبتنی بندیقوانین انجمنی و خوشه بندی و رگرسیون دسته نوع مساله 

 بدون ناظر بدون ناظر ناظر اضافی  ناظر
داده هدف به نگاشت  ورودی  های 

 های مشخصخروجی
 آموختن یک سری اقدامات  کشف الگو

 یادگیری انتقالی
  ش یرا افزا  یر یادگی  ییدامنه مشابه متمرکز است تا توانا  کیها از  بر استخراج داده  یانتقال  یریادگی
  ، یانتقال  یریادگیدامنه هدف را کاهش دهد. در    کیدر    ازیدار مورد نبرچسب  یهاتعداد نمونه  ای
. هدف  بردیمبهره    یگریدر مورد د  میبهبود تعم   یبرا  یمدل از دانش بدست آمده از کار قبل   کی

با استفاده از تجربه بدست آمده از حل    دی جد  فی وظا  یریادگی  دن یبهبود فرآ   یانتقال  یر یادگیاز  
 ند.ه هستمشاب  یاست که تا حدود  یمسائل قبل 

 یادگیری انتقالی تعریف  
پیش مدلی  از  وظیفهاستفاده  برای  مدل  این  از  دانش  انتقال  راستای  در  شده  داده  جهت  آموزش  در  مشابه،  ای 

 بهبود عملکرد این وظیفه جدید.

تعریف  برای   وظیفه  و  دامنه  ابتدا  در  است  الزم  انتقالی،  یادگیری  رسمی  تعریف  درک 
𝐷  ای است که برای آموزش استفاده و دامنه به صورتهشوند. دامنه مجموعه داد = {𝜒, 𝑃(𝑋)}  شود که شامل دو مولفه:  نشان داده می𝜒    فضای ویژگی و𝑃(𝑋)    یک توزیع
𝑋احتمال که در این تعریف   = {𝑥1, … , 𝑥𝑛} 𝜖 𝜒  توان با فضای برچسب است. وظیفه را می 𝑦    و یک تابع مدل هدف𝑓(𝑥)    و به صورت𝑇 = {𝑦, 𝑓(𝑥) }   .نشان داد𝑓(𝑥)    را همچنین
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توان یادگیری انتقالی را  نوشت. حال می  𝑃(𝑦|𝑥)توان به عنوان یک تابع احتمال شرطی  می
 طور رسمی به صورت زیر تعریف کرد:به

وظیفه یادگیری  و    𝑫𝒕، دامنه هدف  𝑻𝒔و وظیفه یادگیری منبع    𝑫𝒔با توجه به دامنه منبع  
ها باشد، یادگیری انتقالی روشی است  𝑫𝒕ها بیشتر از حجم  𝑫𝒔، جایی که حجم  𝑻𝒕دف  ه 

.)𝒇𝑻برای بهبود عملکرد مدل هدف   با کسب دانش    𝑻𝒕برای وظیفه یادگیری هدف    (
𝑫𝒔، جایی که  𝑻𝒔و    𝑫𝒔ضمنی از   ≠ 𝑫𝒕   و𝑻𝒔 ≠ 𝑻𝒕   .است 

 

 ای ظیفهیادگیری چندو 
یک الگوی آموزشی است که در راستای به حداکثر رساندن کارآیی مدل،    اییادگیری چندوظیفه 

به مرتبط  وظیفه  همچندین  می طور  گرفته  یاد  همزمان  و  بهینهشوند  ضرر  تابع  چندین   زمان 
  یی بازنما  یریادگی   یمختلف برا  فیموجود در وظا  یها، مدل از همه دادهندیآفر  نیدر ا.  شوندمی 
  وظایف مختلف  بین  ها را کرده و آن هستند، استفاده  دیمختلف مف یهانهیها که در زمداده یکل

تواند از  )هر وظیفه می  ها کارآیی مدل را افزایش دادهگذاری . این اشتراکگذاردبه اشتراک می
مراه داشته هتری را بهتواند سرعت یادگیری سریع طور بالقوه می و به   مند شود(وظیفه دیگر بهره

کار    نیچند  تواندی " است که می مدل "عموم  کی  جادیا  یافهیچندوظ  یریادگی  یاصل  زهیانگباشد.  
  کیدر    اند،ده یکار خاص آموزش د  کی  ی" که فقط برایمدل "تخصص  نیچند  جادیا  یجارا به
  ی ز روشالهام گرفته ا  یافهیچندوظ  یری ادگی  ،یشناختست یحل کند. از منظر ززمان  طور همبهمدل  

  یریادگیرا که از    یمعموال ما دانش  د،یجد  فی وظا  یریادگی  ی. برامیریگیم  ادیها  است که ما انسان 
 .میریگی بکار م  م،یامرتبط بدست آورده   یهاکار 

 ای انتقالی با یادگیری چندوظیفه یریادگیتفاوت 

نحوه انتقال دانش  ها در  است، و تفاوت آن  یانتقال   یریادگیمتفاوت از    یافه یچندوظ  یریادگی
منتقل    گرید  یکیبه    یکیو از    شوندی گرفته م   ادی  یانتقال  یریادگی در    یطور متوالبه   فیظااست. و

در حالشودی م به  یافهیچندوظ  یریادگی  که،ی.  ببا  اطالعات  وظا  نیاشتراک گذاشتن    فیهمه 
وظا  دنبالهب تمام  در  نظر گرفته  فیعملکرد خوب  توسط    در  ب  کیشده  واحد  صورت  همدل 

 است.  یطور موازمان به زهم

 1ای نمونهیادگیری یک
بندی فرآیندی شامل تغذیه تعداد زیادی نمونه از هر کالس به مدل است.  طور معمول، طبقهبه
های سنتی یادگیری ماشین که از هزاران نمونه آموزشی برای  ای برخالف مدلیک نمونه  یریادگی

 
1 One-shot Learning 
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گیری است که تنها از یا چند نمونه آموزشی برای یادگیری  کنند، نوعی یادیادگیری استفاده می
که افراد    ییجاای از کاربردهای این نوع یادگیری تشخیص چهره است.  نمونه  کند.استفاده می 

چند   ای  کیو مدل مو با توجه به    ینور، لوازم جانب   طیتوجه به حاالت مختلف چهره، شرابا    دیبا
 د.شون یبندطبقه  یدرستعکس الگو، به

 1نمونه یادگیری بدون
  یهاکه کالس  هستندمتمرکز  یموارد یبندبر طبقه نیماش یری ادگی یهااز روش  یار یامروزه بس

  یموارد  یبندبه طبقه  ازین  مسائلاز    یاریبسدر  ،  با این حالشده است.    دهیها قبال در آموزش دآن
نظارتی    یریادگیروش    کی  هنمونبدون   یریادگینشده است.    دهیها قبال دآن   یهاکه کالس   است
را با   مساله  کیقادر است    نمونه بدون   یریادگی  است.  از آن کالس  یآموزش  یهابدون داده  ولی

دسته   کیکه    دی، تصور کن لمثا  یحل کند. برا  مسالهاز آن    ینمونه آموزش  چیه  افتیوجود عدم در
 . دیباش  دهیرا د  ینوع شاز آن    یقبال عکس  نکه یبدون ا  دیدهیم  صیها تشخاز اجسام را در عکس

 (3)یادگیری مفهومی  2یادگیری استقرایی
قانون    کی  جادیشامل ا،  شود  یشناخته م  یمفهوم  یریادگیعنوان  به  نیهمچن که    ییاستقرا  یریادگی

ها را به عنوان  داده  ،رویکرد  ن یاست. در ا  تمیشده به الگور تغذیه  یهاتمام داده   یبرا  افتهیمیتعم 
  نیا  .میکن   دایرا پ  یو خروج  یورود  نیرابطه ب  دیبا  و  میدار  یان خروجه عنورا ب  جیو نتا  یورود

  نیماش  یریادگیاست که در    یحال روش موثر  نیباشد. با ا  دهیچیپ  اریها بسبسته به داده  تواندی م
 ره یدرمان و غ  یماریب  صیچهره، تشخ  صیتشخ  یمختلف همانند فناور  یهانهیاستفاده در زم

 به باال است.  نییپا  کردیرو  کی  ی ریادگینوع    نیا.  شودی استفاده م
از تابع    یخوب  بی است که اگر بتواند تقر  یاشده به گونهمدل ساخته  ،نوع از یادگیری  نیدر ا

تابع هدف را در مورد    نیا  تواندی ، م بسط دهد  یاز مجموعه آموزش  بزرگهدف را به مجموعه  
ا.  بزند  نیتخم   نشدهدیده  هاینمونه موجودنهت  یریادگی  نیدر  اطالعات   های دادهمجموعه  ،  ا 
دهد   هیرا ارا  یاه یفرض  تواندی م  یر یادگی  تمیالگور  کیحالت    نیدر بهتر  نیبنابرا  است،  یآموزش

 .زندی م  نیتخم   یآموزش  هاینمونهکه تابع هدف را در  
  های ارجاع  ی دهد که برایم  هاهداد   از  را   یابه ما رابطه  زیرا  ،مهم است  اریبس  یادگیری  نیا
 های که خروج  یزمان   یکه تخصص انسان  شودی استفاده م  یزماناز این رویکرد  کاربرد دارند.    یبعد

 
1 Zero-shot learning 

2 Inductive Learning 

3 Concept Learning 
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  ج یما نتا ،ییاستقرا یریادگیگفت که در  توانی. به طور خالصه، مندارد بردیکارکنند، تغییر می
 برای مثال:   .می دهی م  میرا تعم   قیحاصل از حقا

 .است  وهیم  کی  بیس  .آ
 .است  نیریش  بیطعم س  .ب
 .دارند نیریها طعم شوهیم  یِهمه  :جهینت

  ی برا  یادیز  شنهاداتیپ  را یز  .است  مطالعه و تحقیقهنوز تحت    یادگیری ماشینحوزه از    نیا
 وجود دارد. آن    تمیو سرعت الگور  ییبهبود در مورد کارا

  ینظارت سنت با  یریادگیاست که ما معموال به عنوان    یزیهمان چ   ییاستقرا  یریادگی
ما  میاسنشیم داده  ینیماش  یریادگیمدل    کی.  مجموعه  اساس  بر    ی آموزش  یهارا 

مدل   نی. سپس از ا میدهیو آموزش م  میسازیم ،میکه قباًل دار  یاشده یگذاربرچسب
که    میکنیاستفاده م  یش یمجموعه داده آزما  یهابرچسب  ین یبشیپ   یبرا  دهیدآموزش

 .می ا ها مواجه نشدهقباًل هرگز با آن

 1ی قیاسی گیریاد
از استدالل    یگریشکل د  قیاسی  استدالل  ای  یاسیق  یریادگی  ، ییاستدالل استقرا درست مانند  

  ی اس یو ق ییاستقرا یریادگیاست و هر دو   یمفهوم هوش مصنوع کیاست. در واقع، استدالل 
است   یاز اطالعات موجود قبل  دیاستنباط دانش جد  ندیفرآ  یاسی استدالل ق از آن هستند. یبخش
که در صورت   یمعن   نیبه ا  ،از منطق معتبر است  یشکلو    به هم مرتبط هستند  یور منطقه به طک

   .صادق باشد  دی با  یریگجهیصحت ادعاها، نت
  ق یاز حقا  یاسی ق یریادگی خاص است،  قیحقا میبر تعم یکه مبتن   ییاستقرا یریادگیبرخالف 

  نییباال به پا  کرد یرواز  و    آوردست  بد  یمعتبر  یریگجهیتا نت  کندیو اطالعات موجود استفاده م
  ن یبه آن توجه کرد ا  دیکه با  یمهم   نکته  .( است  ییاستقرا  یادگیریکامال مخالف  )  کندی استفاده م

  یی استقرا  یر یادگیکه    ی. در حالریخ  ای بله    ای   یعن ی  ؛است  یقطع  جینتا   ،یاسیق  یر یادگی است که در  
 باشد.   ریمتغ  فیضعتا    یتواند از قویم  یعن یاست،    بر احتمالمبتنی

با    یاسیکند. استدالل قیم  نیرا تضم   یاسیق  استداللِ  انِیب  صدقِ  ،استنتاج  2اعتبار معموال 
 برای مثال:  رسد.یخاص م  جهینت  کیشود و به  ی شروع م  هیاصول اول

 خورند.ی همه گوشتخواران گوشت م  .آ

 
1 Deductive Learning 

2 validity 
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 گوشتخوار است.   کی  ریش  .ب
 خورد.ی گوشت م  ریش  :جهینت

پارادا  نی ماش  یریگد ای  کیروش کالس و    یعلم  میاز  در  یم  یرویپ   قیاساستقرا  کند. 
و در مرحله    میریگیم  ادی(   ی)مجموعه آموزش  خام  یهامدل را از داده  ییمرحله استقرا

 شود. یاعمال م دی جد یهارفتار داده ینی بشی پ یمدل برا اسیق

 1یادگیری تمثیلی
شوند. دانش  یم  لیاز قبل تحل  یشیآزما  یهادادهو هم    یآموزش  یهاهم داده  ،تمثیلی  یریادگیدر  

کند پس از  ی م  یمدل سع  نیاست. ا   دیاست که مف  یها، دانشمجموعه داده  نیبدست آمده از ا
 ی ن یبش ی پ ی آزمایشیهامجموعه داده یها را برابرچسب  ،یآموزش یهااز مجموعه داده یریادگی
 .دکن 

 استقرایی با یادگیری تمثیلی یریادگیتفاوت 

نظارت که در آن  با  نیماش  یر یادگی   یهاتمیجز اصل پشت الگور   ستین  یزیچ  ییاستقرا   یریادگی
  یرهایمتغ  ن یب  یا، رابطهآموزشی  ی هاپنهان در داده  یالگوها  یکند با بررسیم  یمدل سع  کی
قرار    یآموزش  یهااز داده  یکند. اگرچه مدل در معرض دامنه محدود  جادیهدف ا  ریو متغ  یژگیو

تواند ارزش هر  ی که م  یها خواهد بود به طورداده  یعموم  تی مدل مطابق با ماه  یریادگیدارد،  
تفاوت   کند.  ین یبش ی( پی شیبرچسب )مجموعه داده آزمامجموعه داده بدون   کینقطه داده را از  

شما قبال   ،تمثیلی یریادگیاست که در طول  نیا بین یادگیری استقرایی و یادگیری تمثیلی یاصل
  ی ریادگیحال،    نی. با ادیاهنگام آموزش مدل مواجه شده  یش یو آزما  یآموزش  یهاه دادهبا مجموع

شود و مدل آموخته شده را  ی در هنگام آموزش مدل مواجه م  ی آموزش  یهاتنها با داده  ییاستقرا
   .کندی است، اعمال م  دهیهرگز ند  که قبال  یامجموعه داده  یبر رو

به مجموعه داده   دینقطه داده جد  کیسازد. اگر  ینم   هگویانپیش مدل    کی یادگیری تمثیلی
و سپس از   میمدل را آموزش ده  م، یرا از ابتدا دوباره اجرا کن   تمیالگور  دیاضافه شود، با  یشی آزما
  گویانهپیش مدل    کی   ییاستقرا  یریادگی  گر،ید  ی. از سومیها استفاده کن برچسب   ین یبش یپ  یآن برا

از ابتدا    تمیمجدد الگور  یبه اجرا  یازی ن  د،یشوی روبرو م  دیده جدکه با نقاط دا  ی. هنگامازدسی م
کند که در آن   جادیا  یمدل عموم  کیکند  ی م  یسع   ییاستقرا  یر یادگیتر،  عبارت ساده  به  .ستین

در د.  نشو  ین یبش ی پ  یبر اساس مجموعه مشاهده شده از نقاط داده آموزش  دیهر نقطه داده جد
. در دیکن   ین یبش ینقاط، فراتر از نقاط بدون برچسب پ  یدر فضاا  ر  یاهر نقطه  دیتوانی م  جانیا

که قبال مشاهده    یشی و آزما  یکند که با نقاط داده آموزش ی م  جادی را ا  یمدل  تمثیلی  ی ریادگی مقابل،  
 

1 Transductive Learning 
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شده و اطالعات    یگذاربا استفاده از دانش نقاط برچسب   کردیرو  نیکرده است، متناسب باشد. ا
 د یکه نقاط داده جد  یموارد  در  .کندیم  ین یبشیبرچسب را پبدون   هایداده  یهابرچسب   ،یاضاف 

 ک یشود. هر بار که    نهیتواند پرهزی م  تمثیلی  یر یادگیشوند،    یمعرف   1یورود  انیجر  کیتوسط  
  یی استقرا  یر یادگی  گر،ید  ی. از سودیرا دوباره اجرا کن   زیهمه چ  دی رسد، بای م  دینقطه داده جد

  ار یتوان در مدت زمان بسیمرا    دیکند و نقاط داده جدیم  جادیا  انهگویپیشمدل    ک یدر ابتدا  
 کرد.   یبا محاسبات کمتر برچسب گذار  یکوتاه

  برچسب  دارای  از آن  رمجموعهیز  کیاما تنها    د،ی دار  یداده آموزشمجموعه    کیکه    دیتصور کن 
گل   کی  ریتصو  کیدر    ایکه آ  بندی انجام دهیددسته  دیدار  یعنوان مثال، شما سع   به  .باشدمی 

  ک ی یکه قطعا حاو دیعکس دار 1۰۰۰اما تنها  د،یدار ریتصو 1۰۰۰۰۰نه. شما   ایدارد  وجود
نمونه   ۹8۰۰۰ت و در مورد  سیگل ن  کی  یحاو  دیدانیکه م  گریعکس د  1۰۰۰و    باشدمی گل  
  ی ریادگی  .هم نه  دی ها گل داشته باشند، شاآن   دیشا  . به عبارت دیگر،دیندار  یاده یا  چیشما ه  دیگر

 2۰۰۰  نیا  ی بر رو  بنددسته  کیشده و ساختن    یگذارنمونه برچسب   2۰۰۰  یبا بررس  استقرایی
منمونه   مقابل،  .  کندی کار  "دیگوی م   تمثیلی  یریادگ ی در    گرید  ۹۸۰۰۰  ری سا  دیشا  ،دیکن   صبر: 

از  بتوانم    دی شا  که  ندیگوی به من م  مساله  یمورد فضا   در  یزیها چبرچسب نداشته باشند، اما آن 
 "کمک به بهبود دقت خود استفاده کنم.  یبرا  هاآن

 :  به طور خالصه
با نقاط داده برچسب   ییاستقرا  یریادگی • را  آموزش ممدل    کند ی م  یو سع  دهدی دار 

  تمثیلی با   یریادگیدر  ،  در مقابلکند.    ین یبشیبرچسب را پبرچسب نقاط داده بدون
کند برچسب نقاط  ی م یو سع شودداده می آموزش آموزشی و آزمایشی،  مجموعه داده

 .کند   ین یبش یبرچسب را پداده بدون
  میتوان  یشود، م  یمعرف   دیبرچسب جد نقطه داده بدون  کیاگر    ،ییاستقرا   یریادگیدر   •

  ، تمثیلی  یریادگیحال، در    نی. با امیاستفاده کن   ین یبش ی پ  یبرا  یقبل  دهی از مدل آموزش د
 .میته باشبه آموزش مجدد کل مدل داش  ازیممکن است ن

که مدل    یابه گونه  ،از قبل در دسترس باشد  دیبا  آزمونمجموعه    ،تمثیلی  یادگیریدر   •
دقت    یبرا  ،بدون برچسب  آزمون  یهااز اطالعات موجود از داده  مساله  تمثیلی  یساز
 کند.  استفادهبهتر  

 است.  ییاستقرا  یریادگیتر از  گران   یاز نظر محاسبات   تمثیلی  یریادگی •

 
1 input stream 
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 1فعال یادگیری 
تواند با کاربر  ی م  یریادگی  تمی الگور  کیاست که در آن    نیماش  ی ریادگیاز    یافعال شاخه   یریادگی

  یهانمونه رندهیادگیکند.  یگذارمورد نظر عالمت یهایها را با خروجارتباط برقرار کند تا داده
برخ  یآموزش اساس  بر  را  برای استراتژ   یخود  م  یها  در    تمیالگور.  سازدیبهبود عملکرد خود 

بندی دسته   یرا که در مرحله بعد  ییهانمونه  رمجموعهیز)فعال(    مستمر  طورفعال به   یریادگی
  تم یالگور  دهیپشت ا  یکند. باور اصلی بدون برچسب انتخاب م  یهاشوند، از مجموعه دادهی م
از    دی که با  ییهاانتخاب داده  اجازه  یادگیری ماشین  تمیالگور  کی است که به    نیفعال ا رندهیادگی

از   یوداز دقت با استفاده از تعداد محد  یبه درجه باالتر  یتا از نظر تئور  دهدرا می  اموزدیآنها ب
موفق اجازه دارند در مرحله آموزش به   رندگانیادگی جه،ی. در نتابدیدست  یآموزش یهابرچسب 

برچسب با  بدون  هایداده  وجوها معموال به شکل نمونهپرس  نیال بپرسند. اوس  یصورت تعامل
از    یفعال جزئ  یریادگی  جه،ی . در نتاست  یگذارعالمت  یبرا  ی انسان  2ی سینوهیاز حاش  یدرخواست

 عملکرد است.  یهانمونه  نیتراز مهم  یکیکه    ییشود، جایم  3انسان در حلقه مدل  
حال ثابت نگه   ن یو در ع  یادگیری ماشین  تمیعملکرد الگور  شی فعال افزا  یریادگیهدف از  
تعدا نمونهداشتن  رویکرداست.    یآموزش   یهاد  این  زمان   از  م   یاغلب  تول  شودی استفاده    د یکه 

  ی ریادگی در    یاساسراهبرد  دارد. دو    ازین  یاد یبه زمان ز  ایو    است  پرهزینه  یآموزش  یهانمونه
 . 5نمونه  یفضا گیرینمونهو    4تیعدم قطع یر یگنمونه  :فعال عبارتند از

 گیری عدم قطعیتنمونه 

کند،  یخود را به صورت مکرر انتخاب م  یآموزش  یهانمونه  رندهیادگی،  عدم قطعیت  یریگدر نمونه
را در مورد    نانیاطم   نیکمتر  رندهی ادگیهستند که    ییهانمونهانتخاب شده،    یهاکه نمونه  یابه گونه

خود    یلفع   یآموزش  یهانمونه  یاست که بر رو  یمدل  یدارا  رندهیادگیبه طور معمول،    ها دارد.آن
کند. سپس،  یم  ین یبشیکالس خاص را پ  کیاده شده است که احتمال تعلق موارد به  موزش دآ
احتمال را به    نیکند که ای استفاده م  یانمونه   افتنی   یبرا  یسازنهیکم   کیتکن   کیاز    رندهیادگی

  نقطه  نیدارد(. ا  بندیدستهرا در مورد نحوه    نانیاطم   نیرو مدل کمتر  نیرساند )و از ای حداقل م
  یتا زمان  ندیفرآ  ن یشود. ای اضافه م  یشده و به مجموعه آموزش  بندیدسته  یتوسط شخص ثالث

م عملکرد    رندهیادگیشود که  ی تکرار  پشت    یسازادهیپ.  باشد  یراض  بنددستهاز  استدالل  و 

 
1 Active learning 

2 annotator 

3 human-in-the-loop model 

4 uncertainty sampling 

5 version space sampling 
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فعال محبوب   یریادگیدر  یاستراتژ  ن یشد ا سببکه  ساده است اریبس تیعدم قطع یریگنمونه
  یورود  یِاز فضا   یبخش   از کالسِ  ،رندهیادگی است که هرگاه    نیا  یاستراتژ   نیف اشود. نقطه ضع

  یهانمونه   رندهیادگی کند(،    بندیدسته که ممکن است آن قسمت را اشتباه    یمطمئن شود )در حال
در آن  ییباعث شود که مدل نها تواندیم ن یاکند. یآن قسمت انتخاب نم  ازرا  یدیجد یآموزش

 شکست بخورد.  یدورو  یبخش از فضا
 گیری فضای نمونه نمونه 

با    یاست که بدرست   ییهااست که شامل تمام مدل  ییفضا  ،یمجموعه آموزش  کی  نمونه  یفضا
تمام   حفظاست که به    یساختار  نمونه  یفضابه عبارت دیگر،  مطابقت دارند.    یآموزش  یهانمونه
است  نیا دهیا. کندیکمک م ،دما هستن  یکامل مشاهدات فعل  بندیدستهکه قادر به  ییهاه یفرض

  یفضا   ،یگذارکه با هر برچسب   میده  شیافزا  یاها به گونهرا با انتخاب نمونه  یر یادگیکه سرعت  
   به سرعت به حداقل برسد.  نمونه

  ی به مجموعه آموزش  ینمونه آموزش  کیکه افزودن  شود  گیری می نمونه، نتیجه  یفضا  فیاز تعر
است. در  نمونه یفضا گیرینمونه اساسِ نیرا کاهش دهد. ا نمونه یفضا یِتواند اندازهیتنها م
  نمونه  یکه کاهش اندازه فضا  شودی انتخاب م  یابه گونه   ی، نمونه بعدنمونه  یاز فضا  گیریهنمون
  نمونه   یموجود در فضا  یهاکه مدل   شودی انجام م  ییهاکار با انتخاب نمونه  نیباشد. ا  اکثرحد

 .  کنندی با آن مخالفت م
 1یادگیری برخط 

 یهااز داده  ییهااست که نمونه  نیماش  یریادگی  کیتکن   کی  برخط  یری ادگیشکل،    نیترییدر ابتدا
  برخط   یریادگی  یهاتم یالگوربه عبارت دیگر،  .  گیردفرا می زمان    کیدر  را  مشاهده    کیبالدرنگ  
 نمونه هر    دنیبا رس  برخط  2اکیدا  یهاتمیکنند. الگوریکه در دسترس هستند کار م  ییهابا داده

از آن استفاده   گریو د  اندازندیها را دور مسپس آن داده  ابند،ییبهبود م  جیبه تدر  دیداده جد
اکنندینم  ن  کی  نی.  است که    ست،یالزام  مطلوب  معموال    یهانمونه  برخط  تمیالگور  ک یاما 
 سازگار شود.   3ایستا -ر یغ  یهاتیرا در طول زمان فراموش کند تا بتواند با جمع  تری م یقد
  ی زمان معرف ها در طول  ها نمونهاعمال کرد که در آن   یمسائل   یتوان برای را م  برخط  یریادگی
با    یتصادف  کاهشی  انیگراد  شود.یم  ین یبش ی زمان پ  ولها در طاحتمال نمونه  ع یشوند و توزی م

 ع یادگیری است. ای از این نونمونه   (شودی استفاده م  یعصب   یهاهمانطور که در شبکه)انتشار  پس 

 
1 Online learning 

2 Strictly 

3 non-stationary 
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 خط یادگیری برون
به   کنند. یمجموعه داده کار م  کیها به صورت انبوه، از  با داده  خطبرون  یریادگی  یهاتم یالگور

  یهاتمیالگور  .ردیبگ  ادید  ندار  اریکه از قبل در اخت  ییهابا استفاده از داده  دیبا  گر،یعبارت د
اج  د یبا  خطبرون   اکیدا  یریادگی ابتدا  از  داده دوباره  از  تا  .  رندیبگ  ادی  افتهی   رییتغ  یهارا شوند 

پشت  یهان یماش )اگرچه   هستند  خطبرون  اکیدا  یهاتم یالگور  یتصادف   یهاو جنگل  بانیبردار 
 اند(.ها را ساختهآن  برخطمحققان انواع  

 خط با بر خطونتفاوت یادگیری بر

.  (Dulhare et al., 2020)  داد  حی ضمثال ساده تو  کیتوان با  ی را م  یری ادگیدو نوع    نیا  نیتفاوت ب
آموز  دانش  نیا  ،یریادگی. در نوع اول  ردیبگ  ادیرا    جبرخطیخواهد  ی م  یآموزدانش  دیفرض کن 

 گری، دهاکتاب ن  یاز ا  یریادگی. او پس از  اموزدیرا بخواند و ب  جبرخطیمتعدد    هایکتابتواند  ی م
  یریادگینوع    کی  نیکند. ایاستفاده م  فقط از دانش خود   از آن  و بعد  ردیگینم   ادی  یدیجد  زیچ

ها در طول آموزش در دسترس است و پس از  داده   یتمام  ،یری ادگیروش    نیاست. در ا  خطبرون
  برخط  یریادگی  ایدوم    یریادگی، در  لدر مقاب  .داشت  میرا نخواه  یریادگی  گریمرحله آموزش، د

و سپس    آموزدمیخواند.  ی اند و موخیخود را م  یهاآموز ابتدا کتابصورت است که دانش  نیبه ا
کند و ی کرد، مطالعه م  دایپ  جبرخطی  نهیدر زم  یدیضمن استفاده از دانش خود، هرگاه کتاب جد

 بخشد.  یخود را بهبود م  یری ادگی  زانیبا خواندن آن، م
ها آن  دیو با  دیها داراز کتاب یااست که شما مجموعه نیمانند ا  خطبرون  یر یادگی ن،یبنابرا

  دیاما فرض کن   د،یها را دارها هستند و در واقع همه دادهکتاب   نیمنابع شما ا. همه  دیریبگ  ادی  را
 اد ی  یدیجد  یزهایچ  دیشود بایداده م  شماکه هر روز به    یدیبا اطالعات جد  یزندگ  ریدر مس

که    یزمانیعنی  است،  ، برخط  یریادگیمورد از    ن یدوم  نی. ادییافزایخود ب  یو به دانش قبل  دیریبگ
 .ستندیها در حال حاضر در دسترس نهمه داده

 :عمده دارد  تیدو مز  برخط  یریادگی
که به   ییهامثال داده  باال را آموزش دهد.  اریبا حجم بس  یهاتواند دادهیروش م  نی ا .1

 .ستندیدر حافظه ن  ادیحجم ز  لیدل
ماه  یرات ییتغ .2 در  است  ممکن  اداده  تیکه  از  دهد  رخ  داده    قی طر  نی ها  پوشش 

کرده است    جادیخود ا   ل یم یا  ستمیس  یبرا  تمیالگور  ک یگوگل    دیفرض کن   شود. ی م
  ییشناسا  نیماش  یری ادگی  یهاتمیرا با الگور   هرزنامه  یهالیم یطور هوشمند اکه به

انتظار داشته بی م   هرزنامه  یهالیم ی ا  یمحتوا  د،یاشکند. همانطور که ممکن است 
کنند هر روز یارسال م  هرزنامه  یهالیم یاه  ک  یاست و افراد  رییدر حال تغ  طور دائمبه

  صیتشخ  تمیالگور  ن،یکنند. بنابرایم  نهیگوگل به  یهاتمیالگور  نیخود را در برابر ا
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  یاهرزنامه   یهالیم یا  ییشناسا  یرا برا  برخطتواند آموزش  ی هرزنامه گوگل م  لیم یا
با اصالح محتوا    تمیرالگو  یریادگیاند انجام دهد. در واقع  کرده  رییدر طول زمان تغ  هک

 شود.ی م  تیبروز و تقو  هرزنامه  یهالیم یو شکل ا
ب نوع  نیا  ن یاز  الگورالگوریتم  دو  به    دی توانیم  رایز  .هستند   تر متداول  برخط  یهاتمی ، 
مجموعه داده   کیبه اضافه    برخط  اکیدا  تمیالگور  کیرا از    خطبرون  تمیالگور  کی  یراحت
  نی. با استیصادق ن   خطکامال برون  تمیالگور  کی  یااما عکس آن بر  د،ی بساز  شدهرهیذخ

دقت    ای  CPU  نهیاغلب از نظر بازده نمونه، هز)شود  ینم  آنها  یلزوما باعث برتر  نیحال، ا
مانند    ییکردهای . رو( شودی انجام م  ییهامصالحه  برخط  تم یالگور  کیهنگام استفاده از  

حد    افتنی یبرا ییهاشعنوان تال توان به یرا م یعصب یهادر آموزش شبکه ایدسته-ریز
 گرفت.  ردر نظ خطبرونو   برخط یهاتمیالگور نیوسط ب 

 1ای یادگیری دسته
و در دسترس    موجودطور کامل  از ابتدا به  یآموزش  یهاداده  ،یادسته  یر یادگی  یهاتمیدر الگور
آموزش، نم   یر یادگیعامل   از مرحله  ب  دی جد  یآموزش  یهاداده  توانی است و پس    ستمیه سرا 

ا   ی از حد بزرگ باشد، دوره آموزش  شی ب  یآموزش  یهااگر داده  ها،تم یالگور  نیاضافه کرد. در 
  یهاکل داده  رهیذخ  یبرا  یکاف  یموارد ممکن است فضا  یبر خواهد بود و در برخو زمان  یالنطو

 . وجود نداشته باشد  یآموزش
 2یادگیری افزایشی 

کامل نباشند    ای  معلومممکن است از ابتدا    یآموزش  یهاداده  ،ی شی افزا  یریادگی  یهاتمیدر الگور
است    ایو   به عبارت دممکن  اضافه شوند.  زمان  ا   نی ا  گر،یدر طول  دارد که    ن یامکان وجود 

ها  تمیالگور  نیرا وارد کنند. هدف ا  یدیجد  یآموزش  یهاآموزش، دادهها پس از مرحله  تم یالگور
  دیجد یالگوها یریادگیتنها با  یریادگیکرد عامل آموزش و بهبود عمل یقبل حلمرا جیحفظ نتا

که ممکن است   یم یقد  یهاتمیالگور  مجددِ به آموزشِ ازیبدون ن هاتمیالگور  نیاست. در واقع، ا
 .کنندیداده و بروز م  قیتطب   دیجد  یهاتمیدر دسترس نباشند، خود را با ورود الگور  گرید

 یمتنوع  ریو تفاس  فی است. تعار  نیماش  یریگادیاز موضوعات مهم در    یکی  یشی افزا  یریادگی
م  یشیافزا  یریادگیاز   از جمله  یرا  متون  در  نادرستبندیدسته  ، برخط  یریادگیتوان    3مجدد 

  یریادگیبر  ی مبتن   ستمیسهدف کلی  .  افتی  یاخوشه   یتوسعه و هرس معمار  ای  یقبل  یهانمونه
بدون    د،یجد  یهانمونه  یام معرفخود در هنگ  یمفروضات و اطالعات قبل  یبروزرسان  ،یشیافزا

 
1 Batch Learning 

2 Incremental Learning 

3 incorrect reclassification 
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از نمونه این نکته توجه داشت که،است  ی قبل   یهااستفاده مجدد  به  باید  این حال،  با    نیچن   . 
نمونه  یستم یس ارائه  قبل  جینتا  د،یجد  یهاهنگام  مراحل  رو  یآموزش  بر  را   یهانمونه  ی خود 
به    بخشد.یبهبود م  دیجد  یاه کند، بلکه دانش گذشته خود را نسبت به نمونهی فراموش نم   یم یقد

های زیر  شود که دارای ویژگی عبارت دیگر، یادگیری افزایشی، زمانی یادگیری افزایشی خوانده می 
 : (Dulhare et al., 2020)  باشد

 .دی جد یهاداده یهنگام معرف یبدست آوردن دانش اضاف  ییتوانا  ▪
 .یر یادگی  یشده از مراحل قبلاطالعات آموخته ینگهدار ییتوانا  ▪

 . دی در صورت ارائه نمونه جد دی کالس جد یریادگیامکان  ▪
رو بر  انجام شده  اساس مطالعات  قابل  تمیالگور  یبر  ای م   ،یشیافزا  یر یادگی   تیبا    ن یتوان 

بر اساس معتم یالگور را  ا   یبندمختلف دسته   یارها یها  به عنوان مثال،  را  تم یالگور  نیکرد.  ها 
   :کرد  میبه سه دسته تقس  یآموزش  یهاداده  یدارها در نگهآن   ییتوان بر اساس توانا ی م

را بدون    یآموزش  ی هاها قادر است تمام دادهتمیمجموعه از الگور  نیا  کامل:  یهاداده •
  ی توان به نوسازیها متمیالگور  نیا  یایکند. از مزا  رهی ذخ  یم یقد  یهااز دست دادن داده

وجود   لیبه دل  حال،با این    . اشاره کرد  قیبه دقت دق  یابیکارآمد و دست  یو بروزرسان
 .دارند  ازین  ی ادی ز  یسازرهیذخ  یها به فضاتمی گورال  نیا  ،یآموزش  یهاتمام داده

ها  آن  نیدارند. بنابرای را نگه م  یخاص  یهاها فقط دادهتم یالگور  نیا  :یجزئ  یهاداده •
 . رسندی دقت و استفاده از حافظه م  نیب  سازشاز    یابه درجه

آمارتمیرالگو  دسته   نیا  داده: بدون • اطالعات  فقط  داده  یها  به  ذخمربوط  را   رهیها 
ا   نیاندازند. بنابرای ها را دور مکنند و تمام دادهی م ها بسته به نوع  تمیالگور  نیدقت 

استفاده از حافظه    زانیمبا این حال،  تر از دو دسته باال است.  شده کم  رهیذخ  یهاداده
 .است  مک  زین  ییهاتمیالگور  نیچن 

 1خودنظارتی یری یادگ
  یهاکه به داده  دینظارت نامبدون  یریادگی از  یترشرفتهینسخه پ توانمی   را یادگیری خودنظارتی

ن  ینظارت آن  با  ا  ازیهمراه  در  فقط  برچسب   ن یدارد.  انجام  داده  یگذارمورد،  انسان  توسط  ها 
  ی ازیکه ن  ییاز آنجا  .آوردها بدست می دادهگذاری را از  است که برچسب خود مدل  و این    شودینم 

توان شکل  ی را م ینظارتخود یر یادگیداده ها ندارد،  یگذاربرچسب نهیدر زم یبه بازخورد انسان
را با کمک  گذاری  برچسب   یادگیری خودنظارتی،   نظارت در نظر گرفت.با  یر یادگیاز    یمستقل
 دهد.ی انجام م  ینظارت  یهابه عنوان داده  هشد  هیتعب   یهاابرداده

 
1 Self-Supervised Learning 
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 1ای نهچندنمو یادگیری
مربوط به دانش ناقص در    مسائل  ینظارت برابا  یریادگیاز    یبه عنوان نوع  اینمونهچند   یریادگی

برچسب  در    شنهادیپ  یآموزش  یهانمونه  یهامورد  است.  نمونه  با  یریادگیشده  هر  نظارت، 
در   ،مقابلدر    . شودیاختصاص داده م  یک مقدار حقیقی  ای  گسستهبرچسب    کیبا    یآموزش

 ی امجموعه) شوندیها اختصاص داده ماز نمونه هایییفبه ک هابرچسب اینمونهچنددگیری ای
. در حالت  (شودی م  یگذاربرچسب  کیفشود و کل  ی م  دهینام  کیف  یآموزش  یهامرتب از داده

برچسب مثبت است و اگر   ی دارا  کیفمثبت باشد،    کیفنمونه در آن   کیاگر حداقل    ،دودویی
به عبارت دیگر، شود.  ی م   یبرچسب منفدارای    کیفباشند،    یموجود در آن منف   یهاهمه نمونه

  مطابقت نداشتهاگر  و    آن مثبت است  کیفمطابقت داشته باشد، کل    جهیبا نت  نمونه  کیاگر  
نشده   دهید  یهانمونه  ای  هاکیف   بندیدسته  اینمونهچندهدف  است.    یبرابر با منف  فیباشد، کل ک
 است.  یآموزش  یهادار به عنوان دادهچسب بر  هایکیف بر اساس  

   کند؟یادگیری ماشین چگونه کار می
  ف ی کند، تعری ها استخراج م خودکار که الگوها را از داده   ندی فرآ  کیبه عنوان    نیماش  یریادگی
برای م مدل   یشود.  برنامه   یهاساخت  در  استفاده  از    ،گویانهپیش   یهاداده  لیتحل   یهامورد 
  یخودکار مدل   ورطبه  نظارتبا    نیماش  یریادگی  رویکرد.  میکن ی استفاده م  نظارتاب  نیماش  یریادگی
از   یابر اساس مجموعه  ،هدف یژگیو کیو  یف یتوص یهای ژگیاز و یامجموعه نیاز رابطه برا 

  دیجد  یهانمونه  ین یبش یپ  یمدل برا  نیاز ا  میتوانی م  ،. سپسآموزدی م   گذشته  یهانمونه  ایها  مثال 
 .نشان داده شده است  1-4دو مرحله جداگانه در شکل    نی. امیکن   استفاده

بانک    کیرا که    یوام مسکن   یهامجموعه داده  ای  گذشته  یهااز نمونه  یامجموعه  1-4جدول  
  ی فیتوص  یهایژگیمجموعه داده شامل و  نی. اکرده استدر گذشته اعطا کرده است، فهرست  

وام    یمتقاض  ایدهد که آی هدف که نشان م  یژگیو  کیکند و  یم   فی است که وام مسکن را توص
نها در  پرداخت کند  تیمسکن  را  وام  به  ای  نتوانسته  را  بازپرداخت کرده  آن  است.  طور کامل 

تواند  ی : شغل )که ماستدر مورد وام مسکن  سابقه )اطالعات(دارای سه  یفی توص یهایژگیو
شده )نسبت  و مبلغ وام گرفته  یضحقوق متقا  نیو نسبت ب  یسن متقاض،  باشد(  یصنعت  ای  اداری

شده است. در    میبازپرداخت تنظ  ایفرض  ش ی صورت پ  هب  )نتیجه(  هدف  یژگیوام به حقوق(. و
و مجموعه    ینمونه آموزش  کیدر مجموعه داده به عنوان    فی هر رد  ن،یماش  یریادگی اصطالح  
 شود.ی م  دهینام  یمجموعه داده آموزشبه عنوان    یداده کل

 
1 Multiple Instance Learning 
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 . ینیبشیو )ب( پ  یریادگ ی(  آ: ) بانظارت نیماش  یریادگ یر حله د دو مر 1-4شکل 

 امتیازدهی وام مجموعه داده    1-4جدول 
 نتیجه نسبت وام به حقوق  سن شغل  شماره 

 بازپرداخت  2.۹6 34 صنعتی 1
 فرضپیش  4.64 41 اداری  2
 فرضپیش  3.22 36 اداری  3
 فرضپیش  3.11 41 اداری  4
 فرضپیش  3.8۰ 48 صنعتی 5
 بازپرداخت  2.52 61 صنعتی 6
 بازپرداخت  1.5۰ 37 اداری  7
 بازپرداخت  1.۹3 4۰ اداری  8
 فرضپیش  5.25 33 صنعتی 9

 فرضپیش  4.15 32 صنعتی 10

 : باشدی م  صورت زیرمجموعه داده به  نیا  یساده برا  اریبس  ین یبشیمدل پ  کیاز    یانمونه
if 3 < نسبت وام به حقوق then 

      جه  فرض=نتیپیش  
else 

        بازپرداخت=نتیجه

end if 
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در مجموعه   ی انمونه  چیه  چراکه مجموعه داده سازگار است،  این  مدل با    نیگفت که ا  توانی م
  د یجد  یهاکه درخواست   یآن انجام ندهد. هنگام  یبرا  یدرست  ین یبش یداده وجود ندارد که مدل پ

وام مسکن را    یمتقاض  ایآ  نکهیا  ین یبشیپ  یبرا  مدل  ن یاز ا  میتوانیم  شود،ی وام مسکن انجام م
ا  کنیم  ین یبش یپبازپرداخت نخواهد کرد،  آن را    ای  کندی م  اختبازپرد  ی ن یبش یپ  نیو بر اساس 
 . میکن را اتخاذ    یدهوام  ماتیتصم 

  ی های ژگیو  نیکه رابطه ب  کنندی را خودکار م  یمدل   یر یادگی  ندیفرآ  نیماش  یریادگی  یهاتم یالگور
ساده    یهامجموعه داده  ی. برادهدی مجموعه داده را نشان م  کیهدف در    یژگیو  و  یف یتوص
مدل   کی  یبه صورت دست  م یارائه شده است، ممکن است بتوان  1-4مانند آنچه در جدول  ه
حال  کاربردی برای ما ندارد.    نیماش  یریادگی   اس،یمق  نیا  در  یدر مثال  و   میکن   جادیا  ین یبش یپ

یشتری باشد، همانند مقدار وامی که  های توصیفی بشامل ویژگی   دهفرض کنید همین مجموعه دا
شود  کند، حقوق دارنده وام مسکن، نوع ملکی که وام مسکن به آن مربوط میشخص دریافت می 

ای که فقط از ویژگی نیست  بینی سادهو تعداد دفعاتی که شخص وام گرفته است. حال، مدل پیش 
رو، پیدا کردن  زگار نیست. از این ای سار با چنین مجموعه دادهکرد، دیگبه حقوق استفاده می وام  

  ن یا  یدست  یریادگیای در این مجموعه داده بسیار سخت است. به عبارت دیگر،  چنین قاعده
اینجاست که یادگیری ماشین ماشین وارد عمل است.    رممکنیغ  بایها تقرداده  یمدل با بررس

چمی  این کارشود،  است.    بسیار  ن،یماش  یر یادگی  تمیالگور  یبرا  را که  این ساده    ی وقترو،  از 
راه    م،یمتعدد بساز  یهایژگیبزرگ با و  یهارا از مجموعه داده  گویانهپیش   یهامدل  میخواهی م

 حا استفاده از یادگیری ماشین است.
در تالش  ممکن    ین یبشیپ   یهااز مدل  یامجموعه  یبا جستجو  نیماش  یریادگی  یهاتم یالگور
هدف را   ی ژگیو و  یفیتوص  ی هایژگی و  ن یشکل رابطه ب  نیکه به بهتر  ت مدلی هستندبرای ساخ

م  کیدر   نشان  داده  برا  اریمع  کی.  دهدی مجموعه    یجستجو، جستجو  نیا  تی هدا  یواضح 
داده  ییهامدل  با  ااست که  با  باشد.  سازگار  دل  نیها  دو  دارد که چرا وج  ل یحال، حداقل  ود 

. اول ستین یکاف دیمف ین یبشیپ یهامدل  یریادگی یر برازگاسا یهامدل یساده برا یجستجو
وجود دارد و نیز  ها در داده ز یاحتماال نو م،یبزرگ سروکار دار یهابا مجموعه داده یوقت نکه،یا

 . دومکنندی م  ینادرست  یهاینیبشیسازگار هستند، پ  نویز پر    یها که با داده  گویانهپیش  یهامدل 
از   ینمونه کوچک یک تنها  یمجموعه آموزش  ن،ی ماش  یریادگی ی هاپروژه در مواقع  ، در اکثراینکه

نمونه م  یهامجموعه  نشان  را  دامنه  در  نتیممکن  در    مساله   کی  نیماش  یریادگی  جه، یدهد. 
توان راه حل منحصر به  یموجود نم  هایداده استفاده از  اکه تنها ب ایمساله  یعن یاست،  1طرح بد

  ک ی  نیماش  یریادگیکه چگونه    مینشان ده  یبا استفاده از مثال  میتوانی م  کرد.  نییآن تع  یبرا  یفرد
ت  است  طرحبد  مساله آن  در  تحل  هیتجز  میکه  زنج  ک یدر    لیو    خواهدیم  یاره یسوپرمارکت 

 
1 ill-posed problem 
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  دشان یخانواده، تنها بر اساس عادات خر  ای  متاهلمجرد،    یتیجمع  یهاگروهرا در  خود    انی مشتر
است که    یفی توص  یهایژگی شامل و  2-4ل  ارائه شده در جدو  کند. مجموعه داده  یبندطبقه

 دهند در این جدول نشان می   یف یتوص  یهای ژگیکند. وی م  فیرا توص   یپنج مشتر  دیعادات خر
  کندی م  یداریخر  کیارگان  یاه یمحصوالت گ  ای  گازدار  نوشیدنیکودک،    یغذا  یمشتر  کی  ایکه آ
  ،یف یتوص  یهایژگیو  نی. در کنار اریخ  ای  بله  رد،یگیاز دو مقدار را در بر م  یکی  یژگینه. هر و  ای
دارد که گروه جمع  هدف  یژگیو  کی برا  ی تیوجود  خانواده(   ای  زوج )مجرد،    یهر مشتر  ی را 

دار مجموعه داده برچسب  کی به عنوان    2-4کند. مجموعه داده ارائه شده در جدول  ی م   فیتوص
 است.   دفه  یژگیو  یبرا  یریشامل مقاد   چراکه  ،شودی م  دهینام

 فروشی ساده خردهمجموعه داده    2-4جدول 
 هدف محصوالت گیاهی ارگانیک  نوشیدنی گازدار  غذای کودک شماره 

 زوج خیر خیر خیر 1
 خانواده  بله بله بله 2
 خانواده  خیر بله بله 3
 زوج بله خیر خیر 4
 مجرد  بله بله خیر 5

  یبا جستجو  یفروشخرده  یوی سنار  نیا  یبرا  ین یبش یمدل پ  کی  میکن ی م   یکه ما سع دیتصور کن 
  م یاست که بفهم   نیا  میانجام ده  دیکه با  یکار  نی. اولمیریبگ  ادیمطابق با مجموعه داده    یمدل

برا واقعا  مختلف  ممکن  مدل  دارد.    ویسنار  نیا  یچند  مدل  ن یاوجود  مجموعه   یهامرحله 
 ی از منظر جستجو برا  .کندیم   فیتعر  کند،ی جستجو م  نیماش  یریادگی  تمیرا که الگور  ین یبش یپ
  ب ی نگاشت از هر ترک  کیاست که    نیا  ین یبش یمدل پ  کی  یژگ یو  نیترمدل سازگار، مهم   کی

  یبرا  .کندی م   فی هدف تعر  یژگیو  یبرا  ین یبش یپ  کیرا به    ی فی توص  یژگیو  ریاز مقاد   یممکن 
23  رو از اینوجود دارد،    دودویی  یفیتوص  یژگیسه و   تنها  ،یخرده فروش  یویسنار =   ب یترک  8

ممکن از   بیترک  8  نیاز ا  کی هر    یحال، برا  ن یوجود دارد. با ا  یفیتوص  یژگیو  ریممکن از مقاد
بدان معناست    نیا  ،نیبنابرا  . هدف ممکن وجود دارد،  ویژگیمقدار    3  ،یفی توص  یژگیو  ریمقاد
38که   =  )آ(  ل ها استفاده کرد. جدواز آن  توانیدارد که م  وجود ممکن    ین یبشیمدل پ  6561

مقاد  یب یترک  نیب  ی رابطه  3-4 مدل  یفیتوص  یژگیو  ریاز  برا  ین یبش یپ  یهاو   یویسنار  یرا 
جدول فهرست شده    راستدر سمت    یفی توص  یهایژگیو  بیدهد. ترکی نشان م  یفروشخرده

جدول    چپدر سمت    𝑀6561تا    𝑀1  دامنه به صورت  نیا  یبالقوه برا  یهااست و مجموعه مدل 
  ی ریادگی  تمیالگور  کی  2-4جدول    یتفاده از مجموعه داده آموزششده است. با اس  نشان داده

کاهش    ییهارا تنها به مدل  ویسنار  نیا  یممکن برا  ین یبشیمدل پ  6561  مجموعه کامل  نیماش
نمونه  دهدی م با  جدول    ی آموزش  یهاکه  هستند.  م  نیا  3-4)ب(  سازگار  نشان  دهد. ی را 

  .ستندیسازگار ن  یآموزش  یهادهد که با داده ی را نشان م  ییهادر جدول مدل   یخال  یهاستون 
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هر   یبرا  ی انمونه  یحاو  یکه مجموعه داده آموزش  دهدینشان م  ن یهمچن   3-4)ب(  جدول  
 ی ن یبش یمدل پ  یادیهنوز تعداد ز  . به عبارت دیگر،ستین  یفیتوص  یژگیو  ریممکن از مقاد  بیترک

.  مانندی سازگار م یناسازگار با مجموعه داده آموزش یهابالقوه وجود دارد که پس از حذف مدل
ها  آن  یبرا  درستهدف    ویژگیمانده است که مقدار  ی باق   یفیتوص  یژگیو  مقدار  بیسه ترکیعنی،  

ن 33  ،نیبنابرا.  ستی مشخص  = داده  27 با  دارد که  بالقوه وجود  سازگار    یآموزش  یهامدل 
که   ییدر جدول  نشان داده شده است. از آنجا  𝑀5و  𝑀2 ،𝑀4موارد   ن یمانند. سه مورد از ای م
  مییگوی م   افت،ینمونه    یآموزش  یهامدل منسجم واحد را بر اساس مجموعه داده   کی  توانینم 
 است.  طرحمشکل بد  کی  اساسا  نیماش  یریادگی

 های آموزشی در دسترس بودن داده( قبل و )ب( پس از آبالقوه )  ینیبشیپ یهامدل  3-4جدول 
 ردیدر دسترس قرار گ یآموزش یهاداده نکهیقبل از ا)آ( 

غذای  شماره 
 کودک

نوشیدنی 
 گازدار

محصوالت 
 .. گیاهی  

 𝑴𝟏 𝑴𝟐 𝑴𝟑 𝑴𝟒 𝑴𝟓 … 𝑴𝟔𝟓𝟔𝟏 هدف

 زوج   زوج  زوج  مجرد  زوج  زوج  ؟ خیر خیر خیر 1
 مجرد   زوج  زوج  مجرد  زوج  مجرد  ؟ بله خیر خیر 2
 خانواده   مجرد  زوج  مجرد  خانواده  خانواده  ؟ خیر بله خیر 3
 زوج   مجرد  زوج  مجرد  مجرد  مجرد  ؟ بله بله خیر 4
 خانواده   خانواده  خانواده  خانواده  زوج  زوج  ؟ خیر خیر بله 5
 زوج   خانواده  خانواده  خانواده  خانواده  زوج  ؟ بله خیر بله 6
 مجرد   خانواده  خانواده  خانواده  خانواده  مجرد  ؟ خیر بله بله 7
 خانواده   زوج  خانواده  خانواده  مجرد  مجرد  ؟ بله بله بله 8

 هستند در دسترس  ی آموزش یهاداده نکهی از ا  )ب( پس
غذای  شماره 

 کودک
نوشیدنی 

 گازدار
محصوالت 

 .. گیاهی  
  … 𝑴𝟐  𝑴𝟒 𝑴𝟓  هدف

   زوج  زوج   زوج   زوج  خیر خیر خیر 1
   زوج  زوج   ج وز  زوج  بله خیر خیر 2
   مجرد  زوج   خانواده   ؟ خیر بله خیر 3
   مجرد  زوج   مجرد   مجرد  بله بله خیر 4
   خانواده  خانواده   زوج   ؟ خیر خیر بله 5
   خانواده  خانواده   خانواده   خانواده  بله خیر بله 6
   خانواده  خانواده   خانواده   خانواده  خیر بله بله 7
   زوج  خانواده   مجرد   ؟ بله بله بله 8

 ن یاست. با ا  یخوب  ز یها سازگار هستند چمدل که با داده  نیداشتن چندکه    م یممکن است فکر کن 
  یهانمونه  یبرا  دیبا  ین یبش ی کدام پ  نکهیها در مورد امدل   نیاست که اگرچه ا  نیحال، مشکل ا

 ی برا  دیبا  هاین یبش یکدام پ  نکه یانجام شود، توافق دارند، اما در مورد ا  یمجموعه داده آموزش
)درست    ستندیبازگردانده شوند، موافق ن  و باید  ستندین  یکه در مجموعه داده آموزش  ییهانمونه

  یاز سوپرمارکت کند و غذا  دیشروع به خر  دیجد   یمشتر  کی. به عنوان مثال، اگر  کند(عمل نمی
ت ما با توجه ابث  یهابخرد، مجموعه مدل  کیارگانمحصوالت گیاهی  و    نوشیدنی گازدارکودک،  
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تناقض دارند. به عنوان مثال،    گریکدیبرگردانده شود، با    یمشتر  نیا  یبرا  دیکه با  یاین یبشیبه پ 𝑀2    ،هدف را مجرد𝑀4   هدف را خانواده و𝑀5  گرداند.هدف را زوج برمی 
  یهااز مدل  کیکدام  این که  را با توجه به    ییراهنما  چیه  یآموزش  یهابا داده  یسازگار   اریمع

هستند، فراهم    یکه خارج از مجموعه داده آموزش  وجو()پرس   1جستارهایی سازگار در برخورد با  
  جستارها  نیا  ین یبشیپ  یسازگار برا  یهااز مجموعه مدل  میتوانیما نم   ، آن  جهی. در نتکندینم 

قت دارند،  ها مطابکه با مجموعه داده  گویانهپیش   یهامدل  ی. در واقع، جستجومیکن   استفاده
صورت  از این طریق    یریادگی  چیه  براین اساس،مجموعه داده است.  اری  سپخاطربا    بهمعادل  

  یهایژگیو  نیب  یدر مورد رابطه اساس  یزیبه ما چ  سازگار  یهامجموعه مدل  . چرا کهردیگینم 
به ما    دهد،ی ارائه م  ینگاه ساده به مجموعه داده آموزش  کیکه    چهآن و هدف، فراتر از    یف یتوص

 دهد. ارائه نمی
ها  که در داده  جستارهایی  یبتواند برا  دیباشد، با  دیمف  گویانهپیش مدل    کیگر قرار است  ا

  یرا برا درست یهاین یبش ی که پ گویانهپیش مدل  کی. خوبی انجام دهد ین یبش یوجود ندارند، پ
و   دهدی نشان م   و هدف را  ی فی توص  یهای ژگ یو  نیب  یرابطه اساس  دهد،ی ها انجام م پرسش   نیا

  ایگویانه پیش مدل    افتنی  نی ماش  یریادگی   هدف،  عمال.  ابدییم  2م یتعم  یخوبکه به    شودی گفته م
  د ی با  نیماش  یر یادگی  تمیالگور  کیمدل،    نیبهتر  نیا   افتنی  یبرا  را دارد.  میتعم   نی است که بهتر

  ردیگینظر مدر    خود  یکه در طول جستجو  ینامزد  یهامدل  ن یانتخاب از ب  یبرا  ییارهایاز مع
  نیانتخاب بهتر  یبرا  یمناسب   اریها معبا مجموعه داده  یسازگار  نکهیبا توجه به ا  .داستفاده کن 

سوال    نیا   یبرا  یادیبالقوه ز   یهاپاسخ   م؟یاستفاده کن   دیبا  اریاز کدام مع  ست،ی ن  گویانهپیش مدل  
به هم  الگور  لیدل  نیوجود دارد و  د. هر نوجود دار  نیماش  یریادگ یمختلف    یهاتمیاست که 

  یخود برا  یجستجو  تیهدا  یبرا  یانتخاب مدل متفاوت  یارهایاز مع  نیماش  یریادگی  تمیالگور
  یریادگی  تم یالگور  کیاز    میکن یانتخاب م  یوقت  ن،یکند. بنابرایاستفاده م  گویانهپیشمدل    نیبهتر
انتخاب   اریمع  کیاز  که    میکن یانتخاب م  عمال،  م،یاستفاده کن   یگرید  تمیالگور  یبه جا  نیماش

 .میاستفاده کن   یگرید  یمدل به جا
  ی های ژگیاز مفروضات در مورد و  یامختلف انتخاب مدل شامل مجموعه   یارهایهمه مع

انتخاب   یارها یکه مع یمفروضات یکند. مجموعه استنتاج تمیالگور  میخواهیمدل است که ما م
تعر  نیماش   یریادگی  تمیالگور  کیمدل   بهیم  فیرا    تمیالگور  3استقرایی بایاس  عنوان    کند، 

 
1 queries 

2 generalize 

3 inductive bias 
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  ن یماش  یریادگی  تمیوجود دارد که الگور  استقراییبایاس  شود. دو نوع  یشناخته م  نیماش  یریادگی
 . 2ی حیترج بایاس  کیو    1تی محدود بایاس:  ها استفاده کندتواند از آنی م

 بایاس محدودیت  تعریف  
کردن فضا  در    یبه طور  یهفرض  یمحدود  موجود  عناصر  م  یهفرض  یفضاکه  جستجوها   شوندی محدود  تعداد  و 

 . یابدیبر جستجو کاهش م یربدون تاث
بازنما  یت،محدود  بایاس فرض  یا  یتمالگور  یک  ییقدرت  که  است    ییهایهمجموعه 
 ما در نظر خواهد گرفت.  یتمالگور 

 

 بایاس ترجیحی تعریف  
 . یهفرض یناقص تمام فضاها یجستجوتغییر  روش جستجو و 

  یح نظارت ترج با  یادگیری  یتمالگور  یکاست که    یزیهمان چ  یبه سادگ   یحیترج  بایاس
تر و  ممکن است درختان کوتاه  یمدرخت تصم  یتمالگور  یکدهد. به عنوان مثال،  یم

ما در مورد آنچه   یتمباور الگور بایاس، ینا یگر،دهد. به عبارت د  یح را ترج  یچیدهپتر کم
 سازد است. یخوب را م  یهفرض یککه 

در نظر   یریادگی  ندیدر طول فرآ  تمیرا که الگور  ییهامجموعه مدل   ت،ی محدود  بایاس  کی
  یهاکند تا مدلیم  تیرا هدا  یریادگی  تمیگورال  ،یحیترج  بایاس  کیکند.  یمحدود م  رد،یگی م

  یی استقرا  بایاس  کیاستفاده از  است که    نکته مهم ایندهد.    حیترج  گرید  یهارا بر مدل   یخاص
  ی ر یادگی  تمیالگور  کی  ،ییاستقرا  بایاس. بدون  است  یریادگیدادن  رخ   یبرا  یضرور  ازینشیپ  کی

با    نیماش  یریادگیطور خالصه،  به.  اموزدیبرا    ستفراتر از آنچه در داده ا  یزیچ  تواندینم   نیماش
،  وجه  نیکه به بهتر  ایگویانه پیش مدل    افتنی   یبالقوه برا  یهااز مدل  یامجموعه   انیجستجو در م

تعم  داده  مجموعه  از  م  ابد،ییم  م یفراتر  منبع   نیماش  یریادگی  یهاتمیالگور  .کندی کار  دو  از 
  ییِ استقرا  بایاسِو    یآموزش  ی مجموعه داده  کنند،ی جستجو استفاده م  نیا  تی هدا  یبرا  یاطالعات

 .تمیفرض شده توسط الگور

 و ضرورت آن در یادگیری  ییاستقرابایاس 
اصول    یریادگی  ندیفرآ  ییاستقرا  بایاسهستند.    ییاستقرا  بایاس  یادار  یریادگی  یهاهمه روش

  تمیاست که هر الگور  یهمان کار  نیا  گر،یبه عبارت د  .خاص است  یهابر اساس نمونه  یکل
 

1 restriction bias 

2 preference bias 
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نشده بر اساس  ده ید  یشی هر نمونه آزما  ی برا  ین یبشیپ  کیکه    یزمان  ؛دهدی انجام م  نیماش  یریادگی
  ییهات یبه محدود  ییاستقرا  در واقع، بایاس.  کندی م  دیتول  یوزشآم  یهااز نمونه  یتعداد محدود

  ییاستقرا  بایاس.  شودیاعمال م  یریادگیشده در روش    جادیاشاره دارد که توسط مفروضات ا
 جه یو در نت  میکشف کن   میتوانیوجود دارند که ما نم   یابالقوه   یهاحلاست که راه  ی معن   نیبه ا

به   بسیار بد  تیمحدود  کی  نی. ممکن است استندیموجود ن  میکن یم  ینمونه که بررس  یدر فضا
  رنده یادگی  ک یداشتن    ی. برااست   یضرور  یریادگی  یبرا  ییاستقرا  بایاسدر واقع    ،اما  .نظر برسد

  نیا.  شود  انیب  تواندیباشد که احتماال م  یممکن   هیشامل هر فرض  دینمونه با  یفضا،  بایاسبدون 
تر از  ی تواند کلی کند هرگز نم ی م  دیتول رندهیادگیکه   یلراه حکند: ی م جادیا دی شد  تیمحدود کی

 ود ب  دهیرا که قبال د  ییهاداده  تواندیم  گر، یباشد. به عبارت د  یآموزش  یهامجموعه کامل داده
 نخواهد بود.   دهیو ناد  دیجد  یهاداده  یبندمنظور طبقهبه  میاما قادر به تعم کند،    یبندطبقه

با زدن  ینم   رندهیادگ ی  ، ییاستقرا  اسیبدون  حدس  از  بهتر  مثال  ،یتصادفتواند   یهااز 
 دهد.  میتعم  دیجد  یهامشاهده شده به نمونه

کند بهتر  ی م  انیب  طور سادهکه به  کرد  شنهادی" را پ1اوکام   غیت اکام  "  امیلیدر قرن چهاردهم، و
  بایاس   یرا نوع  نیا  میتوانی. م دیانتخاب کن   یاده یهر پد  حیتوض  یرا برا  هیفرض  نیتراست ساده 

ب  میریبگدر نظر    ییاستقرا  ی هااز داده  یاعهبرازش مجمو  ی برا  هیفرض  نیبهتر،  کندیم  انیکه 
ا  نیا  است.   هیفرض  نیترساده   ،یآموزش الگور  یمعن   نیبه  دو  اگر  عملکرد   بایتقر  تمیاست که 
  حیرا ترج  "ترساده "  دیپروژه خاص داشته باشند، ما با  کی  در  ارزیابی  یارهایمع  یبرا  یمشابه 
 . میده

تر  ساده  توان اینگونه برداشت کرد کهطور کلی می بهبه چه معناست؟    نهیزم  نیدر ا  "ترساده "اما  
از   چراکه به عنوان مثالدارد )  استنتاج  یرا برا  یدگ یچیپ  نیترکه کم   است  یتم یالگور  یبه معنا

  است.   ترن آن آسا  ریدارد( و تفس  ازین  یترکم  یژگیو  یمهندس  و به  کندی استفاده م   یترکم   یرهایمتغ
که   کنندی م  دایمعنا پ  یها معموال زماننوع معاوضه  نیکه ا  دیتوجه داشته باشبا این حال، باید  
ساده مدل  پ  ،تردقت  مدل  مشابه  محدوده  در  سنار  تردهیچیحداقل  در  آن    ییویباشد.  در  که 

 ، شود  لیتبد  نهیدر هز  ییجوه رفص  ای  یدالر درآمد اضاف  هاون یلیدرصد دقت ممکن است به ممین
توسعه    یبرا  یشتریبه زمان ب  ایتر است  آن سخت  ریکه تفس  دیرا انتخاب کن   یاست مدل  مکنم
  دارد.  ازین

که    ی تجاریمساله   یبر رو  راتمرکز  در ابتدا    نیماش  یریادگیهر پروژه    همیشه در  هتر استب
  ل یو تحل  هیتجز  یبرا  تیموفق  یدیکل  یارهایمع  یبندو با فرمول   دیبه آن پاسخ ده  قصد دارید
 غیت  در آن زمان از( برابر هستند،  با ی)تقر  گرید  یدی کل  یارهایتمام مع  کهنی. با فرض ادیشروع کن 

 
1 Occam’s Razor 
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  ی و نگهدار  توسعه  ح،یتوض  ر،یتفس  یبرا  نیترکه ساده   دیرا انتخاب کن   یو مدل  استفاده کنید  اوکام
  نان یباشد، اما اطم   قیدق  یکه به اندازه کاف  دیده  حی مدل را ترج  نیترساده   گر،یباشد. به عبارت د

در عمل به   "قیدق  یبه اندازه کاف "  دیتا بدان  دیشناسیم  یخوبرا به  مساله  یکه فضا  دیحاصل کن 
  ی زیچ  هرگفت: "  ی، زمان(شاگرد اوکام  نیبزرگتر  دیشا)  نینشتیطور که اهمان   رایز  چه معناست.

 ". تراده، اما نه سکردتا حد امکان ساده    دیبارا  

 کابردهای یادگیری ماشین  

امروز است و روز به روز در حال رشد است. در   یورافن   شده دری بابواژه  نیماش  یریادگی
هموار کرده است که چند    فناوری  یوردها و ابزارهاآدست   یراه را برا   نیماش  یری ادگیصنعت،  
استفاده  از یادگیری ماشین  ود  روزمره خ  یما در زندگها،  عالوه بر این  بود.  رممکنیغ  شیسال پ

ا  یحت  میکن ی م بدان  یزیچ  نیچن   نکهیبدون  پرطرفدارتر  یبرخ  ادامه  در  .میرا    یهابرنامه   نیاز 
 .ایمرا فهرست کرده   یواقع  یایدر دن  نیماش  یریادگی   یکاربرد

 شخیص تصویرت
است.    نیشما   یریادگی  یکاربردها  ترینترین و قابل توجه،مهمن یترج یاز را  یکی  ری تصو  صیشخت

  ه یتجز  یبرا  کیتکن   نیشود. ای استفاده م  رهیها و غ، اشخاص، مکان اءی اش  ییشناسا   یاز آن برا
 شود.یکار گرفته مچهره به  صیتشخو یا    الگو  صیمانند تشخ  شتریب  لیو تحل

 گفتار شخیص  ت
  به عنوان "گفتار   ن یچن هم  کهبه متن است    یصوت  یهادستورالعمل  لیتبد  ندیگفتار فرآ  صیتشخ

الگوری" شناخته میاانه یگفتار را  صی"تشخ  ایبه متن"     ی ریادگی  یهاتم یشود. در حال حاضر، 
 شود.ی گفتار استفاده م  صیمختلف تشخ  یهاتوسط برنامه   یاطور گستردهبه   نیماش

 گر محصول توصیه
  ی کیمحصول    هیمحصول است. توص  هیتوص  نیماش  یریادگی  یکاربردها   نیترشده از شناخته  یکی
از    شرفتهیبرنامه پ  کیامروزه است که    کیتجارت الکترون  سایتوبهر    بایبارز تقر  یهایژگیو  از
ها  ت یسا، وب یو هوش مصنوع  نیماش  یریادگیاست. با استفاده از    نیماش  ی ریادگی  یهاکیتکن 

کنند  یم  یریگیشما پ  دیشما، سابقه سبد خر  یجستجو  ی، الگویقبل  دیرفتار شما را بر اساس خر
 دهند. ی محصول را ارائه م  یهاهیو توص

 ترجمه زبان 
  یدی اگر از مکان جد  امروزه    دارد.  گریزبان به زبان د  کیدر ترجمه    ینقش مهم   نیماش  یریادگی

  ی ریادگی  چرا که کند،  ینم   جادیا  یوجه مشکل  چی، به همیندار  یو از زبان آن آگاه  میکن ی م  دیبازد
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را    یژگیو  نیا  1گوگل  GNMT  کند.ی ک مه به ما کم شناخته شد یهامتن به زبان   لیبا تبد  نیماش
 .است  یعصب   نی ماش  یریادگی  کیدهد که  یارائه م

 مالی خدمات 
: کنندی استفاده م  یدو هدف اصل  یبرا  نیماش  یریادگی  یاز فناور  یمال  یهاشرکت   ریها و سابانک 
  یهافرصت   ندانتوی م  هانشی ب  نی. اسکی ها و کاهش رارزشمند در مورد داده  یهانش یب  ییشناسا
  کمک کنند.  همعامل  یزمان مناسب برا  افتنی در    گذارانه یبه سرما  ایکنند    ییرا شناسا   یگذار هیسرما 

  ی برا  یبریسا  هایلیو تحل  هیاز تجز  ایکند    ییپرخطر را شناسا  انیتواند مشتریم  عالوه بر این، 
 شود.استفاده    یکالهبردار  یهشدارها  ییشناسا

 نفت و گاز
تحل  هیتجز  ،یانرژ  دیجدمنابع    افتنی معدن  لیو  زم  یمواد  سنسور   یخراب  ین یبشیپ  ن،یدر 

دیگری در    متعدد  یکاربردها  و  نهیو هز  یوربهره  شیافزا  ینفت برا  ع یتوز  لیتسه  شگاه،یپاال
 در حال گسترش است. همچنان    کهوجود دارد    نیماش  یریادگی

 نقل و  حمل
  فاینقل ا و  در صنعت حمل  ینقش مهم  و الگوهاروندها  ییشناسا یها براداده لیو تحل هیتجز
  ی . براکندیکمک م  یسودآور  شیمسائل بالقوه افزا  ین یبش یو پ  رهایمس  یسازو به ساده  کندی م

و   هیحمل و نقل، تجز  یسازمان ها  ریو سا  یحمل و نقل کاال، حمل و نقل عموم  یهاشرکت 
 ند.سته  یابزار مهم   نیماش  یر یادگی  یسازو مدل  هاداده  لیتحل

 های بهداشتیمراقبت
از    یاریاست. بس  یپزشک  نهی در زم  لیو تحل  هیتجز  یبرا  نیماش  یریادگیرقابت امروز استفاده از  

  ن یتریاانبوه هستند تا حرفه  یهابا داده  نیماش  یر یادگی  یایمختلف به دنبال مزا  یهااستارت آپ
معقول   یپزشک  یهامراقبت  اتخاذ  مشترک  هدف  با  امروزه، میتصم   نیتررا  دهند.  ارائه  ها 
از اطالعات   یعیوس فیتوانند طیم هوشمند خود یهابا تلفن  یحت ،یشماری کنندگان بمصرف 
  تیاز وضع  یمدل  توانندیم  نی ماش  یریادگی  یهاستمیکنند. س  یریطور منظم اندازه گرا به  یسالمت

بهبود سالمت فرد    یبرا  دکن ی م  یروزرسانبه  ستمیکه س  ییهاهیسالمت فرد ارائه دهند و از توص
 .کنند  استفاده

 
1 Google Neural Machine Translation 
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  هاارتباط با سایر زمینه
  یررشته و سا  ین ا  ینب  یاست و در واقع ارتباط تنگاتنگ  یاچند رشته  زمینه  یک  ینیماش  یادگیری

ادامه در    ینماش  یادگیری  ی مهم مرتبط باهاینهزم  این   از  یبه برخ  ،علوم وجود دارد، به عنوان مثال
 .شده است  پرداخته  این بخش

 هوش مصنوعی 
  یلیخ  یفتعر  ین ا  با این حال،رسد.  یاست که هوشمند به نظر م  یستمیاساسا س  یهوش مصنوع
  ینز، بر اساس فرهنگ لغت کال  به چه معناست؟  یقادقاما هوش مصنوعی  .  یستن  دقیق و خوبی
".  است  یارایانه برنامه    یکها توسط  آن   یذهن   یها و رفتارهاانسان   ی سازیهشب "   یهوش مصنوع
،  مسالهرفتارها شامل حل    یناتواند رفتار انسان را تقلید کند.  تر، سیستمی که میبه عبارت ساده

  ی الگوها  ییها و شناساداده  یلو تحل  یهتجز  یقمثال از طر  یاست که برا   یزیرو برنامه   یادگیری
   .یدآی درون آن به منظور تکرار آن رفتارها بدست م

که در    تقلید کند  را  یشناخت  فهمکه بتواند مقوله    یتمیالگور  یا  یرکد، فناو  یگر،به عبارت د
از این رو، هوش مصنوعی   است.   یشود، هوش مصنوعیم  یدارآن پد  یدر دستاوردها  یاخود  

هوش    یاصل  یرمجموعهز  ینماش  یادگیریدر واقع،  ریز( یادگیری ماشین است.  ی )پایه سازنده 
  یاتتجرب  ی،آمار  یهاتا با استفاده از روش در سازد  ها را قاین تواند ماشیاست و م  یمصنوع

دهد تا دستورات را ی مکان مها اینها و ماشیانهامر به را ینتر کنند. ایقتر و دقیفیت خود را با ک
اند  شده  یطراح  یاها به گونهیتمالگور  یاها  برنامه  ین. اکنندخود اجرا    یادگیریها و  بر اساس داده

و تطبیق   بهتر شوند  یدجد  یهاکسب کنند و با داده  یشتریمان اطالعات بکه بتوانند در طول ز
 .پیدا کنند
 1کاوی داده
با این  دارند. یو همپوشانو  کنندی استفاده م یکسانی یهایکاز تکن یکاوو داده ینماش یادگیری
  ،ز است مرکمت  یآموزش   یهااز داده  یادگیریبه    هایژگی و  یبرمبنا  ینماش  یادگیریکه    یدر حال  حال،
مرحله استخراج دانش در    ینناشناخته متمرکز است )ا  یهاداده  هاییژگی و  یافتنبر    یکاوداده
داده  یگاهپا است(.  بس  یکاوداده  روش   یاریاز  متفاوت    ینماش  یادگیری  یهااز  اهداف  با  اما 

  یادگیری ان  عنوبه  یکاوداده  یهااز روش  ینهمچن   ینماش  یادگیری  یگر،د  یکند. از سوی استفاده م
 .  کندی استفاده م  یادگیرندهبهبود دقت    یپردازش برایشمرحله پ  یکعنوان  به  یابدون نظارت  

 
1 data mining 
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 کاوی چه وجه مشترکی دارند؟ یادگیری ماشین و داده

  ، است  یکه منطق  یرندگیم  مورد استفاده قرارعلم داده    در  ینماش  یادگیریو هم    یهم داده کاو
ها اشتراکات  آن  یهر دو،  هستند  یکدیگرها مکمل  کنند. آنیده مها استفاهر دو از داده  چراکه

  یابی،در بازار  ینماش  یادگیریو هم    یهم داده کاو  .رسندی م  یدارند، اما به اهداف متفاوت   یادیز
محبوب هستند. دانشمندان    یفروشو خرده  یک، تجارت الکترونیتقلب   یکارت اعتبار  ییشناسا

  یادگیرین مثال، هم  به عنوا  کنند.ی کمک به مشاغل استفاده م  یبرا   داده و مهندسان داده از هر دو
داده  ینماش هم  بدون    یاتیعمل  ییو کارا  یفیتکارآمد، کنترل ک  یموجود  یریت مد  ی،کاوو  را 

  ید،آیم  یانبه م  یو داده کاو  ینماش  یادگیریصحبت از    یوقت  .سازندیدخالت انسان ممکن م
کنند. اما یاز آن استفاده م  یکدیگر  یبه جا  افراد )به اشتباه(  وجود دارد و  یادیز  یهای پوشانهم

  ی هایو معمار  یندهابسته به اهداف و منابع خود از فرآ  یراز،  مهم است  هابین آندرک تفاوت  
در    ید،کن ی استفاده م  یبدرست  یو داده کاو  ینماش  یادگیریاز    وقتی  .کرد  یدمختلف استفاده خواه

شما   یجهکه بر نت  یدکن   یلتبد  یارزشمند  یهاینشخام را به ب  یهادهدا  تا  یدقرار دار  یدرست  یرمس
عنوان مثال، در    به  .باشند  ی آمار  یا  یکاستراتژ   یاتی،توانند عملی ها مینشب  ینگذارد. ای م  یرثات

داده کاو  یک از  ما  تشخ  یانبار،  برا  یصو  مس  یالگو  مشکالت  استفاده    1چیننده  یریابیحل 
ایمکن ی م در  تکن   یداده کاو  ،ویسنار  ین.  طول    یقدق  ینتخم   یبرا  ینماش  یادگیری  یهایکاز 

 کند.یاستفاده م  ییکارا  یشافزا  یممکن برا  یرمس  ینترکوتاه 
که در   یو آمار است. در حال  یقعم   یادگیری  ین،ماش  یادگیری  ی،قلب هوش مصنوع  یداده کاو

  های یکشمندان داده از تکنسال دارد. دان  2۰۰از    یشب  یاسابقه   ید،سال گذشته به شهرت رس  3۰
مف  یالگوها  یافتن  یبرا  یاده کاود اما  پا  یدپنهان  م  هاییگاه در  استفاده  بزرگ  که   کنندی داده 
ها  که داده  یی. از آنجایمسواالت بپرداز  ینجو و گزارش به اوپرس   هاییکتکن   یقاز طر  یمتوانینم 

به صورت تصاعد و  م  یبه سرعت  ا  یدبا  کنند،ی رشد  تحل  یهتجز  یبراها  روش   یناز  و   یلو 
  کنندیها کمک مداده  یع به پردازش سر  ینماش  یادگیری  هاییک. تکن یماستفاده کن   ید،مف  بینییش پ

الگوها و روندها   یکاوداده  هاییک. تکن آورندی بدست م  تریع سر  یاررا بس  یجخودکار نتا  طورهو ب
به شکل    یجانت  ین. اکندی برجسته م  یندهآ  یجنتا  بینییش پ  یگذشته برا  یهارا در مجموعه داده

 است.  یگرنمودار، گراف و موارد د
 کاوی در چیست؟ تفاوت یادگیری ماشین و داده

و بهبود خودکار    یادگیری  ییها توانایستماست که به س  یاز هوش مصنوع  یبخش  ینماش  یادگیری
که مجموعه    یمبساز  ایهیچیدپ  هاییتمالگور  توانیمی م  یو،سنار  ین دهد. در ایبر اساس تجربه را م

 
1 picker routing problems 
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استفاده    یحصر  یسینوبدون برنامه   ، خود  یادگیری  یها برارا پردازش کرده و از آن  یبزرگ  یهاداده
  یرند گی م  یادتجربه    یقکند که از طری استفاده م   یایچیده پ  یهایتم از الگور  ینماش  یادگیری.  دکن 
در    هستند  یآموزش  یهادادهکه    یودور  یقهوشمند از طر  هاییتمالگور  ینکنند. ایم  ینیبیشو پ

که روابط    است  ییهاها و ساخت مدلدرک داده،  کاوش  ی. هدف اصلباشندمی  یحال بهبود دائم 
  یان کشف دانش، عمل کاوش در م یندفرآ یا یکاوداده در مقابل، . یرندگی م یادنقاط داده را  ینب

داده توصمجموعه  را  ایم  یفها  و    یبرا  بوبمح  یکتکن   یک  یکردرو  ینکند.  الگوها  کشف 
ساده   یلتحل یکفراتر از  یارداده بس یهایگاه کشف دانش در پا ین ناشناخته است. چن  یروندها
از مجموعه گسترده  یداده ها  یبدان معناست که داده کاو  ایناست.   را  از   یترقابل استفاده 
 کند.  ی خام استخراج م  یهاداده

  یل تکم  یاست که برا  یدر سطح مداخله انسان یواکهو داد  ینماش  یادگیری ینب یتفاوت اصل
  یک انجام    یکه برا  است  اییانهرا  ی،براساس هوش مصنوع  ین،ماش  یادگیریکار الزم است.    یک

کار  یکدارد تا  یازبه مداخله انسان ن یکاودر مقابل، داده شود.ی انسان م یگزینجا یکار تا حد
  ید مف  یاستخراج و کشف الگوها  یبرا  ییابزارهااز    داده  دانشمندان  یو،سنار  ین را کامل کند. در ا

به صورت   وجود دارد.   یانسان  یخطا  یبرا  یادیز  یمورد، فضا  ین. در اکنندیها استفاده مدر داده
  هستند.   تریق دق  یاربس  یبا داده کاو  یسهدر مقا  ین،ماش  یادگیری  یقاز طر   حاصل  یجنتا  ای،مقایسه 
به   یدنرس یبرا یعصب  یهاو شبکه  یمارآ یهایتم الگور نه،یشگویاپ یهااز مدل  ینماش یادگیری

م  ینا استفاده  داده کاوکندی کار  انبارها  ی.  تکن   یاز  و  برا  یابیارز  هاییکداده    یافتن   یالگو 
کاوی  بین یادگیری ماشین و داده  یدیکل  یهاتفاوت   توانیم  .کندیارزشمند استفاده م  یهانگرش 

 رد. ک  یداپ  یادگیری  یتقابلو    ازیسیاده پ  یم،رد، مفاهدر کارب  را
داده  هاداده  ینماش  یادگیری  هاییتمالگور  کاربرد: ▪ قالب  در  )  هایرا  (  استانداردمتعارف 

داده را از شکل   مجموعه  یدبا  ین،ماش  یادگیریها با  داده  یلو تحل  یهتجز  ی. براطلبندی م
کند تا  ید کمک مشمن هو  یهایتمبه الگور  ین. ایدکن   تبدیل متعارفقالب    یکخود به    یاصل
 ی ها برااز داده  یمیبه حجم عظ  ینهمچن   ینماش  یادگیری.  ندرا به سرعت درک کن   هاداده

 یاما در حجم کمتر ،کند یجادرا ا یجیتواند نتایم یزن یکاو دارد. داده یازن یقدق یجارائه نتا
 ها. از داده

از   ها ین شوند که ماشیم   مفهوم اجرا  ینبر اساس ا  ینماش  یادگیری  یهایتم الگور  مفاهیم: ▪
ایرندگی م  یادموجود    یهاداده   یادگیریکند.  ی به بهبود خود کمک م  ینهمچن   یکردرو  ین. 
  یجنتا  ینیبیشبه پ  یندهد. ای ها توسعه مپشت داده  منطقِ  را بر اساسِ  ییهامدل   ،ینماش

بر استخراج    یوکا  دادهدر مقابل،  کند.  ی ( کمک میداده کاوی  هاش )با استفاده از رو  یندهآ
ها  الگوها و روندها در داده  ییمتمرکز است که به شناسا   ییهایکاطالعات با استفاده از تکن 

 کند.یکمک م
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م  سازی:پیاده ▪ الگور  ینماش  یادگیری   توانیمی ما  از  استفاده  با   همانند هوشمند    هاییتمرا 
  ینماش  یادگیری.  میکن   سازییادهپ  یره و غ  یعصب   یهاشبکه  ،یمتصم   درخت   ی،خط  یونرگرس

در کند.  ی استفاده م   یجنتا  ینیبیش پ  یبرا  یعصب   یهاخودکار و شبکه  یهایتم اساسا از الگور
داده،    یها  یگاهرا با استفاده از پا  ییهامدل   یدشود، با  یم  یکاوصحبت از داده  یوقتمقابل،  

 . یمالگو بساز  یابیارز  یها یکو تکن   1ی داده کاو  موتورهای

کند، اما روش  ی استفاده م  یکاومشابه داده  یهایکاز تکن  ینماش  یادگیری  قابلیت یادگیری: ▪
ا   یرد،گیم  یادطور خودکار  به  ینماش  یادگیریاست که    یبدان معن  یناول خودکار است. 

است. در   یکاواز داده  تریقدق  بینییش هنگام پ  یجه،کند. در نتیم  ییرشود و تغی سازگار م
 کند.ی م  یلتبد  یدست  یاست و آن را به روش  یانسان  یلو تحل  هزیتج  یازمندن  یکاومقابل، داده 

بر مداخله انسان    یکاو. دادهوجو داردتفاوت نسبتا قابل توجه    یک   جایندر ا  عامل انسانی:  ▪
  ی اصل   یلدل  ،که  یشود. در حالی م  یجاداستفاده توسط افراد ا  یبرا  یتاست و در نها  یمتک

اعمال انسان    یا  یرثااند خودش را آموزش دهد و به توتیاست که م  ینا  ینماش  یادگیریوجود  
  یهاول  هاییتمالگور  یممحدود به تنظ  یباتقر   ین،ماش  یادگیریارتباط انسان با  )  وابسته نباشد

 .  (است
 آمار
  یکه  برا  یحال، اهداف  ینبا ادیگر دارند.  ارتباط بسیاری نزدیکی با یک   ینماش  یادگیریآمار و  

جامعه بر   یک متفاوت است. هدف آمار استنباط در مورد    یارکنند بس  یها تالش مبه آن  یدنرس
  یالگوها  یافتنبا    یرتکرارپذ  هایبینییش پ  یبرا  ینماش  یادگیریدر مقابل،  اساس نمونه است.  

دارد تا   یازداده ن  یادیز  یربه مقاد  ینماش  یادگیریعالوه بر این،    .شودیها استفاده مدهدرون دا
با    شوند،ی ساخته م  یآموزش یهاها با استفاده از دادهانجام داد. مدل  یقیدق  یهاینیبیشپ  دبتوان

اعتبارسنج داده  مجموعه  از  داده   شوندی م  )ریزتنظیم(  2دقیق  یمتنظ  یاستفاده  مجموعه  با  و 
یادگیری بدست آورد. در  کند تا  ی ن کمک میمراحل به ماش  ین. همه اشوندی م  یابیارز  یشیآزما

نم   یرمجموعهز  ینچند  آمار شاملمقابل،   پ  یسع  چراکه  ،شودیداده  . هدف  ندارد  ینیبیشدر 
 است.  یجهنت  یرها و متغداده  ینرابطه ب  یشنما  ،یطشرا  یندر ا  یسازمدل 

 
1 data mining engines 

برای بدست آوردن بینش و دانش  ده کاوی قلب واقعی معماری داده کاوی است. این شامل ابزارها و نرم افزارهایی است که  موتور دا
 .شودهای بدست آمده از منابع داده و ذخیره شده در انبارهای داده استفاده میاز داده

2 fine tuned 
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   یادگیری ماشین  1کاری  و محیط  ابزار 
و دانشمندان  دهندگان  است که به توسعه  یابزار  ایرابط، کتابخانه    کی  نیماش  یر یادگی  محیط کاری

  نکه یبدون ا   ؛و بکار گیرند  بسازند   ترع یتر و سررا آسان   نیماش  یریادگی  یهامدل   دهدی ه مازاج
  ی ریادگی   یهامدل   فی تعر  یواضح و مختصر برا   یروشها  آن   شوند.   ییربنای ز  یهاتمیوارد الگور

 . کندیشده ارائه می سازنهیساخته شده و به  شیاز پ  ی از اجزا  ی ابا استفاده از مجموعه  نیماش
 عبارتند از:  یادگیری ماشینخوب    یک محیط کاری  ید یکل  یهایژگیاز و  یبرخ

 . شده است  نهیعملکرد به  یبرا •

 است.   دهنده پسندتوسعه  •

 .است  یسیقابل درک و کدنو  یبه راحت •

 محاسبات   ندیفرآ  ع یتوز  یبرا  یساز یارائه مواز •

دهد  یرا کاهش م  نیماش  یریادگ ی  یدگ یچیپ  یادگیری ماشین،کارآمد    محیط کاری  ک ی  ،یبه طور کل
 دهد.  یدر دسترس قرار م  شتر یدهندگان بتوسعه  یو آن را برا

  ی ریادگیمرتبط با    هتوسعه دهند  یهادر ابزارها و پلتفرم   یانفجار  شاهدِ  ،ما در چند سال گذشته
  ش یاز پ  یهاو مدل  های کاریمحیط   گرفته تا  ها. از کتابخانهمیابوده  یو هوش مصنوع  نیماش

همیندهیدآموزش  از  انتخابتوسعه   رو،.  مص  القاء  یبرا   یادی ز  یهادهندگان  به    ینوعهوش 
به    نیماش  یریادگی  های کاری مختلفمحیط  یمعرف  بخش  نیااز  هدف    خود دارند.   یهابرنامه 
 ها است. فرد آنمنحصربه   یهای ژگیبر و  دیکادهندگان با تتوسعه 

 نحوه انتخاب محیط کاری مناسب یادگیری ماشین 
برنامه   یسازساده  یبرا  نیماش  یریادگی  محیط کاری  نیچند استقرار  و    ی کاربرد  یهاتوسعه 

ماشین ااست.    آمده   دیپد  یادگیری  توسعه  نیبا  باحال،  انتخاب    دی دهندگان   کاری محیط  در 
ممکن است بخواهند هنگام آموزش    یبرخچرا که،  داشته باشند.    یسخت  یهامناسب، انتخاب 

ممکن است    گرید  یکه برخ  حال آنبر سهولت استفاده تمرکز کنند،    ماشین  یادگیری  تمیالگور  کی
  یدینکته کل  نیچندرو،  از ایندهند.    رقرا  تیرا در اولو  دیو استقرار تول  هاپارامترابر  یسازنهیبه

 : دیریپروژه خود در نظر بگ  یبرا  نیماش  یریادگی   محیط کاریهنگام انتخاب    دیوجود دارد که با
  یر یادگی  کارییافتن بهترین محیط  ی خود را برا  یکه جستجو  یهنگام  .شما  یازهاین  یابیارز ▪

 :دیسه سوال را بپرس  نیا  د،یکن   یشروع م  نیماش

 
1 Framework 
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  سنتی   نیماش  یر یادگی  یهاتمیالگور  ای  قیعم   یر یادگی  یبرا  این محیط کاری  ایآ .1
 شود؟ی استفاده م

 ست؟ یچ  ماشینیادگیری    هایتوسعه مدل   یبرا  یحیترج  یس ینوزبان برنامه  .2

 شود؟یاستفاده م  یبنداس یمق  یبرا  یافزار و خدمات ابرافزار، نرم چه سخت .3

با این  شوند،  ی استفاده م   ن یماش  یر یادگیهستند که به طور گسترده در    ییهازبان   آرو    تونیپا
  یهادر دسترس هستند. اکثر برنامه   زیجاوا و اسکاال نسی،  ،  جولیا  همانند  یگرید  یهازبان   حال،
  . هستند  آرشوند و در حال انتقال از  ی نوشته م  تونیامروزه به زبان پا  نیماش  یریادگی   یکاربرد

  تون یاست. پا  ندیناخوشا  یشده است و کار با آن تا حدود   یطراح  متخصصین آمارتوسط    آر  رایز
تر  دهد و استفاده از آن آسانیاست، نحو ساده و مختصر ارائه م  یترمدرن   یسینوزبان برنامه 

   است.

  یری ادگی  محیط کاریهنگام انتخاب    یدیاز مالحظات کل  گرید  یکی  ها.پارامترابر  یسازنه یبه ▪
  یبرا  یمتفاوت  کردیرو  یادگیری ماشین  تمیپارامترها است. هر الگورابر  یسازنهیبه  ن،یماش
تحل  هیتجز م  یآموزش   یهاداده  لیو  آنچه  از  استفاده  نمونهی و  در    دارد.   دیجد  یهاآموزد 
و   هاکلیدبا    یعنوان داشبوردها را بهآن  دیتوانیهستند که م  ییپارامترهاابر  یاارد  هاتم یالگور
ها وزن . آنکنندیرا کنترل م  تمیعملکرد الگور  یکه نحوه  دیریدر نظر بگ  ییهایریگشماره 
در   دیکنند که چه مقدار بایم  ن ییکنند، تعیم  میتنظ  را  در نظر گرفته شوند  دیکه با  ییرهایمتغ

محیط   کیدهند. هنگام انتخاب  یانجام م  تم یرا در الگور  ماتیتنظ  ریو سارفته شود  نظر گ
  ا یخودکار باشد    دیبا  می تنظ  نیا  ایکه آ  دیریمهم است که در نظر بگ  ن،یماش  یری ادگی  کاری
 .یدست

  یداده  مقدار  ،یریپذاس یمق  ،الگوریتم  یک  آموزشدر مرحله    بندی توسعه و آموزش.مقیاس  ▪
و  ت  سرعو    لیتحل  قابل م  لیتحلتجزیه  را  از طریاست. عملکرد    یهاتمیالگور  قیتوان 
در مرحله   .دیبهبود بخش  یکیپردازش گراف  یاستفاده از واحدها  قیاز طر  و پردازش  شدهع یتوز

که    یزمانهم   یهابرنامه  ا ی به تعداد کاربران    یریپذاس یمق  ، یادگیری ماشینپروژه    کی  توسعه
از آنجا که در مرحله   شود.ی مربوط م   ،داشته باشند  یل دسترسبه مدزمان  طور همتوانند بهی م

را در   ییهادارند مدل  لیها تماوجود دارد، سازمان   یمتفاوت  یهایازمندین  توسعهآموزش و  
  ی که در فضا  تونیبر پایمبتن   نیماش  یریادگی  محیط کاریتوسعه دهند )مثال    طینوع مح  کی
  د ی ری، مهم است در نظر بگمحیط کاری  کیم انتخاب  گاهنرو،  . از این (شودی اجرا م  یابر
 .ریخ  ایکند  ی م  یبانیپشت  یریپذاس یاز هر دو نوع مق  ایکه آ
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 یادگیری ماشین  ابزارهای  ترینمحبوب
بخش این  برخ  ینگاه  در  محبوب  یبه  استفاده    نیماش  یریادگیی  ابزارها  نیتراز  امروزه  که 

 اندازیم.می،  شودی م
SciKit-Learn 

Scikit-learn  قد  یکی د  نیماش  یریادگی   های کاریمحیط   نیتری م یاز  توسط    د یویاست که 
 2۰۰7کد گوگل در سال    یبه عنوان پروژه تابستان  کورناپو
عنوان    افتهیتوسعه   به  پا  کی است.  در    تونیکتابخانه 

الگور از  و  است  و  با  یریادگی  یهاتمیدسترس  نظارت 
پشتبدون   ن یبهتر  Scikit-learn  .کندیم  یبانینظارت 
پاتوسعه   یبرا  کاریمحیط    یر یادگی  یبرا  تونیدهندگان 
ا  نیماش  یریادگی  یمبان رگرسه  جیرا  یهاتم یالگور  یسازادهیپ  ، ابزارجعبه  نیاست.    ون یمانند 
و   یجنگل تصادف  بان،یبردار پشت  نیماش  ه،یهمسا  نیکترینزد-کا  ،لجستیک  ونیرگرس  ،یخط

تصم  م  میدرخت  آسان  از  کند.  ی را  م  Scikit-learnنظارت،  با  یریادگیجدا  برایرا    یتوان 
و    یاصل  یهامؤلفه   لیتحل  ،یبنداز خوشه  ییهاتمیالگورو از    بدون نظارت استفاده کرد  یریادگی

که    سنتی  نیماش  یریادگی  یهاک یفقط با تکن   Scikit-learnکه    ییاز آنجا  .کندی م   یبانیپشت  غیره
ندارد. توسعه    GPUبه    یازیسر و کار دارد، ن  کنندیآموزش استفاده نم   یبرا  قیعم   یریادگیاز  

آن دسته   یحت شروع کنند. Scikit-learnتوانند با نصب بسته به سرعت با ی م تونیدهندگان پا
کنند، ی آموزش استفاده م  یبرا  PyTorch  یا  و  TensorFlow  ،Kerasکه از    یدهندگاناز توسعه 

Scikit-learn  متقابل    یاعتبارسنج   ،یپردازش داده، رمزگذارش یمانند په  یتوابع کمک  یرا برا
 دهند.ی م  حیترج  ابرپارمترها  میو تنظ
 هاویژگ  

کاهش ابعاد، انتخاب    ،یبندخوشه   ون،یرگرس  ،بندیدسته  یرا برا  ییهاتمیها و الگورمدل  •
 .دهدی پردازش ارائه مشیمدل و پ

 کند.یداده کمک م  لیو تحل  هیو تجز  یبه داده کاو •
PyTorch 

PyTorch  بر  یمبتن   نیماش  یری ادگی  محیط کاری  کیTorch  ی شبکه عصب   یطراح  یاست که برا 
آزما  PyTorchاست.    آلدهیا   ی قاتی تحق  شگاهیتوسط 

 2۰16  هیو در ژانو  افتهیتوسعه    بوکس یف  یهوش مصنوع
عمدتا  و  منتشر شد  باز  و منبع   گانیکتابخانه را  کیبه عنوان  

پردازش زبان    یهاو برنامه   قیعم   یر یادگی  انه،ی را  یینایدر ب
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شبکه   کی  یسازادهیپ  کند.  یم  یبانیبر ابر پشتیافزار مبتن و از توسعه نرم  شودی استفاده م  یعیطب 
و  CPUاز  یبانیاست. با پشت یتر و شهودساده  هامحیط  رینسبت به سا PyTorchدر  یعصب 

GPUبزرگ آموزش داد.  یهاتوان با مجموعه دادهیرا م  دهیچیپ   ق یعم   یعصب   یها، شبکه   
 هاژگ  یو 

 دهد.یارائه م  یعصب   یهاساخت شبکه   یبرا  یمتنوع  یسازنهیبه  یهاتم یالگور •

• PyTorch  استفاده کرد.   یابر  هایپلتفرم توان در  یرا م 
TensorFlow 

TensorFlow  است   ق یعم   یریادگیو    نیماش  یریادگی  های کاریمحیط  نیتراز محبوب  یکی
 2۰۰7در ابتدا در سال    TensorFlowشود.  ی استفاده م  و محققاندهندگان  که توسط توسعه 

  ی تواند بر روی مو   شد  یندازاراه  Google Brain  میتوسط ت
CPU    از جمله    ،یهوش مصنوع  یتخصص   هایکنندهتسریع و
GPU    وTPU    .اجرا شودTensorFlow  64  نوکسیدر ل  

از    ل،یموبا  یمحاسبات   یهاو پلتفرم   ندوز ی، وmacOS  ،یتیب
است. مدل   iOSو    دیاندرو  جمله آموزش    یهادر دسترس 

  1مستقر  کروکنترلرهایم یو حت دسکتاپ، مرورگرها یتوان بر رویرا م TensorFlowدر  دهید
چه در حال   کند.ی م دیرا منحصر به فرد و آماده تول TensorFlowگسترده،   یبانیپشت نیکرد. ا

 TensorFlow  د،ی باش  یزمان  یسر  یهامدل   ای  یعیپردازش زبان طب   ،رایانه  یینایب  کار با مسائل
 است.   زیاد  یهات یبا قابل  یبالغ و قو  نیماش  یر یادگیپلتفرم    کی

 هاویژگ  

دسکتاپ، مرورگرها و    ی بر رورا    TensorFlow  توانیم  .پلتفرم نی استقرار در چند    •
 . مستقر کرد  کروکنترلرهایم  یحت

  CPUشده در  ع یآموزش توز  یبرا  یقو  یبانیپشت  TensorFlow  .شدهعی آموزش توز     •
 دهد. یارائه م  GPUو  

دهد که به شما یرا ارائه م  یاخطوط لوله  TensorFlow  ی. مواز  یآموزش شبکه عصب •
 .دیآموزش ده  یرا به صورت مواز  GPU  نیو چند  یشبکه عصب  نیدهد چندی امکان م

 معایب 

 یادگیری آن دشوار است. •

 تواند بسیار دشوار باشد. می   TensorFlow  درهای خطا  درک برخی از پیام  •
 

1 deployed 
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Keras 

Keras  برنامه  کی م  یسینورابط  قادر  را  داده  دانشمندان  بی است که  پلتفرم    یراحتهسازد  به 
استفاده کنند  یدسترس  TensorFlow  ین یماش  یریادگی آن  از  و  باشند  رابط   کی  ن یا  .داشته 

محیط و  (  API)  1ی برنامه کاربرد  یسینوبرنامه 
  تون یباز است که در پامنبع   قیم ع  یریادگی  کاری

است   شده   TensorFlow  برروی  کهنوشته 
  یبانیپشت  2پشتگاه  نیقبال از چند  Kerasو اکنون در آن پلتفرم ادغام شده است.    ودشیاجرا م

مرتبط   TensorFlowبا    یطور انحصاربه  2۰2۰در ژوئن    2.4.۰کرد اما با شروع نسخه  ی م
  یطراح  ع یآسان و سر  یهاش ی انجام آزما   یسطح باال، برا  API  کیعنوان  به  Keras  شده است.

  ع یدارد. هدف تسر  یترکم   یس یبه کدنو   ازین  قیعم   یری ادگی  یهانهیگز  ریشده است که نسبت به سا
توسعه    ندیفرآ  کی  قیاز طر  ، قیعم   یعصب   یهاشبکه  ژه،یبه و  ،نیماش  یریادگی  یهامدل   یاجرا

اجرا شوند و   GPU  ای  CPU  ی بر رو  توانندیم  erasK  یهامدل  ." است3تکرار باال  تبا "سرع
مستقر    iOSو    Androidتلفن همراه    یهاوب و دستگاه  یپلتفرم از جمله مرورگرها  نیدر چند
  ، دارد و خواناتر  یاساده   یاست اما معمار  PyTorchو    TensorFlowکندتر از    Keras  شوند.

کوچک مناسب    یهامجموعه داده  یبرا  شتریب  Kerasاست.  توسعه  کاربر پسند و قابل ،  مختصرتر
 شود.یم   هیتوص  انیمبتد  یساده و قابل درک آن برا  یطراح  لیاست و به دل

 هاویژگ  

   تمرکز برروی تجربه کاربری •

 هاتولید آسان مدل  •

 های پیچشی )کانولوشنی( پشتیبانی از شبکه •

 های بازگشتی پشتیبانی از شبکه •

 کند.یو کاوش را آسان م   ییزدالکه اشکا  تونیبر پای مبتن   محیط کاری  کی •

 ع یسر   شیامکان آزما  یبا تمرکز بر رو  افتهیتوسعه  •

 استفاده کرد.  ع یآسان و سر  4ی سازنمونه  یتوان از آن برایم    •

 کند.ی م  یبانیدو شبکه پشت  بیاز ترک •

 کاربر پسند و قابل توسعه  •

 
1 Application Programming Interface 

2 back end 

3 high iteration velocity 

4 prototyping 
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Colab 

Colaboratory  به اختصار    ایColab  است که  (  یابر  سیسرو)گوگل    یقاتیمحصول تحق  کی
و اجرا کنند.   سندیمرورگر خود بنو  قیرا از طر  تونیپا  یدهد کدهای دهندگان اجازه مبه توسعه

Google Colab  ی کارها  یبرا  یابزار عال   کی  
با استفاده  ها  و به توسعه مدل  است  قیعم   یریادگی

چند مانند  نیاز  ، Keras،  Pytorch  کتابخانه 
OpenCv  ،Tensorflow   کند.یکمک م  رهی و غ 

Colab  بربوک مبتنینوت   کی  Jupyter  گان ینسخه را  یو دارا  داردبه نصب ن  یاز یاست که ن  
 دهد.یرا م  TPUو    GPUمانند    Google  یبه منابع محاسبات  گانیرا  یاست که دسترس   یعال

 استفاده کنیم؟  Colabچرا باید از 

Colab  چ  یبرا مهارتدهیا  زی همه  بهبود  از  است،  با    تونیپا   یسیو کدن  یهاآل  تا کار  گرفته 
. OpenCVو    PyTorch  ،Keras  ،TensorFlowمانند    ق،یعم   یر یادگی  یهاکتابخانه 

 Google  د،یبه اشتراک بگذارو    رهیذخبارگذاری،    ،جادیا  Colabها را در  بوکنوت  دیتوانی م
Drive  ها بوکنوت ،دیاستفاده کن  دیاکرده ره یجا ذخکه در آن یزیو از هر چ  دیخود را نصب کن
  یهابوکنوت   د،یکن   بارگذاریرا    Kaggle  یهال یفا  ،دیکن   بارگذاری  GitHubاز    مایرا مستق
انجام   را  دیانجام ده  دیرا که ممکن است بخواه  یگریهر کار د  بایو تقر  دیکن   باگیریخود را  

  .دیده
  سینوامه است. اگر با چند برن  1یهمکار  یژگی، وGoogle Colab  یعال  یهایژگیو  دیگر  از
مانند  هاست. درست    یعال  Google Colabبوک  استفاده از نوت  د،یکن ی پروژه کار م   کی  یرو

 نیبا چند  Colabبوک  نوت  کی با استفاده از    دیتوانی، مGoogle Docsسند    کیدر    یهمکار
شده خود را   لیتکم   یکارها  دیتوانیمهمچنین  شما    ن،ی. عالوه بر ادیکن   یس یکدنو  سیونبرنامه 

 .  دیبه اشتراک بگذار  گریدهندگان دتوسعه   با
 صورت زیر فهرست کرد:را به Colabتوان دالیل مختلف استفاده از  طور خالصه می به
 شدهنصب  های از پیش کتابخانه  •

 شده در ابرذخیره •

 همکاری •

 رایگان  TPUو    GPUاستفاده از   •
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ود استفاده  خ  ماشیندر     Jupyter Notebookاز  دیکه شما با  دارد وجود    ویدو سنار  با این حال،
 :کنید

 د،ینگه دار  یکد خود را مخف  دیخواهیو م  دیدهیم  ت یاهم   یخصوص  میاگر به حر .1
 . دیکن   یدور Google Colab از

 .دیدار TPUو    GPUبه    یالعاده قدرتمند با دسترسفوق   ماشین  کیاگر   .2
   Google Colabاندازی راه 

  ل یتکم   یدستگاه  هر نوعدر    ر یتواند با مراحل زی م  نسبتا آسان است وColab   یراه انداز  ندیفرآ
 :شود

 : دیکن دنی د Google Colab از صفحه .1

http://colab.research.google.com 

را   شما  فوق  تارنمای  خوشبارگذاری  صفحه   Google Colaboratory ییآمدگو به 
 کند.ی م  تیهدا

 :دی نک کی در باال سمت راست کل (Sign in) ستمیدکمه ورود به س یرو .2

 : دی بساز یکی  دی ندار GMail. اگر حساب دی خود وارد شو  GMailبا حساب  .3
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 .دیهست  Google Colabآماده استفاده از    ستم،یورود به س  ندی فرآ  لیبه محض تکم .4

رو  کیبا کل .5 بوک  نوت  کی   دیتوان   یم  یراحتبه   File> New notebook  یبر 
Colab دیکن جادی صفحه ا نی در ا دی جد. 

 
   ادگیری ماشینهای یمحدودیت

  هاداده متحول کرده است. انفجار    میشناسی که م  یدر دهه گذشته جهان را به شکل  نیماش  یریادگی
بوک و س ی مانند ف  یبزرگ  یها توسط شرکت   ژه یها به واز داده  یم یحجم عظ  یآورمنجر به جمع 
  ی سازیوازم  و   هاپردازنده  رتقد  عیها، همراه با توسعه سرحجم از داده  نیاست. اگوگل شده  

فراهم کرده    یها را با سهولت نسب از داده  یم یعظ  ری امکان بدست آوردن و مطالعه مقادها،  رایانه 
بر جهان داشته    یقیعم   ریثات  نیچن   نیماش  یریادگیتوان درک کرد که چرا  ی م  یراحت  به  .است

در    ؟دارد  ییهات یمحدودچه  یادگیری ماشین  است که    نیتر مشخص است اکه کم  یزیاست، چ
 پردازیم.ها می این بخش به تشریح این محدودیتادامه  

 اخالق 
با عنوان "فلسفه    2۰13در سال    مز یتا  ورکیویبار در مقاله خود در ن  نیاول  یبروکس برا  دیوید

 ستم یس کیباوری دادهگرایی اشاره کرد. " یا داده1باوری دادهاصطالح جدیدی به نام "ها" به داده
قرار    تیو محبوب  یبه شدت مورد بررس  ،ینوح هرار  ووالیمورخ مشهور،  است که توسط    یاخالق

اشاره    میشویوارد آن م  تمدن که  زی ادیبه مرحله جدباوری  به عقیده هراری، داده  گرفته است.
از منظر    تا قضاوت و منطق خودمان.  میها اعتماد دارها و دادهتم یبه الگور  شتریبما  در آن    ودارد  
و هم در درک  کندی م  دیکه جهان تول  ییهاداده  تیریکه ما هم در مد  رسدیظر م، به نباوریداده

  میبسپار  ییهاتمیخود را به الگور  مات یتصم   دی. در عوض بامیاذهن و بدن خود دچار مشکل شده
و    میبخور  چه  م،یقرار مالقات بگذار  یبا چه کس   رندیگیم  میآنها تصم   .شناسندی که ما را بهتر م

  یاز قضاوت خودمان، جوانب مثبت و منف  شتریب  هاتمیها و الگوراعتماد به داده  دهیا  .میکجا برو
 

1 dataism 
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صورت، در وهله    نیا  ریدر غ  م،یبری ها سود متم یالگور  نیاست که ما از ا  یهیخود را دارد. بد
ا  آگاهانه ب   یهاتا با قضاوت   دهندی به ما اجازه م  هاتم یالگور  ن ی. امیکن ی ها استفاده نم اول از آن 
  یبه معنا   نیاوقات ا  یحال، گاه  نی. با امیرا خودکار کن   ندهایموجود، فرآ  یهااز داده استفاده  

همراه است. عالوه بر   یاخالق  یامدهایاست که با پ  تمیالگور  کیبا    یشغل شخص  ین یگزیجا
مورد بحث شده در حال   نیترج یرا  م؟ یدانی را مقصر م  یچه کس  د،یایب  شیپ  یاگر مشکل  ن،یا

واکنش نشان  چگونه باید  در صورت برخورد مرگبار    اتومبیل  ،خودران است  یهال یتومب حاضر ا
اخالقی خاصی  چارچوب  از  آیا در آینده هنگام خرید اتومبیل خودران باید انتخاب کنیم که  دهد؟  

حال،   نیبا ا  ست؟ی کمقصر،  به قتل برساندرا در جاده    یخودران من کس  اتومبیلاگر  پیروی کند؟  
به   م،یر یبپذ  دیکه با  یهنجار  یهادر مورد ارزش   یزیچ  تواندینم   نیماش  یریادگی ه  واضح است ک

 . میدر جهان عمل کن  دیخاص چگونه با  تیموقع  کیدر    یعن ی  ؛دیما بگو
 داده
به    را هم  یفی ضع  جی نتا  د،یکن   ه یتغذ  فیمدل را ضع  کیاست. اگر    تی محدود  ن یبارزتر  نیا  ،داده
 خوب.   یهاداده  نبودصورت نشان دهد: کمبود داده و    را به دو  تواند خودیم  نی. اخواهد دادشما  

 کمبود داده 

  ر یکنند، به مقاد  دیمف  جیشروع به ارائه نتا  نکهیقبل از ا  نیماش  یریادگی  یهاتم یاز الگور  یاریبس
  یهان یماش یعصب  یهااست. شبکه یشبکه عصب  نیمثال خوب از ا کیدارند.  ازیداده ن یادیز

 تر گبزر  یدارند. هرچه معمار  ازین  یآموزش  یهااز داده  یادیبه مقدار زد که  هستن   1یخوارداده
در بیشتر  ها  داده  شیافزا  است.  ازیمورد ن  قبولقابل    جینتا  دی تول  یبرا  یشتر یب  یهاباشد، داده

 است.  یحیراه حل ترج  مواقع 

 های خوب داده  کمبود

  جاد یبا ا دیتوانی م دیکن یکه فکر م میکن تصور  دییای. بستین یک یباال  موردبا  نیبا وجود ظاهر، ا
به شبکه تغذیه  را آن  ی. وقتدیتقلب کن  یقرار دادن در شبکه عصب  یبرا یده هزار نقطه داده جعل

  مجموعه   کی  یآن را رو  هنگامی کهو    بیندمی آموزش    هابا این دادهافتد؟  ی م  یچه اتفاق   کنیدمی 
ها نخواهد داشت. شما داده  ی عملکرد خوب  د،یکن می   شیآزما  نشده )مجموعه آزمایشی(دیده  داده  

  تواندیخوب م  یهایژگیطور که نداشتن ونبود. همان  ییها در حد باالداده  تیفیاما ک  دیرا داشت
مدل    یهات یقابل  تواندیم  زی خوب ن  یهاشما شود، نداشتن داده  تمیالگور  فیباعث عملکرد ضع

بدتر   یرا اجرا کند که عملکرد  ین یماش  یریادگی  مدل  ستیقرار ن  یشرکت  چیمحدود کند. ه  اشما ر

 
1 data-eating 
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از   ی امجموعه  یکه بر رو  یطور مشابه، استفاده از مدلداشته باشد. به  یسطح انسان  یاز خطا
 ز یدوم ن  وضعیت  یبرا  آموزش داده شده است، ممکن است لزوما  وضعیت خاص  کیها در  داده

ب نداشته  بهتراشدکاربرد  می  یمثال  نی.  اینکه  در  بیان کرد  توان  پ  خصوص  به   ین یبشیمربوط 
ها از  در خود دارند، اما آن   ی ادی ز  ریتصاو  یماموگراف   یاطالعات  یهاگاه یاست. پا  نهیسرطان س

تمام   بایتقر  ،شده است  یباعث مشکالت مهم   ریاخ  یهاکه در سال   برندیمشکل رنج م  کی
ما هم به نظر نرسد، اممکن است چندان م  نیاست. ا  دپوستیاز زنان سف  کسیاشعه ا  یهاعکس

از عوامل که ممکن است شامل تفاوت در   یاگسترده  فیط  لیبه دل  پوستاهیدر واقع زنان س
  ی در معرض خطر مرگ ناش  شتریدرصد ب  42باشد،    یبهداشت  یهابه مراقبت   یو دسترس  صیتشخ

پوست  د یزنان سف  یدرجه اول بر رو  در  تمیالگور   کیآموزش   ن،ی. بنابرا*هستند  نهیاز سرطان س
است،  ازیمورد خاص مورد ن ن یمورد دارد. آنچه در ا نیپوست در ااهیبر زنان س ینامطلوب  ریتأث

  یهایژگیو  ،یداده آموزش  گاهی پوست در پااه یس  مارانیاز ب  کسی اشعه ا  یهاعکس  یشتریتعداد ب
 بهتری   عملکرد  یبندطبقه  تمیالگوراست تا    یدرصد  42  شیاحتمال افزا  نیمرتبط با علت ا  شتریب

 داشته باشد.

 وضیح قابلیت ت

اصل  یکی  1ی ری پذوضیحت  مشکالت  هوش    کیاست.    نیماش  یر یادگی  یاز  مشاوره  شرکت 
هایی  شنهاد یپ  کندی استفاده م   یسنت  یآمار  یهاکه فقط از روش   یدارد به شرکت  یکه سع  یمصنوع
متوجه  چگونه    دین خود را متقاعد ک  یمشتر  نتوانید  نباشد و  توضیحدهد، اگر مدل قابل    را ارئه
است، چقدر احتمال دارد به شما و تخصص شما    دهیرس  میتصم این  به    تمیالگور که این    دیاه شد

ا  قدرتیب  توانند چنیندر این صورت می ها  مدل  نیاعتماد کند؟ ا قابل   نکهیجلوه کنند، مگر 
هم   توضیح  به  بسیار   یریپذوضیح ت   ل،یلد  نیباشند.  بسیار  روش   یمهم   ویژگی    ی هااست که 

)تحقیقات زیادی برای    به دنبال آن باشند تا در عمل به کار گرفته شوند  دیبا  نیماش  یریادگی
 .  پذیری صورت گرفته است(نزدیک شدن به توضیح 

 تفسیرپذیری  در مقابلپذیری توضیح 

  یهایریگمیتصم   یبرا  نیماش  یریادگی  یها، مدل سناریوهای تجاریگرفته تا    یپزشک  ص یاز تشخ
 میبدان  دیبا  کنند،ی ها کار م مدل  نیکه توسط ا  ییهاستمیاعتماد به س  ی. براشوندی فاده ماست  مهم

و   ری مدل قابل تفس کی نیاست که تفاوت ب لیدل نی. به همکنندیم ین یبشیچگونه پها این مدل

 
 :کنم این مقاله را ببینیدبیشتر بدانید، توصیه می خواهید در این موردمیاگر   * 

https://news.mit.edu/2019/using-ai-predict-breast-cancer-and-personalize-care-0507 
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  ی بستگ میدرک کن  میتوانی که واقعا م یاها و درجهمهم است. نحوه درک ما از مدل   حیتوض لقاب
و هوش    نیماش  یریادگی  نهی در زم  .حیتوض  قابل  ای  هستند  ریها قابل تفس آن  ایدارد که آ  نیاه  ب

که   یشوند. در حالی استفاده م  گریکدی  یاغلب به جا  1یری رپذیتفسو    یری پذحیتوض  ،یمصنوع
 به این دلیل که،   درک کنیم. را    هاآن  که تفاوت  بهتر استبهم مرتبط هستند،    کینزد  اریها بسآن
  توانندی چقدر م  میکن ی م  نیماش   یریادگی   یهاستمی در س  ترقیشروع به کندوکاو عم   یوقت  مین یب ب
   شوند.  دهیچیپ

چه را که در مدل اتفاق  آن   دیتوانباست که شما   امعن   نیبه ا نیماش  یریادگیدر    یر یپذح یتوض
به عبارت ود.  شموجب شفافیت در مدل می  که این امر  دیده  حیتوض  یتا خروج  ی افتد از ورودی م

 دهند،یکار را انجام م  نیمدل نقش دارند و چرا ا  ین یبشیدر پ  ییهایژگیچه و نکهیدرک ادیگر،  
 .  است  یر یپذح یمفهوم توض

را درک   میتصم   کیتواند علت  یانسان م  کیکه    یابه عنوان درجه  یر یرپذیتفسدر مقابل،  
کند،   ین یبشیرا پ  یادگیری ماشینمدل    جیتواند به طور مداوم نتایانسان م  کیکه    یادرجه  ایکند  
  ی در پارامترها  رییبا توجه به تغ  دیتوانیاست که شما م  ایدرجه  گر،ید  انیبه بشود.  می   فیتعر

 ی خودرو برا  کیبه عنوان مثال،  افتد.  ی م  یکه چه اتفاق  دیکن   ی ن یبشیپ  ،یتم یالگور  ای  یورود
قابل    :شودی ورها مباعث حرکت موتسوخت است که    نیا  یعن یدارد،    ازیحرکت به سوخت ن

چگونگ.  ری تفس چرا  یدرک  سوخت  ییو  از  موتور  استفاده  و  توض  :مصرف  طور  به  .حیقابل 
آن را   لیلزوما دل  نکهیاست بدون ا  سیممکان  صیتشخ  ییتوانا  یبه معنا  یری رپذی تفسخالصه،  

  ح یوقوع است توض  چه را که در حالطور کامل آنبه  میاست که بتوان  نیا  یریپذح ی. توضمیبدان
 . میده

  توسط  یگرید  ک یتکن یا  گونه کمک  چیبدون ه  دتوانی م  ریمدل قابل تفس  ک یبه طور خالصه،  
که    میبفهم مدل    یتنها با نگاه کردن به پارامترها  میتوانی مبه عبارت دیگر، ما  .  شودانسان درک  

خود را   حیتوض  ،ریمدل قابل تفس  کی گفت که    توانیم.  کنندیم  ین یبشیها چگونه پمدل  نیا
م.  دهدیارائه م توض  کی   ،قابلدر  قابل  نم  حیتوض  ،حیمدل  ارائه  را  پیچیدگی   دهدی خود  و 

  یبرا  روو از این   ترپذیری آن کم تر باشد، میزان توضیح هر چه یک مدل پیچیده  .بیشتری دارد
  دارد.   ازین  یرتشیب  یهاکیبه تکن   هاین یبشیپ  یدرک چگونگ  یو برا  شودمی قابل درک  تر  کم انسان  
در کنار    یریپذح یو توض  یری رپذی که تفس  شودی مشاهده م  گاهادر نظر داشت،    دیکه با  یانکته

های  یِ مدلها  به دو دستهمدلپذیری  پیچیدگی در توضیح میزان  براساس  اند و  یکدیگر قرار گرفته 
مدلی با قابلیت   اند.شده بندی ، تقسیم ای یا جعبه سفید()جعبه شیشه  شفافجعبه سیاه و جعبه 

  گر،یبه عبارت دپذیری مدل جعبه شفاف و در نقطه مقابلش مدل جعبه سیاه قرار دارد. توضیح 
جعبه   یهامدلاز این منظر،    گیرد.پذیر قرار می توضیح ی مقابل مدل  مدل جعبه سیاه در نقطه
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  یهامدل  ،رگیآنها دشوار است. از طرف د  ی هستند و درک عملکرد درون  دهیچیاغلب پ  اهیس
 داد.  حی توض  میبه طور مستق  توانیها را مساده هستند که عملکرد آن  یابه اندازه  شفافجعبه  

 یادگیری ماشین تفسیرپذیر 

  کی  مییگوی موضوع، م  نیاست که قابل فهم باشد. با در نظر گرفتن ا  ریقابل تفس  یزیچ  مییگوی م
توسط انسان قابل    گری،تکنیک دی  بدون کمک  ییاست که به تنها  ریقابل تفس  یمدل در صورت
که چرا    میبفهم   قایو دق  میاز مدل نگاه کن   یاخالصه   ای مدل    یبه پارامترها   میتوانی درک باشد. م 

از   ییهااست. نمونه  شده  گرفته  توسط مدل  ص خا  میتصم یا به عبارت دیگر یک    ین یبشیپ  کی
  ما یمستق  میتوانی م  رایز  هستند.  یخط   ونیو رگرس  میتصم   انشامل درخت   ریقابل تفس  یهامدل 

را بررس  یپارامترها ا  می و استنباط کن   میکن   یمدل  به   یهایها ورودمدل  ن یکه چگونه  را  خود 
بنابراکنندی م  لیتبد  یخروج ن  یحیها خود توضمدل   نیا  ن،ی.    شتر یب  حی به توض  یازیهستند و 

 است.  یحیخود توض  یبه معنا  یری رپذیتفسندارند. به طور خالصه،  
 پذیر ضیح ماشین تویادگیری 

  هایمدل ورود  یهای ژگیوگرفت که  تابع در نظر    کیبه عنوان  توان  می را   یادگیری ماشین مدل  کی
جعبه   به عنوان  است  دهیچیپ  اریانسان بس  یبرا  توضیح آن  که  یهستند. تابع   یخروجها  ین یبشیو پ
به    میتا بتوان  میدار  ازین  یاضاف   کیتکن یا    روش  کیما به  به عبارت دیگر،  .  شودخوانده می   اهیس

را درک کن   مینگاه کن   اهیجعبه س نمونهمیو نحوه عملکرد مدل  جنگل   کی  یمدل  نیاز چن   ی ا. 
شده است    ل یتشک  ی اریبس  میاز درختان تصم   یجنگل تصادف کیساده،    انیاست. به ب  یتصادف 

 ی شود. برایه مدر نظر گرفت  یینها  ین یبشیهمه درختان منفرد در هنگام پ  یهاین یبشیکه در آن پ
که همه درختان جداگانه   میبه طور همزمان بفهم   دیبا  ،یجنگل تصادف  ک ی  لکرددرک نحوه عم 

 .نخواهد بود  ریپذامکان امر    نیدرخت، ا  یبا تعداد کم   یکنند. حتی نه کار مچگو
  یهامرتبط است. مدل  اهی جعبه سمدل  یهای دگیچیپ فیبا ط مایمستق ،یریپذح ی توض زانیم

  ی شتری به کار ب  ییرمزگشا  یتر است و براآنها سخت   حیهستند )توض  حی تر قابل توضکم   تردهیچیپ
عمیق   یعصب   یهامانند شبکه  ییهاتم یالگور  یشروع به بررس  یوقتبه عنوان مثال،    دارند(.  ازین
  ی که برا  ی استکانولوشن   یشبکه عصب   کی،  AlexNetشود.  یتر مده ی چیپخیلی  اوضاع    م،یکن ی م

تنها با نگاه کردن به وزن  پارامتر است.    62378344  یشود، دارای استفاده م  ری تصو  صیتشخ
 .ستیانسان ممکن ن  یبراکند،  کار می چگونه    نکهیدرک ای این مدل، برای  پارامترها

 پذیری و تفسیرپذیری در یادگیری ماشین مهم است؟چرا توضیح 

طور  یا به  یهوش مصنوعاستقرار    به دنبال  یبهداشت   یهامانند مراقبت  ییهاکه حوزه   ییاز آنجا
  تیاز اهم   تیمربوط به شفاف  یهاکه پرسش   ییهستند، جا  قی عم   یریادگی  یهاستم ی س  تردقیق
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  ی ر یپذحیتوض  تیو در نها  افتهیبهبود    یر یرپذیتفس  یدرستبه  می برخوردار است، اگر نتوان   یاژهیو
کم قدرت جلوه    ،یمصنوعه هوش  بالقو  ریتاث  یطور جدبه  م،ی خود ارائه کن   یهاتمیدر الگور  ار

وجود دارد که   زیبحث ن  نیانجام شود، ا  دیکه با  یااز مالحظات حرفه  ی. اما جداخواهد داد
تفس توض  یریرپذیبهبود  سنار  یحت  یر یپذح یو  درک  نیز  تر  ساده  یتجار  یوهایدر  است.  مهم 

دانشمندان    یهات یفعال  بهتر  ییتواند به همسویم  ،کندی واقعا چگونه کار م  تمیالگور  کی  کهنیا
  ها کمک کند.سازمان آن   ید یکل  یازهاینو    گرانلیداده و تحل
  ییهانشی کند و منجر به ب  لیمدل را تسه  کیمختلف    یهادرک جنبه  تواندی م  یر یپذح یتوض

  ر ی ز  اساسی  یهایبه نگرانتا    ردیگ  مختلف مورد استفاده قرار  نفعانیتوسط ذ  تواندی شود که م
استقرا پ   هایی کهی ریگمیتصم   ای محصول    کیر  هنگام  اساس  ا  یهاین یبشیبر    جاد یخودکار 

 ، کمک کنند: شوندی م
ما نقش    میمورد عالقه در تصم   یرهایکه همه و تنها متغ  میمطمئن هست  ایآ  صحت: •

ما حذف    جهینت  از  نادرست  یهایکه الگوها و همبستگ  میمطمئن هست  ایاند؟ آداشته
 اند؟شده 

مدل بد   نیکه ا میمطمئن هست ای، آنویزدار ایمفقودی  یهار دادهدر حضو نیرومندی: •
 کند؟ یعمل نم 

از افراد را   یخاص داده که به طور ناعادالنه گروه یر یما از هرگونه سوگ ایآ سوگیری: •
 م؟یو اصالح کن   ییها را شناساآن  میتوانی م  ایو اگر بله، آ  میکند، آگاه هستیم  مهیجر

طر  بهبود: • چه  پوتی م  یقیاز  مدل  بخش  گویانهیشان  بهبود    ی آموزش  یهاداده  د؟یرا 
به عبارت   د داشت؟ن خواهبر مدل    یریثاچه ت  شرفتهیپ  یهای ژگیو  یفضا  ای  یاضاف 
  دیرا با یزیچه چ  دیدانی م  قایکند، دقی چرا و چگونه مدل شما کار م دیاگر بداندیگر، 
 . دیکن   نهی و به  میتنظ

را در حوزه  یحوزه کاربرد کی گویانهیش پ مدل توانیم یقیبه چه طر قابلیت انتقال: •
  ت یقابل  نیا  یبرا  دیها باها و مدلاز داده  ییهایژگیاعمال کرد؟ چه و  گرید  یکاربرد

  داده شوند؟  قیانتقال تطب 

مهم    اری، اعتماد بسیمال  ای  یبهداشت  یهامانند مراقبت هپرخطر    یهادر حوزه  اعتماد: •
را مورد استفاده قرار داد و به آن   یادگیری ماشین  یهاحلبتوان راه  نکه یاست. قبل از ا

دهد. ی انجام م یبه طور کامل بفهمند که مدل چه کار  دیبا نفعانیاعتماد کرد، همه ذ
شود ی م   ییو متوجه الگوها  ردیگی م  یهترب  ماتیکه مدل شما تصم   دیکن ی اگر ادعا م

متخصصان حوزه  .  دیکن  تیااز آن حم  یبا شواهد دی بتوان دیبا نند،یبیکه انسان ها نم 
  نی، بدبفهمدها مساله را میبهتر از آنکند  یکه ادعا م  ینسبت به هر فناور  یعیطور طب به

 خواهند بود. 
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مهم است تا  بسیار     رندگانیگمیو تصم   دانشمندان  ی مدل برا توضیح  تیقابل  انطباق: •
با س انطباق   نانیاطم   یو مقررات دولت  صنعت  یشرکت، استانداردها  یهااستیاز 
  کیکه    ی(، زمانGDPRقانون حفاظت از داده اروپا )  14طبق ماده    حاصل شود.

در   یاطالعات معنادار  دیکند، بای خودکار استفاده م  یریگمیتصم   یشرکت از ابزارها
را    یپردازش  نیشده چن ین یبش یپ  یامدهایو پ  تیاهم   نیمورد منطق مربوط و همچن 
 وضع شده است.  جهانر  در سرتاس  یارائه دهد. مقررات مشابه

 یدگیچیمقابله با پ یبرا یدگیچیافزودن پ

  ی همدل  ت،یخالق  ،یاز جمله تفکر انتقاد  یشناخت  فیاز وظا  یار یها در انجام بسانسان ما  اگرچه  
ذهن  هست  تیو  مدیمبرتر  در  اما  عالی دگ یچیپ  تیری،  درمیستین  یها  روانشناسان  که  افته ی .  اند 
  مثال)  هانیاما ماشپیگیری کنند.  خود    یرا در حافظه کار  زیچ  7±2  توانند حدودی م  تنهاها  انسان 

(  شودیمحدود م  RAMرا )که فقط با اندازه    تمیآ  اردهایلیو م  هاونیلیم  توانندی ( مرایانه  کی
  میتوانی است، م  )بغرنج(  یدگیچیپ  مساله  کیصرفا    اهیس  جعبه  مسالهکه    ییجاکنند. از آن  یریگیپ

ما  لیاز تحل   اهی س  یهاجعبه  حی توض  یبرا  نیماش  یر یادگی  یهاتم یالگور  گرید  ای  نیشبه کمک 
   .میاستفاده کن 

 نی. در واقع، احتماال چنددیکن یتوسعه اضافه م  ندیدر فرآ  یمرحله اضاف  کیشما  با این حال،  
  ی دگیچیمقابله با پ  یرسد شما در حال تالش برایمنظر، به نظر م  این . از  دیکن یمرحله را اضافه م

است که اگر    نیامر در عمل ا  نیا  یدرست است. معنا  نیا  یتا حد   و  دیهست  شتری ب  یدگیچیپ  با
در    یترگسترده  رییتغ  دیبا  م،ی باش  یجد  یریپذح یو توض  یریرپذیواقعا در مورد تفس  میخواهی م
 شود.  جادیانجام شود، ا  د یمردم چگونه معتقدند با  نکه یو ا  شودیکه علم داده انجام م  یاوهیش

توسط مغز انسان دشوار است، همه آنها با   اهیجعبه س  یهامدل   ریکه تفس  یدر حال  ت،یهادر ن
تحل الگورل یکمک  و  توضتمیها  قابل  فزا  حیها  تعداد  چارچوب روش  ندهیهستند.  و    یهاها 

  یهادهد که به درون جعبهیامکان را م   نیبه ما ا  در این خصوص،  افتهیتوسعه   یادگیری ماشین
مشکل  " که    توان گفترو می از این .  میکن   لیتبد  یاشه یش  یهارا به جعبه  هان و آ  مینگاه کن   اهیس

ها را زیر کرد و به این دلیل قدرت این مدل  نیست که نتوان آن را حل   یواقعا مشکل  "اهیجعبه س
  یادگیری ماشین ، استفاده از  هامدل  اهیجعبه س  تیماه  ل یوکار که به دلکسب. رهبران  سوال ببریم

  ی تجار ماتیتصم  یسازنهیبه  ی روش کارآمد و قابل اعتماد برا کیاساسا از  کنند،ی م یبانرا قر
   .کنندیم   یپوش، چشم قابل حلی استمشکل    کیکه فقط    یزیچ  یخود برا

 ح یقابل توض یهادرک مدل یمورد استفاده برا یهاکیتکن

 شد:  کینزد  یری پذح یبه توض  قیتوان به دو طری م
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  دهدی بزرگ از مدل را به ما نشان م  یر یتصوو    رفتار مدل است  یکل  حیتوض  نیا  کلی. .1
 .گذاردیم  ریثات  جهیبر نت  یطور جمعداده به  یهایژگیچگونه و نکهیو ا

  ریثات  جه یها به صورت جداگانه بر نتیژگیوگوید که چگونه  به ما می  روش  نیا  ی.محل .2
 .گذارندی م

  ن یبه ا  نیکرد. ا  تیرا رعا  اطیسطح احت  کی  دیاها بکیتکن   نی با استفاده از ا  یریگجهیهنگام نت
 یمدل ارائه دهند. برا  یواقع  ین یبش یاز نحوه پ  یب یتقر  توانندیفقط م  هاکیتکن   نیاست که ا  لیدل
آنها را   توانیم ایاستفاده کرد  یب یبه صورت ترک ک یتکن  نیاز چند توانیم ،یریگجهیهر نت دییات

  یاجه یهر نت  ،باشد  یتواند ابزار مهم ی م  زیدانش دامنه نکرد.    دییا ت  هامصورسازی دادهبا استفاده از  
 شود.  لی تحل  یشتریب  اتیبا جزئ  دیباشد با  یدانش قبلیا    که بر خالف تجربه

 ن؟ یماش یر یادگ ی کرد یکدام رو
رویکردهایبا   غیرنظارتی،  بانظارت  یری ادگی)  یریادگی  مختلف  وجود  یادگیری  و    یادگیری 
  یبرا  رویکرداز کدام    بگیریم  میچگونه تصم جاست  پرسش این ،  ای متفاوتهو الگوریتم  (ی تیتقو
 ؟میخاص استفاده کن   مساله  کی

امتحان کن   نیماش  یریادگی  همه رویکردهایِ ممکناست که    نیا  راهبرد  کی و سپس    دیرا 
است که ممکن   نیروش ا  نیرا به همراه دارد. مشکل ا  جینتا  نیبهتر  رویکردکه کدام    دیکن   یبررس
وجود دارد و هر کدام زمان    نیماش یریادگی تمیها الگورطول بکشد. ده یادی مدت زمان ز است

 ایها  ها ممکن است ساعتتمیالگور  یبرخ  ل یها، تکم به مجموعه داده  تهدارند. بس  یاجرا متفاوت
  "دیرا امتحان کن   رویکردهاهمه  "  راهبردانجام    یهاسک یاز ر  گرید  یکی  روزها طول بکشد.  یحت
استفاده    مسالهنوع    کی  یبرا  نی ماش  یریادگی  تمیالگور  کیاز    تی که ممکن است در نها  ستا  نیا

 ی مانند استفاده از چکش براه   تشبیه آن .  ستیخاص مناسب ن  تمیآن الگور  ی که واقعا برا  دیکن 
اهداف مورد    یکه برا  یاست اما تنها زمان  یدیابزار مف  چکش  است. مسلما    چیپ  کیسفت کردن  

ماستف  خود  نظر م  .شودیاده  پ  د،یرا سفت کن   چیپ  دیخواهیاگر  نه   دیاستفاده کن   یگوشتچ یاز 
 چکش.
را به    مساله دیابتدا با  د،یاستفاده کن   نیماش  یر یادگی  تمیاز چه نوع الگور  گرفتید  میتصم   یوقت

  ک ی  نجای. در ادیبرس  یزیبه چه چ  دیخواهی که م  دیریبگ  میو سپس تصم   دیطور کامل درک کن 
 استفاده شود:   مناسب  تمیانتخاب الگور  یتواند برای که م  ارائه شده است  یدیچارچوب مف
که هر    دی کن  میتقس  ییهامجموعه داده بدون برچسب را به گروه   کی   دیخواهیم  ای آ ▪

  کیاگر بله، از    (؟ یمشتر  یبند میداشته باشد )مثال تقس  یمشابه  یهای ژگی گروه و
سلسله    یبند، خوشهk-meansمانند  ه(  ی نظارتغیر  یریادگی)  یبندخوشه   تمیالگور
 .دیاستفاده کن   ی مخلوط گاوس  یهامدل   ای  یمراتب 
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پ   کی   دیخواهیم  ای آ ▪ مجموعه   وستهیمقدار  به  توجه  با  و  یارا  )مثال    های ژگی از 
پ   متیق  ینیبشیپ    ی ریادگی)  ونیرگرس  تمیاگر بله، از الگور  د؟یکن  ینیبش ی مسکن( 
 .دین استفاده ک  یخط  ونینظارت( مانند رگرسبا

که قبال    م ی دار  یامجموعه داده  ای آ  م؟یکن  ینیبشیمجزا را پ   یهاکالس   یدخواهیم  ای آ ▪
، از است  بله  جواب  هر دو سوال  یاگر برا  شده است؟  یها برچسب گذاربا کالس 

،  ترین همسایهنزدیک-کا،  بیزسادهنظارت( مانند  با  یریادگی)  بندیدسته  تمیالگور  کی
 .دیاستفاده کن   بانیبردار پشت  یهان یماش  ای  یعصب   یهاشبکه

از    د؟ی کاهش ده  یژگی و  یترها را به تعداد کم ی ژگیاز و  یادی تعداد ز  دی دار  یسع  ای آ ▪
 . یاصل  مولفه  لیمانند تحله  د،یکاهش ابعاد استفاده کن   هایتم یالگور

طور مداوم از خود واکنش نشان دهد و به  طیکه به مح  دی دار   ازین  یتمی به الگور  ای آ ▪
انسان  یتجربه، روش مکه  انجام  از    ؟ردیبگ  ادی دهند  یها  بله،    ی ری ادگی  رویکرداگر 

 .دیاستفاده کن   یتیتقو

 ی مناسب را برا  تمیتا الگور  دیرا بپرس  یاالت بعدوس  دیتوانیاالت باال، مواز س  ک یهر    یبرا
 :مثال  .دیکن   یاستفاده بررس 
الگور  ای آ • آم  می دار   از ین  یتمی به  به سرعت ساخت،  را  آن  بتوان  و  که  وزش داد 

 کرد؟ شی آزما
 کند؟  ینیبشیپ  عی که بتواند سر می دار  ازین یبه مدل ای آ •
 باشد؟  قیدق دی مدل چقدر با •
 است؟ شتریها باز تعداد نمونه هاویژگیتعداد   ای آ •
 آن آسان باشد؟ ریکه تفس می دار ازین یما به مدل ای آ •
 کسب و کار مهم است؟ یازهایبرآوردن ن یبرا یابی ارز یارهایچه مع •

 م؟یانجام ده میخواهیپردازش داده را مشیچه مقدار پ  •

 خالصه فصل
عملکرد    یمحاسبات  یهاروش   قیاز طر  یتجرب  یریادگی است که با    یروش  ن یماش  یریادگی ▪

 . بخشدیرا بهبود م  ستمیس

قالب داده  ،یاانه یرا  یهاستمیدر س ▪   یر یادگی  یاصل  فهیها وجود دارند و وظ تجربه در 
 .سازد یها مدل ماست که از داده  یر ی ادگی  یهاتمیتوسعه الگور   نیماش

  تم یبه الگور  حیصح  یهابا پاسخ   یآموزش  ی هااز نمونه  ی امجموعه  ،ینظارت  کردیدر رو ▪
را    یتابع  حیصح  یهاها و پاسخ داده  نیبراساس ا  کندی م  یسع  تمیو الگور  شودی م  هیتغذ
 کند.   ین یبش یپ  یستدر  به  دیجد  یهانمونه  یهدف را برا  ریتا بتواند مقاد  اموزدیب
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داده  ینظارت   یریادگیدر   ▪ ابه  یر یادگیجهت    مساله  یهااگر  باشند،    نیصورت گسسته 
 .ندیگو  ونیباشند به آن رگرس  وستهیصورت پها بهداده  ریو اگر مقاد  ،یبندمساله دسته

رو ▪ الگور  یهاپاسخ   ،یرنظارتیغ  کردیدر  به  نم   تمیدرست  عوض ،  شودیارائه  در  اما 
  یکه دارا  ییهایرا مشخص کند تا ورود  هایورود  نیب  یهاشباهت  کندی م   یسع  تمیالگور

 شوند.  یبندمشترک هستند در کنار هم گروه  یژگیو

  قیو خطا از طر  شی مساله را با آزما  کی  کندی م  یعامل سع  کی  ،یتیتقو  یریادگیدر   ▪
 عامل ناشناخته است، حل کند.  یآن برا  ییایکه پو  یطیتعامل با مح

  یریادگی  ییدامنه مشابه متمرکز است تا توانا  ک یها از  بر استخراج داده  یانتقال   یریادگی ▪
 هدف را کاهش دهد. دامنه  کیدر    ازیدار مورد نبرچسب   یهاتعداد نمونه  ای  شیرا افزا

  ییبه حداکثر رساندن کارآ   یاست که در راستا  یآموزش  یالگو   کی  یافه یچندوظ  یریادگی ▪
تابع    نیزمان چندو هم  شوندی گرفته م  ادیمان  زطور هممرتبط به  فهیوظ  نیمدل، چند
 .شوندیم  نهیضرر به

از آن کالس    یآموزش  یهابدون داده  یول  ینظارت   یریادگیروش    کینمونه  بدون   یریادگی ▪
 است.  

  ینمونه آموزش  چیه  افتیمساله را با وجود عدم در  کی نمونه قادر است  بدون   یریادگی ▪
 از آن مساله حل کند. 

  تواند ی م   یریادگی  تمی الگور  کیاست که در آن    نیماش  ی ر یادگیاز    یافعال شاخه   یریادگی ▪
 کند.   یگذارمورد نظر عالمت  یهایها را با خروجبا کاربر ارتباط برقرار کند تا داده

حال ثابت    نیو در ع  نیماش  یریادگی  تمیعملکرد الگور  شیفعال افزا   یر یادگیهدف از   ▪
 است.  یزش موآ  یهانگه داشتن تعداد نمونه

  یریگو نمونه   تیعدم قطع  یریگفعال عبارتند از: نمونه  یریادگیدر    یدو راهبرد اساس ▪
 .نمونه  یفضا

طور کامل موجود و در  از ابتدا به  یآموزش  یهاداده  ،یادسته   یری ادگی  یهاتمیدر الگور ▪
 . است  یریادگیدسترس عامل  

کامل    ایممکن است از ابتدا معلوم    یآموزش  یهاداده  ،ی شی افزا  یریادگی  یهاتمیدر الگور ▪
 ممکن است در طول زمان اضافه شوند.   اینباشند و  

م   یمدل   یر یادگی  ندیفرآ   نیماش  یریادگی  یهاتم یالگور ▪ ب  کنندیرا خودکار  رابطه    ن یکه 
 . دهدی مجموعه داده را نشان م  کیهدف در    یژگیو و  یفی توص  یهایژگیو

 را دارد.   میتعم   نیاست که بهتر  یاانه یگوش یمدل پ  افتنی  نیماش  یریادگیهدف   ▪

 دارند.   یو و همپوشان  کنندی استفاده م   یکسانی  یهاکی از تکن   یکاوو داده   نیماش  یریادگی ▪
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 5انتخاب و ارزیابی مدل

 

 تفاوت بین مدل و الگوریتم ▪

 آشنایی با مفایهم بایاس و واریانس ▪

 های ارزیابیروش ▪

 های تنظیم ابرپارمترها روش ▪

 ارزیابی کارایی ▪

    اهداف:
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 مدل و الگوریتم 

" و ن یماش  یریادگی  تمی"الگور  نیتفاوت ب  ،ین یماش  یریادگیدر    انیمبتد  یبرا  جیرا  یسردرگم   کی
  موجب که    شوندی هم استفاده م  یدو اصطالح اغلب به جا  ین ا" است.  نیماش  یریادگی"مدل  

می به.  شودی م   یسردرگم  آن طور خالصه  نیستند،  توان گفت  یکسان    یریادگی  تمیالگور  کیها 
کند که در آن   دا یرا پ ین یتا الگوها و قوان شودیها اجرا مداده یاست که رو  یاهیمانند رو نیماش
به شما   ادامه این بخشدر    .شودی استفاده م  نیماش  یریادگیمدل    کی  جادیا  یشده و برا  رهیذخ

 ؟یست چ  ینماش  یادگیریو مدل در    یتمتفاوت الگور  کهم گفت  یخواه

 الگوریتم 
  ن یماش  یریادگی  "مدل"  کی  جادیا  ی ها براداده  یاست که بر رو  یاهیرو  یادگیری ماشین  تمیالگور
" را  یریادگیالگو" و " صی"تشخ نیماش یریادگیدر  تمیالگور کی  عبارت دیگر،به . شودیاجرا م

نشان    ریرا به شکل ز  هابین آن   طهراب  توانی ، مموضوع  شدن  ترساده  یبرا.  دهدی از داده ها انجام م
 : ادد

یادگیری ماشین  الگوریتم یادگیری ماشین  مدل →   

عبارتند   یاهداف مختلف وجود دارد. سه مورد اصلها با عملکردها و  تمیاز الگور  یانواع مختلف 
 :از

 . است  وستهیمقدار پ  کی  یکه خروج  ییهاین یبشیپ  یبرا  :ونیرگرس ▪
شده    بندیطبقه ار  قدم  کی   آن  یشود که خروجی استفاده م  ییهاین یبش یپ  یبرا  :یبند دسته ▪

 .است
 .هانقاط داده در خوشه  ای مشابه    یزهایچ  یبندگروه   یبرا  :بندیخوشه  ▪

 شود. یم لیتبد "مدل " کیبه   د،یده یها آموزش مرا با داده "تمیالگور" ک ی یوقت

  ب، یترت  نیا  به  .هستند  رایانهدر علوم    یگرید  تمیمانند هر الگوره  نیماش  یریادگی  هایتم یالگور
 :هستند  های زیریژگیو  یدارا  نیماش  یریادگی  یهاتم یالگور
 .کرد  فیو شبه کد توص  اتی اضیتوان با استفاده از ریرا م  نیماش  یریادگی  یهاتم یالگور •
 .کرد  فی و توص  لیتوان تحلیرا م  نیماش   یریادگی  یهاتم یالگور  ییکارا •
م  نیماش  یریادگی  یهاتم یالگور • هر  یرا  با  زبان   کی توان  مدرن    یسینومه برنا  ی هااز 

 .کرد  یساز ادهیپ
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در مقاالت    ریاضیات  ایرا با شبه کد    نیماش  یری ادگی  یهاتمیمثال، ممکن است الگور   به عنوان
خاص    نیماش  یریادگی  تمیالگور   کی  یمحاسبات  یی. ممکن است کارا دین یبب   یدرس  یهاو کتاب
  ی ری ادگی  یهاتم یالگور  ندانتویم   محققین  .د یمشاهده کن   گریخاص د  تمیالگور  کیبا    سهیرا در مقا

  یریادگی  یهاتمیاز الگور  توانندی م  نیماش  یریادگیابداع کنند و متخصصان    یدیکامال جد  نیماش
  رایانهعلوم    یهاحوزه  ریدرست مانند سا  نیخود استفاده کنند. ا  یهااستاندارد در پروژه  نیماش

  را ابداع کنند ید یکامال جد ی سازمرتب  یهاتم یالگور به عنوان مثال توانندی م محققیناست که 
 خود استفاده کنند.   یهااستاندارد در برنامه   یسازمرتب   یهاتمیاز الگور  توانندی م  سانینوو برنامه
 مدل 

ها  داده  یاست که بر رو  نیماش   یریادگی  تمیالگور  کی  یخروج  نیماش  یری ادگی"مدل" در    کی
باشد.  ، می آموخته شده است  نیماش  یریادگی  تمیالگور  کیدهنده آنچه توسط  شود و نشان یاجرا م

 :میاستفاده کن   ریز  رابطهتوان از  ی ، مهابین آن   نشان دادن رابطه  یبرا
 ینیب شیپ  تمی مدل + الگور یها= داده نیماش یر یادگی  مدل

  ی آموزش   یهاداده  یرو  نیماش  یری ادگی  تمیالگور  یاست که پس از اجرا  "یزیچ"مدل    ت،یدر نها
را   ین یبشیپ  یبرا  از یمورد ن  تمیخاص الگور  یهاساختار داده  ریاعداد و سا  ن،یوانو ق  شده  رهیذخ

 . دهدی نشان م 
مدل را  .  شود یم  رهیدر آن ذخ  "تم یالگور"  یاست که خروج   ییجا  نیماش  یریادگ ی  " مدل"
  رهیکند و از عملکرد ذخ یبرنامه عمل م  کیکرد و به عنوان    رهیبعد ذخ   یتوان برایم

طور کارآمد  کند. اگر مدل بهیاستفاده م  دیجد   یهاینیب شیپ  یبرا  تمیرالگو  یشده قبل 
مشابه    یهاداده  یبر رو  شتر یب   یهاینیب شیپ   یتوان از آن برایشود، مآموزش داده  یو کاف

 استفاده کرد.  نانیاز دقت و اطم یص با سطح مشخ
 

 در یادگیری ماشین تفاوت مدل و الگوریتم
تر است.  ها آسان ارتباط آن   یچگونگ  دنید  ست،یمدل چیک  و    تمیورالگیک    میدانی اکنون که م

شود. آن  ی مدل اجرا م  کی  جادیا  یها براداده  یبر رو  تمیالگور  کیهمانطور که قبال ذکر شد،  
  ل یتشک  دیجد  یهاداده  ین یبشیپ  یها برااستفاده از داده  چگونگی  یبرا  یها و روشمدل از داده
  تمیالگور  کیها  است. اگرچه، همه مدل  ین یبش یپ  تمیالگور  کی   هیب ش  بایروش تقر  نیشده است. ا

 ره یکل مجموعه داده را ذخ  ه، یهمسا  نیکترینزد-kمانند  ه  یکنند. برخ ینم   رهیرا ذخ  ین یبش یپ
الگوری م عنوان  به  که  م  ین یبش یپ  تمیکنند  اساسا  یعمل  ما    ن یماش  یر یادگی»مدل«    کی کند. 
است    یریفقط مس  تمیالگوربه عبارت دیگر،    .م یدهینم   یتیاهم   پشت آن  تمیو به الگور  میخواهی م
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را در   تم یکدام الگور  دیحال، مهم است که بدان  ن یبا ا  . میکن ی بدست آوردن مدل دنبال م  یکه برا
کد و    طفقط چند خ  د،یرا بدان  نیا  ی. وقتدیرا بدست آور  جینتا  نیتا بهتر  دیمدل خود اعمال کن 

طور خالصه  به  .دیمدل کامال کارآمد داشته باش  کی  دید تا بتواناز تعامل وجود دار  یسطوح کم 
   توان تفاوت مدل و الگوریتم را در یادگیری ماشین اینگونه بیان کرد:  می 
 یریادگیالگوها و    افتنی  یها برا داده  یهستند که بر رو  ییهاهیرو  نیماش  یریادگی  یهاتم یالگور •

 . شوندیاجرا م
از دادهتم یالگور  یوج خر  نیماش  یریادگی  یهامدل  •   ین یبشیپ  تمیالگور  کیها و  ها هستند و 

 .اندشده   لیتشک
  ی هاکه در آن مدل   کنندیخودکار را ارائه م  یسینوبرنامه   ینوع  نیماش  یریادگی  یهاتم یالگور •

 . دهندی خود برنامه را نشان م  نیماش  یریادگی

به  یابرنامه  نیماش  یریادگ یمدل   که  ااست  توسط  خودکار    ی ریادگی  تمی لگورطور 
م  ادی  ای  جادیا  اینوشته    نیماش عنوان  مسالهتا    شودیگرفته  به  کند.  حل  را   یک  ما 

  نیماش  یریادگی  یهاتمیانجام شده توسط الگور  "یریادگ ی"تر به  دهند، ما کمتوسعه
  ی تیاهم   یریادگی  یندهایفرآ   یسازهیبه شب  ا. ممیمندعالقه  یدر مفهوم هوش مصنوع

  ستین یلی دل  ن ی، اما اباشدباشند و جالب    طور نیاز افراد ا  ی رخاست ب  . ممکنم یدهینم
  تیبه قابل   شتری. در عوض، بمیکنیاستفاده م  نیماش  یریادگی  یهاتمیکه ما از الگور

.  میمند هستعالقه  نیماش  یریادگ ی  یهاتمیشده توسط الگورخودکار ارائه  یزیربرنامه
م ا   کی  میخواه ی ما  موثر  نرم  میبتوان  اتشود    جادیمدل  پروژه  در  را  خود    یافزارآن 

الگورمیبگنجان م  یسینوبرنامه  نیماش  یری ادگی  یهاتمی .  انجام  را  و    دهندیخودکار 
 . شوندیم  جادیما ا یهستند که برا ییهابرنامه نیماش یریادگی یهامدل

 
 های یادگیری ماشین چارچوب کلی برای الگوریتم

از    یاصورت است که با استفاده از مجموعه  نیبه ا  نیماش  یری ادگی  یهاتمیالگور   یکل  چارچوب
مدلداده نشده   دیجد  یهایورود  یبرا  یخروج  دیتول  یبرا  یها،  مشاهده  هنوز  ساخته  که  اند 
تواند شامل:    ینشان داده شده است، م  1-1که در شکل    ،یریادگی  یچارچوب برا  کیشود.  ی م

مدل    یابیارز  تیساخت مدل و در نها  یاده برااستف  مورد  تمی(، الگورشیو آزما  یداده ها )آموزش
داده خواهد   حیتوض  های بعدیها در بخشاز آن  کیباشد که در مورد هر    یخروج  دیتول  یبرا

 شد.
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 های یادگیری ماشین چارچوب کلی الگوریتم 1-1شکل 

 توسعه مدل 

 الگوریتم یادگیری و تابع زیان 
  𝑓است که در آن    𝑓  دیبه تابع کاند  Sمحدود    ه دادهمجموع  کی از    نگاشتی  A  یر یادگی  تمیالگور

𝑥𝑖ما )   یهاکه داده  میکن ی است. فرض م  یریگقابل اندازه , 𝑦𝑖از   کسانیطور  طور مستقل و به( به
× 𝑋احتمال    یفضا  𝑌     با اندازه𝜌  کار را    کی" در  خوب انجام دادن"  یما معنا  اند.شده  ع یتوز

:𝐿  یریگتابع قابل اندازه  کی،  1زیان   تابع  کی  یبا معرف 𝑋 ×  𝑌 × 𝐹 → [۰, تعریف     (∞
,𝐿(𝑥این زیان تقریبا همیشه به شکل  کنیم.می  𝑦, 𝑓) = �́�(𝑦, 𝑓(𝑥))  برای برخی از توابع�́� 

,𝐿(𝑦ما باید  ، طبیعتا کنیم.رو، در ادامه از این روش نوشتن استفاده می است. از این 𝑓(𝑥))  را
است، در نظر بگیریم.   𝑥برچسب واقعی برای   𝑦که   𝑓(𝑥)بینی ه پیش گیری هزین دازهبه عنوان ان

𝑓(𝑥)اگر ما   = 𝑦  ما در    ین یبش ی پ، گوییم  میکن   ین یبشیرا پ𝑥  و انتظار    است  (بدون عیب)  یعال
𝐿متحمل نشویم )به عنوان مثال    𝑥داریم که هیچ زیانی در   (𝑦, 𝑓(𝑥)) =   کیانتخاب    (.۰

  یی هانمونه  ،ادامهدر عمل است. در    نیماش  یر یادگیاز استفاده از    یمناسب بخش مهم   انیزتابع  
,𝑋داده مختلف    یبا فضاها  فیاز وظا 𝑌     مختلف    زیانو توابع𝐿   دهیم. را ارائه می 

 
1 loss function 
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بندی تصاویر دسته : 1 مثال  

در است.    𝐶ممکن    یهااز دسته  ی کیبه    𝑥  ریتصو  کردن  بندیدسته  مساله  ر،یتصو  بندیدسته
مربوط به کانال رنگ   3ارتفاع و عرض تصویر و    𝑊و   𝐻است که در آن   𝑥𝜖𝑅𝐻×𝑊×3جا  این

محدود   به یک مجموعه  محدود  برچسب  فضای  است.  آبی(  و  سبز  𝑌)قرمز،  = 𝐶    .است
𝑓(𝑥𝑖)بند یک توزیع گسسته  خروجی مدل دسته = (𝑝1, … , 𝑝𝑐)   د  کن تولید می ها  برروی کالس

باشد، است. به عنوان تابع   𝑐دارای کالس    𝑥بوط به احتمال اینکه تصویر ورودی  مر  𝑝𝑐که در آن  
 کنیم:استفاده می  1زیان آنتروپی متقاطع زیان برای این مساله از  

𝐿(𝑦, 𝑓(𝑥)) = − 1𝑁 ∑ 1{𝑦𝑖 = 𝑐} log(𝑝𝑐) ,   𝑝 = 𝑓(𝑥𝑖)𝐶
𝑐=1  

بلوربینن خواص پیش : 2 مثال  

  ی( از ساختار اتم گیری شکل  ی)مثالً انرژ  بلور کیخواص  ین ی بشیدر علم مواد، پ جیکار را کی
 𝑋با    یون یرگرس  مساله  کی  نیا  ،یریادگی  مساله  کیگراف بدون جهت( است. به عنوان    کیآن )

= 𝑌و    بدون جهت  هایگراف به عنوان مجموعه   ℝ  نیانگی ، استفاده از مزیانتابع    یاست. برا  
,𝐿(𝑦 معمول است:  دورافتادهآن نسبت به نقاط    پایداری  لی( به دلMAE)  طلقم  یاخط 𝑓(𝑥)) = |𝑦 − 𝑓(𝑥)| 

 ی یادگیری  مساله
 . ها اشاره داردو درک داده  ی ریادگی  یبرا  یآمار  یاستفاده از ابزارها  ندیبه فرآ  نیماش  یریادگی
× 𝑋  ینامتناه  یبه فضا  Sمحدود    یهااست که از داده  𝑓تابع    افتنیدر مورد    یریادگی  𝑌   م یتعم 
شود که   انیب  ℇمورد انتظار    انیممکن است به صورت به حداقل رساندن ز  دهیا  نی. ایابدی م
 شود:ی م  دهینام  زین  سکیر

ℇ(𝑓) = 𝔼[𝐿(𝑦, 𝑓(𝑥))] = ∫ 𝐿(𝑦, 𝑓(𝑥))𝑑𝜌(𝑥, 𝑦)𝑋 × 𝑌  

∗𝑓 است:   ریسکبه حداقل رساندن    یریادگیهدف ما در   = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑓∈𝐹𝔼[𝐿(𝑦, 𝑓(𝑥))] 
 

1 cross-entropy loss 
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= 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑓∈𝐹 ∫ 𝐿(𝑦, 𝑓(𝑥))𝑑𝜌(𝑥, 𝑦)𝑋 × 𝑌  

است. در عوض، ما آن    رممکنیغ  زین  سکیمحاسبه ر  م،یدار  یمحدود  یهادادهما  که    ییاز آنجا
 :میکن یم  دیرا تول  1یتجرب سکی رو    زنیمقریب می خود ت  یهارا با استفاده از داده

2-1 ℇ̂(𝑓) = 1𝑛 ∑ 𝐿(𝑦𝑖𝑁
𝑖=1 , 𝑓(𝑥𝑖)) ≈  ∫ 𝐿(𝑦, 𝑓(𝑥))𝑑𝜌(𝑥, 𝑦)𝑋 × 𝑌  

 
مدرن    نیماش  یر یادگیاساس    ،شودنامیده می بی  تجر  سکی به حداقل رساندن ر  که  مفهوم  نیا

 است.
  ، یریگهمه توابع قابل اندازه   یبر رو  یتجرب  سکی بود که با به حداقل رساندن ر  دواریام  توانی م
𝑓و تابع    میبزن  بیرا تقر  1-2عبارت در سمت راست    میبتوان = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑓∈𝐹ℇ̂(𝑓)  مشابه  

نظر   مورد  امیکن   داپی  را ∗𝑓تابع  با  مفروضات    نی.  بدون  اضاف  ایحال،  امر    نیا  ،یمقدمات 
کم در تمام    یتواند به خطاینم   یمدل  چیه  ت،یبدون محدود  ماتیتنظ  نی. در استین  ریپذامکان 
 شود.یشناخته م  2نیست مجانی ناهار  هیقض که به عنوان    یاجهینت  ابد،یداده دست    یهاع یتوز

  ا ی  میممکن، شکاف تعم   عملکرد  نیو بهتر  𝑓  یادگیری تجربی ما  تابع    عملکرد  نیتفاوت ب
 :𝜖  خطا است  نیشود. هدف ما به حداقل رساندن احتمال ای م  دهینام  3میتعم   یخطا

ℙ(ℇ̂(𝑓) − 𝑖𝑛𝑓𝑓∈𝐹𝜀(𝑓) > 𝜖) 

lim𝑛→∞ℙ(ℇ̂(𝑓) مطلوب است:  ابد،یداده به صفر کاهش    تینهای شکاف در حد ب  نیاگر ا − 𝑖𝑛𝑓𝑓∈𝐹𝜀(𝑓) > 𝜖) = ۰  ∀𝜖> ۰ 

است که در   نیآن ا  لیشود. دلیم  دهینام  زین  میتعم  یاوقات خطا   یگاه  یتجرب  یخطا
  ریبلکه فقط به ز   م،ی ندار  یدسترس  هایورود  𝑋دامنه    ، ما به کل مسائلواقع، در اکثر  

دهی انجام  میتعم   Sبر اساس    میخواهیم  و  میدار  یخود دسترس  S  یمجموعه آموزش
 . شود یم دهینام ز ین 4یی استقرا یریادگیکه دهیم 

 
1 empirical risk 
2 No Free Lunch Theorem 

3 generalization error 

4 inductive learning 
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 نیست! قضیه ناهار مجانی 

  ن یاسا به اکه اساست  یاهینظارت، قضبا نیماش یریادگی در (NFLنیست ) ناهار مجانی هیقض
  . ستین  مسائلهمه    یبرا  تمیالگور  نیبهتر  یبه طور کل  نیماش  یر یادگی  تمیالگور   چیمعناست که ه
  ن یباشد، اول  NFL  هیکه ممکن است الهام بخش قض  یاده یا  ،به نظر برسد اما  بیعجشاید کمی  
یک    ای  دانیاضیر  کی! نه  دیارائه شد. بله آن را درست خواند  17۰۰از دهه    یلسوف یبار توسط ف

  د یویبه نام د  یاسکاتلند  لسوفیف  کی،  17۰۰در اواسط دهه    .لسوف یف  کی، بلکه  متخصص آمار
است که    یسؤال فلسف   کیمسئله    نی. ادینام  1را مطرح کرد که او آن را مسئله استقرا   یزیچ  ومیه
  ی شکل  ییاستدالل استقرا  رساند؟ی م  یواقعا ما را به دانش واقع  ییاستدالل استقرا  ایپرسد آی م

در کمال .  میریگیم  جهیاز استدالل است که در آن ما بر اساس مشاهدات گذشته در مورد جهان نت
 ک یدهند. اگر  ی انجام م  نی ماش  یریادگی  یهاتمیاست که الگور  یهمان کار  قایدق  نیا  ،تعجب

مه  که ه  دیخواهد رس  جهین نتیاحتماال به ا  ند،یرا بب   دیسف  یاز قوها   ریتصو  1۰۰  یشبکه عصب 
  ی افتد؟ اکنون الگوی م  یچه اتفاق   ندیبب   اهیقو س  کی  یهستند. اما اگر شبکه عصب   دی ها سفقو

اغلب به    دهیا  نیشود. ای مثال متقابل رد م  کیتنها با    یطور ناگهان به   تمیشده توسط الگورآموخته
   شود.یشناخته م  2اه یپارادوکس قو سعنوان  
ا  ومیه برا  نیاز  محدود  یمنطق  استقرا  تی برجسته کردن  ما    استفاده کرد  ییاستدالل  که 
مجموعه  یریگجهینت  میتوانینم  مجموعه  یادرباره  به  را  مشاهدات  مشاهدات    تریکل  یااز  از 

  نیاثبات ا  یبرا  یلیدل  چیه»  :گویدمی  درباره طبیعت آدمی  یارساله در    ومیه  دیوی. دمیاعمال کن 
هستند که ما تجربه    یموارد  مشابه  م،یاها نداشته از آن  یاکه ما تجربه   یآن موارد،  امر وجود ندارد

  نیماش  یریادگی  یبرا  NFL  ه یبخش قضسال بعد الهام  2۰۰از    شیب   دهیا  نیهم   .«میاها را داشتهآن
 شد.

برا نیست  ینهار مجان هیقض  ،1۹۹6خود در سال    3ولپرت در مقاله   ن یماش  یریادگی  یرا 
  نیمقاله خود استفاده کرد. ا  یدر ابتدا  ومیه  دیویکرد و در واقع از نقل قول د  ینظارت معرفبا

  یریادگی  تمیهر دو الگور  یا بر  ز، یبدون نو  یهاکه با توجه به مجموعه داده  کندی م  انیب  هیقض
احتمال   ع یممکن که از توز  یمساله   یهادر تمام نمونه B و A عملکرد  نیانگی، مB  و A نیماش
 .خواهد بود  کسانی  ،اندگرفته شده   کنواختی

  ی ریادگی  تمیگردد. هر الگوری برم  ییبه مفهوم استدالل استقرااین  درست است؟    نیا  چرا  
  یریادگی  مساله  کی  یهدف برا  یرهایها و متغیژگیو  ن یرا در مورد رابطه ب  یقبل  اتی فرض  نیماش

 
1 the problem of induction 

2 the black swan paradox 

3 The Lack of A Priori Distinctions Between Learning Algorithms 
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 تم یالگور  ک ینامند. عملکرد  یم  1ن یشیمفروضات را اغلب مفروضات پ  نیکند. ای م  جادیا  نیماش
  تی تا چه حد با واقع تمیدارد که مفروضات الگور نیبه ا یبستگ ایمساله ن در هر یماش  یریادگی

  چ یاما ه  خوب عمل کند،  اری بس  مساله  کی  یممکن است برا  تمیالگور  کیمسئله مطابقت دارند.  
مساله متفاوت که ممکن است   کی  ی رو  یآن هم به همان خوب  می وجود ندارد که باور کن   یلیدل

فرض آن  مارک   اتیدر  نباشد، عمل  س  نیا.  کندیساز  قو  پارادوکس  اساسا  زم  اهی مفهوم   نه یدر 
 .است   نیماش  یریادگی

است   یمتیمانند ق  دیدهیانجام م   یتم یکه هنگام انتخاب هر الگور  یامحدود کننده  مفروضات
مسائل بهتر    یدر برخ  یعیشما را به طور طب   تمیمفروضات الگور  نی. ادیپردازی ناهار م  یکه برا

 کند.ی بدتر م  گریدر مسائل د  یعیطور طب زمان آن را بهکه به طور هم  یکند در حالی م
مهندس   کیدانشمند داده،    کیشما به عنوان    ی برا  NFLهستند، اما    یها عالیتئور  ن یهمه ا

  یعن ی  دارد؟  ییرا شروع کند چه معنا  نیماش  یر یادگیخواهد  یکه فقط م   یکس   ای   نیماش  یریادگی
شوند.  ینم   جادیا  کسانیها  تمیدر عمل، همه الگورصد البته که نه!!  برابرند؟  ا  ه  تم یهمه الگور

  NFL  هیدر قض  یمفهوم نظر کی  نیماش  یریادگی است که کل مجموعه مسائل    لیدل  نیبه ا  نیا
  میخواه  یاست که ما در واقع سع  یعمل  نیماش  یر یادگیتر از مجموعه مسائل  بزرگ   اریاست و بس

از مسائل بهتر    یمعموالً ممکن است در انواع خاص   هاتمیاز الگور  ی. برخمیرا حل کن   هاآن کرد  
 یدارا  شود،ی ارائه م  تمیکه با آن الگور  یمفروضات قبل   لیبه دل  تمیعمل کنند، اما هر الگور  هیاز بق
  Kaggleممکن است در صدها مسابقه    XGBoostمانند    یتم یالگور  است.  ییایو مزا  بیمعا

د به  اما  شود،  مدل  لیلبرنده  در  موجود  کننده  محدود  در   یمبتن   یهامفروضات  درخت،  بر 
بخورد. شبکهبه  فیوظا  ین یبش یپ وظا  ی عصب   یهاشدت شکست  انجام  در  است    ف یممکن 
 ی درستخوب عمل کنند، اما اگر به  اری گفتار بس  صیو تشخ  ر یتصو  بندیدستهمانند    یادهیچیپ

 برازش رنج ببرند.ش یباز    شان،یهایدگیچیپ  لیبه دل  نند،یآموزش نب 
 گونه است:این  NFL  یدر عمل، معنا

  یگرید  تمیشما را بهتر از هر الگور  نیماش  یریادگی  مسائلتمام    یواحد  تمیالگور  چیه •
 .کندیحل نم 

و    نیماش  یری ادگی  مسالهکه    دیاستفاده، مطمئن شو   یبرا  تمیالگور   کیقبل از انتخاب   •
 .دیامربوط به آن را کامال درک کرده  یهاداده

رگرسساده  یهامدل  • مانند  تما  ی شتریب  بایاس  یدارا  کیلجست  ون یتر  و  به   لیهستند 
  ی شتریب  انسیوار  یعصب   یهامانند شبکه  ترده یچیپ  یهاکه مدل   یدارند، در حال  برازشکم

 .دارند  برازششیبه ب  لیدارند و تما

 
1 priori assumptions 
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وجود   انسیوار - بایاسدو لبه  انهیدر م ییدر جا ن،یمسئله مع  کی یها برامدل  نیبهتر •
 دارد.

برا  کیکردن    دایپ  یبرا •   یهامدل   دی، ممکن است مجبور شومساله  کی  یمدل خوب 
  سه ی مقا  یمتقابل قو  یاعتبارسنج  یاستراتژ   کیو با استفاده از    دیمختلف را امتحان کن 

 .دیکن 
 بینی در مقابل استنباطپیش

بر اساس    𝑦  یفیک  ای  یکم   ریتغم  کی  ین یبش ینظارت، پبا  یری ادگی  ندیهدف هر فرآ  ،یبه طور کل
,𝑥1 کنندهین یبشیپ  𝑝از    یامجموعه 𝑥2 … , 𝑥𝑝 کیکه    میکن   یما فرض م  ن،یاست. عالوه بر ا 
𝑦 :کرد  انیتوان به صورت بی رابطه را م  نیحالت، ا  نیتروجود دارد. در ساده  𝑥𝑝و   𝑦 نیرابطه ب = 𝑓(𝑥𝑝) + 𝜖 

,𝑥1  هایثابت با    ناخته اماتابع ناش  کی  𝑓که    ییجا 𝑥2 … , 𝑥𝑝    و𝜖  است که تمام    ییعبارت خطا
دهد. در آمار، فرض  ی اند را نشان ماما در مدل گنجانده نشده   ،مرتبط هستند  𝑦را که با    ییرهایمتغ
  کی𝑓   گر،یآن صفر است. به عبارت د  نیانگیاست و م  𝑥𝑝که عبارت خطا مستقل از    میکن ی م

که    ییکند. از آنجای م  میکننده را ترس  ین یبش یپاسخ و پ  ریمتغ  نی ناخته( است که رابطه ب)ناش  تابع 
 ه ی. در تجزمیبزن  نیتابع را بر اساس نقاط داده مشاهده شده تخم   نیا  دیتابع ناشناخته است، با

و    استنباط  یعن یوجود دارد،    𝑓تابع    نیتخم   یمورد عالقه برا  یدو حوزه اصل  ،یآمار   لیو تحل
   .ینیبشیپ 

از   یامجموعه  ییعالقه دارد. به طور خاص، به شناسا  ینیبشیعمدتا به پ  نی ماش  یریادگی
مند است و  عالقه  دهند،یارائه م  𝑦  یخروج  یرا برا  هاین یبشیپ   نیترق یکه دق  ییهاکنندهین یبش یپ

باال و سازگار    کنندهین یبش یکه قدرت پ  یتا زمان  گر،یبه عبارت د  رابطه است.  تیتر نگران ماهکم
 ایوجود دارد    𝑦پاسخ    ری و متغ  کنندهین یبشیپ 𝑥𝑝  نیب  یارتباط علغیرضروری است که آیا  باشد،  

  یی. از آنجامیداشته باش  یات یفرض  𝑓  قیها و شکل دقکه در مورد داده  ستیالزم ن  جه،ی. در نتریخ
ها  کننده ین یبشیموعه پاساس مجرا بر  𝑦  میتوان یصفر است، م سططور متوکه عبارت خطا به

�̂� م یکن   ین یبش یپ  گونه  دینب = 𝑓(𝑥) 

هدف    ن،یماش  یریادگیاست. در    𝑦  یشده برا  ین یبش یپ ریمقاد  �̂�و    𝑓  نیتابع تخم   𝑓که   ییجا
 .رساند یرا به حداقل م  ین یبش یپ  یاست که خطا   𝑓تابع   نیمعموال تخم 
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 بینی پیش تعریف  

 نقاط داده جدید  بینیبرای پیش استفاده از مدل

  ای  دادی قاطع درباره رو  ی ابه گزاره  شود،یعنوان اسم استفاده مکه به  یزمان  ینیب شیپ
و شواهد   قیها، حقاآن ممکن است بر اساس داده یابیاشاره دارد. ارز ندهی آ یک حادثه در

.  ریخ   ا ید  درست خواهد بو  ینی بشی پ  ک ی  ایکه آ  ست یمشخص ن  شه ینباشد. هم   ایباشد  
شود ناشناخته است.  یانجام م   ندهیدر مورد آ  که  ینیبشیاست که پ  لیدل  نیبه ا  نیا

عنوان    یهنگام به  م  کیکه  استفاده  ا یفعل  عنوان    نیشود،  به    ینی بشی پ"اصطالح 
باران   ایکه آ کردیم «ینی بشیاست که هواشناس »پ نیمثال ا کی. گیرد معنا می "کردن

فروخته خواهد شد. چند    یکرد که خانه به زود «ین یبشی »پ  ریگفال  اینه.  ای  دیخواهد بار
اشتباه    ندهی او درباره آ  «ی نی بشی جمله عبارتند از: »پ  کیدر    «ینی بشی نمونه از اصطالح »پ

 در آن روز برنده مسابقات خواهد شد.  قرمز میکرد که ت "ینی ب شی پ" علی  ایبود. 
 

 استنباط تعریف  

 فرآیند تولید داده ی یادگیری در مورد استفاده از مدل برا 

اشاره    یاجهیبه نت  دن یشود، به عمل رسیکه به عنوان اسم استفاده م  ی ، زماناستنباط 
شامل ساخت    نیشده است. ا  یابیو شواهد موجود ارز  قیها، حقادارد که بر اساس داده

  ی هاتفاده از دادهرخداد را با اس ای  دادیرو   کی جهیو نت  رهای متغ نیاست که رابطه ب  یمدل
  نانیاطم  یادیاست، تا حد ز یانجام شده واقع یابیکه ارز  ییکند. از آنجایم فیتوص یآمار

  لیکه تما  یاندهیممکن است لزوما حول محور آ  یریگجهینت  ن،یوجود دارد. عالوه بر ا
شود  یاستفاده م  "استنباط"از اصطالح    یبه ناشناخته بودن دارد، نباشد. معموال زمان

  ن یشود، ایفعل استفاده م  کیکه به عنوان    یامدر مورد حال باشد. هنگ  یری گجهیتکه ن
عنوان   به  کردن"اصطالح  م  "استنباط  ایشناخته  معنا  نیشود.  یک    یبه  به  رسیدن 

نشان دهند،    یچهره بد  غذا   کی. به عنوان مثال، اگر کودکان با خوردن  گیری استنتیجه
آن »استنباط« ممادران  آند ککنن یها  ندارند.    این غذاها  ه  برا  ایرا دوست    یاگر مردم 
منف  یرستوران م  ینظر  »استنباط«  غذایبدهند،  که  برخآن  یشود  است.  بد  از    یها 
بود    زیم  ریچه زدرباره آن  علی  :بارتند ازجمله ع  کیدر    «استنباطاصطالح »  یهانمونه

کرد،  استنباط» دست  ای«  از  اساس  ارشیکارآگاه  بر  که  موجود    یهاسرنخ   خواست 
 « کند. استنباط»
 

طور  به  میتا بتوان  میبزن  نیتخم   قیرا تا حد امکان دق 𝑓 که  میمندما عالقه  ،ی نیب شیدر پ
برا از طرف  میکن   ینیب شیپ 𝑋 مستقل  یرهایبر اساس متغ  𝑌 هدف  ر یمتغ  ی بالقوه   .
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  انجام  یه برار نبا  نی، اما امیهست  𝑓 نیمند به تخمما همچنان عالقه  استنباط در   گر،ید
 .𝑌  و 𝑋 نیدرک رابطه ب یبلکه برا  ،ینیب شیپ

 تفسیرپذیری یک ضرورت برای استنباط 

  ستند،یکه مناسب ن  ییهامدلو  هستند  مناسب    استنباط  یکه برا  ییهامدل  نی، تفاوت باساسدر  
  را  یمدلتوان  می  ست؟یمدل چ  یریرپذ ی. منظور از تفسشودیمدل خالصه م  ریتفس  تیبه قابل

  ی کند. برا  یبررس  هرا دوبار  شیهانیتخم   دیبتواند نحوه تول  انسان   کیکه    دانست  ریبل تفسقا
 :دیریرا در نظر بگ  ریز  یهاروش  ین یبش یپ

(،  کیلجست  ونیرگرس  ،یخط  ونی)مانند رگرس  افتهیمی تعم   یخط  یهامدل  :ریقابل تفس •
 میم تص  یهادرختو    یخط  بانیبردار پشت  یهان یماش  ،1ی خط  کیتفک  لیتحل

تفسغیر • تفسیر()کم   ریقابل  قابل  پشت  یهانی ماش  ،یعصب   یهاشبکه  :تر    بان یبردار 
 ی تصادف  یهاجنگلو    یخطغیر

روش  مجموعهریزیک    تنها تفس  یهااز  مثال، هستند  دیمف  استنباط  یبرا  ریقابل  عنوان  به   .
فراهم    یژگیهر و  یبرا  بیضر  کیها  هستند، چون آن   ریقابل تفس  یخط  بانیبردار پشت  یهان یماش
تاث  یطوربه  کنندی م بتوان  پ  یفرد  یهایژگیو  ریکه  توض  ین یبش ی بر  ا  حیرا  با  حال،    نیداد. 

پشت  یهان یماش قطع  نیامکان تخم   بانیبردار  با ضرا  تیعدم  مثال    بیمرتبط  )به عنوان  مدل 
ه توجه داشت  مدل بدست آورد.  نانیاز اطم   یضمن   اریمع  کیتوان  یدهند و نم ی( را نم انس یوار
احتماالت    نیاحتماالت هستند، اما ا  یخروجایجاد  قادر به    بانیبردار پشت  یهان یماشکه    دیباش

. به  ستندیپارامترها ن  نیمرتبط با تخم   نانیهستند و بر اساس اطم   میتصم   ریاز مقاد  یل یفقط تبد
حت  ل یدل  نیهم  تفس  یهاروش  ی است که  پشت  یهانیماشمانند  ه  ری قابل  و   یخط  بانیبردار 

 د یریرا در نظر بگ  یخط  ونیمقابل، رگرس   در  .هستندنامناسب   استنباط  یبرا  میتصم   یهادرخت
استاندارد برآورد   یخطا  ،هامدل  نی. اکنندی م  یرویپ  یگاوس  ع یها از توزداده  کندیکه فرض م

به ما امکان    یخط  ونیکه رگرس  ییکنند. از آنجایم  نییرا تع  یخروج   نانیو فواصل اطم   بیضرا
مای م درک کن   دیتول  ندیفرآ  یاحتمال  تیهدهد  را  مناسب   م،یداده  است.    استنباط  یبرا  یروش 

  بیترک  یبرا  توانیها را ممدل  نیا  رایز  ، محبوب هستند  اریبس  استنباط   یبرا  یزیب  یهاروش 
 کرد.   میداده تنظ  دیتول  ندیمفروضات مختلف در مورد فرآ

  استنباط که شما واقعا    ستیمعنا ن  نیمناسب است به ا  استنباط  یکه برا   یصرف استفاده از مدل
  یها. به عنوان مثال، اگرچه مدل دیکن ی است که چگونه از مدل استفاده م   نیمهم ا  .دیدهی انجام م 

 
1 linear discriminant analysis 
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ازمیمناسب هستند،    استنباط  یبرا  افتهیمیتعم   یخط براآن  توان  پ  یها صرفا   ی ن یبشیاهداف 
 کند: یتر مرا واضح  استنباط و    ین یبشیپ  ن یب  زیتماکه    دیریرا در نظر بگ  ریز  یهااستفاده کرد. مثال

از  دیخواهی م  بینی:پیش ▪ آوسطح  داده  ندهین  از  استفاده  با  از دیکن   ین یبش یپ  گذشته  یهارا   .
و باد    یدی دما، تابش خورش  یریگن و اندازهوسطح از  نیب  یرابطه خط   کی  دیکه معتقد  ییآنجا

انتخاب   یو مدل  دیدهیقرار م  یزشآمو  یهاداده  یرا رو  یمدل خط  نیوجود دارد، چند را 
از مدل انتخاب شده    تی. در نها رساندی حداقل مبه   در مجموعه آزمایشی  را  خطاکه    دیکن ی م
  آزمایش   یکه مدل خطا  یتا زمان،  دی. توجه داشته باشدیکن ی ن استفاده موسطح از  ین یبشیپ  یبرا

مدل موجود   ن یکه در تخم   یضاف اطالعات ا  ایمدل    یرا به حداقل برساند، اصال به فرض گاوس
 . دیدهینم   یتیاست اهم 

و   یدیدما، تابش خورش  ریثان تحت توکه چگونه سطح از  دیبفهم   دیخواهیشما م  استنباط: ▪
، از  اندشده   ع یتوز  عادی )نرمال(طور  به  هاداده  دیکن ی که فرض م  یی. از آنجاردیگی باد قرار م 
دقت  جایی که  از آناطالعات و    بدست آوردن  . به منظوردیکن ی استفاده م  یخط  ونیمدل رگرس

م  یبرا  ین یبش یپ بر  شوداستفاده می مجموعه داده  از کل    سازیمدل برای    ست،ین  همشما   .
به   .دیکن ی م  ریشده تفسیری ن اندازه گوها را در سطح ازیژگی اساس مدل برازش شده، نقش و

 برآوردها.  نان()فواصل اطمی  نانیاطم   یعنوان مثال، با در نظر گرفتن باندها

 ها  بندی دادهتقسیم
ها  مناسب داده   بندیتقسیم   ، ین یبش ی اهداف پ  یبرا   نیماش  یر یادگی  یهامدل   یساز ادهیهنگام پ

مدل  ین یع  یابیارز  یبرا جلوگعملکرد  و  بسداده  کمبوداز    یریها  است.  اریها  در   مهم 
به سه گروه   یطور تصادفبهوان  تمیها را  داده  میتقسهای کافی وجود دارد،  ی که دادهیهات یموقع
آموزش  کی:  بندی کرددسته اعتبارسنج  کی  ،یمجموعه  آزمون  مجموعه    کیو    یمجموعه 

آموزش )آزمایشی( پهمان   ی. مجموعه  نامش  از  و    یبرا   داستیطور که  ها  مدل   برازش آموزش 
م اعتبی استفاده  مجموعه  مقاد  یبرا  یارسنجشود.  آوردن    هن یبه  هایپارامترابر  ریبدست 

  ی ابی ارز  یشود و مجموعه آزمون برای و کمک به انتخاب مدل استفاده م   سازی ابرپارمترها()بهینه
در  عملکرد   نهایی  یادگیری  نمونهمدل  فرآیند  در  دیده شده  مهای  قانون    چیه  شود.ی استفاده 
امر   نیا  رایوجود ندارد، زها  همجموعه داد  مختلف    یهادر مورد اندازه مربوط به گروه  واضحی
ا.  دارد  یها بستگبه در دسترس بودن داده  یادی تا حد ز   معموال   یحال، مجموعه آموزش  نیبا 
  ر یمقاد  یبر رو  دی با  نیماش  یر یادگی  یهامدل   چرا کهدهد،  یم  لیها را تشکبخش از داده   نیبزرگتر

 ها آموزش داده شوند تا موثر باشند. از داده  یادیز
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 مدلو ارزیابی انتخاب 
  ی آمار  یهانیاست که در واقع تخم   ییهامدل   ای  هاتم یحول مفهوم الگور  ین یماش  یریادگیمحور  

  چ یدارد. ه  یمتعدد  یهاتیداده محدود  ع یبسته به توز  ی،حال، هر مدل  نیا  بادهند.  انجام می 
ها  تیمحدود  نیا.  هستند  نی ها فقط تخم آن  چرا که  ،باشند  قیتوانند کامال دقیاز آنها نم   کی

 نقاط با توجه نکردن به  باال بایاسمدل با  کی .شوندیشناخته م انسیو وار بایاسبا نام  عموما
توز  ،یخط  ونیدر رگرس،  شود )به عنوان مثالیاز حد ساده م  شیب  یآموزش از   ع یصرف نظر 
باال با    انسیمدل با وار  کیچنین،  هم   .(ردیگیرا در نظر م  یرابطه خط  کی  شهیها، مدل هم داده
 .  کندی محدود م  یآموزش  ی هااست، خود را به داده  دهیکه قبال ند  یشی آزما  ندادن نقاط  میتعم 
عملکرد    دیجد  یهاهستند که در نمونه  ییهاآن  ،میها هستکه ما به دنبال آن   یخوب  رندگانیادگی
به    اموزندیب  یآموزش   یهارا از نمونه  یقواعد کل دیخوب با  رندگانیادگیرو،    نیدارند. از ا  یخوب
حال،   نیاعمال شود. با ا  نشده()دیده  بالقوه  یهاهمه نمونه  یشده براآموخته  نیقوانکه    یاگونه
احتمال وجود دارد که   نیا  رد،یگیم  ادیخوب«    یلیرا »خ  یآموزش  یهامثال   رندهیادگیکه    یزمان
در نظر گرفته شوند که همه    یکل   یهایژگیبه عنوان و  یآموزش  یهامثال   یهایژگیاز و  یبرخ
  ن، یماش  یر یادگی. در  ابدیی کاهش م  میعملکرد تعم   جهیبالقوه خواهند داشت و در نت  یهانمونه

در   رندهیادگی  ی عن یشود،  یشناخته م  برازشکمو برعکس آن به عنوان    برازشبیشده به نام  یپد  نیا
 خورد.شکست می   یآموزش  یهامثال   یکل   یهای ژگیو  یریادگی

 برازشبیش تعریف  

  ای    زیها، نودر داده  گنالی دنبال کردن س  یبه جا  یمدل آمار کیره دارد که در آن شاا  یت ی به وضع برازشبیش
 کند. یدنبال م قی دق یلیخطاها را خ

نشان دهد    یآموزش  یهارا در داده  یخوب  اریعملکرد بس   ینیماش  یریادگیمدل    کیاگر  
آزما  ی)خطا اما هنگام    یاعمل کند )خط  فیضع  دیجد  یهاداده  یرو  شیآموزش کم( 
ا  آزمون ابرازش شده استدچار بیشاست که مدل    یا معموال نشانه  نیباال(،  یک   نی. 

  یآموزش  یهااز حد با داده  شیاست که مدل ب  یمعن  نیبه ا  رایز  است،وضعیت بسیار بدی  
  لیدل  نیبه ا  نیا  .ستین  دیجد  یهاها به دادهیژگیروابط و  میمطابقت دارد و قادر به تعم 

  یهابه نمونه  تواندیو نم  سپاردیاست به خاطر م  دهیرا که د   یی هااست که مدل داده
 پیدا کند.  مینشده تعم  دهید

  یرا همراه با الگو  زیکه مدل ما نو  افتدیاتفاق م  یزمان  برازشبیشنظارت،  با    ی ریادگیدر  
  برازشکم،  تنظاربا  یر یادگ یدر  برازش،  در مقابل بیشها ضبط کند.  در داده  یاساس
 .  بدست آورد  ها راداده ییربنایز یکه مدل نتواند الگو افتد یم اتفاق یزمان
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 ی برا  جیرا  لیدل  کی  ،یاز حد قو  شیب  یریادگی  ییتوانا  ،یاحتمال  لیاز دال  یاریبس  انیدر م
را    یآموزش  یهامثال   یرکلیغ  یهایژگیو  توانندی م  یرندگان یادگی  نیچن   چرا که  ،است  برازشبیش

 ر است. در عمل، غلبه ب فیضع  یریادگی ییتوانا ل یمعموال به دل زشبراکم. در مقابل، اموزندیب
انشعاب    میدرخت تصم   یریادگیدر    میتوانینسبتا آسان است. به عنوان مثال، ما م  برازشکم
. با میاضافه کن   یعصب   یهاشبکه  یریادگیدر    یشتریب  یآموزش  ی هادوره  ای  میانجام ده  یشتریب
،  است  نیماش  یریادگیدر    یمشکل اساس   کی  برازششیب  د،ید  م یحال، همانطور که بعدا خواه  نیا

که    میبدان  دیوجود، با  نی. با اسازی شده استرو، متدهای متنوعی برای کاهش آن پیاده این از  
، نه حذف  کاهش آن است  م یانجام ده  میتوانی که م  یاست و تنها کار  ریناپذاجتناب   برازشبیش
 : کرد  هیتوج  ر یطور خالصه به شرح زتوان به  یاستدالل را م   نی. اطور کاملآن به

  ی ری ادگی  یهاتم یتر هستند، اما الگورسخت   یحت  ای  NP-hardاغلب    نیماش  یریادگی مسائل  
زمان چندجمله  یریادگی  دیبا  یعمل در  پا  یارا  بنابرا  انیبه  قابل    برازشبیشاگر    ن،یبرسانند. 

  کیما    نیو بنابرا  شودیم  نهیحل بهاهمنجر به ر  یتجرب  یاجتناب باشد، به حداقل رساندن خطا
  م،یاعتقاد داشته باش  P≠NPکه به    یتا زمان  گر،ی. به عبارت دم یدار  P=NP  یاثبات سازنده برا

 . است  ریناپذاجتناب   برازشبیش
  ی ر یادگی  تمیالگور  کی  ینامزد وجود دارد و حت   یریادگی  تم یالگور  نیدر عمل، اغلب چند

کدام    رو،از این کند.    دیمختلف تول  ی پارامترها  تنظیمتحت  را    ی متفاوت  یهاممکن است مدل 
به عنوان   مساله نیا م؟یپارامتر استفاده کن  ماتیو از کدام تنظ میرا انتخاب کن  یر یادگی تمیالگور

و   دیکن   یابیرا ارز  نامزد  یهااست که همه مدل  نیا  آلدهیحل اشود. راهی م  دهینام  انتخاب مدل
  میتعم   یخطا  میتوانی حال، ما نم   نیرا دارد. با ا  میتعم   یخطا نیترکمکه   دیرا انتخاب کن   یمدل

چگونه   ن،یبرد. بنابرای م  نجر   برازشبیش از    یتجرب  یکه خطا  ی در حال  م،یبدست آور  مایرا مستق
در ادامه پس از مروری کوتاه بر موازنه    م؟یو انتخاب کن   یابیها را در عمل ارزمدل  میتوانی م

 ها و معیارهای انتخاب مدل را شرح خواهیم داد. وش بایاس و واریانس، ر
 1واریانس -موازنه بایاس 

بر اساس    ین یبشیپ  جادیشده و ا  تغذیه  یهااز داده  یریادگی  ،ن یماش  یری ادگیمدل    یهدف اصل
فرآ   یالگو در طول  ا  یریادگی  ندیمشاهده شده  با  به هم   فهیحال، وظ  نیاست.  جا ختم   نیما 
  ییبهبودها  کند،یم  جادیکه ا  یجیها، بر اساس نوع نتامدل  مستمر دربه طور    دیشود. ما باینم 
مربعات خطا،    نیانگیمانند دقت، مه  ییارها ی. ما عملکرد مدل را با استفاده از معمین ک  جادیا

مساله اغلب   نیا  .میرا بهبود بخش ارهایمع نیا میکن ی م یو سع  میکن  یم نییتع رهیو غ F1 ازیامت
مدل   کیعملکرد چرا که  .می مدل را حفظ کن   یریپذانعطاف  دی که ما با دشوی م  سازمشکل   یزمان

 
1 Bias-Variance Trade-Off 
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مجموعه داده مستقل    یآن بر رو  م یتعم   زانیآن و م  ین یبشیپ  تدق  زانیبر اساس م  نیماش  یریادگی
 .شودی م   یابیاست ارز  دهینددر فرآیند یادگیری آن را  که    یگرید

ب  بانظارت  ین یماش  یریادگیمدل    کی را  به 𝑋)   یورود  یرهایمتغ  ی ر روقصد دارد خود   )
شوند.   کینزد  یواقع  ری( تا حد امکان به مقاد𝑌)   شدهین یبش یپ  ریآموزش دهد که مقاد  یاگونه

  مدل استفاده   یابیارز  یاست و برا  خطاشده    ین یبش یپ  ریو مقاد  یواقع  ریمقاد  نیتفاوت ب  نیا
 به دو دسته قابل تقسیم است:   بانظارت  نیماش  یریادگی  تمیهر الگور  یخطاطور کلی  شود. بهمی 

 پذیر خطاهای کاهش  .1

 ناپذیر خطاهای کاهش  .2

از هر مدل    یهستند که حت  ییخطاها  ریناپذکاهش   یخطاها   گرید  نیماش  یریادگیبا استفاده 
آن را    میتوانیاست که نم   یری ناپذکاهش   یخطا  زینوها را کاهش داد. به عنوان مثال،  توان آن نمی

  ی سع  میتوانی هستند که م  یر یپذکاهش   یخطاها  واریانسو    بایاس   گرید  . از سویمیحذف کن 
که   شودی م سبب انس،یوار-بایاس همین لیبه دل .میها را به حداقل برسانتا حد امکان آن  میکن 

کاهش خطاها    برازش شود.برازش یا کممنجر به بیششده  داده  یهابا داده  نیماش  یریادگیمدل  
دانشمندان    مناسب باشند.  یر یپذو انعطاف   یدگیچیپ  یه دارااست ک   ییهامستلزم انتخاب مدل 

  قیدق  یهاکاهش خطا و ساخت مدل  یرا برا  انسیو وار  بایاس  نیطور کامل تفاوت ببه  دیداده با
 درک کنند. 
داده    یرهایمتغ  نیب  یبدست آوردن رابطه واقع  برای  نیماش  یریادگی مدل    کی  یناتوان   بایاس
است. به عنوان مثال،   یریادگی  تمیالگور  دروناست که    یاشتباه  تای از فرض  یناشامر    نیاست. ا
ممکن   تیکه در واقع  یشود، در حالیفرض م  ی خط  𝑌  ریو متغ  𝑋  ن یرابطه ب  ،یخط  ونیدر رگرس
است که مدل    یزمان  انسیوار  اس،یبرخالف بادر مقابل،    نباشد.  یکامال خط  هرابط  نیاست ا

  یوقت  ن،ی. بنابراردیگیدر نظر م  ز یرا ن  زینو  به عبارت دیگر  رد،یگیها را در نظر منوسانات داده
)واریانس    ردیگی م  ادی  یآموزش  یهااز حد از داده  شیمدل ب  یعن ی  دارد،  ییباال  انسیمدل ما وار

که در مواجهه    یطوربه   ،(مجموعه داده خاص  کیبرازش مدل در بیش جز مفهوم    ستین  یزیچ
 .ستین  قیدق  ین یبشیپ  (، قادر بهش ی)آزما  دیجد  یهابا داده

 بایاس  تعریف  

)سوگیری(   مقدار    ین ی بی پ  ن ی انگی م  نی تفاوت ب  بایاس  ما و  برا   درستیمدل  تالش  در  که  آن    ین ی بشی پ  یاست 
 . می هست 

از حد ساده   شیدارد و مدل را ب  یآموزش  یهابه داده یکم اریباال توجه بس  بایاسمدل با 
 شود. یآزمون م یهاآموزش و دادهر د ییباال یمنجر به خطا  شهی همو   کندیم
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 واریانس  تعریف  

 ها داده   یمقدار است که به ما پراکندگ   کی   ای  نی نقطه داده مع  کی   یمدل برا   ین ی بش ی پ  یریرپذیی تغ  انسیوار
 دهد. را نشان می

  ده ی که قبال ند  ییهاکند و به دادهیم  یآموزش  یهابه داده  یادیباال توجه ز  انسیمدل با وار
نتیایدنمی  میتعم در  عمل    اریبس  یآموزش  یهاداده  یرو  ییهامدل  نی چن  جه،ی.  خوب 

 دارند.  یشیآزما یهادر داده  ییباال یاما نرخ خطا کنند،یم
متفاوت، برآورد تابع    یآموزش  یدهد که در صورت استفاده از داده ها  ینشان م  انسیوار

  یتصادف ریمتغ  کیکند که یم انیب  انسیوار  گر،ی به عبارت د کند.  یم رییهدف چقدر تغ
شود    برازشبیشتواند منجر به  یم  انسیوار  چقدر با مقدار مورد انتظارش تفاوت دارد.

باال    انسیمدل با وار  کیشود.  یبزرگ م  آموزشیکه در آن نوسانات کوچک در مجموعه  
منعکس    یآموزش  یهارا در مجموعه داده  یتصادف   زیتابع هدف، نو  یممکن است به جا

تابع هدف    یهاینی بشیدر پ   ی قابل توجه  راتییباال منجر به تغ   انسیمدل با وار  ک ی  کند.
 شود. یم

  انس یو وار  بایاسبه    یابی، هدف دستبانظارت  نیماش  یری ادگی  تمیالگور  کیهنگام ساختن  
ها را  باال ممکن است مجموعه داده  انسیمدل با وار   کیاست.    هاین یبش یپ  نیترق یدق  یکم برا

باال    بایاسمدل با    کی  ،مقابلدر  برازش شود.  بیشمنجر به    تواندی ان دهد، اما مبه دقت نش
دارد.   ینظر بستگ  موردِ  مدلِ  به نوعِ  تعادل  چالش  .مناسب نباشد  یآموزش  یهابا دادهاست  ممکن  

 گر، ید  یدهد. از سویکم را نشان م  انسیباال اما وار  اسیبا  یخط  نیماش  یریادگی  تمیالگور  کی
مدل   کیرا نشان خواهد داد. استفاده از    ییباال  انسیکم اما وار  اسیبا  یخطریغ  تمیالگور  کی

  سه یمدل در مقا  نیکند. ایرا به مدل وارد م  بایاساست،  یخط ریکه غ یابا مجموعه داده یخط
  ، صادق است  زیموضوع ن  نی . عکس استی با توابع هدف مناسب ن  ،یآموزش   یهابا مجموعه داده

از    شیب  یخطریمدل غ  د،یاستفاده کن   یمجموعه داده خط  کی  یروبر  یخطریمدل غ  کیاگر از  
 .حد با تابع هدف مطابقت خواهد داشت

را بسازد که به    یریادگی  تمیالگور  دیدانشمند داده با  کی،  موازنه  یهاچالش   نیمقابله با ا  یبرا
 ن یتنش ب  شهیهم   با این حال،   .پیدا کند  قیتطب   هادادهبا    یمنعطف باشد تا بدرست  یاندازه کاف

کم داشته باشد،    انسیو هم وار  بایاسکه هم    یمدل  جادیوجود دارد. در واقع، ا  انسیو وار  بایاس
  (:وجود ندارد  نی ماش  یریادگیدر    انسیو وار  بایاس  نیاز رابطه ب  زیگر)  دشوار است

 .شودی م انسی باعث کاهش وار بایاس شی افزا
 شود. ی م بایاسباعث کاهش  انسی وار شی افزا
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است که شما    یتیوضع  نیاست. ا  نیماش  یریادگیدر    یمشکل جد  کی  انسیوار-اسیبا  موازنه
و   یواقع  بایاس  میتوانیما نم در واقع،    .دیکم داشته باش  انسیکم و هم وار   بایاسهم    دیتوانینم 
  ک یوجود، به عنوان    نی. با امیدانی را نم   یواقع  یتابع هدف اصل  رایز  م،یرا محاسبه کن   انسیوار
وار  بایاسب،  رچوچا برا  ییابزارها  انسیو  الگور  یرا  رفتار  در    نیماش  یریادگی  یهاتمی درک 
موجود را در   یهاکه نظم  یبا آموزش مدل  دیشما باو    دن کن یفراهم م  انه،یشگویعملکرد پ  یریگی پ

 ، ردآویمنبع بدست م  کیاز نقاط از    یبه مجموعه متفاوت  میو قابل تعم   قیدق  یبه اندازه کاف  هاداده
 .دیتعادل داشته باش  کی،  بهینه  انسیو وار  اسیبا داشتن با

بایاس و واریانس دو خطا در خطای کل در الگوریتم یادگیری هستند، اگر سعی کنید  
 .یک خطا را کاهش دهید، خطای دیگر ممکن است باال رود

به آن   میخواهیاست که ما م  یمدل  جهیمرکز نت دهد.  بهتر نشان می را    انسی وار-بایاس  تصویر زیر
مدل ما    م،یشوی دور م  مرکزطور که از  کند. همانیم  ین یب  شیپ  ی را به درست  ریکه تمام مقاد  میبرس

  ی باال نقاط  انسیو وار  پایین  اس ی با با  یمدل   .کندی م  یشتریو ب  شتریاشتباه ب  یهاین یبش یشروع به پ
  یهستند. مدل  گریکدیدور از    اریدر اطراف مرکز هستند، اما بس  یطور کلکه به  کندیم  ین یبشیرا پ
است،    نییپا  انسیکه وار  ییاست، اما از آنجا مرکز  دور از    اریبس   پایین  انسیو وار  باال  بایاسبا  

پ دیگر،   .هستند  ترکینزد  گریکدیبه    شدهین یبش ینقاط  عبارت  وار  به    ابد، ی  شیافزا  انسیاگر 
باال سمت   رهیطور که در دا)همان  شودیتر مشوند که منجر به دقت کمی پخش م  شتریها بداده

تصو در  م  ریراست  مقابل  شود(ی مشاهده  در  با.  محاسبه شده    یخطا  ابد،ی  ش ی افزا  اسیاگر 
 .شود(ی مشاهده م   ریسمت چپ در تصو  نییپا  رهیطور که در دا)همان   ابدیی م  شیافزا

 



 
 فصل پنجم: انتخاب و ارزیابی مدل                                                                                 211

 

باعث    اسیبا  کاهش  یباال باشد، کار بر رو  اسیمشکل با  ی دارا  یریادگی  تمیکه الگور  یزمان
  ی ریادگی تمیکه الگور یو هنگام کندی م جادیرا ا برازشبیشو مشکل  شودی م انسیباال رفتن وار
  شود ی م  اسی باعث باال رفتن با  انسی کاهش وار  یبرد، کار بر روی باال رنج م  انس یاز مشکل وار 

صرفا   چرا که ،دیآی" بوجود مموازنهکه اصطالح " نجاستیکند. ای م جادیرا ا برازشکمو مشکل 
  ی قرار دادن نقاط داده در مکان  مطلوب"نقطه  "بخشد و بالعکس.  ی، مدل را بهبود نم بایاسکاهش  

  چیه، با استفاده نکردن از  طور اساسیبهوجود دارد.    نهیبه  انسیو وار  نهیبه  بایاساست که در آن  
و    یزیربرنامه اوقات،  . اغلب  دیکن   دایالگو پ  کی،  دهدمی   تغییرکه دقت را    طرفیناز موارد    کی

 داده با آن روبرو هستند.   گرانل یاست که دانشمندان و تحل  یچالش  نیترنقاط بزرگ  نیانتخاب ا
ارائه شده   یهااز راه حل  یبرازش مدل وجود دارد. برخ   شیآزما   یبرا  ییهاحال، روش  نیبا ا
 عبارتند از:  دهیپد   نیمقابله با ا  یبرا

، آموزش  برازشکممشکل    کی  یحل براراه   نیترادهو س  نیاول  تر:ساخت مدل پیچیده  ▪
  ی شتریب  یها، دادهشدهبرازش بیشمدل    یو برا  رفع مشکل است  یبرا  ترده یچیمدل پیک  

 . دیرا وارد کن 

  ی در طول آموزش است، روش انی گراد زیروش شامل اضافه کردن نو نیا :1نویز گرادیان  ▪
 .*داده است  شیمدل را افزا  کیکه ثابت کرد دقت  

 ی که برا  ک یتکن   نیاست. ا  برازشبیش  دهیکاهش پد  یبرا  یروش محبوب  سازی:ظم نم ▪
  شود یها مو وزن  بیکردن ضرا  مه یشامل جر  شود،ی باال استفاده م  انسیحل مشکل وار
 . آیدآزمون بدست    یهاداده  یو هم برا  یآموزش یهاداده  یهم برا  یتا دقت باالتر 

 کند.ی را حل م  برازشکمبرازش،  ش یمسائل مربوط به ب هنجارسازی: ▪

 :طور خالصهبه
ها را )به دلیل اینکه داده  شودی م  جادیاست که توسط مدل ا  یاکنندهساده   اتی فرض  بایاس ▪

 .بزند  بیتر تقر تا تابع هدف را آسان   گیرد(نادیده می 

 .ردیگی م  ادی  یادیز  یزها یو از آن چ  شودبرازش می سبب بیشباال،    انسیوار  یبا خطا  یمدل ▪

کم   انسیباال و وار اسی با ید، مدل دارایساده استفاده کن  نیماش یریادگی مدل کیاز اگر  ▪
 .( خواهد بودهابرازش دادهکم)
کم    بایاسباال و    انسیوار  یگاه دارا، آناستفاده کنید  دهی چیپ  نیماش  یریادگیمدل    کیاگر   ▪
 .( خواهد بودهابرازش دادهبیش)

 
1 Gradient Noise 

 * به این مقاله مراجعه کنید: 

Adding Gradient Noise Improves Learning for Very Deep Networks: https://arxiv.org/abs/1511.06807 
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.  دیکن   دایپ  اید،از آن استفاده کردهکه    یمدلدر    انسیو وار  بایاس  نیب  ی تعادل خوب  دیشما با ▪
 شود.   یشناخته م  انسیو وار  اسیبا  موازنهاست که به عنوان    یزیهمان چ  تعادل  نیا

 های ارزیابی روش
.  میکن   یابیارز  های آزمونبرروی داده  هاش یآزما  قیرا از طر  میتعم   یخطا  میتوانیما م  ،یبه طور کل

 ی بندطبقه   یبرا  رندهیادگی  ییتوانا  نیتخم   یبرا  آزمایشیمجموعه    کی  کار، از  نیانجام ا  یبرا
استفاده    میتعم   یخطا  یبرا  یب یبه عنوان تقر  آزمون  یو از خطا  میکن ی استفاده م  دیجد  یهانمونه

  ی ایدن  یِکاربرد  یهااما در برنامه   م،یریگیرا در نظر م  میتعم   ی ما فقط خطا  نجا،یا  ر. دمیکن ی م
.  میریگیرا در نظر م  غیره نیزحافظه و    نهیهز  ،یمحاسبات  نهیمانند هز  یشتر یل باغلب عوام  ،یواقع

که مجموعه    باید توجه داشتمستقل هستند.    یشیآزما   یهاکه نمونه  میکن ی ما فرض م  ،معموال
در   دیبا  آزمون  یهانمونه  یعن یباشند،    اختصاصیتا حد امکان    دیبا  یو مجموعه آموزش  آزمون

 .شوندنآموزش استفاده    ندیدر فرآ  یبه هر نحو  ای  نشده ور  ظاه  یمجموعه آموزش
موضوع، اجازه    نیدرک ا  یظاهر نشوند؟ برا   یدر مجموعه آموزش  دیبا   یشی آزما  یهانمونه  چرا

و هم   نیتمر  یهم برا  یاز مجموعه ده سوال  دی. فرض کن میریرا در نظر بگ  ریز  یویسنار  دیده
کند؟ پاسخ  یآموزان را منعکس مدانش  یر یادگی  جی ن نتاامتحا  ایآ  م،یکن یامتحان استفاده م  یبرا
  قادر   تنهااگر    یکسب کنند حت ینمرات خوب  توانندی آموزان ماز دانش   یبرخ  چرا که  .« استخیر»

مدل داشته باشد   میکه ما آرزو دار یم یتعم  ییطور مشابه، تواناال را حل کنند. بهوباشند آن ده س
اساس،    نیکنند و بر دانش مسلط شوند. بر اآموزان مطالعه  دانش   میخواهی همان است که ما م 

تمر  یآموزش  یهانمونه نمونه  هانیبا  ا  یش یآزما  یهاو  از  است.  آزمون  با  اگر   نیمطابق  رو، 
 نانه یبخوش   اریتواند بسی م  ن یشده باشند، تخم   دهی آموزش د  ند یقبال در فرآ  یشی آزما  یهانمونه
 .باشد
𝐷  مجموعه دادهیک  ا  حال، با توجه به تنه  نیا  با = {(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), … (𝑥𝑚, 𝑦𝑚)}   از
مهانمونه آموزش و هم    میتوانی، چگونه  ا  م؟یانجام ده  آزمونهم    کیاست که هم    نیپاسخ 

. ما چند میکن   دیتول  𝐷  یها از مجموعه داده  𝑇  یشیمجموعه آزما  کیو هم    S  یمجموعه آموزش
 در ادامه تشریح خواهیم کرد.را    در این خصوص  ادهتفاسمورد    جیروش را

 1دارندهنگه روش 

داده نگهدارنده، مجموعه  ز 𝐷 روش  به دو  تقس   رمجموعهیرا  به عنوان    یکیکند:  یم  میمجزا 
 :که در آن𝑇 یش یبه عنوان مجموعه آزما  یگریو د 𝑆 یمجموعه آموزش

 
1 Hold-out Method 
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 𝐷 = 𝑆 ∪ 𝑇 و   𝑆 ∩ 𝑇 = ∅ 
مجموعه    یرا رو  آزمون  یو سپس خطا  میدهی آموزش م𝑆   یمجموعه آموزش  یمدل را رو  کیما  
یک    با در نظر گرفتنبه عنوان مثال  .  میکن یمحاسبه م  میتعم  یخطا  نیتخم   نبه عنوا 𝑇 یشی آزما

  کیآن را به    که  نمونه باشد  1۰۰۰مجموعه داده با    کی 𝐷 فرض کنید،  بندی دودوییمساله دسته 
. پس  کنیممی   مینمونه تقس  3۰۰با   𝑇 یشی وعه آزماجم م  کینمونه و    7۰۰با   𝑆 یمجموعه آموزش
 رو از اینکرده است،    بندیدستهبه اشتباه   𝑇 نمونه را در   ۹۰د مدل  یفرض کن 𝑆   یاز آموزش رو
خطا   )  %1۰۰=%3۰نرخ  دار3۰۰/ ۹۰×  را  ا  می(  بر  دقت  نیو   1-%3۰=%7۰  برابر  اساس 

 باشد.می 
تقس  انیشا است که  اده  دا  یاصل  ع یتوز  دیبا  میذکر  از  تا    ی اضاف  بایاس  جادیرا حفظ کند 
نسبت    میکن   یسع  دی، بابندییک مساله دسته   با در نظر گرفتنبه عنوان مثال  شود.    یریجلوگ

را در ز را    یریگنمونه  یهاروش.  میمختلف حفظ کن   یهامجموعه  ری کالس  که نسبت کالس 
مجموعه    کی  دیمثال، فرض کن   یشود. برای م  دهینام  1شدهبندی طبقه   ی ریگنمونهکنند،  ی حفظ م

آن را به مجموعه   میخواهیاست و م  یمنف  نمونه   5۰۰مثبت و    نمونه  5۰۰که شامل    میدار 𝐷 داده
  م یتقس  هانمونه   از  درصد  3۰  هبرا   𝑇 یش یو مجموعه آزما  هااز نمونهدرصد    7۰با   𝑆 یآموزش

 نمونه   35۰شامل   S که  دکن ی م  نیتضم   شدهبندیطبقه   یریگروش نمونه  کی،  رواز این.  میکن 
  یریگاست. بدون نمونه  یمنف  نمونه   15۰مثبت و    نمونه   15۰شامل   T و  یمنف  نمونه   35۰مثبت و  
  2بایاس  یخطا  نیمنجر به تخم   تواندی م 𝑇 و 𝑆 کالس مختلف در  یهانسبت  ،شدهبندیطبقه

ز تغ  یهاع یتوز  رایشود  تقس  یهاروش حال،    نیا  با  .کندیم  رییداده  به   یبندم یمختلف  منجر 
را نیز در پی   یمتفاوت  یابیارز  جیاساس، نتا  نیمتفاوت و بر ا  یش یو آزما  یآموزش  یهامجموعه

اعتماد منجر    رقابلیغ  یخطا  نیمنفرد معموال به تخم   ش یآزما  کی  ،رواز این .  خواهند داشت
 .شودی م

  ش ی هر آزمادر  ن  که در آ  م،یدهی را انجام م  دارندهنگه  آزمونبار    نیعمل، ما اغلب چند  در
. میکن یاستفاده م  یینها  نیخطا به عنوان تخم   نیانگیو از م  شوندمی   میتقس  یطور تصادفها بهداده

جه ینت 1۰۰تا  کرده میبار تقس 1۰۰ یطور تصادفها را بهمجموعه داده میتوانیبه عنوان مثال، م
 .میریر نظر بگرنده دنگهدا  یخطا  نیرا به عنوان تخم   نیانگیو سپس م  میکن   دیتول  یابیارز

اما    کند،ی م  میتقس  یشیمجموعه آزما  کیو    یمجموعه آموزش  کیرا به    𝐷دارنده  نگه  روش
ما    ن،یآموزش داده شده است. بنابرا  𝐷  یاست که رو  یمدل  م،یکن   یابیارز  میخواهی که ما م   یمدل
اگر بمیروبرو هست  یدوراه  کیبا   آموزشنمونه  شتری.  را در مجموعه  مدل   م،ی دهار  قر  𝑆  یها 

 
1 Stratified sampling 

2 biased error estimation 
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  لیدلبه  یابیحال، ارز  نیاست. با ا  𝐷  یشده رو  دهیدمدل آموزش   یبرا  یعال  تخمینی  ،دهیدآموزش 
ب  گر،ید  یتر قابل اعتماد است. از سوکم  𝑇اندازه کوچک   در را  ها  نمونهاز    یشتریاگر تعداد 

داده شده وزشو مدل آم  𝑆داده شده در  مدل آموزش  نیتفاوت ب  قرار دهیم،  T  آزمونمجموعه  
معضل    نیا  یبرا  یراه حل کامل   چیشود. هیتر مکم   یابیارز  درستی  یعن ی  ود،شی م  قابل توجه  𝐷در  

2است که از    نی ا  معمول  روال  کی.  میانجام ده  موازنه  کی  دی وجود ندارد و ما با
4تا    3

ها  نمونه  5
 شود.استفاده    آزمون  یبرا  هاآن  از بقیهآموزش و    یبرا

 1تقابل ارسنجی مروش اعتب

  میمشابه تقس  یهابا اندازه  مجزا  یرمجموعهیز  𝑘را به    𝐷  متقابل مجموعه داده  یاعتبارسنج
𝐷 : یعن ی  کند،ی م =  𝐷1 ∪ 𝐷2 ∪ · · · ∪ 𝐷𝐾 , 𝐷𝑖 ∩ 𝐷𝑗 = ∅ (𝑖 ≠ 𝑗)   

  شده بندیطبقه  یریگنمونه  قیداده را از طر  یاصل  ع یکند توزی م  یسع  𝐷𝑖  رمجموعهی، هر زمعموال
در روش .  متقابل وجود دارد  یاعتبار سنج  یها براداده  میتقس  یروش برا  نیچندحفظ کند.  
  ک ی آموزش    یبرا  یبه عنوان مجموعه آموزش  رمجموعهیز  K-1  ،متقابل چندبخشی  یاعتبارسنج
.  شودمی استفاده    دلم   یابیارز  یبرا  یش یمانده به عنوان مجموعه آزمای مجموعه باق  ریمدل و از ز

بار    کی  قایدق  آزمونمجموعه به عنوان مجموعه    ریو از هر ز  میکن ی بار تکرار م  Kرا    ندیفرآ  نیا
  .میریگی م  نیانگیم  شیآزما  K  از  ،یابیارز  جهیبدست آوردن نت یبرا  ت،ی. در نهامیکن ی استفاده م
 2۰و    5شامل    K  جیرا  ریمقاد  ریسا.  است  1۰مقدار    Kبرای  مقدار استفاده شده از    نیترمتداول
 است.  

تکن چند  یاعتبارسنج  ک یدر  داده  کیهر    یبخش-متقابل  دقاز  در    کی   قایها    کیبار 
طور قابل  امر به  ن ی. اردی گ یقرار م  ی مجموعه آموزش  کی بار در  کیو    ی شیمجموعه آزما

وار  اسیبا  یتوجه م  انسیو  کاهش  تضم   دهد،یرا  نمونه  کندیم  نیچراکه  از    یاهر 
ظاهر شود.    یشیو آزما ی که در مجموعه آموزش  داردشانس را  نیا  یمجموعه داده اصل

  نیاز بهتر  یبخش-متقابل چند  یاعتبارسنج  م،یداشته باش  یمحدود  یورود  یهااگر داده
 مدل است.   کی ییکارآ  یابیارز یها  براروش

 استرپینگ بوت

حتی  حال،    نیبا ا  .دوشی آموزش داده م  𝐷است که با    یمدل  میکن   یابیارز  میخواهی که ما م   یزیچ
 شهیهم   یمجموعه آموزشبازهم    م،یمتقابل استفاده کن سنجی  اعتبار   اینگهدارنده  تکنیک  از    اگر

 
1 Cross-Validation 



 
 فصل پنجم: انتخاب و ارزیابی مدل                                                                                 215

 

  ی مجموعه آموزش  نیاختالف اندازه ب  لیبه دل  1بایاس   نیتخم   ،رواز این.  خواهد بود  Dکوچکتر از
  استرپبوت  یریگنهنمو  کیاست که از تکن   استرپینگبوتراه حل    کی  است.  ریناپذاجتناب  Dو  

مجموعه    کیاسترپ  نمونه، بوت 𝑚 یحاو 𝐷 مجموعه داده  کیکند. با توجه به  ی استفاده م 
رابعد  مرتبهانتخاب شدن در    یبرا  یفرصت  هنوزکه    یطوربه 𝐷 و سپس قرار دادن آن در �́� کردن آن در   و رونوشت  𝐷  نمونه از   کی  یبا انتخاب تصادف �́� داده باشد،  ی   یبردارنمونه  داشته 
 �́� استرپبوت  یبردارنمونه  یهامنجر به مجموعه داده  مرتبه  𝑚فرآیند با    نیکند. تکرار ای م

ظاهر  �́� ممکن است در 𝐷 ها دراز نمونه  یبرخ  ،ین یگزیجا  لیشود. به دلینمونه م 𝑚 شامل
  ع یسر نیتخم  کی اگربار ظاهر شوند.  کیاز  شیممکن است ب گرید یکه برخ  ینشوند، در حال

−1)نوبت برابر با   𝑚 : شانس انتخاب نشدن درمیانجام ده 1𝑚)𝑚 رو با گرفتن  است و از این
 حد داریم:

lim𝑚→∞ (1 − 1𝑚)𝑚 = 1𝑒 ≈ ۰.368 

،  رواز اینشوند.  یظاهر نم   �́�در مجموعه داده    یاصل  یها% از نمونه36.8  بایکه تقر  یمعن   نیا  به
به    م،یاستفاده کن   یش یبه عنوان مجموعه آزما  𝐷\�́�و    یبه عنوان مجموعه آموزش  �́�از   میتوانی م

 ی هااز نمونه  م،یکن   یابیارز  𝐷  ی رو  میخواهیکه م  یو هم مدل واقع  شدهیابیکه هم مدل ارز  یطور
ل  که شام   میجداگانه دار  آزمونمجموعه    کیما هنوز    ن،ی. عالوه بر اکنندی استفاده م  𝑚  یآموزش
1حدود  
بدست آمده    ی ابیارز  جهیشود. نتی آموزش استفاده نم   یاست که برا  ی اصل  یهااز نمونه  3

 .شودیم  دهینام  2سه یخارج از ک نیتخمروش    نیاز ا
روش    چیکه ه   یزمان  ایاست که مجموعه داده کوچک باشد    د یمف  ی زمان  نگیاسترپبوت
آزما  یآموزش  یهامجموعه  م یتقس  یبرا  یمؤثر عالوهود  وج  یشیو  ا  ندارد.    ن،یبر 
  روش   یتواند برایکند که م  جادیرا ا  یمتعدد  یهاتواند مجموعه دادهیم  نگیاسترپبوت
با    یاصل   یهاداده  ع یکه توز  ییوجود، از آنجا  نیباشد. با ا  دی مف   یگروه  یریادگیمانند    ییها

 ی هاکه داده  یزمان  ن،یبنابرا.  است  دارای بایاس  زین  نیکرده است، تخم  رییبوتاسترپ تغ 
 . شودیمتقابل استفاده م سنجیو اعتبار  رندهدا آن از نگه یاغلب به جا م،یدار  یفراوان

 ییابرپارامترها و مدل نها میتنظ
الگور تنظ  میتنظ  یبرا  ییپارامترها ابر  یدارا  یر یادگی  یهاتمیاکثر  و    ی پارامترهاابر  م یهستند 

و انتخاب مدل    یابیرو، ارزنی. از اشوندیبا عملکرد متفاوت منجر م  ییهامختلف اغلب به مدل 
 

1 estimation bias 

2 out-of-bag estimate 
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.  دباشیم  زیپارامترها نابر  تنظیمبلکه در مورد    ست،ین  یریادگی  یها تمیفقط در مورد انتخاب الگور
را    یپارامترهاابر  افتنی  ندیفرآ   های آرگومان پارامترها  ابر  .ندیگویم  1هاپارامترابر  میتنظمناسب 

آن   هستندمدل   مقدار  شر  هاکه  از  فرآقبل    یهاتم یالگور  دی. کلشودی م  میتنظ  یریادگی  ندیوع 
  ب یترک  نییتع  ندیفرآ   هاپارامترابر  م یتنظبه عبارت دیگر،    پارامترها است.ابر  میتنظ  ن،یماش  یریادگی

 میعملکرد مدل را به حداکثر برساند. تنظدهد تا  ی پارامترها است که به مدل اجازه مبراز ا  یمناسب 
 ها است. عملکرد از مدل  یخراج حداکثرتنها راه است  ابرپارامترها  حی صح  بیترک

  تم یپارامتر و انتخاب الگور ابر  میتنظ  نیب  یتفاوت اساس   چیخوانندگان ممکن است فکر کنند ه
را    جی نتا  نیرا که بهتر  یو ما مدل  شودیم  یمدل منته  کیپارامتر به  ابر  میوجود ندارد: هر تنظ

حال،   نیاست. با ا  حیاساسا صح  ده یا  نی. امیکن یم  انتخاب  ییبه عنوان مدل نها  کندی م  جادیا
دارد  لمشک  کی آنجا   ،وجود  اغلب    ییاز  پارامترها  حقیقی که  آزما  2مقدار  تمام    شی دارند، 

اندازه    کیمحدوده و    کی  در عمل ما معموال  ،رواز این است.    رممکنیغ  هاپارامترابر  ماتیتنظ
، ۰.۰5[ و اندازه گام ۰،  ۰.2ال، محدوده ]وان مثبه عن  .میکن یم نییپارامتر تعابرهر  یگام را برا

و   یمحاسبات  نهیهز  ن یب  3سنجی هم  ن یشود. چن ی م   دیپارامتر کاندابر  م یتنظ  نجکه منجر به تنها پ
 نهیپارامتر انتخاب شده معموال بهابر  میکند، اگرچه تنظی م   ریپذرا امکان   یر یادگی  ن،یتخم   تیفیک
  ار یتواند بسی پارامتر هنوز مابر  میتنظ  ،سنجیهم  نین پس از انجام چ  یحت  ت،ی. در واقعستین

سه   یدارا  تم یکه الگور  دی. فرض کن می انجام ده  ایساده  برآورد  کی  م یتوانیباشد. م  زیبرانگچالش 
  یبرا  دیبا  رواز این  رند،یگی را در نظر م  دیتنها پنج مقدار کاند  ها از آن  پارامتر است و هر کدامابر

53  یشیو آزما   یهر جفت مجموعه آموزش =   ی ریادگی  یهاتمی. الگورمیکن   یاب یمدل را ارز  125
 یهستند که منجر به حجم کار  تنظیم  یبرا  یادیز  اریبس  یا پارامترهابر  یقدرتمند اغلب دارا

 . شودی پارامترها م  م یاز تنظ  سنگینی
برنامه   هاپارامترابر  میتنظ  تیفیک بااست  یاتیح  یواقع  یایدن  یکاربرد  یهااغلب در    این   . 
 م یتنظ  ی برا  عمده  دو راهطور کلی  به.  ستین  یکار آسان  ابرپارمترهامناسب از    بیانتخاب ترکحال،  

 : ها وجود داردآن
ا  : پارامترابر  یدست  میتنظ ▪ ترک  ن یدر  به صورت   پارامترهاابرمختلف    یهاب یروش، 

آزمایم  میتنظ  یدست و  ای م  شی شوند  در   ندیفرآ  کی  نیشوند.  و  است  خسته کننده 
به    .باشد  یتواند عملیامتحان وجود دارد، نم   یبرا  یادیز  یپارامترهاابرکه    یاردمو

مدل را   کی  دیبا  م،یکن ی مختلف را امتحان م  یپارامترهاابرهر بار که ما  عبارت دیگر،  
و   م یکن   ین یبش یپ  یاعتبارسنج  یهاداده  یرو  ،میده، آموزش  یآموزش  یهاداده  یرو

 
1 Hyperparameter Tuning 

2 real-valued 

3 trade off 
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محاسب   یاعتبارسنج  معیارسپس   زاین کار  .  میه کن را  تعداد    درپارامتر  برا  یادیبا 
ممکن است که    قیعم  یعصب   یهاشبکه  ای  یادگیری گروهیمانند  ه  ایدهیچیپ  یهامدل 

 !کندیحل م  رقابلیغرا    یدست  فرآیندچند روز طول بکشد،  فرآیند یادگیری  
خودکار  ا ر ندیکه فرآ یتم یروش با استفاده از الگور  نیدر ا :پارامترابرخودکار    میتنظ ▪

جستجوی تصادفی، جستجوی شبکه    شوند.ی م  دایپ  نهیبهی  پارامترهاابرکند،  یم  نهیو به
 متر هستند. ا ای تنظیم خودکار ابرپارسازی بیزی نمونهو بهینه

 ای جستجوی شبکه

. هر تکرار میکن ی م  جادیا  پارامترهاابر  یممکن برا  ریاز مقاد  یا، شبکهایشبکه   یدر روش جستجو
ترت  پارامترهاابر  از  یب یترک به  ای امتحان م  یخاص  بیرا  بر رو  ن یکند.  را  از   یب یهر ترک  ی مدل 

مدل را با    نیبهتر  ت،ی. در نهاکندی و عملکرد مدل را ثبت م  دهدی ممکن برازش م  یابرپارامترها
را امتحان    پارامترهاابر  باتی تمام ترکجایی که این روش  از آن   گرداند.ی برم   پارامترهاابر  نیبهتر
 دهد.ی م  شی محاسبات را افزا  یزمان  یدگیچیرو پنیاز ا  ،کندی م

 جستجوی تصادفی

صورت  ها بهگیری از فضای ابرپارامترای، نمونهیک روش ساده برای جایگزینی جستجوی شبکه
های مرتب در تمام مجموعه مقادیر در فضای  تصادفی است. به عبارت دیگر، به جای آزمایش

مقادیر است  بهتر  نمونه    مسئله،  فضای  از  کل  شوند.تصادفی  آزمایش  و  روش    انتخاب  در 
  یب ی. هر تکرار ترکمیکن ی م جادیا پارامترهاابر یممکن برا ریاز مقاد یاشبکه  ،یتصادف یجستجو
  یب یترک  تیو در نها  کندیعملکرد را ثبت م  کند،یشبکه امتحان م  نیرا از ا  پارامترهاابراز    یتصادف 

  .گرداندیبرم  دهند،یعملکرد را ارائه م  نیبهتراز ابرپارامترها را که  
 سازی بیزی بهینه 

ما  به عبارت دیگر،  است.    یسازنهیبه  مساله  ک ی  ،مدل  یمناسب برا  یهاابرپارامتر  افتنیو    میتنظ
  ی سازنهی. بهمیمدل، تابع ضرر مدل خود را به حداقل برسانی  هاابرپارامتر  رییبا تغ  میخواهی م
 ی زیب  یسازنهی. بهمیکن   دایپ  هاگامرا در حداقل تعداد    نهینقطه کم کند تا  یبه ما کمک م  یزیب

که در   کندی م  تیهدا  یرا به مناطق  یریگکه نمونه  کندیاستفاده م  1فراگیری تابع    کیاز    نیهمچن 
سازی  مفهوم اصلی بهینهطور کلی،  به  محتمل است.  یمشاهدات فعل  نیآن بهبود نسبت به بهتر

طور تصادفی برخی از نقاط را جستجو کردیم و بدانیم که برخی از این اگر به"  بیزی این است که: 
 .ها نیاندازیم؟"تر از سایرین هستند، چرا نگاهی به آننقاط امیدوارکننده

 
1 acquisition function 
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ها  مقادیر ابرپارامترطور معمول در رسیدن به مجموعه مطلوب  به   سازی بیزیبهینه
هایی که به عقیده وی هیچ  ی از فضای پارامترتری نیاز دارد، چرا که مناطقبه تکرار کم
   .گیرددیده می کند را ناکمکی نمی

  چراکه .نسبتا ناکارآمد هستند  زین   ای و جستجوی تصادفیی جستجوی شبکههاروش
برا  یبعد  یپارامترهابرا نتا  یابی ارز  ی را  اساس  نم   ی قبل  ج ی بر  جستجوکنند یانتخاب    ی . 

اغلب زمان    جه،یاست و در نت  اطالعیگذشته ب  یهایابی کامال از ارز  یو تصادف  یاشبکه
   .د نکن ی»بد« م یپارامترهابرا  یابیرا صرف ارز  یقابل توجه

 ارزیابی کارآیی
وکار  داران کسب همه مخاطبان از جمله سهام   د،یکن ی م  جادیا  نی ماش  یریادگی مدل    کیهر زمان که  

مدل    کیمدل کدامند؟ دقت    یابیارز   یارهای؟ معاست  مدل چگونه  ییسوال دارند، کارا  کیتنها  
  موثر  تخمین یهاها، نه تنها به روشمدل  میتعم  تیقابل یابیارز یبرابه عبارت دیگر،  ست؟یچ
را   میتعم   ییکه بتوانند توانا  م یدار  ازین  زین  کارآیی  یارهایمع  یبلکه به برخ   م،یدار  ازین  کارآمدو  

  ج ی هستند و نتا  مسائلمتنوع    یهاواستهمختلف منعکس کننده خ  کارایی  ی ارهایکنند. مع  تعیین
است که به   یمفهوم نسب   کیمدل    ک ی  تیفیک  گر،یکنند. به عبارت دیم  دیتول  ار  یمتفاوت  یابیارز

 دارد.  یکار بستگ ازین  نیها و همچن داده،  تمیالگور
  شما به توسعه و   رو،نی. از ادیمدل را اصالح کن   کندیبه شما کمک م  افتهیمدل توسعه   یابیارز
مدل    نهیبه  یی)کارآ  دیبرس  نهیمدل به  ییکه به سطح کارآ   یتا زمان  دیدهیمدل خود ادامه م  یابیارز

  ییکه به کارآ  دیتوان دیداده را م  گرانلیاز تحل  یاری!!(. بسستین  یدرصد  1۰۰دقت   یبه معنا
اهم   یابی ارز  یارهایمع  ایمدل   مدهندینم   یتیمدل  شما  برا  𝑛  دیتوانی.  را  مدل   ک ی  ی تعداد 

و  است؟    یانتخاب شود، سوال اصل  دیکدام مدل با  کهن یاما ا  د،یکن   جادیمجموعه داده خاص ا
 سوال هستند.  نیها جواب ا مدل   یابیارز   یارهایمع

𝐷ه  مجموعه داد  ک ی  ،ین یبش یمسائل پدر   = {(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), … (𝑥𝑚, 𝑦𝑚)}   که
 𝑓رنده یادگی  کی  کارآیی  یابیارز  یبرااست را داریم.    𝑥𝑚مونه برچسب واقعی برای ن  𝑦𝑚در آن  

 .میکن ی م  سهیمقا آن  𝑦حقیقی  آن را با برچسب   𝑓(𝑥) ین یبش یپ
.  دیمدل را انتخاب کن   یاب ی ارز  یارها یمع  دیتوانی با توجه به هدف و دامنه کسب و کار خود، م

  گویانه پیش   یهاانواع مختلف مدل   دیا باابتد  م،یکن یصحبت م  گویانه پیش   یهادر مورد مدل  یوقت
  وسته ی وابسته پ  ری. اگر متغمیوابسته دار   یرهای دو نوع مدل بر اساس متغ  ی طور کلبه  .میرا درک کن 
رگرس  کیباشد،   زمان  م یکن یم  جادیا  یونیمدل  متغ  یو    مدل  کیاست،    گسستهوابسته    ریکه 
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مورد استفاده،    کارآیی  اریمع  نیترج یرا   ،شدبا  ونیرگرس  اگر مساله از نوع مسائل  .داریم  بندیدسته
 ( است:MSE)  1مربعات خطا   نیانگیم

𝐸(𝑓; 𝐷) = 1𝑚 ∑(𝑓(𝑥𝑖) − 𝑦𝑖)2𝑚
𝑖=1  

از   برخی  تشریح  و  معرفی  به  بخش  این  ادامه  دسته در  مسائل  در  بندی  معیارهای کارآیی 
 پردازیم.می 

 نرخ خطا و دقت 

 بندی دستهو    دودویی  بندیدستهاز جمله    ،بندیدستهمسائل  ر  د  کارآیی  یارهایمع  نیترمتداول
اشتباه   بندیدسته  یهاخطا نسبت نمونه  نرخهستند.    3و دقت  2(، نرخ خطاچندکالسهچندگانه )

 ها درست نسبت به همه نمونه  بندیدسته  یهاکه دقت، نسبت نمونهیدر حال  .ها استبه همه نمونه
 2۰  بند(مدل )دسته و   وجود داشته باشد 𝑥1۰۰تا    𝑥1از    ونهم ن   1۰۰اگر    به عنوان مثال،  است.
با توجه به مجموعه    خواهد بود.  1۰۰/2۰=۰.2خطا    نرخگاه  آن   ،بندی کنددسته   یدرسترا بهنمونه  
 صورت زیر:، نرخ خطا را به𝐷داده 

𝐸(𝑓; 𝐷) = 1𝑚 ∑𝔩(𝑓(𝑥𝑖) ≠ 𝑦𝑖)𝑚
𝑖=1  

 :میکن یم   فیرعتصورت زیر  و دقت را به

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦(𝑓; 𝐷) = 1𝑚 ∑𝔩(𝑓(𝑥𝑖) = 𝑦𝑖)𝑚
𝑖=1  

                                    = 1 − 𝐸(𝑓; 𝐷) 
 گرداند.صورت بر می  در غیر این  ۰را برای درست و  1است که    4گرتابع نشان   𝔩که در آن ).(

 F1صحت، فراخوانی و 

 ،کنیماستفاده می دقت  در اغلب اوقات از نرخ خطا و    م،یکن   ی ابی رزمدل را ا  کی  دیکه با  یزمان
، چگونه قابل اعتماد استاست که مدل ما چقدر    نیا  میکن   یآن تمرکز م  یکه عمدتا رو  یزیاما چ

 
1 Mean Squared Error 

2 Error Rate 

3 Accuracy 

4 indicator function 
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  بدون دارد.    یریپذو چقدر انعطاف   )قابلیت تعمیم(   کندیمجموعه داده متفاوت عمل م  کی  یرو
از را    یکامل  ریتصو  شهیدر نظر گرفته شود، اما هم   دیباکه    است  یمهم بسیار    اریشک دقت مع
 .دهدیارائه نم کارآیی مدل  

مطابق و    یدرستها بهدادهمدل از  است که    نیاست، منظور ما ا  قابل اعتمادمدل    مییگوی م  یوقت
  ی واقع  ریانجام شده توسط آن به مقاد  یهاین یبشیپ  ،نیبنابرا  .است  یری بدست آوردهگادیخواسته  

ها داده  تواندی، اما نم شود  یمدل ممکن است منجر به دقت بهتر   در برخی موارد،  است.  کینزد
بدان    نیدارد. ا  یف یها متفاوت هستند، عملکرد ضعکه داده   یزمان  نیدرک کند و بنابرا   یدرسترا به
محدود   رو استفاده از آن را  نیو از ا  ستین  قابل اعتماد و قوی  یاست که مدل به اندازه کاف  یمعن 
 کند.ی م

را به عنوان   وه یه هر مک  می مدل دار  کیو    میپرتقال دار  2۰و    بیس  ۹8۰به عنوان مثال، ما  
و بر اساس معیار    است  1۰۰۰/۹8۰=%۹8دقت مدل    رواز این.  کندیم  بندیدسته  بیس  کی

در    اهوهیم  ین یبش یپ  یمدل برا  نیاز ا  ما  اگر  . با این حال،میدار  قیدق  اریمدل بس  کی ما  دقت،  
کالس را    کی  تواندی مدل تنها م  نیا  چرا که  .شد  میمواجه خواه  کستبا ش  م،یاستفاده کن   ندهیآ
 کند.   ین یبش یپ

کند و چگونه ی ها را درک مچگونه داده  نکهیا  به عنوان مثالکامل از مدل،    دریافت تصویری
  ن، یبنابرا  .کندیکمک م  کند و به بهبود آنی مدل کمک مما از    قیکند، به درک عم  ین یبشیتواند پی م

 دیخواهیچگونه م  رواز اینآورد،  یرا بدست م  % ۹۰که دقت    دیاکرده   جادیرا ا  یمدل  دیفرض کن 
طور مشابه،  به .میاشتباه شوآن متوجه  دیاشتباه، ابتدا با کی حیتصح یبرا د؟یآن را بهبود ببخش

 ن یابا این حال،  .مینگاه کن  یرتقیعملکرد مدل در سطح عم  یِبه نحوه دیباما بهبود مدل  یبرا
در نظر گرفته  نیز    یگرید  یارهایرو معنیو از ا  دیآیدقت بدست نم معیار  تنها با نگاه کردن به  کار  
 ها هستند.هایی از این معیار نمونه 1Fو    2، فراخوانی 1معیارهایی همانند، صحت  شود.ی م

نیاز به چهار ترکیب از کالس    بندی دستهمدل    کی  کارآیی  یابیارزبرای محاسبه معیارهای  
بینی با عناوین، مثبت راستین، مثبت کاذب، منفی راستین و منفی کاذب  واقعی و کالس پیش 

 جایی که:(.  1-5نشان داد )جدول    3ریختگی ها را در یک ماتریس درهمتوان آن داریم که می
"بله" را    هم  مدل  " بود،بله"  ی کالس مقدار واقع  یوقت  به عنوان مثال،  (:𝑻𝑷) راستین  مثبت •

 (درست ی نیبشیپ ی عنی کرد )  ینیبشیپ

 
1 precision 

2 recall 

3 Confusion Matrix 
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مدل  اما    "نه" بود،  ی کالسکه مقدار واقع   یزمان  یعن ی  به عنوان مثال، :  (𝑭𝑷)مثبت کاذب •
 اشتباه(   ی نیبشیپ ی عنی کرد ) ینیبشی " را پبله"
ه" را  مدل "ن اما  " بود،  بله"  ی کالسکه مقدار واقع  یزمان   به عنوان مثال، :  (𝑭𝑵)منفی کاذب •

 اشتباه(  ی نیبشیپ ی عنی کرد )  ینیبشیپ
  هم   مدل و    بود  " نه"  ی کالس که مقدار واقع یزمان یعنی  به عنوان مثال، :  (𝑻𝑵)راستینمنفی   •

 (. درست   ی نیبشیپ  یعنی کرد ) ین یبشیرا پ "نه"
 ریختگی ماتریس درهم 1-5جدول 

   شده بینیکالس پیش
   مثبت  منفی  

 منفی کاذب 

(FN) 
 ن راستیمثبت 

(TP) 

کالس واقعی مثبت 
 

 منفی راستین 

(TN) 
 منفی کاذب 

(FP) 
 منفی 

 را تعریف کنیم:  F1توانیم معیارهای صحت، فراخوانی و  حال، بر این اساس می 
اشاره   راستینموارد مثبت از کل موارد مثبت    ین یبش یمدل در پ  کی  ییتوانابه    .فراخوانی •

 :کندی م

فراخوانی  = 𝑇𝑃𝐹𝑁 + 𝑇𝑃 

 شود؟ ی کجا استفاده م در    فراخوانی 
  بهاست.    اد یکاذب ز  منفی  یهانهیاست که هز  یمواقع  ی برا  یخوب  ار یمع  فراخوانی

در تشخ مثال،  به بستری  مار یب   صی تشخ  ایتقلب    ص یعنوان  تراکنش  نیاز  اگر   .
منشو  ینی بشیپ متقلبانهریبه عنوان غ متقلبانه آن  براید، عواقب  بانک    یتواند 

  مار یب  کی. اگر  نیاز به بستری  ماری ب  صی مشابه، در تشخر  طوبه  .بد باشد  اریبس
و    نیازی به بستری نداردشود که  ینیب شیرا انجام دهد و پ   شیآزما نیاز به بستری

 باال خواهد بود.   اریکاذب بس یمربوط به منف  نهیباشد، هز  یمسر یماریب

 ین یبشیمثبت پ که به عنوان ییهانمونه  نیرا در ب راستیناز موارد مثبت  یکسر .  صحت •
 دهد:، نشان می اندشده 

صحت  = 𝑇𝑃𝐹𝑃 + 𝑇𝑃 
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 شود؟ ی کجا استفاده م در    صحت 
هز  مواقعی  یبرا  یخوب  اریمع  صحت ز  یهانهیاست که  به    ادیمثبت کاذب  است. 

مثبت کاذب    ،  هرزنامه  لیمی ا  صی هرزنامه. در تشخ  ل یمیا   صیعنوان مثال، تشخ
ا ا  یمعن  نیبه  که  غ  یل یم یاست  )منف نامهرزریکه  است  عنوان  راستین  یه  به   )

پ )هرزنامه  شناساینی بشی هرزنامه  اگ  ییشده(  است.  مدل    صحت  ر شده  در 
 مهم را از دست بدهد.  یهالیمیهرزنامه باال نباشد، کاربر ممکن است ا  صیتشخ

• F1.  دارید  فراخوانیو    صحت  نیبه تعادل ب  ازی اگر ن  F1  استفاده است  یبرا  ی بهتر   اریمع  .
دو، در   نیا  ن یب  کیهارمون  ن یانگیرا با محاسبه م  فراخوانیو    صحت  F1  اده،به زبان س

= F1 :کندی م  بی ترک  معیار  کی 2× صحت  ∗ فراخوانی 
+صحت   فراخوانی 

 تمرکز کنید  راستینهای بینیبر پیش : 2مندیو ویژه 1حساسیت 

کنند. ی تمرکز م  درست  یهاین یبشیاست که هر دو بر نسبت پ  ن یا  مندیهژ یو و  تیحساس  تیماه
  یهاین یبشیکل پ  شهیدرست و مخرج هم   یهاین یبشیپ  یبرا  یاریمع  شهیصورت هم   ن،یبنابرا

را از تمام    راستین  شدهین یبش ی پ  یهانسبت مثبت   تی که حساسی متناظر آن کالس است. در حال
  از  را  راستین  شدهین یبش یپ  یها ی نسبت منف  ،مندیهژ یو  کند،یم   یریگاندازه   یواقعمثبت    ریمقاد

  تی و حساس  راستین  ینرخ منفهمچنین  را    مندیهژ یو  .کندی م  یر یگاندازه   یواقع  یمنف   ریتمام مقاد
 نامند. یم  راستیننرخ مثبت را  

 . استمنفی کاذب    نیینرخ پا  یباال به معنا  تیحساسکند.  یکاذب مقابله م  یبا منف  تی حساس
 شده است:  ین یبش یپ  یدرست  است که به  راستیننسبت موارد مثبت    تیحساسبه عبارت دیگر،  

حساسیت  = 𝑇𝑃𝐹𝑁 + 𝑇𝑃 = 1−  نرخ منفی  کاذب 
 . هستند  کسانی  یاضی از نظر ر  تیو حساس  فراخوانی  هایمعادله که    دیتوجه داشته باش
 شود؟ ی کجا استفاده م حساسیت در  

 .دن دار  ییباال تیاولو هامثبت بندیدستهکه  زمانی
 ها. دگاهدر فرو یت ی امن یهایعنوان مثال: بررس به

 
1 Sensitivity 

2 Specificity 
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  . استمثبت کاذب    نیینرخ پا  یباال به معنا  مندیهژ یوکند.  یبا مثبت کاذب مقابله م   مندیهژ یو
 اند: شده  ین یبش یپ  یاست که به درست  راستین  یهای نسبت منف  مندیهژ ی وبه عبارت دیگر،  

ویژهمندی = 𝑇𝑁𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 = 1−  نرخ مثبت کاذب 
 شود؟ ی کجا استفاده م در   مندی ویژه 
 .دارند  ییباال تیاولو هامنفی بندیدستهکه  نیزما

 . معالجهقبل از  یسالمت تی وضع  صیعنوان مثال: تشخ به

 بندی دستهبرش در مدل  کردیرو

را    دادیعدم وقوع آن رو  ایمدل به شما احتمال وقوع    ، آندیده ی را توسعه م  یهر زمان که مدل 
. به عنوان مثال، اگر احتمال دایجاد کنی  بدست آمده  برش در احتمال   کی  دیتوانیشما م  . دهدی م
پ  ۰.5۰از    شیب آنگاه  است. معموال همه   ۰  بینیپیش   صورت  نیا  ریدر غ  و  1  ین یبش ی باشد، 

با این .  باشدمی  ۰.5۰فرض    شیاحتمال پ  یدارا  کتابخانهافزار و  موجود در هر نرم  یهاتم یالگور
 خواهیدمیاگر  .  دیده  رییخود تغ  یتجار  را با توجه به هدف  این نقطه برش  دیتوانیمشما    حال،

در    قصد داریدو اگر    دیرا انتخاب کن   ۰.5۰  ری برش ز  دیتوانی م   د،یداشته باش  یشتریب  سکیر
 .دیرا انتخاب کن   ۰.5۰  یبرش باال  دیتوانیم  ،دیاجتناب کن   سکیخود از ر  ین یبش یپ

 خالصه فصل
  یریادگی"مدل"    کی  جادیا  ی ا براهداده  یاست که بر رو  یاهیرو  نیماش  یریادگی  تمیالگور ▪

 .شودی اجرا م  نیماش

  ی است که بر رو  نی ماش  یریادگی  تمیالگور  کی  یخروج  نیماش  یریادگی"مدل" در    کی ▪
 .شودیها اجرا مداده

  ی گرید  تمیشما را بهتر از هر الگور  نیماش  یریادگی  مسائلتمام    یواحد  تمیالگور  چیه ▪
 کندیحل نم 

نشان دهد    یآموزش  یهارا در داده  یخوب  اریعملکرد بس  ین یماش  یریادگیمدل    کیاگر   ▪
  ی عمل کند )خطا  فی ضع  دی جد  یهاداده  یرو  ش یآموزش کم( اما هنگام آزما  ی)خطا

 شده است.  برازشش یاست که مدل دچار ب  یامعموال نشانه   نیآزمون باال(، ا

 .است  برازششیب  یبرا  جیرا  لیدل  کی  ، یاز حد قو  شیب  یریادگی   ییتوانا ▪

  م یتنظ  یریادگی  ندیوع فرآها قبل از شرمدل هستند که مقدار آن   یهاها آرگومان رامترابرپا ▪
 .شودی م

ابرپارامترها است که به مدل اجازه   یمناسب   بیترک  نییتع  ندیابرپارامترها فرآ  میتنظ ▪ از 
 تا عملکرد مدل را به حداکثر برساند.   دهدی م
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ادگیری بانظارت ی 6 

 

 بندی چیست؟ دسته ▪

 بندیانواع مختلف دسته ▪

 هاتفاوت بین انواع یادگیرنده ▪

 بندی های دستهآشنایی با الگوریتم  ▪

 رگرسیون چیست؟  ▪

 انواع رگرسیون؟ ▪

    اهداف:
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 بندی دسته
هر اشاره دارد که در آن  کننده  ین یبش یپ  یسازمدل به یک مساله    یبنددسته   ،نیماش  یریادگیدر  

کالس اختصاص  بندی چندبرچسبی بیشتر از یک(  ل همانند دستهئ)یا در برخی مسا  نمونه به یک 
  ب یا دستهب با عنوان هدف، برچسقبل مشخص هستند و اغلها از  شود. این کالس داده می

می  آن  شوند.نامیده  دستهاز  فرآیند  در  برچسب جایی که  در بندی  رویکرد  این  دارند،  ها وجود 
  نگاهدو دیدگاه متفاوت    بهتوان  می  بندیدستهمسائل  به    گیرد.ی یادگیری نظارتی قرار می دسته

بندی  دسته و    1برچسبی بندی تکدسته   هالمستوان آن را به دو  کرد، از دیدگاه تعداد برچسب که می
  بندیدستهو  3دودویی  بندیدسته  مسالهها به دو  از دیدگاه تعداد دستهو    تقسیم کرد  2برچسبی چند 
   شود.تقسیم می   4گانه )چندکالسی( چند 

دستهدسته دو  از  یکی  به  تنها  نمونه  هر  آن  در  دودویی که  پیشبندی  از  شده  تعریف   های 
  یهادسته  فیبا تعر  دودویی  یبندبندی است. دستهدستهترین نوع  شود، سادهاختصاص داده می

از    ایافته ی  میحالت تعم   یبرچسب چند  بندیدسته  .ابدیی چندگانه گسترش م  یبنددستهبه    شتریب
 ی ابرچسب با مجموعه  کی  ی به جا  تواندیاست، چرا که در آن هر نمونه م  یبرچسب تک  بندیدسته

 رتباط باشد.ها در ااز برچسب 

 بندی دسته تعریف  
متغ  ند یآفر  یبنددسته مدل  )   𝑋  دیجد  یورود  یرهای اختصاص  اساس  داده   بندیدستهبر  از    ی آموزش  یهاکه 

 به آن تعلق دارند   ادیاست که به احتمال ز یبه کالس (  ساخته شده است یشده قبل یبرچسب گذار

  یش تعریفهای از پ آموزشی و دستههای  ارتباطی بین نمونهبندی سعی در ایجاد  دسته
بند استفاده  دستهآموزش    یبرچسب برا  یدارا  یهامورد نظر دارد. داده  مسالهشده برای  

خوبی عمل کند و بتواند کالس درست  ورودی جدید به  یها داده  یشود تا بتواند بر رویم
این است که یک تقریب خ آن نمونه را پیش وب برای  بینی کند. به عبارت دیگر، هدف  𝑓(𝑥)  انجام دهد    ین یبشی پنشده در فرآیند آموزش  های دیدهپیدا شود تا بتواند برای داده

 ارد. ها تعلق دو بگوید که نمونه جدید به کدام یکی از کالس

 
1 single-label classification 
2 multi-label classification 
3 Binary Classification 
4 Multi-Class Classification 
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 برچسبیتکبندی  دسته
 ی به هر نمونه ورود  رابرچسب کالس    کیخودکار    طوربه(  یسنت  ای)  یبرچسب تک  بندیدسته

کالس   نیترمحتمل ،یادهیناد  نمونه به هر  ردیگیم ادی بندیک دستهکه در آن  دهدمیاختصاص 
توان به  ی را م  یبرچسب تک   یبنددسته مسائل    ،یمرتبط کند. به طور کلرا  اش است  دسته همان    ای

 .گانهو چند  دودوییکرد: مسائل    میتقس  یدو گروه اصل
مس  حالت  نیترساده  دودویی  بندیدسته  مساله دساز  مجموعه   بندیتهائل  آن  در  است که 
 زیتما  یکالس مثبت و کالس منف  ن یما ب  نه، یزم  نی. در اشودی به دو مورد محدود متنها  ها  کالس 
زن به پزشک    کیاست که    یزمان  بندی دودوییدسته   مسائلمثال ساده از    کی.  میشوی قائل م

 باشد.  یمنف  ا یممکن است مثبت    شیاآزم  جه یکند تا از باردار بودن خود مطلع شود. نتیمراجعه م
نامند. یم  گانهچند  بندیدستهرا    یریادگی  مسالهاز دو باشد،    شتریها بکه تعداد کالس   یزمان

 نمونه هر    . به عبارت دیگر،هستند  منحصر به فردو    مجزاهدف    یهااست که کالس   نیفرض بر ا
چهار نوع    انیدر م  یگروه خون  کی  یفرد دارا  کیمثال،    نکالس تعلق دارد. به عنوا  کیبه    قایدق
A  ،B  ،AB  ای  O   .است 

 بندی دودویی دسته
 بندی  طور اساسی دسته بهشوند.  یم  یبنددسته  گروهبه دو    ورودی  یهااست که در آن داده  فرآیندی
از دو گروه   کیبه کدام    پردازد که یک نمونهمی   موضوع  نیابه  است که    ین یبشیپ  ینوعدودویی  
  یامهیشرکت ب  کیتوسط    یکیشود،  ی شما ارسال م   یبرا  لیم یدو ا  دیفرض کن   .تعلق داردکالس  
در مورد    از طرف بانک  ایمیل دیگرو  گردیده است  کند، ارسال  ی خود را ارسال م  غاتیکه تبل
کند،  یم  یبندرا دسته  لیم یدو ا  لیم یشما. ارائه دهنده خدمات ا  یحساب کارت اعتبارصورت 

 ن یا  شود. یم  رهیذخ  یاصل  لیم ی دوم در ا  ل یم یشود و ایارسال م  مهابه پوشه هرزن  ل یم یا  نیاول
اسپم و   یکیدو کالس مجزا وجود دارد    رایشود، زیشناخته م  دودویی  یبنددستهعنوان  به  ندیآفر
بند دودویی  یک دسته 1شکل  است. دودویی یبنددسته  یک مساله نی، انی. بنابرااصلی یگرید

 دهد.  را نشان می 

 

 )تشخیص هرزنامه(  بندی دودوییتهسد 1شکل 



 
ها و ابزارها: مبانی، مفاهیم، الگوریتمیادگیری ماشین و علم داده  228  

 
 

 بندی چندگانه )چندکالسه(دسته
یا  چند  یبندهدست دستهگانه  به کالس   یبندچندکالسه،  برخالف    یهاعناصر  است.  مختلف 
ها ندارد و ، محدودیتی در تعداد کالس استتنها دو کالس  محدود به    بندی دودویی کهدسته
های  بندی اخبار در دستهانجام دهد. به عنوان مثال، دستهاز دو کالس را  بندی بیشتواند دستهمی 

براساس موضوع و طبقهکتاببندی  مختلف، دسته  در یک تصویر ها  بندی حیوانات مختلف 
با این حال،    .بندی چندگانه(ای از دستهنمونه  2)شکل    بندی چندگانه هستندهای از دستهنمونه

مدل مورد استفاده  تعداد  بندی نیاز دارد،  مدل برای دستهبند دودویی تنها به یک  که دستهدر حالی
بندی  بندی دارد. در ادامه دو تکنیک الگوریتم دستهنه بستگی به تکنیک دستهبندی چندگادر دسته

 چندگانه را شرح خواهیم داد. 

 
 بندی فیلم براساس موضوع( بندی چندگانه )دستهدسته 2شکل 

 1( یهمقابل بقیک در مقابل همه )یک در 

 یبرا ییدودو بندیدسته تمیشده از الگور استفاده یروش ابتکار ک یروش یک در مقابل همه، 
 نیبه چند  کالسیمجموعه داده چند    کی  میشامل تقس  کیتکن   نی. ااست  چندگانه  هایبندیدسته

 Nبا  مجموعه داده    یبرا  یک در مقابل همه،  بندیدستهدر  است.    دودویی   مسائلمجموعه از  
آموزش    ییدودو  هایبنددسته  کیهر از    سپس،  . میکن   ایجادرا   ییدودوبند  دسته  N  دی اکالس، ب

دهد  ین یبش یپرا    یکتا    ندیبی م با  به  .انجام  مثال،  مسالهعنوان  یک  داشتن    بندیدسته   وجود 
را    بندی دودویی برای حل این مسالهدسته ،  یقرمز، سبز و آب  یبا مجموعه داده ها  چندکالسی

 :انجام داد  ریز  ورتصبهتوان  ی م
 مقابل سبز/آبیقرمز در مساله اول:   •

 آبی در مقابل سبز/قرمزمساله دوم:   •

 
1 One vs. All (One-vs-Rest) 
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 سبز در مقابل آبی/قرمز مساله سوم:   •
 1یک در مقابل یک 

است که   یهااز روش  گرید ، یکی کیدر مقابل  کیرویکرد در مقابل همه،  کی رویکردمانند ه
کند. ی استفاده م  کالسیچند    یهامجموعه داده  یدبن دسته  یبرا  ییدودو  یبنددسته   تمیاز الگور

  میتقس  دودویی  یبنددسته  ای از چندمجموعهبه    کالسیچند    یها مجموعه دادهدر این روش نیز،  
𝑁 کالس، تعداد:  Nای با بندی یک در مقابل یک، برای مجموعه دادهدر دسته  .شودی م ∗ (𝑁 − 1)

2  

مجموعه   کیبه    یمجموعه داده اصل،  یبنددسته  کردیرو  نیابا استفاده از    شود.بند ایجاد می دسته
عنوان مثال، با در نظر به  گیرد.قرار می   گریهر کالس در مقابل کالس د  شود که تبدیل می  داده

در   کی  کردیرو،  ، قرمز، سبز و زردیآب  با چهار کالس  کالسیمجموعه داده چند  یکگرفتن  
 کند:یم  میتقس  دودوییمجموعه داده    6آن را به    کیمقابل  
 قرمز در مقابل سبز مساله اول:   •

 قرمز در مقابل آبیمساله دوم:   •

 قرمز در مقابل زردمساله سوم:   •
 سبز در مقابل زرد مساله چهارم:   •

 آبی در مقابل سبزمساله پنجم:   •

 آبی در مقابل زرد مساله ششم:   •

 کالسیتکبندی دسته
از هر کالس    ییهابا حضور نمونه  بند،ته سد  می، تابع تصم گانهو چند  ینریبا  بندیدسته مسائل    در
کالس    ن یاز چند  یکیدر    ،دیهر نمونه جد  ی بندطبقه  یمرتبط برا  یهاتمیو الگور  شودی م  یبانیپشت
  یهاداده   هاتن   ،یصنعت  یهاستم ی مانند سه  هاییاند. در کاربردشده   یطراح   شدهف یتعر  شیاز پ

  کهحال آن  کنند،ی عه را مشخص ممطال  مورد  یکیزیف  ندیعملکرد فرآعادی    یهاموجود حالت
 ی. وقتندیآی بدست م   یبه سخت  یبحران  یهات یناکارآمد و وضع  یهامربوط به حالت  یهاداده

فرآ به  تشخ  یصنعت  یندهاینوبت  طور کل  شود،یم   ونفوذ  نیماش  خطاهای  صیو  تعداد  ،  یبه 
 ن یه هم دود نباشد. بممکن است مح  دیشده جد  جادیتعداد حمالت ا  شیافزا  و  یخراب  یهاحالت 

توسعه    تک کالسیحل مسائل    یرا برا   ییهاتمیاست که محققان در چند سال گذشته الگور   لیدل
 .کالس منفرد اشاره دارد  کیموجود فقط به    یها اند که در آن مجموعه دادهداده

 
1 One Vs. One 
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ها  . آنرندیگیم  ادیمورد مطالعه را    ستمیس  یعاد  یرفتار  یها ، حالت کالسیتک   هایبندطبقه
موجود   یکه در مجموعه داده آموزش  یدیجد  یهانمونه  شیرا به منظور آزما  یریگمیتوابع تصم 

 دورافتاده و نقاط    رندیرا بپذ  یعاد  یهاکه تا حد امکان نمونه  یدهند، به نحویتوسعه مرا    ستندین
   (.تعلق ندارد  یمجموعه داده آموزش  مشابه  ع یکه به توز  یاهر نمونه)  کنند  ییشناسا  ار

 و چندگانه بندی دودوییکالسی در مقابل دستهبندی تکدسته
  یمجموعه آموزش  چراکه   ،تفاوت داردگانه  و چند  دودویی   بندیدستهبا    یکالستک  بندیدسته

.  ستیدر دسترس ن  گرید  یهادر مورد کالس  یعاتاطال  چیکالس هدف است و ه  ایفقط شامل اش
دور از هم را به    ایاش  رشیو شانس پذحصور کند  هدف را م  ایاست که اش   یمرز   نییتع  آن  فهیوظ

   حداقل برساند.
متفاوت  به این دلیل    (چندگانه  ای)  ییدودو  یبنداز طبقه  کالسیتک  بندیبه عبارت دیگر، دسته

مشخص   شدهف ی تعر شیها را از همه طبقات از پداده  یمجموعه آموزش ،در مورد دوم که است
 چ یه  . یعنی،وجود ندارد  کالسیتک  بندیدسته در  جامع   ادهمجموعه د  نیاکه  حال آناست.  کرده
  هاینمونه  ،نیبنابرا  .،ندستیموجود ن  وزشدر طول آم  (دیگر  چند کالس  ایاز کالس دوم )  یانمونه

  ن،ی. عالوه بر اشوندی م  بندیدسته کالس    ک یاز    ییهانمونه  تنها با استفاده از  انتظارکالس مورد  
آنجا نمونه   1دهنده تشخیص توابع    ک،یکالس  یبنددسته   مسائلکه    ییاز  براساس  از همه را  ها 
مجموعه داده   کیبه    یژگیو  نیهستند. ا  دهندهتشخیص   یعیبه طور طب  کنند،ی م  جادیا  هادسته

کالس نسبت    کیاز    ییهاکه نمونه  یموثر بسازد. زمان  یریگمیمرز تصم   کیدارد تا    ازیمتوازن ن
 ی ممکن است عملکرد خوب  دهندهتشخیص   یها، روش دارندفراوانی بیشتری    کالس  گریبه د

 به   .  شودوارد عمل می  کالسیبندی تکدسته  جه، یبکار گرفته شوند. در نت  توانندنداشته باشند و ن
باشد،    شده  لیها تشککالس   ی ها از همهاز نمونه  یادیبا تعداد ز  طور خالصه، اگر مجموعه داده

  یکه فراوان  ی. بر عکس، در موارد نامتوازن زمان شودی م  هیتوص  (کالسی چند  ای)  ییدودو  یبنددسته
 .کالسی استتکبندی  راه حل استفاده از دسته  شود،ی کالس خاص مشاهده م  کی  هایی ازنمونه

  ش ی از پ  یهابه دسته   یشیآزما   ینمونه   کی  ص یصرفا تخص  بندیدسته   فهیاوقات وظ  یگاه
با این حال،  کالس خاص است. کیآن به د تعلق در مور یریگمیبلکه تصم  ست،ین شدهف یتعر

دسته از    نیاز چند  یکیداده ناشناخته به    نمونه  کی  بندیدسته  ی چند کالسه سنت  بندیدسته هدف  
تعلق نداشته    هااز آن دسته  ک ی  چیداده ناشناخته به ه  نمونهکه    یاست. هنگام  شدهف ی تعر  شیپ

  ییهاکه شامل نمونه   میدار  یداده آموزشوعه  مجم   کیما    میفرض کن   شود.ی م  جادیباشد، مشکل ا
 جات، یها و سبزوهیناشناخته )در حوزه م  یشیآزما  نمونه  کیاست. اگر    جاتیها و سبزوهیاز م

  دودویی  بندیاز دستهتوان  یداده شود، م   بندیدسته  ی( براین یزمبیس  ای  بیبه عنوان مثال س
دامنه کامال متفاوت باشد   کی از  یشیآزما یهاهداد نمونهاگر  حال. مساله استفاده کرد نیا یبرا

 
1 discriminatory functions 
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  کندیم  بندی دسته  یسبز  ای  وه یگربه را به عنوان م  شهیبند هم طبقه(،  واناتیاز دسته ح  گربه  )مثال
 است. یاشتباه  جهیکه در هر دو مورد نت

 کالسی بندی تککاربرد دسته
 دارند:های زیر کاربرد  نهیبه طور گسترده در زم  کالسیبندی تکدسته
  ، کوپتریهل  ربکسیدر هنگام نظارت بر گ به عنوان مثال،    .نیماش  خطاهای  صیدر تشخ •

. در  نشت نفت صی تشخ نیدر ح ای یاهسته  روگاهی ن کی یات یعمل تیوضع کنترلدر 
شود، اما در درجه اول  ی ممکن را شامل م  یرعادیغ  یهمه رفتارها یمنف دسته نجا،یا

 ن یکنند و همچن   جاد یا   یمردم خطرات  یاست برکن ا، مم بنابرایننادر هستند و    اریبس
هز به  برا  یهانهیمنجر  انتظار  شوند.  استراتژ   یباال  خطاها  .  ستین  یخوب  یوقوع 

حل راه   کی  ن،یماش  یطبق مشاهدات عاد  کالستک  بندیدسته   کیدرعوض، ساختن  
 است.

ب  یهاداده  . یماریب  کی خودکار    صیتشخ • با  داد  "ع یشا"   یهایماریمثبت  ه  نشان 
راحت  شوندی م به  هم گروه  ی که  حال  .شوندیم  یبندبا  توسط    یمنف  دستهکه    یدر 
کردن  شودی م  لیتشک  "نادر"  یهایماریب پر  است،    دورافتاده  دسته.    چراکه دشوار 

هستند که   نادر مارانیو ب است نهیپرهز ارینادر بس ی هایماریمربوط به ب یهاش ی آزما
 باشد.  کم  اهنمونهاز    یطبقه منف  دنشوی باعث م

 .میآوری بدست م   ی را از کاربر فعل  ریتصاو  تنهاما    .تلفن همراه  نشیِکُ  احراز هویتِدر   •
دل  (،کاربران  ریسا)   یمنف  دسته  هاینمونه  چراکه حر  لیبه  به  مربوط    م یمسائل 

 آوری شوند.جمع توان  ی م  یبه سخت  ،یخصوص

 . شبکه یناهنجار صیتشخ یهابرنامه  •

 . یصنعت یهاستمینفوذ در س صیتشخ •

 .1ی زمان یهای سر یتازگ  صیتشخ •

 .یاداخل جمجمه  یالکتروانسفالوگرافهای گنالی از س 2تشنج  لیو تحل هی تجز •

 .(HRI) 3ربات-انسان تتعامال نهیدر زم یبصر ایاش صیتشخ •

  ی ناهنجار  صیتشخ  ،4یتازگ   صیتشخکرد:    یبنددسته   کاربرد کلیدر سه    را  توان این مورادمی 
در تشخفن همراهلت   کنشی  تی احراز هوو   به   دیموارد جد  افتنیهدف    ،یتازگ  صی.  با توجه 

.  باشند  شدهشناخته ن  دیکالس جد  یهااست که داده  یعیطب   نی. بنابرامشاهده شده است  یهانمونه
 

1 time-series novelty detection 

2 seizure 

3 Human-Robot Interaction 

4 novelty detection 
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که آموزش با استفاده    ییجا. از آناست  یرعادیغ  یهاداده  ییشناسا  یناهنجار  صیاز تشخ  هدف
. در  اموزدیبودن را ب  هنجارمفهوم    دیما با  بنددستهشود،  ی انجام م   یمعمول  یگرداننده  یهااز مثال 

او   یها. تنها نمونهشودی م دیی کاربر به طور مداوم تا کی تیهو ،کنشی تلفن همراه تیاحراز هو
 در دسترس هستند.  یمنف  یهانمونه  صیتشخ  یبرا

استفاده میتک  یبند طبقه  یهاتمیالگور  از  زمانی وجود    یفس منکال   شود کهکالسه 
 نشده باشد.   فیتعر یبه خوب ایباشد  فیضعاز آن  یبردارنداشته باشد، نمونه

 برچسبیبندی چنددسته
.  استکالس    یهاو برچسب   یورود  یهانمونه  نیبه استنباط روابط بعالقمند  نظارت  با  یریادگی

  ی اریحال، در بس  نیبرچسب کالس مرتبط است. با ا  کیهر نمونه با    ،یسنت  بندیدسته   مسائلدر  
برچسب مرتبط باشد. به عنوان   نینمونه ممکن است با چند  کی  ،یواقع  یایدن  یوهایاز سنار
بخش  یبنددسته  درمثال،   آ  یاخبار،  عرضه  به  مربوط  اخبار  با   دیجد  فونیاز  هم  اپل،   توسط 

تنها   یهر نمونه به جا  گر،یمرتبط است. به عبارت د   یفناوربرچسب  تجارت و هم با    برچسب
  یریادگی  نه یزم  کی  یبرچسبچند   یریادگی ها مرتبط است.  از برچسب   ی ابرچسب، با مجموعه  کی

  ن یکه در آن هر نمونه با چند  اشاره دارد  یبرچسب چند  یهااز داده  یریادگی است که به    نیماش
 برچسب بالقوه مرتبط است.  

است   نیا  یسنت  گانهچند  ای  دودویی  یریادگیو    یچند برچسب   یریادگی  ن یتفاوت عمده ب  کی
هر نمونه ممکن    . به عبارت دیگر،ستندی ن  مجزا  متقابال  یچندبرچسب   یریادگیها در  که برچسب 
  ،یچندبرچسب   یر یادگی  یدیکل  یهااز چالش  یکی  ن،یبرچسب مرتبط باشد. بنابرا  نیاست به چند

همبستگ  یبرداربهره  یچگونگ از  است.  یهابرچسب   نیب  هایمؤثر  این،    مختلف  بر  عالوه 
 ن یب  یپنهان ذات  یهایهمبستگ  ریثاتحت ت  یچندبرچسب   مساله  ،یبرچسب تک  بندیدستهبرخالف  
 یبرا  تواندی کالس م  کینمونه در    کی  تیکه عضو  . این بدان معناستردیگی ها قرار مبرچسب 

ب  دی آن مف  یهامجموعه برچسب   ین یبش یپ به عنوان مثال،  باال    ماری باشد.  به فشار خون  مبتال 
د  از  شتریب ب  گریافراد  م  یقلب   یماریبه  ابتالی مبتال  احتمال  اما  فردشود،  این  د  ی    یستروف یبه 

 کمتر است.  ایماهیچه 

 یادگیری چندبرچسبی

ساخت  دهید  یهانمونه  یهابرچسب  ین یبش یپ  اب  مرتبط  یبرچسب چند   یریادگی با    ک ی نشده 
و   ینمونه ورود  یفضا  بیبه ترت  𝒴و   𝒳  فرض کنیداست.    یآموزش  یهابر اساس داده  بنددسته
به صورت   𝒴  برچسب    یفضا  ،یچندبرچسب   یریادگیرا نشان دهند. در    یبرچسب خروج  یفضا 𝒴 = {۰,1}𝑘 در آن که شود،ی م  فیتعر 𝑘  مربوط   ایاگر نمونه  ،یعن یها است. تعداد برچسب

  است.   رفص  مقدار آن  صورت  ن یا  ریاست و در غ  1ام بردار برچسب  𝑗باشد، جز    𝑗امبه برچسب  
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داده  ،یسنت  بندیدسته مشابه   مجموعه  به  توجه    یبرچسب چند   یریادگیهدف    ،یآموزش  یهابا 
𝑓(𝒳)  یریادگی → 𝒴  هر نمونه    یهااست که برچسب بند  توسط یک دسته𝑥 ∈ 𝒳  ی ن یبش یرا پ 
𝑥مشخص  نمونه    کی  یبرا  𝑓بند  دسته  ی . به طور خاص، خروجکندی م ∈ 𝒳  :برابر با 𝑓(𝑥) = [𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), … , 𝑓𝑘(𝑥)]𝑇 

𝑓𝑗(𝑥)(𝑗  ، که در آن است = ۰, … , 𝑘)  ی ارتباط  دهندهیک یا صفر است که نشان𝑥    با برچسب 𝑗است.  ام   
  ورودی   نمونه  یفضا  𝒳  توان یادگیری چندبرچسبی را اینگونه نیز تعریف کرد. فرض کنیدمی 

𝒴  را نشان دهد و = {𝓌1, … ,𝓌𝑄}  همچنین، اگر ها باشد.  از برچسب   یحدود مجموعه م  𝔇 = {(𝑥1, 𝑌1), … (𝑥𝑖, 𝑌𝑖)}   متشکلداده  مجموعه ی چندبرچسب   نمونه   𝑛از    ای  (𝑥𝑖, 𝑌𝑖), 𝑥𝑖 ∈ 𝒳, 𝑌𝑖 ⊆ 𝒴    نشان اساس،  دهد،  را  این  از  بر    یچندبرچسب   یر یادگیهدف 
  مرتبطِ   𝑌  یِهارا به مجموعه برچسب   𝑥  نمونه  کیاست که    ℋ  یچندبرچسب   بنددسته   کیساختن  
 .کندیم  نهیرا به  یاب یارز  یارهایاز مع  یو برخ  کرده  نگاشتبا آن  

برای حل    یاصل  کردیشود، دو روی م  یچندبرچسب   یهااز داده  یر یادگیکه صحبت از    یهنگام
  ی ر یادگی  الهسم ابتدا    در رویکرد تبدیل مساله،  .  2انطباق الگوریتم و    1تبدیل مساله   :آن وجود دارد
  یهاسپس با استفاده از روش   وکند  ی م  لیتبد  یبرچسب مسائل تک   یسر  کیرا به    یچندبرچسب 

میموجود    یبرچسب تک   یریادگی آن  حل  انطباق  .پردازدبه  دوم،  رویکرد    ی هاتمیالگور  هدف 
اشند  سروکار داشته ب  یچند برچسب   یهابا داده  توانندی ها مآن  نیموجود است، بنابرا  بندیدسته

به جا الگوریتم،    کنند.  دیتول  یخروج  نیچند  ،یخروج  کیتنها    یو  انطباق  دیگر،  به عبارت 
 دهد.یم  میتعم   یچندبرچسب   یهابا داده  میمقابله مستق  ی را برا  یبرچسب تک  یهاتم یالگور

 رویکرد تبدیل مساله 

 تم یبا هر الگورند  توایاست که م  مساله  لیتبد  کردیرو  ،یچندبرچسب   یریادگیدر    حلراه  نیترساده
ا  یریادگی در  شود.  برچسب   بندیدسته  مسالهروش،    نیاستفاده  مساله  چند    ای  کیبه    یچند 

راهیم   لیتبد  یبرچسب تک  بندیدسته سپس  برا  نیا  یهاحلشود.    ی اصل  مسالهحل    یمسائل 
 ارتباطاست:    یاصل  کردیشامل سه رو  مساله  لیتبد  . روششوندی م  بی ترک  یچندبرچسب   یریادگی

 .5برچسب  یبندرتبه و    4برچسبتوانی مجموعه   ،3دودویی

 
1 problem transformation 

2 adaptation algorithms 

3 binary relevance 

4 label powerset 

5 label ranking 
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 ارتباط دودون  

  شود،ی شناخته م  زین  همه-برابر  در-کی   ی( که به عنوان استراتژ BR)  ییارتباط دودو  کردیرو
مسائل    𝑄ممکن    یهابا کالس   یچندبرچسب   یریادگی  مساله به    𝑄  یبرچسب تک  بندیدستهرا 
𝑄  دودویی  ندهایبدستهکه با آموزش    کندی م  میتقس = (ℎ1, … , ℎ𝑄)  .هر    قابل حل است𝑞 
,𝑞𝜖{1بند )دسته … , 𝑄}  )نییو هدف آن تع  شودی آموزش داده م  یمجموعه داده اصل  یبر رو  

، 𝑥  دینمونه جد  کی  بندیدستهاست. هنگام    نینمونه مع  کی  یارتباط برچسب خاص خود برا
BR  شوند،یم  ین یبشیپ  دودویی  بندهایدستهطور مثبت توسط  را که به  ییهابرچسب   اجتماع  

ℋ توسط:  یچندبرچسب   بندهایدسته. سپس  دهدیم  یخروج = {𝓌𝑄𝜖 𝒴|ℎ𝑄(𝑥) = 1} 

 .شودیم  نییتع

 ی ممکن خط  یهاآن با تعداد برچسب   یدگیچیساده است و پ  یسازادهیپ  یبرا  BRروش  
. ردیگی م   دهیه طور مستقل، نادها را با هر برچسب ببرچسب   نی ارتباط ب  BRحال،    نیاست. با ا

  بندهایدستهشامل  که  شده    ی( معرفCC)  1بنددسته  رهیزنج،  BR  یمنف  یهامقابله با جنبه  یبرا
  مجموعه توانی برچسب  کردیاند. روبهم متصل شده  رهیزنج  کیاست که در امتداد    𝑄  ینریبا

بعد در بخش  امقابل  یبرا  نیگزیجا  یهانهیاز گز  یکی  زین  یارائه شده  با    ی منف  یهاجنبه  نیه 
 است.   BR  کردیرو

 مجموعه توانن برچسب 

هر    (LP)  مجموعه توانی برچسب  کردینمونه، رو  𝑛با    𝐷  یبا توجه به مجموعه داده آموزش
و سپس    ردیگی برچسب در نظر م  کیبه عنوان    𝐷ها را در  از برچسب  یفردمجموعه منحصربه

,min (2𝑄  ها باتعداد کالس .  دهدی را آموزش مبرچسبی  تک   بنددسته  کی 𝑛)  شودیمحدود م  .
دارد.   یها بستگبا توجه به تعداد کالس   یبرچسب تک   بندهایدسته  یدگیچیبه پ  LP  یدگیچیپ
از   یاکه مجموعه  دهدیم  یرا خروج  یکالس  نیترمحتمل  LP  کردیرو  د، یجد  یک نمونه  یبرا

نمابرچسب  در  همبستگنظر  در    تیمز  LPاست.    یاصل  یچندبرچسب   شیها    یهایگرفتن 
است که ممکن است به مجموعه   نیا  کردیرو  نیا  یجنبه منف  کی  ،با این حالبرچسب را دارد.  

 منجر شود.  یکم   یهاکالس همراه با نمونه  یادینامتعادل با تعداد ز  یهاداده

 رویکرد انطباق الگوریتم

با    یهاروش  الگورمسالهانطباق  به  کنندی م  یارشسف  را  یسنت  نیماش  یریادگی  یهاتمی،  طور تا 
خاص   تمیالگور کیتمرکز بر  تیها مزروش نیکنند. ا  تیریرا مد یچندبرچسب  میمفاه میمستق

 
1 Classifier Chain 
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طور همزمان  به  یمجموعه داده آموزش  تمامها از  روش  نیاست که ا  نیا  گرید  تیرا دارند. مز
در    هاتمیالگور  نیرد اعملک  ،یکنند. به طور کلی استفاده م  یچندبرچسب   بنددسته  کی آموزش    یبرا

  شتریب یدگیچیپ متیبه ق نی است و ا مساله لیتبد یهابهتر از روش یواقع یایمسائل دشوار دن
 است.

 بندی چندبرچسبیکاربردهای دسته

که احتماال   یشدند، سوال بعد  یمعرف  یچند برچسب   یبنددستهمرتبط با    یاصل  میکه مفاه  یهنگام
، هدف  بیان شد  ترپیشطور که در  . همان اربرد دارندر کجا کها دآن است که    نیشود ای مطرح م

نمونه داده   کی  یبرا  طمرتب   یهااز برچسب  یامجموعه  ین یبشیپ  ،یچندبرچسب   بنددسته  کی
مند شوند، به بهره   تیقابل  نیتوانند از ایکه م  یحوزه کاربرد  نیبخش، چند  نیا  در  .است  دیجد
 شده است.    دهیکش  ریتصو

 1ه بندی صحندسته 

  ی برا  غیره  ای   اچهیمرتبط مانند کوه، در ییمعنا  یهابرچسب   نییتع  فهیصحنه، وظ  بندیدستهدر  
  ر یتصو  یسازهیاز جمله نما  ها،نه یاز زم  یار یصحنه در بس  بندیدستهداده شده است.    ریتصاو
  یهاستم یاز س  یاریمثال، بس  یحساس به محتوا، کاربرد دارد. برا  ریتصو  بهبودبر محتوا و  یمبتن 

باز  یفعل  تالیجیکتابخانه د به کاربر اجازه   کنند،یم  یبان یبر محتوا پشتیمبتن   ریتصو  یاب یاز  که 
  ی مورد، آگاه  نیکند. در ا  یابی وجو هستند، بازپرس  ریتصو  کی به    هیرا که شب   یریتصاو  دهدی م

  ی ابیجستجو را کاهش دهد و دقت باز  یتواند فضایجو موپرس   ریتصو  ییمعنا  یاهاز برچسب 
  ر یباشد، هر تصو  یش  نیممکن است شامل چند  یعیصحنه طب   کیکه    ییرا بهبود بخشد. از آنجا

  مساله  کی  یعیطور طب صحنه به  بندیدستهرو،    نیبرچسب مرتبط شود. از ا  نیتواند با چندی م
 است.  یبرچسب چند   یریادگی

ن دسته   بندی می 

متن   بندیدسته  فه یوظ  ،متن  بندیدسته دسته  ای  ک یبه    ی اسناد  از  مجموعه  پ  یهاچند   ش یاز 
  یاثربخشبا این حال،    .گردد  یباز م  1۹6۰دهه    لیبه اوا  بندی متنمساله دسته  است.  شدهف یتعر

  ن یاشم  یریادگی  یهاروش  شرفتیپ  لیگذشته به دل  ی هادر دهه  یطور قابل توجهمتن به  بندیدسته
متن .  است  افتهیبهبود   م  یاسناد  جا  توانیرا  هر  شرکت   ،افتی  ییدر  انواع    یهااز  بزرگ که 
  ی کیپست الکترون  یهاام یکه فاکتورها و پ  یتا افراد  کنندیم  رهیها را ذخها و گزارش نامهتوافق 

  نیما و همچن   یخیتار یها و مجالت منتشر شده، سوابق پزشک. تمام کتاب کنندی خود را ثبت م
 هستند.  یاسناد متن   زین رهیوبالگ و غ  یهاپست   ،ی کیالکترون  یاهمقاالت در رسانه 

 
1 Scene Classification 
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  موضوع   صیتشخ،  وبصفحات   بندیدستهاز جمله    یمختلف  یهانه یمتن در زم  بندیدسته
  شی( از پیهادسته ایها )استفاده شده است. معموال، برچسبو غیره  محتوا  دنکر لتریف، متن
متن را   ندی بدسته  نی. بنابراشوندیفرض نم   فردمنحصربه متن، متقابال    یبنددر دسته  شدهف یتعر
بهی م طب توان  عنوان    یعیطور  مثال،    ی چندبرچسب   یریادگی  مساله  کیبه  عنوان  به  مدل کرد. 

  کی.  دیریاخبار در نظر بگ  یبندرا در دسته   استی و س  یسرگرم  ،یاورفن   ،یتجار   یهابرچسب 
و    یبرچسب تجار  یتوسط اپل ممکن است دارا  دیجد  فونیآ   ک یدر مورد عرضه    یمقاله خبر

 سب باشد. رچب  یفناور
 1ی عملکرد  کیژنوم  ل یو تحل هیتجز 

را با انجام   نیژن و پروتئ  عملکرد  که  است  کیوانفورماتیمهم در ب  زمینه  کی  یعملکرد  کسیژنوم
تحل  هیتجز مق  لیو  رو  اسیدر  بر  وس  یبزرگ  داده  یعیحجم  توسط    یآورجمع   یهااز  شده 
دهند تا  ی به محققان اجازه م DNA یهاهیزآرایعنوان مثال، ربه  .  کندیژنوم مطالعه م  یهاپروژه

 .کنند  یریگزمان اندازهطور همهزاران ژن مختلف را به  انیسطوح ب
بر    ،یبه طور کلو    ها استعملکرد ژن  ین یبش ی پ  فهیژن خودکار، وظ  انی ب  لیو تحل  هیتجز  در

ها  سلول در   یمشابه ان یب یهال یمشابه، پروفا  یبا عملکردها ییهافرض استوار است که ژن  نیا
همراه   یعملکرد  کیعملکرد در ژنوم  نیکه هر ژن ممکن است با چند  دی. توجه داشته باشددارن
 عملکرد  ین یبش یپ مسالهشوند، یبه عنوان برچسب در نظر گرفته م عملکردهاکه  ی. هنگامشدبا

 مدل شود.  یچندبرچسب   یری ادگی  مساله  کیتواند به عنوان  یم  یعملکرد  کیدر ژنوم
 ندبرچسبیبندی چستههای دچالش

چالش  با    یبرچسب چند  بندیدسته  حل مساله،  گانهو چند  دودویی  یسنت  بندیدسته با    سهیدر مقا 
است مواجه  برخبیشتری  ادامه،  در  موفق  یاساس  یهااز چالش   ی.  کاربرد    ی ریادگی  زیآمت یدر 

 . میدهی را شرح م  یواقع  یایدر مسائل دن  یبرچسب چند
 بندی دستهبهبود عملکرد    یموثر از ساختار برچسب برا  یبرداررهبه  یچالش در چگونگ  نیاول

ها متقابال  آن   چرا که  .ها اغلب با هم مرتبط هستندبرچسب   ،یچندبرچسب   یریادگینهفته است. در  
 ی برچسب برا  یدر فضا  هایو ثبت همبستگ  یریگاندازه، نحوه  رواز این.  ستندیفرد نمنحصربه

 .مهم است  اریبس  افتهیبهبود  یِن یبش یپ
بزرگ    اسیمسائل در مق  یبرا  یچند برچسب   یریادگی  ییو کارا  یمربوط به اثربخش  دوم  چالش

  یچند برچسب  یریادگیباشد.  ادیها زکه هم ابعاد داده و هم تعداد برچسب یزمان ژه یبه و ؛است
  یموجود برا یچندبرچسب   یریادگی یهااز روش  یاریبرد و بسی م رنج  2چندی مشقت بعداز  زین

 
1 Functional Genomics Analysis 

2 curse of dimensionality 
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  گریکدیبا ابعاد باال پراکنده و از    ینقاط داده در فضا  رایتر موثر هستند، زبا ابعاد باال کم  یهاداده
با    مسائلیبه    ،گرفتندمورد بحث قرار    ترپیش که    LP  و  BR  یهامثال، روش   یبراشوند.  یدور م

م با    یبرا  ییهاروش  را ی. اخشوندیاندازه برچسب نسبتا کوچک محدود  با   هاب برچسمقابله 
  نگاشت   کیبرچسب با استفاده از    یمثال، ابعاد فضا   انشده است. به عنو  شنهادی پ  تعداد زیاد

  یادی باشد، حفظ تعداد ز  ادی ها زکه تعداد برچسب   ی زمان  ن،ی. عالوه بر ا ابدیی کاهش م  1ی تصادف 
 .شودی در حافظه دشوار م  ین یبش یپ  یهااز مدل

 بندیهای دستهالگوریتم 
نمونه    یکه نقاط از فضا  ییمجموعه داده )جا  کیما با    ن،یماش   یریادگی  بندیته دس  مسالهدر  
از برچسب    یکه تعداد محدود  ییهر نقطه )جا  یکالس( برا  ای برچسب )  کی(، همراه با  ندیآی م
طور مستقل  که نقاط در مجموعه داده به  میکن ی . فرض ممیکن یممکن وجود دارد( شروع م   یها
  2پرسمان که  میمشابه مجموعه داده دار ع یاز توز دینقطه داده جد کی و دانشده ع یتوز  کسانی و

شود که مستقل از نقاط مجموعه داده یفرض م  ن یو همچن   شودیم  دهینام  (وجویا پرس  )جستار
 یبرچسب را برا  میخواهی ما مرو،  از این .  میندار  پرسمان  یبرا  یحال، ما برچسب   نیاست. با ا
 . م یکن   ین یبش یپاده  بر اساس مجموعه د  پرسمان

مستعد ابتال    ،بر اساس ژنوم  یفرد  ایکه آ  میکن   ین یبشیپ  میخواهیم  دیبه عنوان مثال، فرض کن 
آنها    ایآ  نکهیو ا  یژنوم  یاز ژنوم افراد با توال  یا. ما مجموعه دادهریخ  ایاست    یقلب   یماریبه ب
  م یدانیاما نم   میدار  راکه ژنوم آن    میدار  دیجد  ماریب  کی. ما اکنون  مینه، دار  ایدارند    یقلب   یماریب

که   میکن   ین یبش ی ، پیژنوم  یبر اساس توال   میخواهیمرو،  از این .  ریخ  ای دارد    یقلب   یماریب  ایکه آ
ها مجموعه دادهیعنی    ،که در دسترس ما است  یبا تنها اطالعات  یا خیر؛   دارد  یقلب   یماریب  فرد  ایآ

 فرد.   یژنوم  یو توال
:𝑓  بنددسته   کی   ،ها باشداز کالس   یامجموعه  𝑌مجموعه داده و    𝑋  اگر 𝑋 → 𝑌   ی تابع  

 نیاحتمال ا  𝑓 بنددستهکند. دقت    ین یبش یپ  𝑥نقطه داده   یرا برا  𝑦کند کالس  ی م  یاست که سع
است  نیاحتمال ا 𝑓 بنددسته یو خطااست  میکن  ین یبش یپ پرسمان یرا برا درستکه برچسب 
که دقت آن تا حد    میکن   دایپ  𝑓  بنددسته  کی  میخواهی . ما ممیکن   ین یبش یرا پ  نادرستکه برچسب  

از نقاط داده   یااز توابع است که مجموعه  یاخانواده  یریادگیقانون    ک ی.  ندیگو  یریادگی را    𝑓 بنددسته ساخت    ندیفرآآن تا حد امکان کوچک باشد(.    یبه طور معادل، خطا  ایامکان باال باشد )
 ی از آن برا  میتوانیکه م  دهدیم  یخروجدر  را    بنددسته  کیو    ردیگی شده را م  یگذاربرچسب 

و سپس استفاده از آن   یریادگیقانون    ک یهنگام اعمال    .میاستفاده کن   پرسماننقاط    بندیدسته
 

1 random projection 

2 query 
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 بند دسته  کیبا هم به عنوان    بنددستهو    یر یادگی قانون    بینقاط، اغلب به ترک  بندیدسته  یبرا
 .میکن ی اشاره م
مجزا   رمجموعهیو آن را به دو ز  میریگیرا م، مجموعه داده  بنددستههر  دقت    ایشآزم  یبرا
استفاده   𝑓در ساخت  ی. مجموعه آموزشیشیو مجموعه آزما یمجموعه آموزش م،یکن ی م میتقس
. سپس  میکن یم  ین یبشیرا پ  آزمایشی  داده  نقاط مجموعه  یهابرچسب  قیطر  نیشود و از ای م

و دقت   میکن ی م  سهی مقا آزموندر مجموعه  درست یهارا با برچسب ه شدین یبش یپ یاهبرچسب 
 .میکن یخود را محاسبه م  ین یبش یپ

 متری ا پارنامتری و ا پار هاییادگیرنده

  کی  کرد.  یبندطبقه   یناپارامتر  ای  یتوان به دو دسته پارامتریرا م   های یادگیری ماشینتم یالگور
مقدار پارامتر  کرد.    فیمدل است توص  یکه ذات  یکربندیپ  ریمتغ  کیتوان به عنوان  ی پارامتر را م

عملکرد   نییتع  یدر نظر گرفته شود. پس از آموزش، از پارامترها برا  یآموزش  یهااز داده  تواندی م
استفاده   ین یبشیپ   یها برامدل از آن   به عبارت دیگر،  .شودیاستفاده م  آزمون  یهامدل در داده

به طور خالصه،    است.  یمدل پارامتر  کیاز پارامترها    یبا تعداد  نیماش  یریادگیمدل    کی  .کندی م
را با   یبر مدل دارند که در آن فرضیمبتن   یکردیمعموال رو  نیماش  یر یادگیدر    یپارامتر  هایمدل 

فرض    نیرا بر اساس ا  یو سپس مدل مناسب   میکن ی زده شود م  نی تخم   دی که با  یتوجه به شکل تابع
تخم  منظور  م  یمجموعه  نیبه  انتخاب  روش   نیتربزرگ  .میکن ی پارامترها  ضعف    یهانقطه 

درست نباشند. به عنوان مثال،   شه یممکن است هم   میکن یکه م  یاتیاست که فرض  نیا  یپارامتر
است فرض کن  تابع خط  دیممکن  در حال  ی که شکل  ا  یاست،  ا  . ستین  نطوریکه  حال،   ن یبا 

همچن   ع یسر  اریبس  یپارامتر  یهاروش  و  مقا  یترکم   اریبس  یهادادهبه    نیهستند  با    سهی در 
 است.   یخط  ونیرگرس  یپارامتر   تمیاز الگور  جیمثال را  کی  .دارند  ازین  یناپارامتر   یهاروش 

در مورد نوع تابع نگاشت ندارند به عنوان    یخاص   هیچ فرضکه    ییهاتمیالگور در مقابل،  
وجود ندارد،   یفرض  چیهها  روشدر این  که    ییاز آنجا  شوند.یشناخته م  یناپارامتر  یهاتم یالگور

  ی ناپارامتر   یهاروش  بزنند.  نیباشد، تخم   یبه هر شکل  تواندیرا که م  𝑓تابع مجهول    توانندی م
  یهاد جنبهن توانیمو    با نقاط داده هستند  برازش  نیبه دنبال بهتر  رایز  ،هستند  ترقیمعموال دق

از    یادیز  اریبه تعداد بس  ازین متیبه ق  نیاحال،    نیبا ا  د.ن بکش  ریها را به تصواز داده  یترف یظر
از    ن،یاست. عالوه بر ا  ازیمورد ن  𝑓تابع مجهول    قیدق  نیتخم   یکه برا  شودتمام می مشاهدات  

را    زهایاوقات خطاها و نو  یهستند، ممکن است گاه  رتریپذانعطاف  هاتمیالگور   نیکه ا  ییآنجا
اده شوند. د  م یتعم   دیده نشدهو    د یاده جدقاط دبه ن  یکه نتوانند به خوب  رندیبگ  اد ی  یابه گونه

  است.  یو دقت محاسبات  نهیدر هز  یو ناپارامتر   یپارامتر   هاییادگیرنده  نیطور خالصه، مبادله ببه
 است.  هیهمسا   نیکترینزد-کا  یناپارامتر  تمیالگور  کیاز    جیمثال را  کی



 
 ششم: یادگیری بانظارت      فصل                                                                             239

 

 بر نمونههای مبتنییادگیرنده

  بدونِ  یِنمونه   کیهستند که    یپارامتر نا  بندیدسته   یهاتمیالگوره،  بر نمونیمبتن   هاینده ریادگی
برچسب   دیجد  برچسبِ به  توجه  با  آموزش  یهانمونه  یهارا  مجموعه  در    بندیدسته  یمشابه 

  توانندیم  ها کیتکن   ن ی. اداردساده وجود    یروش جستجو  کیها،  تمیالگور  ن ی. در هسته اکنندی م
  یعدد  یهاحوزه  یبرا  عتایکنند و طب   استنتاج  نمونه  ید نسبتا کم را از تعدا  دهیچیپ  بندهایدسته

حساسیت بسیار زیادی داشته  نامربوط    یهایژگیتوانند به وی ها محال، آن   نیمناسب هستند. با ا
. عالوه بر ستندین  ونهنم   یمختلف در مناطق مختلف فضا  یهایژگیو قادر به انتخاب و  باشند

نسبتا   دینمونه جد  کی  بندیدستهمدل ها کم است،    نیآموزش ا  یبرا  یزمان  یدگیچیاگرچه پ  ن،یا
 .بر استمان ز

که قانون  است   هی همسا  نیکتری نزد  یادگیرنده بر نمونه،  یمبتن   الگوریتم  نیترو ساده  نیتریی ابتدا
است:  ناشناخته،  یالگو  کی  بندیدسته  یبراآن   اساس  این  نزد  بر  در   نمونه  نیترکیکالس 

  ، یوجود سادگ  با  .  دیانتخاب کن   و  یریگفاصله مشخص اندازه  یک معیاربا    که  را  یوزشمجموعه آم
تواند  یدارد. به عنوان مثال، م  یادیز  یایمزا  گرید  یهانسبت به روش  هیهمسا  نیکترینزد  بنددسته
مانند  ه  گر،ید  یهابا روش  سهیدر مقا  ،یعن ی.  ابدی  مینسبتا کوچک تعم   یمجموعه آموزش  کیاز  

عصب   ای  میتصم   یهادرخت نمونه  هیهمسا  نیترکینزد  بنددسته  ،یشبکه    ی آموزش  یهابه 
  ه یهمسا نیترکینزد بنددستهدارد.  ازین کسانی بندیدستهبه عملکرد  یابیدست یبرا یترکوچک 

 م یتصم   یهامانند درخته  تر دهیچیمدرن و پ  یهاکه با روش  ابدیدست    یتواند به عملکردی م
 باشد.  بتقابل رقا  یعصب   یهاشبکه  ای

ندهتفاوت  بر مدل بر نمونه و مبتنن های مبتنن یادگی   

ها خالصه آناطالعات    مینحوه تعم   بر مدل در بر نمونه و مبتنیهای مبتنییادگیرنده   یتفاوت اصل
  سپاردیرا به خاطر م  یمجموعه آموزش  ک ی  یهابر نمونه، تمام دادهیمبتن   هایندهریادگی.  شودمی 

متوسط نقاط داده مشابه که به    ایو    یکسان  یرا به مقدار خروج  دیجدنقطه داده    کیو سپس  
 ی ن یبش ی خط پ  کیبر مدل،  یمبتن   در طرف دیگر، یادگیرنده.  کندی م   نییاست، تعخاطر سپرده شده 

  جاد یآن آموزش داده است، ا  یکه رو  ییهامختلف داده  یهای ژگیرا بر اساس و  ین یبش یپ  بخش   ای
در  ایخط  ن یکه دارد در امتداد ا ییهایژگیبر اساس و ،دیه داده جدقطن ک ی در نهایت،. کندی م

 گیرد.قرار می   یخاص  یهابخش 
برای درک بهتر این دو یادگیرنده، مثالی )داستان( که در ادامه آمده است تفاوت آن را بهتر  

فروشگاه پوشاک معروف وجود داشت که توسط   کیشهر کوچک،    کیدر وسط  دهد.  نشان می 
قرار است در فروشگاهش چقدر    یمشتر  کیبداند که    دیشد. مادر بایو دخترش اداره مدر  ما  کی

ی  ی رشته آموختهکه دانش متنفر بود. دخترش    یری بود که از غافلگ  یاو کس  رایپول خرج کند، ز
به مقابله با استرس عادات    یازیبسازد تا مادرش ن  یستم یگرفت س  میتصم علوم رایانه است،  
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ورود    نیدر ح  یمشتر   کی  یهای ژگیبه و  ستمی س  نینداشته باشد. ا  یکردن مشتر  ناشناخته خرج
و    ندشدیسوار م  های بود که مشتر  ین یشامل نوع ماش  هایژگیاز و  یکند. برخیبه فروشگاه نگاه م

کردن خود  عادات خرج  شهیشهر معمول بود که هم  نیکه به تن داشتند. در ا  بود  ییهالباس قیمت  
  شروینبه نام  یفروشگاه مرد جوان یدائم  ی. مشتردیو لباس خود منعکس کن  نیماش قیرا از طر
و راند  می  BMW  کیشهر بود. او    یاعضا  نیاز ثروتمندتر  یک یتاجر موفق و    کی  شروینبود.  

که    یدیجد  انیکه دخترش ساخته بود مشتر  یمدل.  دیکشی رخ مبه    را  گران قیمتش  یِهامدام لباس 
که    کردی م  ین یبش یو پ  کردیانتخاب م را    داشتند  متیقگران   یهاباس ل  و  مدل باال  یهالیاتومب 
  ن یموارد، ا  شتریدر ب  د، خرج خواهند کرد.کن ی در فروشگاه خرج مشروین    ی کهها همان مقدارآن

پول   زانیبه همان م  بایشهر کوچک تقر  نیاهر فرد ثروتمند در    رایز  ،کرد  یکامال خوب کار م  مدل
  یزیحاضر نشد با چ  علیوارد شهر شد.    علیبزرگ به نام    فوتبالیست  کیروز    کیداشت. سپس  

شود.  دهید خریده بود، ایتالیاز اکه  یسفارش یهالباس  نیو بهتر ین یالمبورگ نیدتریتر از جدکم
خرج   شروینرا که    یهمان مبلغعلی  کرد که    ین یبشیمدل پ  د،ش  کیبه فروشگاه نزد  علی  یوقت
  شروین تر از  گران   یطور قابل توجهبه   علی  یهاو لباس   نیماش  چند، ره.  خواهد کردخرج    کند،ی م

  ار یبس  تیدر نها  . علیدادی به آن ارجاع م  دیبا  ستمیبود که س  یا نقطه داده  نیترکینزد  نیبودند، ا
اجازه داد  شاتفاق مضطرب بود و به دختر ن یاز ا ادردر فروشگاه خرج کرد. م شرویناز  شتریب

استفاده کند که    یستم یفکر افتاد که از س  نیبه ا  رو، دختراز این کند.    نظر  دی تا در مدل خود تجد
  (بر نمونهیمبتن   ندهریادگیاز    )یعنیداشت    اریکه در اخت  یستم یس  یبر مدل به جایمبتن   ندهریادگیاز  

ا به  و  دیجد  یمشتر  کی  گرا  ب،یترت  نیاستفاده کند.  بدون  شود،  دق  ییهایژگیوارد    قایکه 
کننده  ها احتماال منعکسین یبش یاست که مدل قبال به خاطر سپرده است، پ  ییهاداده  کنندهمنعکس

با   یمشتر کیناآشنا با   نیماش کیکنند. دفعه بعد که ی ها در فروشگاه خرج ماست که آن  یمبلغ
ها در فروشگاه  خرج کردن آن   زانیدر مورد م  یقیدق  ین یبش یپمدل    ،ناآشنا روبرو شد  یهالباس 

اطمینان خاطر داشته باشد که دیگر همانند اتفاق علی نخواهد  اد. پس از آن مادر توانست  انجام د
 افتاد.
بر نمونه، ی مبتن   یریادگیمدل    کیکه داشتن    مین یرا بب   یتیوضع   میداستان، ما توانست  نیا  در

که    ییهابا داده   سهی ( در مقاعلی )  دیکه نقطه داده جد   نیا  لی. دلدهدی ارائه نم   یقیدق  ین یبش یپ
  ی ر یادگی  یهاعمل کرد. مدل  دورافتادهنقطه    کیآن آموزش داده شده بود، به عنوان    یمدل رو

ها آموزش داده که با آن  ییهاداشته باشند اگر داده  یخوب  اریعملکرد بس  توانندیبر نمونه میمبتن 
که سعباش  یدیجد  یهاداده  ه یشب   شودی م پ  ید  اآن   ی برا  ین یبشیدر  با  دارد.  در الح  ن یها   ،

بر نمونه ممکن است  یمدل مبتن   کی وجود داشته باشد،    دورافتادهکه ممکن است موارد    یطیشرا
  یریادگی  مساله  یبرا  تیکه در نها  ینوع مدلحال،    نبا ای.  خطا داشته باشد  شدهین یبش یپمقدار  در  
 دارد.   یبستگ  ط مسالهیوضعیت و شرابه    دیکن ی خود استفاده م  نیماش
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 ناپارامتری  باپارامتری  هایالگوریتم/هایدهیادگیرن تفاوت

نده ی یادگی   های پارامی 

 ی خروج  ریبه متغ  یورود  یرهایرا در مورد نگاشت متغ  یمفروضات بزرگ  یپارامتر  یهاروش 
دارند اما    ازین  یترکم  یهابه داده  شوند،ی آموزش داده م  ترع یو به نوبه خود سر  کنندی م  جادیا

 .ند نباشندقدر قدرتم ممکن است آن
 هاهان  از این الگوریتمنمونه

 رگرسیون لجستیک  •

 پرسپترون •

 بیز ساده  •
 فواید

 . تر استآسان جینتا ریتر؛ تفستر و قابل فهمساده •

 ها. دادهتر از یادگیری سریع  •

 .مورد نیاز است گاشتن تابعتری برای یادگیری های آموزشی کمداده    •
 ها محدودیت 

 تابع فرم    کی را به    تمی الگور   کی   یپارامتر  یهافرم. روش   یهات ی محدود •
 . دنکن ی مشخص محدود م

تناسب ضعیف در عمل، بعید است که با تابع نگاشت زیربنایی مطابقت  •
  ه ئها اراداده  ی را برا  برازش  نی ها بهترروش   نی ابه عبارت دیگر،    داشته باشد.

 ندارند. یهمخوان نگاشتبا تابع  ادی ها به احتمال ز. آنکنندی نم

های پارامتری دارای پیچیدگی محدودی هستند. این چیدگی. الگوریتمیپ  •
 تر هستند. تر پیچیده مناسب ها برای مشکالت کم به این معنی است که آن

ندهیادگ ی ناهای ی   پارامی 

در مورد    یاتیفرض  چیه  ای  کنندیم  جادیدر مورد تابع هدف ا  یکم   اتی فرض  ،یناپارامتر   یهاروش 
  است کندتر    هاآن   دارند، آموزش  ازین  یشتریب  اریبس  یهابه نوبه خود به دادهتابع هدف ندارند و  

 کنند.  جادیا  یقدرتمندتر   یهامدل  توانندی دارند، اما م  یمدل باالتر   یدگیچیو پ
 هاهان  از این الگوریتمنمونه

 ترین همسایه نزدیک-کا •

 ماشین بردار پشتیبان  •
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 C4.5و   CARTدرختان تصمیم مانند  •
 فواید

طریق  باال  تقدر • فرض  ای   فیضع  اتیفرض  جادی ا  از  تابع    ه یبدون  مورد  در 
 یی.  ربنای ز

 یهااز فرم  یادیتوانند تعداد زی ها ممعنا که آن نی باال، به ا یری انعطاف پذ •
 .دهند یرا در خود جا تابع

 .شده دیتول گویانهپیش  یهاعملکرد باال در مدل  •

 
 ها محدودیت 

ت مورد  شی بیشتری برای تخمین تابع نگاشهای آموز های آموزشی. دادهداده •
 نیاز است. 

 سرعت. آموزش کندتر است.   •

ها را بهتر از  ها تمایل دارند دادهالگوریتمبرازش. به همان اندازه که این  بیش •
 برازش هستند. های پارامتری برازش دهند، بیشتر مستعد بیش الگوریتم

 های تنبل و مشتاق یادگیرنده

  ،یآموزش  یهامجموعه داده  افتیبالفاصله پس از در  نیماش  ی ر یادگی  تمیالگور  کیکه    یهنگام
 چراکه   ،شودی م  دهیمشتاق ناماین روش  .  ندیگوی م  مشتقاقیادگیرنده  سازد، به آن  ی را م  یمدل
دهد ساخت مدل است. سپس  یکه انجام م  یکار  نیکند، اولیم   افتیمجموعه داده را در  یوقت
ا  د،یآی م  یداده ورود  کی  یوقت  هابعد  و  کندی م  اموشرا فر  یآموزش  یهاداده   ی مدل برا  نیاز 
   .مشتاق هستند  یرندگانی ادگی   ن،یماش  یر یادگی  یهاتمیالگورکند. اکثر  ی آن استفاده م  یابیارز

  ی آموزش   یهاداده  افتیبالفاصله پس از در  نیماش  یریادگی  تمیالگور  کیکه    ی، زماندر مقابل
 ندهریادگیارائه شود، به آن    یابیارز  یبرا  ی ورود  یهاماند تا دادهیسازد، بلکه منتظر میرا نم   یمدل

  یکامال ضرور  که  یمدل را، تا زمان  کیساختن    ، چراکهندیگویتنبل م   این روشبه  .  ندیگویتنبل م
ها  کند، فقط آن ی م افتیرا در یآموزش یهاداده یوقتبه عبارت دیگر، اندازد. یم ریباشد، به تاخ

  رهیذخ  یهاداده  نیصورت از ا  نیتنها در ا  ند،یآی م  یورود  یهاداده  ی، وقتهاکند. بعدیم  رهیرا ذخ
برا م  جهینت  یاب یارز  یشده  داده  پذیرتفکیکتابع    کیتنبل    یادگیرندهکند.  یاستفاده  از    یهارا 
  یادگیرنده   ،سپارد. برعکسیرا به خاطر م  یآموزش  یهابلکه مجموعه داده  رد،یگی نم   ادی  یآموزش

 کیاز    جیمثال را  کی  آموزد.ی ( خود را در طول زمان آموزش میاق وزن مدل )پارامترها شتم
 است.   هیهمسا  نیکترینزد-کا  یادگیرنده تنبل



 
 ششم: یادگیری بانظارت      فصل                                                                             243

 

 ترین همسایهنزدیک-کا

ترین و در عین حال موثر،  ، سادهنیتری م یاز قد  یکی(  KNN)  هی همسا  نی ترکی نزد-کا  بنددسته
بر   KNN  تمیالگور  است.  هاداده  مجموعه  بندیدسته  یبرا  نظارتبا  یریادگی  یهاتمیالگور  از

  سهیدر مقا  .وجود دارند  گریکدی  ی کیمشابه در نزد  ی زهایشده است که چ  یفرض طراح  نیاساس ا
الگوریتمبا   دسته سایر  همسایهنزدیک -بندی، کاهای  استفاده    ترین  تنبل  یادگیری  رویکرد  از 
به عبارت دیگر،  می  آموزش ذخنمونه  یبه سادگکند.  را در مرحله  تا زمان یم  رهیها  که    یکند و 

 دهد.ینم   مانجا   ینشود کار  افتیدر  یش یآزما  یهانمونه
م ترین همسایه  نزیک -بند کادسته از    شمایی  3-6شکل   ارائه  همچنان که مشاهده  دهد.  یرا 

ایفا  بندی نمونهرا دسته   فای ا  ینقش مهم   kپارامتر    شود،می    k  ریمقاد  چراکه  .کندی می جدید 
محاسبات    ن،یمنجر شود. عالوه بر ا  یمتفاوت  اریبس  بندیدسته  جیمختلف ممکن است به نتا

متفاوت منجر    بندیدسته   جینتا  جهیمتفاوت، و در نت  یگیممکن است به همسا  زیمختلف فاصله ن
  نیراکند، بنابیم  نییها و تعداد خطاها را تعین یبشیداده شده صحت پ  Kمقدار  رو،  از اینشود.  

  ی ها بستگبه داده  آلدهیا  Kانتخاب    اساسی در این الگوریتم دارد.  تیاهم   ،مناسب  K  انتخابِ
مقاد اما  بر    زینو  ریثات  Kبزرگ    ریدارد،  م  بندیدستهرا  حال  دهد،یکاهش  و   یدر  مرزها  که 

 .کندی م  زیتر متمارا کم  هایبندگروه

 
 . نزدیکترین همسایه-بند کادسته  .3-6شکل 

با    یآموزش  هاینمونه.  است  1تشابه   قیاز طر  یریادگی بر اساس    هیهمسا  نیترکینزد  بنددسته 𝑝  ینقطه در فضا   کیدهنده  نشان   نمونهشوند. هر  ی م  فی توص  یژگیو  𝑝  ن یاست. به ا  یبعد  
 

1 analogy 
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 ی هنگامرو،  از اینشوند.  یم  ره یذخ  ی بعد  𝑝  یالگو  یفضا  کیدر    یآموزش  هاینمونهتمام    بیترت
 یالگو را برا یفضا هیهمسا  نیکترینزد-کا بند دستهشود، ی داده م آنناشناخته به  نمونه کیکه 
k   نیکند. ایجستجو م  ، ناشناخته هستند  به نمونه   نیترکیکه نزد  یآموزش  نمونه  k   یآموزش  نمونه  
نقطه    هیهمسا  نیکترینزد-کا  نییتع  ی برا  .ناشناخته هستند  نمونه  گانیهمسا  نیترک ینزد-کا

تشابه    یبرا  یادی ز  یارهای. معم ینقاط داده استفاده کن   نیعدم تشابه ب  ایتشابه    اریمع  از   دیداده، با
  بیضر  نگ،یفاصله هم   ،ینکوفسکیفاصله م  ،یدس یعدم تشابه وجود دارد، از جمله فاصله اقل  ای

 است. فاصله اقلیدسی توضیح داده شده  در این بخش  که    نوسیو شباهت کس  رسونیپ  یهمبستگ
 :شودی م  فیصورت تعر   نیا  به  یدسیاقلفاصله  

𝑑(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = √∑(𝑥𝑖,𝑙 − 𝑥𝑗,𝑙)2𝑝
𝑙=1 , 𝑖 ≠ 𝑗. 

و   𝑥𝑖  نمونهرا در    ویژگیمتناظر آن    ریمقاد  نیتفاوت ب  ،یعدد  ویژگیهر    یبرا  گر،یبه عبارت د
  فاصلهعداد  مجموع ت  مجذور ازدر انتها  و    میکن یاختالف را مربع م  نیا  م،یریگیم  𝑥𝑗نمونه  در  

هنجار  را    یژگ یهر و  ری. به طور معمول، قبل از استفاده از معادله، مقادشودمی گرفته    شدهجمع 
امیکن ی م   )نرمال( م  نی.  و  کندیکمک  دامنه  ییهای ژگیتا  با    ییهایژگیو،  بزرگ  هیاول  یهابا 
 تاثیر نکنند. را بیتر  کوچک  هیاول  یهادامنه

است. هرچه فاصله   𝑥𝑗و   𝑥𝑗دو نقطه داده    نیب  عدم تشابه  یراب  یاریمع  یدسی فاصله اقل
 تر هستند. تبزرگتر باشد، دو نقطه داده با هم متفاو  یدسیاقل

کند با یم  یسع  KNNشود.  ی استفاده م  هم رگرسیونو    بندیدسته  یبراهم    KNNالگوریتم  
آزمون    یهاداده  یرا برا  درستس  ال ک  ،یو تمام نقاط آموزش  آزمایشی  یهاداده  نیمحاسبه فاصله ب

  ی شینمونه آزما  ین یبشیپ  یبرا  تواندیم  یریگیار  ، بندیدسته  مسائل  یمعموال برا  کند.  ین یبش یپ
از    ون،یرگرس  مسائل  یاستفاده شود. برا  k  گانیبرچسب کالس در همسا  نیتربه عنوان متداول

  ی واقع-مقدار با    یخروج  k  نیانگیمنوان  به ع  یش ینمونه آزما  ین یبش یپ  یتوان برای م   یریگنیانگیم
 کرد.    ادهاستف

کا همسایه،نزدیک-الگوریتم  توز  یفرض  چیه  ترین  نحوه  مورد  ندارد.  داده  عیدر  از  ها 
  KNNاست که    ابدان معن  نیبزرگ است. ا  تیمز  کی  عی در مورد توز  یعدم نگران   ،رواین
 . اعمال کردهای مختلف داده مجموعه رویتوان بریرا م

 ترین همسایهنزدیک-نحوه کار الگوریتم کا

 دهد: را نشان می  KNNنحوه کار    الگوریتم زیر
 ترین همسایه:نزدیک-الگوریتم کا
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 . دیرا انتخاب کن   هیهمسا  K عدد  :1مرحله  •
 . دیرا محاسبه کن یهتعداد همسا K ای دیگر()یا معیارهای فاصله  یدسیفاصله اقل  :2مرحله  •
فاصله  حداقل  را بر اساس   K گانیهمسا  نیکترینزدنید و  فاصله را مرتب ک  :3مرحله   •

                                                 .دیکن   نییمحاسبه شده تع  یدس یاقل
 .دی، تعداد نقاط داده در هر دسته را بشمارهیهمسا  K نیا  انیاز م  :4مرحله  •
ر است، اختصاص  داکثها حهیکه تعداد همسا  یارا به دسته  دینقاط داده جد  :5مرحله   •

 .دیده

 ت: اسصورت زیر  به  یریادگ ینوع  براساس   KNNالگوریتم  
  ین یبش یپ  یبرا  یآموزش  یهاها را از دادهما وزن   ین روش: در ابر نمونهی مبتن   یریادگی  ▪

  ی آموزش  یهابر مدل( بلکه از کل نمونهیمبتن   یهاتمیمانند الگوره)  میریگینم   ادی  یخروج
 .میکن ی نشده استفاده م  دهید  یهاداده  یبرا  یخروج  ین یبش یپ  یبرا

از  تنبل  یریادگی  ▪ استفاده  با  مدل  نم   ادی  یقبل   یآموزش  یهاداده:  فرآیگرفته  و    ندیشود 
 .شودی درخواست م  دیدر نمونه جد  ین یبشیشود که پی موکول م  یبه زمان   یریادگی
 وجود ندارد. از تابع نگاشت    یاشده ف یتعر  شیشکل از پ  چی، هKNN: در  پارامترینا ▪

 مزایا 

 .آن ساده است  یاجرا •

 زمان آموزش صفر )یا خیلی کم(  •

 ها ندارد. فرضی در مورد نحوه توزیع دادههیچ   •
 آسان است.  اریبس  نیماش  یریادگیدر    انیمبتد  یبرا KNN  تمیدرک الگور •

 معایب

 .باشد  دهیچیپ  برخی اوقاتدارد که ممکن است   K مقدار  نییبه تع  ازین  شهیهم  •
باال   یآموزش یهاهمه نمونه ینقاط داده برا نیمحاسبه فاصله ب لیه دلبات بمحاس نهیهز •

 است.

بنابرا  یعملکرد خوب  توازننام  یهاداده  یروبر • فراوان  ییهاداده  ن،یندارد.    ی ترکم  یکه 
 شوند.  یبنددارند ممکن است به اشتباه گروه
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 ترین همسایه در پایتون نزدیک-کا

  یسازاده یپ  یبرا  تونیپا   Scikit-Learnتوان از کتابخانه  یمگونه  که چ  دید  م یبخش، خواه  نیدر ا
 استفاده کرد. KNN  تمیالگور

 مجموعه داده 

از مجموعه داده   برا  1irisما  مجموعه داده این  .  میکن یخود استفاده م  KNNمثال    یمعروف 
 هانیاست: عرض کاسبرگ، طول کاسبرگ، عرض گلبرگ و طول گلبرگ. ا  یژگیشامل چهار و

به آن   اهانیگ  نیاست که ا ایدسته ین یبش یپ ،فهیزنبق است. وظ اهیاز گ یانواع خاص یهایژگیو
-Irisو    Iris-setosa  ،Iris-versicolorدر مجموعه داده وجود دارد:    کالستعلق دارند. سه  

virginica  . 
 هاخانهوارد کردن کتاب

In    [1]: import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 وارد کردن مجموعه داده 

 :دیرا اجرا کن   ری، کد زpandasآن در قالب داده    یوارد کردن مجموعه داده و بارگذار  یبرا

In    [2]: url = "https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-

databases/iris/iris.data" 

 

# Assign colum names to the dataset 

names = ['sepal-length', 'sepal-width', 'petal-length', 

'petal-width', 'Class'] 

 

# Read dataset to pandas dataframe 

dataset = pd.read_csv(url, names=names) 

 :دیرا اجرا کن   ری، دستور زدارد  یمجموعه داده واقعا چه شکل  دین ی بب   نکهیا  یبرا

In    [3]: 
dataset.head(8) 

 دهد:ی م  بعد نمایش  صفحهاول مجموعه داده را مطابق شکل    فیرد  8باال    کد  یاجرا

 
1 https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Iris 
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 پردازشپیش

  ی. برامیکن   میآن تقس  یهاها و برچسبیژگی است که مجموعه داده خود را به و  نیا  یگام بعد 
 :دیاستفاده کن   ریکار از کد ز  نیا

In    [4]: X = dataset.iloc[:, :-1].values 

y = dataset.iloc[:, 4].values 

)  X  ریمتغ داده  اول مجموعه  در حال یژگیو  یعن یشامل چهار ستون  است    یحاو  yکه    یها( 
 ها است.برچسب 

 تقسیم مجموعه داده 

 دهیکه به ما ا میکن ی م میتقس یشیو آزما یخود را به دو بخش آموزش مجموعه دادهدر گام بعدی 
ما بر    تمیالگور   بیترت  نی. به ادهدی م  شی در مرحله آزما  تمیدرباره نحوه عملکرد الگور   یبهتر
 .شودی م  شینشده آزما  دهید  یهاداده  یرو

 : دیرا اجرا کن   ریز  کد،  آزمایشیو    یآموزش  ها به دو قسمتسازی دادهتقسیم   یبرا

In    [5]: from sklearn.model_selection import train_test_split 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, 

test_size =0.25, random_state=42) 

  میتقس  یش یآزما  یهادرصد داده  25و    آموزشی  یهادرصد داده  75فوق مجموعه داده را به    کد
رکورد و   112شامل    یرکورد، مجموعه آموزش  15۰بدان معناست که از مجموع    ن یکند. ای م

 : ودخواهد برکورد    38شامل    آزمونمجموعه  
In    [6]: X_train.shape 

Out [6]: (112, 4) 

In    [7]: X_test.shape 

Out [7]: (38, 4) 
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 ها است.نمایانگر تعداد ویژگی  4در کد پیشین عدد  
 هابندی ویژگ  مقیاس

  . کددیکن   یبند  اسیها را مقیژگیاست که و  بهتر  شهیهم   ،یواقع  ین یبشیقبل از انجام هر گونه پ
 دهد:یرا انجام م  هایژگیو  یبنداس یمق  ریز

In    [1]: from sklearn.preprocessing import StandardScaler 

scaler = StandardScaler() 

scaler.fit(X_train) 

 

X_train = scaler.transform(X_train) 

X_test = scaler.transform(X_test) 

 بینن آموزش و پیش 

 : ساده است  اری، بسScikit-Learnبا آن، هنگام استفاده از    ین یبشیو پ KNN  تمیآموزش الگور 

In    [1]: from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier 

classifier = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5) 

classifier.fit(X_train, y_train) 

است.    sklearn.neighborsانه  تابخ از ک  KNeighborsClassifierقدم وارد کردن کالس    نیاول
که همان    شودیم  هیاول  یمقدارده  n_neigbours  یعن یپارامتر،    کیکالس با    نیدر خط دوم، ا

و    شیوجود ندارد و پس از آزما  K  یبرا  یآلدهی مقدار ا  چیهتر بیان شد  پیش است.    Kمقدار  
  تم یالگور  یورد استفاده براار ممقد  نیترج یرا  5شروع،    یبرا. با این حال،  شودی انتخاب م  یابیارز

KNN .باشد 
  ی. برامیکن   ین یبشیخود پ  یشی آزما  یهاداده  یروشده را برمدل ساختهاست که    نیمرحله آخر ا

 :دیرا اجرا کن   ریز  کدکار،    نیانجام ا

In    [1]: y_pred = classifier.predict(X_test) 

 ارزیان  الگوریتم

  یدقت، فراخوان   ،ریختگیدرهم  سیماترتر بیان شد،  ه پیش ام کهمچن   تم،یالگور  کی  یاب یارز  یبرا
از    توانی م  ارهایمع  نیمحاسبه ا  یمورد استفاده هستند. برا  ی ارهایمع  نیترج یرا  F1  ازیو امت

confusion_matrix    وclassification_report    دیکن   نگاه  ریز  کداستفاده کرد. به: 

In    [3]: from sklearn.metrics import classification_report, 

confusion_matrix 

print(confusion_matrix(y_test, y_pred)) 

print(classification_report(y_test, y_pred)) 
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Out [3]: [[15  0  0] 

 [ 0 11  0] 

 [ 0  0 12]] 

                 precision    recall  f1-score   support 

 

    Iris-setosa          1.00      1.00      1.00        15 

Iris-versicolor        1.00      1.00      1.00        11 

 Iris-virginica        1.00      1.00      1.00        12 

 

       accuracy                                     1.00        38 

      macro avg         1.00      1.00      1.00        38 

   weighted avg       1.00      1.00      1.00        38 

را    آزمونرکورد موجود در مجموعه    38ما قادر است تمام    KNN  مدلکه    دهدی نشان م  جینتا
 اریمجموعه داده بس  نیبا ا  تمیاست. اگرچه الگور  یعال  اریکند که بس  بندیدسته  %1۰۰با دقت  

 !!دینداشته باش  هامجموعه دادههمه    رایرا ب  یجینتا  چنین  بودن  کسانید، انتظار  خوب عمل کر
ان خطا با مقدار   ن  Kمقایسه می 

که   Kکدام مقدار    م یوجود ندارد که از قبل بدان  یراه  چیکه ه  میگفت  ین یبشیدر بخش آموزش و پ
و    میانتخاب کرد   Kمقدار    را به عنوان  5  یرا دارد. ما به طور تصادف  جهینت  نیبهتر  اقدام  نیدر اول

  دایرا پ  Kمقدار    نیبهتر  کندیکه به شما کمک م   ییهااز راه   یکی % منجر شد.  1۰۰اتفاقا به دقت  
 مجموعه داده است.  یبرا  ،مربوط  یو نرخ خطا  Kرسم نمودار مقدار    د،یکن 

ه را برای هم   آزمونشده مجموعه  بینیدر این بخش، میانگین خطای مقادیر پیشرو،  از این
می   3۰تا    1بین   K مقادیر  راستاکنیم.  رسم  این  مقادیر  در  برای همه  را  میانگین خطا  ابتدا   ،
 :زیر را اجرا کنید  کد .متغیر است محاسبه کنیم  3۰تا   1از   K شده که در آنبینیپیش 

In    [1]: error = [] 

 

# Calculating error for K values between 1 and 40 

for i in range(1, 40): 

    knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=i) 

    knn.fit(X_train, y_train) 

    pred_i = knn.predict(X_test) 

    error.append(np.mean(pred_i != y_test)) 

 

بینی شده در هر تکرار میانگین خطای مقادیر پیش   و  کندیرا اجرا م  3۰تا    1باال یک حلقه از    کد
 .شودشود و نتیجه به لیست خطا اضافه می محاسبه می  آزمون  مجموعه
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  نمودارزیر را برای ایجاد    کد .است K مقادیر خطا در برابر مقادیر  مصورسازیمرحله بعدی  
 :اجرا کنید

In    [1]: plt.figure(figsize=(12, 6)) 

plt.plot(range(1, 30), error, color='red', 

linestyle='dashed', marker='o', 

         markerfacecolor='blue', markersize=10) 

plt.title('Error Rate K Value') 

plt.xlabel('K Value') 

plt.ylabel('Mean Error') 

 صورت زیر است:روجی بهنمودار خ

 
 هیتوصانتخابی را مشاهده کنیم.    Kتوانیم بهترین و بدترین مقادیر  طریق این نمودار خروجی میاز  
  ر یثاها تین یبشیچگونه بر دقت پ  دین ی تا بب   آزمایش کنید  K  مختلف  با مقدار  شود حتما مدل را ی م
 گذارد.ی م

 ماشین بردار پشتیبان 
قرار  نظارت  با یر یادگی هایدر زیرمجموعه روش   SVMیا به اختصار  بانیبردار پشت یهان یماش
تشخ  ونیرگرس  ،بندیدسته  مسائل  یبرا  و  گیرندمی  م  دورافتادهنقاط    صیو    .شوندی استفاده 

  میها مرز تصم آن   رایمتفاوت هستند، ز  یبندطبقه  یهاتم یالگور  گریبا د  های بردار پشتیبانماشین 
. مرز  رساندیها به حداکثر منقاط داده همه کالس  نیترکیکه فاصله را از نزد  کنندیرا انتخاب م

 ایه یحاش اَبَرصفحه  ای  یحداکثر یهیحاشهای بردار پشتیبان،  ماشینشده توسط    جادیا  میتصم 
)ابرصفحه    میخط مستق  کی   جادیساده با ا  یخط SVM  بنددسته  کی  شود.ی م   دهینام  یحداکثر
 ک ی  ،طرف خط  کیبدان معناست که تمام نقاط داده در    نیکند. ای دو کالس کار م  نیب  جداساز(
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طور به  دهند.را نشان می   یدسته متفاوت  ،خط  گریدهند و نقاط داده در طرف دی دسته را نشان م
  تم یکه الگور   یزیچ  از خطوط را انتخاب کرد.  یتینهای تعداد ب  توانی م   شهودی مشخص است که

SVM  نیا  کند،یم  ه یهمسا  نیترکینزد -کامانند  ه  گر،ید  یهاتمیاز الگور  یرا بهتر از برخ  یخط 
 . کندیانتخاب منقاط داده شما    بندیدسته  یخط را برا  نیاست که بهتر

 . دیشما چند نقطه داده دار  فرض کنیدکند.  یکمک م  این مورد بهتربه درک    یمثال دو بعد  کی
اما    د،یجدا کن   رندیدر آن قرار گ  دیکه با  اینقاط داده را بر اساس دسته  نیا  دیکن ی م  یشما سع

است که شما در تالش  معن   بدان   نی . ادیاشتباه داشته باش  یدر دستهرا    یاداده  چیه  دیخواهینم 
دارد. ینقاط داده را از هم جدا نگه م  ریکه سا  دینقطه هست  نیکتریدو نزد  نیب  یخط  افتنی  یبرا

آن خط از   افتنی  یدهند که برایرا به شما م  یبانیپشت  یبردارها  ، نقطه داده  نیکتریدو نزد  نیبنابرا
 کرد.   دیها استفاده خواهآن

 فرم اولیه و فرم دوگانه )ثانویه(

  ت ی. مزاولیه و مساله دوگانهمساله : تعریف کردمختلف  فرمتوان به دو ی را م یسازنه یمسائل به
حال، راه    نیاست. با ا  هیاول  مساله تر از  دوگانه آسان   مسالهاوقات حل    یاست که گاه  نیامر ا  نیا

ها حل  خاص، راه  طیدر شرا  اام،  دوگانه ممکن است متفاوت باشد  مسالهو    هیاول  مساله  یهاحل
به دو صورت  سازی است،  . ماشین بردار پشتیبان نیز از آنجایی که یک مساله بهینهبرابر هستند

اما نحوه    کنند،ی م  افتیرا در  یکسان ی  یسازنهیبه  جهیاست. هر دو نتقابل تعریف    هیو اول  گانهدو
به شما   د یزه دهاجا  م،یبپرداز  آن  اتیاضیبه ر  قایعم   نکه یمتفاوت است. قبل از ا  اریآن بس  افتیدر
 ی ازیشود که نیداده م حیترج یزمان ه یاول فرمشود. ی استفاده م یدر چه زمان ک یکه کدام  میبگو

اما ابعاد هر نقطه    ،و مجموعه داده بزرگ است  میها نداشته باشداده  یبرا  1ترفند هسته به اعمال  
به استفاده از ترفند   ازیا ندارند و م یها ابعاد بزرگکه داده یهنگامدر مقابل، داده کوچک است. 

 شود.یداده م  حیفرم دوگانه ترج  م،یهسته دار
 ماشین بردار پشتیبان با حاشیه سخت

𝐷  یبا توجه به مجموعه آموزش = {(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), … , (𝑥𝑚, 𝑦𝑚)}  جایی که ،𝑦𝑚 ∈ {−1, استفاده    𝐷  یز مجموعه آموزشاست که ا  نیا  ماشین بردار پشتیبان  یاصل  دهای  ،است  {1+
مختلف    یهاکالس   یهاتواند نمونهیکه م  شود  داینمونه پ  یجداساز در فضا  اَبَرصفحه  کیتا    کند

وجود داشته باشد،    ،طیواجد شراجداساز    اَبَرصفحه  نیحال، ممکن است چند  نیارا جدا کند. با  
  انتخاب شود؟  دیبا  کیکدام    رو،از ایننشان داده شده است.  4-6شکل  طور که  همان

 
1 kernel trick 
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 .را جدا کند ی آموزش یهاتواند نمونهیم  ابرصفحه  کیاز   شی ب  .4-6شکل 

  قرمز   یعن ی،  قرار دارد  وسط دو کالسکه در    ها موردی را انتخاب کنیماز بین ابرصفحه   دیما با
این.  (4-6)شکل   دلیل  را  1حد مجاز خطا "  نیبهترجداساز    ابرصفحه  نیا  که، به  به نسبت  " 
نمونه  یمحل  یهاداده  2انحراف  مثال،  عنوان  به  آموزش  ییهادارد.  مجموعه  در    ستندین  یکه 

در  شوند.    کینزد  یریگمیبه مرز تصم   یمجموعه آموزش  یهاتی محدود  ای  نویز  لیتوانند به دلی م
به  ی  جداساز  هایابرصفحه از    یاریبس  جه،ینت آموزش  یخوبکه  مجموعه  می  یدر  ،  کنندعمل 

تر احتمال دارد تحت  قرمز کم  جداساز ابرصفحه که  ی، در حالخواهند شد را مرتکب یاشتباهات
گ  ریتاث دردیقرار  عبارت  به  در   میتعم   ییتوانا  نیتریقو  ی دارا  جداساز  ابرصفحه ن  یا  گر،ی. 

 است.  بندیدسته
𝑤𝑇𝑥 :نشان داد  ریز  یتوان به صورت تابع خطینمونه را م  یدر فضا   جداساز  ابرصفحه   کی + 𝑏 = ۰ 

𝑤ایی که  ج = {𝑤1; 𝑤2; … ;𝑤𝑑}   کند  یک بردار طبیعی است که جهت ابرصفحه را کنترل می
 ،𝑏  بایاسو    𝑤بردار نرمال  کند.  بایاس است که فاصله بین ابرصفحه و مبدا را کنترل می  𝑏و  

,𝑤که با )   کندیم  نییرا تع  ابرصفحه جداسازی 𝑏)  فاصله از هر نقطه    .شودینشان داده م𝑥   در
,𝑤)  ابرصفحهنمونه به    یفضا 𝑏)   نوشت:   ریتوان به صورت زیرا م 𝑟 = |𝑤𝑇𝑥 + 𝑏|‖𝑤‖  

 
1 tolerance 

2 data perturbation 
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 بردارهای پشتیبان و حاشیه  .5-6شکل 

,𝑤)ابرصفحه    دیفرض کن  𝑏)  یعن یکند،    بندیدسته  یرا به درست  یآموزش  یهاتواند نمونهیم، 
,𝑥𝑖)  یبرا 𝑦𝑖) ∈ 𝐷،  𝑤𝑇𝑥𝑖 + 𝑏 > 𝑦𝑖وجود دارد که   ۰ = 𝑤𝑇𝑥𝑖 و   1+ + 𝑏 < زمانی  ۰
𝑦𝑖  که =   اگر داشته باشیم:است.    1−
  (1-6) 𝑤𝑇𝑥𝑖 + 𝑏 ≥ +1, 𝑦𝑖 = +1, 𝑤𝑇𝑥𝑖 + 𝑏 ≤ −1, 𝑦𝑖 = −1.   

 
  ک ینقاط نمونه نزد  ی( برا1-6در )  معادلهنشان داده شده است،    5-6شکل  طور که  همان

شوند. مجموع فاصله دو بردار  یم  دهینام  بانیبردار پشتنقاط نمونه    نیا  .برقرار استبه ابرصفحه  
𝛾 ابرصفحه برابر مختلف تا    یهااز کالس   بانیپشت = 2‖𝑤‖ 

 .ندیگوی م  هیحاشاست که به آن  
را با  𝛾است که  𝑏و   𝑤 ی پارامترها افتنیمعادل  ،هیبا حداکثر حاش سازابرصفحه جدا افتنی

 ، یعنی: رسانندی( به حداکثر م1-6)  یهاتیحدودتوجه به م
(2-6) 𝑚𝑎𝑥𝑤,𝑏 = 2‖𝑤‖ 

𝑦𝑖(𝑤𝑇𝑥𝑖به نحوی که  + 𝑏) ≥ 1  ،𝑖 = 1,2, … ,𝑚. 
کرد.   نهیاست، به  𝑤‖2‖ا کمینه کردن  که معادل ب 𝑤‖−1‖بیشینه کردن  توان با  یرا م  هیحاش

 بازنویسی کنیم:( را  2-6معادله )توانیم  میرو،  نیاز ا
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(3-6) 𝑚𝑖𝑛𝑤,𝑏 12 ‖𝑤‖2 

𝑦𝑖(𝑤𝑇𝑥𝑖به نحوی که  + 𝑏) ≥ 𝑖  و  1 = 1,2, … ,𝑚 . 

و   𝛼𝑖الگرانژ    ایبضر  یبا معرف  میتوانی م  شود.نامیده می   فرم اولیه ماشین بردار پشتیباناین  
 : م یرا حل کن   مساله  نیدوگانه ا  مسالهآن به    لیتبد

𝐿(𝑤, 𝑏, 𝛼) = 1
2𝑤𝑡𝑤 − ∑𝛼𝑖(1− 𝑦𝑖(𝑤𝑇𝑥𝑖 + 𝑏))𝑛

𝑖=1  

 و    پارمترهای مدل 𝑏 و 𝑤شود که در آن این تابع الگرانژی ماشین بردار پشتیبان نامیده می 
 𝛼 = (𝛼1; 𝛼𝑚; … ; 𝛼𝑚)  با و𝑤   و𝑏   پذیر استمشتق : 

∇𝑤 𝐿(𝑤, 𝑏, 𝛼) = ۰ ⇒ 𝑤 = ∑𝛼𝑖𝑦𝑖𝑥𝑖𝑚
𝑖=1  

∇𝑏 𝐿(𝑤, 𝑏, 𝛼) = ۰ ⇒ ∑𝛼𝑖𝑦𝑖𝑚
𝑖=1 = ۰ 

,𝐿(𝑤ها در  کردن آن   نیگزیبا جا 𝑏, 𝛼)،  𝑤   ماشین بردار  دوگانه    کند و مسالهرا از آن حذف می
 کرد:  میخواه  افتیرا در  پشتیبان

𝑚𝑎𝑥𝛼 ∑𝛼𝑖𝑚
𝑖=1 − 1

2∑∑𝛼𝑖𝛼𝑗𝑚
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 𝑦𝑖𝑦𝑗𝑥𝑖𝑇𝑥𝑗  

𝑠. 𝑡.    ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖 = ۰,𝑚
𝑖=1  

𝛼𝑖 ≥ ۰, 𝑖 = 1,2,… ,𝑚. 
 بندی دسته  میتوانیم  روایناز  .  دیآیبدست م  𝑏و    𝑤و متعاقبا    𝛼  ،یسازنهیبه  مساله  ن یبا حل ا

 :میسیبنو  ریرا به صورت ز  یریگمیتابع تصم   ای  یینها

𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛[∑𝛼𝑖𝑚
𝑖=1 𝑦𝑖𝑥𝑖𝑇𝑥 + 𝑏] 

 .است  تابع عالمت 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥)که در آن  
 الگرانژ دارد.  بیفقط ضر   تر است، چراکهحل مساله دوگانه آسان 
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 کی قابل تفک یرخطیغ یهاداده یبرا ماشین بردار پشتیبان

  ی ن عیهستند،    کیقابل تفک  ی به صورت خط  یآموزش   یهاکه نمونه  جا فرض بر این بودتا این 
کنند. با   بندیدسته  یرا به درست  یآموزش  یهاهمه نمونه  توانندیوجود دارند که م  ییهاابرصفحه 

هستند و    یرخط یمسائل غ  شتریدر واقع، ب  .ستیفرض اغلب در عمل صادق ن  نیحال، ا  نیا
در این صورت برای حل آن باید چه  استفاده کرد.ها برای حل آن یقبل یخط  SVMتوان از ینم 

ها را که داده  یطور  به   میکن  دایپ  𝜑  یرخطیغ  لیتبدیک    دیما با  ،وضع مطلوبدر  ی کرد؟  اقدام
 . وجود دارد  یخط  بندیامکان دستهکرد که در آن    میبا ابعاد باال ترس  یژگیو  یفضا  کیبتوان در  

قابل    یکننده به صورت خطین یبشیپ  ریها با استفاده از دو متغ. کالس دینگاه کن   6-6به شکل  
  ی طور  کند، بهی ها اضافه مبه داده  یبعد اضاف   کی  م ماشین بردار پشتیبانتی. الگورستندین  کیتفک
 میتوانی و ابعاد باالتر جدا کند. م  دی جد  یفضا  نیها را در اتواند کالس ی م   یابرصفحه خط  کیکه  
  ده ی نام  هسته  یبعد اضافاین  .  میتصور کن   یژگیو  یکشش فضا  ا یشکل    رییتغ  یعنوان نوعرا به  نیا
 به این ایده   هستند.  یخط  بندهایدستهبا کمک    یخطریحل مسائل غ  یبرا  یها راههسته  شود.ی م

 .گویند  (kernel trick)  هسته تدبیر

 
  ی هاکالسکند.  یها اضافه مداده  یخط  یجداساز  یبرا  یبعد اضاف  کی  SVM  تمیالگور  . 6-6شکل  

اضافه    ی بعد اضاف  کی  SVM  تم ی. الگور ندستین  کیقابل تفک  ی به صورت خط  یاصل  یهاموجود در داده
ها به بعد سوم نشان داده شود.  " دادهکششتواند به عنوان "یم  ،یدو بعد  یژگ یو  ی فضا  کی کند که در  یم
   شوند. قابل تفکیک از هم   ی ها به صورت خطدهد تا دادهیاجازه م ی ن بعد اضافیا
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  ک یاز  پاسخ،    کند؟ی م  دایپ   را  دی هسته جد  نی چگونه ا  تمی الگورحال، پرسش اینجاست که  
انتخاب وجود   یبرا  یادیز  هسته کند. توابع  یاستفاده م  تابع هستهها به نام  داده  یاضیر  لیتبد

  یریگم یتصم   یمرزها   افتنی  یکنند و برایها اعمال مرا به داده  یمتفاوت   لیدارد که هر کدام تبد
منا  یهاتیموقع  یبرا  یخط را    ییهات یاز موقع  ییاهنمونه  7-6هستند. شکل    سبمختلف 

را از هم    تفکیکقابل    یرخطیغ  یهاتوانند دادهی هسته م  جیاز توابع را  یدهد که برخی نشان م
 . جدا کنند

 هایی از توابع هسته نمونه  .7-6شکل 
 هسته )کرنل( ابعت

در    جداسازابرصفحه    مدلِ  رواز اینرا نشان دهد،    𝑥  یِنگاشت شده  یِژگیبردار و  𝜑(𝑥)  اگر
𝑓(𝑥) :کرد  انیتوان به صورت بی را م  یژگیو  یضاف = 𝑤𝑇𝜑(𝑥)  +𝑏 

 داریم:  (3-6)معادله  پارمترهای مدل هستند. مشابه    𝑏و   𝑤که در آن  
 𝑚𝑖𝑛𝑤,𝑏 12 ‖𝑤‖2 

𝑦𝑖(𝑤𝑇𝜑(𝑥𝑖)به نحوی )قسمی( که   + 𝑏) ≥ 𝑖و   1 = 1,2, … ,𝑚 . 
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 با:  برابر استآن    همچنین مساله دوگانه
(4-6) 𝑚𝑎𝑥𝛼 ∑𝛼𝑖𝑚

𝑖=1 − 1
2∑∑𝛼𝑖𝛼𝑗𝑚

𝑗=1
𝑚

𝑖=1 𝑦𝑖𝑦𝑗𝜑(𝑥𝑖𝑇)𝜑(𝑥𝑗) 

𝑠. 𝑡.    ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖 = ۰,𝑚
𝑖=1  

𝛼𝑖 ≥ ۰, 𝑖 = 1,2,… ,𝑚. 
  یبردارها  داخلی   است که حاصل ضرب  𝜑(𝑥𝑖𝑇)  𝜑(𝑥𝑗)  ( شامل محاسبه4-6)معادله  حل  
  ار یتواند ابعاد بسی شده منگاشت   یژگیو  یکه فضا  ییجااست. از آن   𝑥𝑗و    𝑥𝑖نگاشت شده    یژگیو

اغلب دشوار است.   میطور مستقبه  𝜑(𝑥𝑖𝑇)  𝜑(𝑥𝑗)  داشته باشد، محاسبه  تینهایب  یحت  ایباال  
𝑘(𝑥𝑖 وجود دارد:   ریشکل ز  به  یتابع  میکن یمشکل، فرض م  نیاز ا  یریجلوگ  یبرا , 𝑥𝑗) = ⟨𝜑(𝑥𝑖), 𝜑(𝑥𝑗)⟩ = 𝜑(𝑥𝑖𝑇)𝜑(𝑥𝑗))   

نمونه با استفاده از تابع   یتوان در فضایرا م  یژگیو  یدر فضا  𝑥𝑗و    𝑥𝑖  یداخل  ضرب  دیگویکه م 𝑘(۰,۰)   ی ژگ یو  یدر فضا  یاخلد  ضرببه محاسبه    یازین  گری د  ،یتابع  نیمحاسبه کرد. با چن  
 : میکن   یس یبازنو  زیر  ( را به صورت4-6)معادله    میتوانیم  رو. از اینمیندار
 𝑚𝑎𝑥𝛼 ∑ 𝛼𝑖𝑚

𝑖=1 − 1
2∑∑𝛼𝑖𝛼𝑗𝑚

𝑗=1
𝑚

𝑖=1 𝑦𝑖𝑦𝑗𝑘(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) 

𝑠. 𝑡.    ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖 = ۰,𝑚
𝑖=1  

𝛼𝑖 ≥ ۰, 𝑖 = 1,2,… ,𝑚. 
𝑓(𝑥) از حل این معادله خواهیم داشت:  = 𝑤𝑇𝜑(𝑥)  +𝑏 = 𝑠𝑖𝑔𝑛[∑𝛼𝑖𝑚

𝑖=1 𝑦𝑖𝜑(𝑥𝑖𝑇)𝜑(𝑥) + 𝑏] 
= 𝑠𝑖𝑔𝑛[∑𝛼𝑖𝑚

𝑖=1 𝑦𝑖𝑘(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) + 𝑏] 
 هسته است.  𝑘(۰,۰)که در آن تابع  
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  ت یفیباشند، ک  کیقابل تفک  یژگیو  یفضا در    یها به صورت خطنمونه  خواهیممی که ما    ییاز آنجا
کدام   می دانیحال، ما نم   نیاست. با ا  یاتیح  بانیبردار پشت  یهان یعملکرد ماش  یبرا  یژگیو  یفضا

هستند،   خوب  هسته  و  چرا کهتوابع  نگاشت  نم   یژگیما  بنابرامی دانی را  هسته   ن،ی.   انتخاب 
 ک یها را به  نمونه  فیته ضعهس  کیاست.    بانیبردار پشت  یها ن یماش  تی عدم قطع  نیزرگترب

 دارد.  یفیعملکرد ضع جهیکند و در نتی نگاشت م   فیضع  یژگیو  یفضا
آن   دیباو  شودگرفته نمی   ادیها از داده نیمع مساله کی ینوع تابع هسته برابه عبارت دیگر، 

 کرد یرو  نیبهتر  ، در نتیجه.  است   ابرپارامتر  کیانتخاب تابع هسته    رو،از این.  میرا مشخص کن 
 است.  مترراابرپا  میظعملکرد، تن   نیهسته با بهترتابع    انتخابِ  یبرا

 انواع توابع هسته

 :، فهرست شده استشودیاستفاده م SVMکه در    ایهسته وابع از ت  یبرخ  در ادامه
ضرب داخلی  با    یهسته خط  م،یدار  𝑥𝑗  و   𝑥𝑖  یهانام  هبفرض کنید دو بردار    هسته خطی. ▪
𝑘(𝑥𝑖 شود: ی م  فیدو بردار تعر  نیا , 𝑥𝑗) = 𝑥𝑖. 𝑥𝑗  
𝑘(𝑥𝑖 شود:می   فی تعر  ریبا معادله ز  یا هسته چندجمله  ای.هسته چندجمله  ▪ , 𝑥𝑗) = (𝑥𝑖 . 𝑥𝑗)𝑑

 

 ای است.درجه چندجمله  𝑑که در آن  
,𝑘(𝑥𝑖 صورت زیر است: به  هسته گوسی  معادله  وسی. اهسته گ ▪ 𝑥𝑗) = exp (−‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑗‖2

2𝜎2 ) 

با دقت    دیباو    کندی م  فایا  یدر عملکرد هسته گاوس  یمهم   اریداده شده نقش بس  یگمایس
 شود.   میتنظ  مسالهبا توجه به  و  

𝑘(𝑥𝑖 است:   ریصورت زبه  الپالسینمعادله هسته    هسته الپالسین. ▪ , 𝑥𝑗) = exp (−‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑗‖𝜎 ) 

شود و های عصبی استفاده می این هسته بیشتر در شبکه   گون یا سیگموید.لی هسته هذلو ▪
𝑘(𝑥𝑖 صورت زیر است: معادله آن به , 𝑥𝑗) = tanh (𝛼𝑥𝑇𝑦 + 𝑐) 

 چرا تدبیر هسته مهم است؟

ها از  نگاشت داده  یبرا  یاگر راه  ،مشاهده شد  5-6تر بیان شد و در شکل  پیش طور که  همان
که   م یکن   دایرا پ  یریگمیتصم   یک مرز  میتوانیم  م، یکن   دایپ  یسه بعد  یبه فضا  یدو بعد  یفضا
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  ند یدر مورد فرآبرای حل این مساله    فکرت  نی. اولبندی کندرا دستهمختلف    یهاکالس   تواندمی 
  نگاشت بعد(    3مورد،    نیبعد باالتر )در ا  کیاست که تمام نقاط داده را به    نیا  هاداده  تبدیل

حال،    نیرسد. با ایدرست به نظر مایده کامال  را انجام دهم.    بندی دستهکرده و    دایپکنم، مرز را  
جاست  این.  شودبسیار بیشتر می   شتری، محاسبات در آن فضا بشود   شتریبها  دادهکه ابعاد    یهنگام
بدون    یاصل  یژگیو  یتا در فضا  دهدیامکان را م  نیچرا که به ما اشود.  ر هسته کارآمد میکه تدبی

. برای درک بهتر این موضوع بیایید  میابعاد باالتر عمل کن   یها در فضامحاسبه مختصات داده
𝑥 یک مثال ببینیم:  = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)𝑇 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2, 𝑦3)𝑇

 

  ی را به فضا  𝑦و    𝑥  دیکه با  میهستند. فرض کن   یبعد  3  فضای    دو نقطه داده در  𝑦و    𝑥  نجایر اد
𝜑(𝑥) :میرا انجام ده  ریمحاسبات ز  دیبارو،  از این.  شوندنگاشت    یبعد  ۹ = (𝑥12, 𝑥1𝑥2, 𝑥1𝑥3, 𝑥2𝑥1, 𝑥22, 𝑥2𝑥3, 𝑥3𝑥1, 𝑥3𝑥2, 𝑥32)𝑇 𝜑(𝑦) = (𝑦12, 𝑦1𝑦2, 𝑦1𝑦3, 𝑦2𝑦1, 𝑦22, 𝑦2𝑦3, 𝑦3𝑦1, 𝑦3𝑦2, 𝑦32)𝑇 

𝜑(𝑥)𝑇𝜑(𝑦) = ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝑦𝑖𝑦𝑗3
𝑖,𝑗=1  

اگر از تابع   حال  است.  𝑂(𝑛²)مورد،    نیدر ا  ،یمحاسبات  یدگیچی. پمیبرس  یینها  جهیتا به نت  
,𝐾(𝑥  هسته 𝑦)  با محاسبه   م،یاستفاده کن   یبعد  ۹  یدر فضا  دهیچیانجام محاسبات پ   یبه جا 

  ، یمحاسبات   یدگ یچیپکه    میرسی م   یبعد  3  یدر فضا   جهیهمان نتبه  𝑦ترانهاده و  -𝑥ضرب داخلی  
,𝑘(𝑥 :است  𝑂(𝑛)مورد،    نیدر ا 𝑦) = (𝑥𝑇𝑦)2                                            = (𝑥1𝑦1 + 𝑥2𝑦2 + 𝑥3𝑦3)2 

                        = ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝑦𝑖𝑦𝑗3
𝑖,𝑗=1  

 موضوع مثال عددی زیر را در نظر بگیرید:برای درک بهتر این  
𝑥 صورت زیر داشته باشیم:بعدی به3اگر دو نقطه در فضای   = (2,3,4) 𝑦 = (3,4,5) 
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,𝜑(2 کنیم:را محاسبه می  𝜑(𝑦)و   𝜑(𝑥)ابتدا   3, 4) = (4, 6,8, 6, ۹, 12, 8, 12,16)                𝜑(3 ,4,5) = (9,12,15,12,16,20,15,20,25) 𝜑(𝑥). 𝜑(𝑦) = 𝜑(2,3, 4). 𝜑(3 ,4,5) (36 +  72 +  12۰ +  72 + 144 +  24۰ +  12۰ +  24۰ +  4۰۰) = 1444 

,𝑘(𝑥  و محاسبه 𝑦)  :آن برابر است با 𝑘(𝑥, 𝑦) = (2 ∗ 3 +  3 ∗ 4 +  4 ∗ 5)2
 = (6 +  12 +  20)2

 = 38 ∗ 38 = 1444 

 از یناستفاده از هسته  دهند، اما روش  یرا به ما م  یکسانی  جهینتهر دو    م،یهمانطور که متوجه شد
   تری دارد.کم  به محاسبات

 دهند. یارائه م دهیچیاز محاسبات پ  یریجلوگ یبرارا   ییانبرهایم هاهسته
ر و کم  کارآمدت  یاست که روش  نیدهد ایما انجام م  یبرا  هسته  دبیرتکه    ی در اصل، کار

ارائه دهها به  داده  لیتبد  یتر برانهیهز این اساس.  م یابعاد باالتر  از  بر    تدبیر، استفاده 
(  x,y)  ضرب داخلی که شامل    ی شود. هر محاسباتیمحدود نم  SVM  تم یهسته به الگور

 هسته استفاده کند.  تدبیر ازتواند یباشد م

 ماشین بردار پشتیبان با حاشیه نرم 

  ک یقابل تفک  یژگی و  یفضا  ا ی  نمونه  یفضادر    یها به صورت خطنمونهدیم که  کرتاکنون فرض می 
  یآموزش  یهانمونه  یخط  یجداساز  یتابع هسته مناسب برا  کی  با این حال، اغلب یافتن  هستند.
که   را  ییهایژگینسبت داد که معموال و  لیدل  نیتوان به ایرا م  نیادشوار است.    یژگیو  یدر فضا
  یکدیگر را از    هابه وضوح کالس   میتا بتوان  ستندی ن  یاطالعات کاف  یحاو  میآوری ها بدست ماز داده
 . (وجود داردچنین وضعیتی     یواقع  یا یدن  یکاربرد  یهااز برنامه   یاریمعموال در بس)  میجدا کن 

پ  یاتابع هسته  نیاگر چن   یحت تشخی م  یبه سخت  م،یکن   دایرا  آ  صیتوان  که    جه ینت  نیا  ایداد 
   .ریخ  ای  ستشده ا  برازشبیش
  ه اشتبا  مشخصیتعداد    دیاجازه ده SVMبه  که    است  نیا  تی وضع  نیکاهش ا  یهااز راه  یکی
با مفهوم    دهیا  ن یا  شوند.  بندیدسته  ینقاط همچنان بدرست  ریمرتکب شود تا سا  هابرروی نمونهرا  

استفاده از طور خالصه انگیزه  به  دهد.این ایده را نشان می   8-6شکل  شود،  ی اجرا م  نرم هیحاش
 این روش به دو دلیل است: 
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دارند    ییهاداده  یواقع  یایدن  یکاربرد  یهابرنامه  بیشترشد،    بیان  ترپیشهمانطور که   .1
 .ستندین  کیقابل تفک  یکه به صورت خط

هستند، ممکن    کیقابل تفک  یها به صورت خطکه داده   یدر موارد نادرهمچنین،   .2
. ها را از هم جدا کندکه کامال داده  مین را انتخاب ک  یریگمیمرز تصم   میاست نخواه

شکل  به عنوان مثال،    شود.  یر یبرازش جلوگبیش از    خواهیمبه عبارت دیگر، می
را از    یقرمز کامال تمام نقاط آموزش  میمرز تصم   نجایدر ا  .دیریرا در نظر بگ  ۹-6

 کم  هیحاش  نیبا چن  میمرز تصم   کیواقعا داشتن    ایحال، آ  نیکند. با ایهم جدا م
 دهید  ی هاداده  یرو  ی به خوب  یم ی مرز تصم   نیچن   دیکن یفکر م  ایاست؟ آ  یخوب  دهیا

دارد که   یترع یوس   هیسبز حاش  می. مرز تصم است  ریپاسخ خ  ابد؟ییم مینشده تعم 
، رواز این .  بهتری داشته باشد  مینشده تعم   دهید  یهاداده  یدهد روی به آن اجازه م

 کند. یبرازش کمک مشیاز مشکل ب  یریه جلوگنرم ب  هیحاشماشین بردار پشتیبان با  
 

 
 حاشیه نرم.  .8-6شکل 

 
 چین(؟ سبز یا قرمز )خط  ؟بهترین مرز تصمیم  .9-6شکل 
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  ی عن ی،  است  ییهاتیمشمول محدود(  1-6)معادله    پیشینشده  ی معرف   SVM،  تردقیق طور  به
  هیحاشحال،    نی. با ابندی کندها را بدرستی و بدون خطا دستهی نمونهباید همه  سخت  هیحاش

م  تیمحدوداین  اجازه نقض    نرم مرتکب  دهدی را  نمونه(.)با  برروی چند  اشتباه  البته،   شدن 
  کمینه )به حداقل رساند( کند   ،کنندی را نقض م  تیکه محدود  ییهاتعداد نمونه حاشیه نرم باید  

 : نوشت  زیران به صورت  تویرا م  یسازنهیرو، هدف بهنی. از اکند  بیشینهرا    هیحال حاش  ن یو در ع
(5-6) 𝑚𝑖𝑛𝑤,𝑏 12 ‖𝑤‖2 + 𝐶 ∑ℓ۰1(𝑦𝑖(𝑤𝑇𝑥𝑖 + 𝑏) − 1)𝑛

𝑖=1  

𝐶که در آن   > ℓ۰ثابت و    کی  ۰
1

است که مبادله    ابرپارامتر   کی  𝐶  نجا،یدر ا.  است  1/۰  زیانتابع    
کوچک خیلی    𝐶  یکند. وقتیم  نییو به حداقل رساندن اشتباهات را تع  هیحداکثر کردن حاش  نیب

به حداکثر رساندن    یرو  شتری و تمرکز ب  شودیداده م  یترکم  تیاهم  بندیدستهاست، به اشتباهات  
 بندیدستهاجتناب از    یرو  شتر یاست، تمرکز ببزرگ  نهایت  بی  𝐶  یکه وقت  یدر حال  .است  هیحاش

،  بزرگ استنهایت  بی  𝐶  یوقت ،  . به عبارت دیگراست  هیکوچک نگه داشتن حاش  متیاشتباه به ق
بان با  یکه معادل با ماشین بردار پشت  کند تا از محدودیت پیروی کنندها را مجبور میهمه نمونه

 .  (3-6)معادله    شودحاشیه سخت می 
  ی عن یدارد،    یفی ضع  یاضی خواص ر  1/۰  رای ز  .دشوار است  م یطور مستق( به 5-6)معادله  حل  

  ی که دارای  گریدزیان  از توابع    یرا با برخ  1/۰ما اغلب    ن،یرااست. بناب  وستهیمحدب و ناپریغ
کنیم. شکل  جایگزین می   ،(وستهیپ  و  به عنوان مثال، محدب)  هستند  یخوب  یاض ی ر  یهایژگیو

 : دهدسه تابع زیان متداول را نشان می   1۰-6
ℓℎ𝑖𝑛𝑔𝑒(𝑧) زیان هینگ: ▪ = 𝑚𝑎𝑥(۰, 1− 𝑧)  

ℓ𝑒𝑥𝑝(𝑧)زیان نمایی:  ▪ = 𝑒𝑥𝑝(−𝑧)  

ℓ𝑙𝑜𝑔(𝑧)زیان لجستیک:  ▪ = 𝑙𝑜𝑔(1 + exp (−𝑧))  

 

 

 ℓ۰/1جایگزین برای    توابع زیان  . 10-6شکل 
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 شود:صورت زیر تبدیل میبه  5-6شود، معادله  استفاده می هنگامی که از تابع زیان هینگ  
(6-6) 𝑚𝑖𝑛𝑤,𝑏 12‖𝑤‖2 + 𝐶 ∑𝑚𝑎𝑥(۰,1 − 𝑦𝑖(𝑤𝑇𝑥𝑖 + 𝑏))𝑛

𝑖=1  

𝜉𝑖با معرفی متغیر کمکی   ≥  شود:صورت زیر بازنویسی می به  6-6معادله    ۰
 𝑚𝑖𝑛𝑤,𝑏 12 ‖𝑤‖2 + 𝐶 ∑ 𝜉𝑖𝑚

𝑖=1  

𝑦𝑖(𝑤𝑇𝜑(𝑥𝑖)به نحوی که   + 𝑏) ≥ 1 − 𝜉𝑖  ، 𝜉𝑖 ≥ 𝑖و  ۰ = 1,2, … ,𝑚.    این معموال از
در این معادله، هر نمونه دارای   .شودی نرم استفاده م   هیحاش  بان یبردار پشت  نیماشمعادله برای  

 دهد.یک متغیر کمکی متناظر است که میزان نقض محدودیت را نشان می
 یهاهیحاش   نکهیاز ا  نانیو اطم   هیحداکثر کردن حاش   نی را ب   یدر تابع هدف، تعادل   𝐶عبارت  

هستند  یعملکرد باال  امکان  حد  م  را  تا  منظم  کیما  به    نیا .  کندیکنترل   یسازاثر 
در مجموعه داده وجود داشته    دورافتاده  ریمقاداگر    یحت   دیگویم  SVMکه به    دهدیم

   ها متناسب نشود(.طور کامل با دادهبرازش نشود )بهمنجر به بیشباشد، 

 ؟ مقابل حاشیه نرم یاحاشیه سخت 

ها نهفته  داده  یریپذک یفکدر ت  ماشین بردار پشتیبان نرم در  هی حاش  یاسخت    هیحاش  استفاده از
.  میروی سخت م هیباشد، ما به سمت حاش کیقابل تفک یما به صورت خط یهااست. اگر داده

تر  م یمال  دیکند، بایم  رممکنیرا غ  یخط  بنددسته  افتنیکه    یا حال، در حضور نقاط داده  نیبا ا
ه عبارت دیگر، ازحاشیه نرم  بند.  شو  بندی دستهاز نقاط داده به اشتباه    ی برخ  م یو اجازه ده  میباش

 کنیم. استفاده می 
قدر کوچک است  آن  هیهستند، اما حاش  کیقابل تفک  یها به صورت خطاوقات، داده  یگاه

 ن یدر ا  ، رواز این.  دورافتاده داردحد به موارد    ازشیب  تی حساس  ای  برازشبیشکه مدل مستعد  
  هیحاش  SVMرا با استفاده از    گتریبزر  هیحاش  میتوانی بهتر مدل، م  میکمک به تعم   یمورد، برا

 .مینرم انتخاب کن 
قابل    یبه صورت خط  در اغلب موارد  یواقع  یا یدن  که مسائل  به این نکته توجه داشتباید  

حال،    نیبا ا  .دیاستفاده کن   در این مسائل  سخت  هیاز حاش  دیتوانینم   رواز این  ستند،ین  کیتفک
قابل   یشده را به صورت خطلیتبد  یهاکه داده  دیکرد  دایهسته را پ  کیاگر نگاشت مربوط به  

   .دیسخت استفاده کن   هی از حاش  دیتوانیکند، می م  کیتفک
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 ابرپارمترهای ماشین بردار پشتیبان 

و    یقو  یهادر ساخت مدل   ابرپارمترها.  میکن   میرا تنظ  ابرپارمترها  دیها باقبل از آموزش مدل 
  م یکن   دایرا پ  انسیو وار  بایاس  نیب  موازنهکنند تا  یمها به ما کمک  هستند. آن   یاتیح  اریبس  قیدق
 بر مدل مبتنی  کیهنگام ساخت    .میکن   یریمدل جلوگ  برازشکمعدم    ای  برازشبیشاز    رو از اینو  

SVM   در زیر فهرست  ها  آن  نیترمهمکه    میدار  ابرپارمترهااز    یادیز  ادیرمق  م یبه تنظ  ازیما ن  نیز
 : اندشده 

 (.7-6  )شکلهسته  ابرپارامتر •

م  ،درجه  ابرپارامتر • تصم یکنترل  مرز  چند  یبرا  یریگمیکند  چقدر    یاجملههسته 
باالتر باشد، مرز    یاهرچه درجه چند جمله  (.7-6پذیری داشته باشد )شکل  انعطاف 
  مدل را دارد که  این    لی پتانس  . با این حال،شودی تر مدهیچ یو پ  پذیرترانعطاف   یریگمیتصم 

 .رددبرازش گمنجر به بیش

-6کند )شکل  ی را کنترل م  هی"نرم" بودن حاش  ای"سخت"    زانی، که م𝑪  ای   نهی هزابرپارامتر   •
11). 

این   کند.کنترل میبر موقعیت مرز تصمیم  را    آموزشییک نقطه    تاثیر  میزان پارامتر گاما •
  دهنده شعاعنشان   ،کم گامار یمقاد.  شودی استفاده م  پایه شعاعیهسته    ابع توسط ت ابرپارامتر  
گاما،    یباال  ریمقاد  ی. براشودیم  شترینقاط ب  یبنداست که منجر به گروه  ادیشباهت ز
کالس( در نظر گرفته شوند.   ایگروه )  ک یباشند تا در    گریکدیبه    کینزد  اریبس  دینقاط با
هرچه گاما    .برازش دارندبه بیش   لیتما  ،ادیز  اریبس  یگاما   ری با مقاد  ییهامدل   ن،یبنابرا

تر خواهد  کم  یریگمیو مرز تصم   داشتهر مورد خواهد    به  یترتوجه کم   کوچکتر باشد،
  ی گاوس   یشعاع  هیهسته پا  یاثر گاما برا  شود(.ی م  برازشکمطور بالقوه منجر به  بود )به

 نشان داده شده است.  11-6شکل    نییدر قسمت پا
 𝑪پارامی  گاما در مقابل پارامی   

هسته   کیاز  میحال، اگر بخواه نی. با امیکن  نهیرا به Cپارامتر  دیفقط با ،یهسته خط کی یبرا
شوند. اگر گاما بزرگ    نهیطور همزمان بهبه  دیو گاما با  Cهر دو پارامتر    م،یاستفاده کن   پایه شعاعی
  مانطور ه  قایدق  ؛گذاردی م  ریثا مدل ت  یبر رو  Cشود. اگر گاما کوچک باشد،  ی م  زیناچ  Cباشد، اثر  

حال،    نیاست. با ا  ریو گاما به شرح ز  C  یمعمول برا  ری. مقادگذاردی م  ریثات  یکه بر مدل خط
 بسته به کاربرد ممکن است وجود داشته باشد:  یخاص  نهیبه  ریمقاد

۰.۰۰۰1 < گاما  < 1۰ 

۰.۰1 < C < 1۰۰ 
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 تاثیر ابرپارمترهای هزینه و گاما.  . 11-6شکل 

 مزایا 

 موثر است.  اریابعاد باال بسبا    یهابا داده  یحت •

 کند.  تی ریهسته مد  تدبیررا با استفاده از    یخطریغ  یهاطور موثر دادهتواند بهی م •
 استفاده شود.  ونیو رگرس  بندیدستهحل مسائل    یتواند برای م •

 معایب

 کار دشوار است.  نیاکه    میانتخاب کن  SVM  یبرا  نهیهسته به  کی  دیبا •

 دارد.   از یآموزش ن  یبرا  یشترینسبتا به زمان ب ،بزرگ  یهادر مجموعه داده •

نظر مرا از    بندیدسته  میتوانینم   رواز این   ست،ین  یمدل احتمال  کی  بانیبردار پشت  نیماش •
 .میده  حیاحتمال توض

 .دشوار است  (میبا درخت تصم   سهیدر مقا) SVMمدل    ریدرک و تفس •
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 ماشین بردار پشتیبان در پایتون

 مجموعه داده 

 . میکن ی استفاده مخود   KNNمثال    همانندiris   از مجموعه داده  SVMبرای مثال  
 هاخانهوارد کردن کتاب

In    [1]: import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 وارد کردن مجموعه داده 

In    [2]: url = "https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-

databases/iris/iris.data" 

 

# Assign colum names to the dataset 

names = ['sepal-length', 'sepal-width', 'petal-length', 

'petal-width', 'Class'] 

 

# Read dataset to pandas dataframe 

dataset = pd.read_csv(url, names=names) 

 :دیرا اجرا کن   ریداده، دستور زمجموعه    یهامشاهده سطرها و ستون   یبرا

In    [3]: 
dataset.shape 

Out    [3]: 
(150, 5) 

نمونه   15۰دهد مجموعه داده دارای  مشاهده کردید که نشان می ( را  15۰,5در خروجی مقدار )
 ستون است.  5با  

 پردازشپیش

  ی. برامیکن   میآن تقس  یهاها و برچسبیژگی است که مجموعه داده خود را به و  نیا  یگام بعد 
 :دیاستفاده کن   ریکار از کد ز  نیا

In    [4]: X = dataset.iloc[:, :-1].values 

y = dataset.iloc[:, 4].values 

)  X  ریمتغ داده  اول مجموعه  در حال یژگیو  یعن یشامل چهار ستون  است    یحاو  yکه    یها( 
 ها است.برچسب 
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 تقسیم مجموعه داده 

 دهیکه به ما ا میکن ی م میتقس یشیو آزما یخود را به دو بخش آموزش مجموعه دادهدر گام بعدی 
ما بر    تمیالگور   بیترت  نی. به ادهدی م  شی در مرحله آزما  تمیدرباره نحوه عملکرد الگور   یبهتر
 .شودی م  شینشده آزما  دهید  یهاداده  یرو

 : دیرا اجرا کن   ریز  کد،  آزمایشیو    یآموزش  ها به دو قسمتسازی دادهتقسیم   یبرا

In    [5]: from sklearn.model_selection import train_test_split 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, 

test_size =0.25, random_state=42) 

  میتقس  یش یآزما  یهادرصد داده  25و    آموزشی  یهادرصد داده  75فوق مجموعه داده را به    کد
رکورد و   112شامل    یرکورد، مجموعه آموزش  15۰بدان معناست که از مجموع    ن یکند. ای م

 : رکورد خواهد بود  38شامل    آزمونمجموعه  
In    [6]: X_train.shape 

Out [6]: (112, 4) 

In    [7]: X_test.shape 

Out [7]: (38, 4) 

 ها است.نمایانگر تعداد ویژگی  4در کد پیشین عدد  
 هابندی ویژگ  مقیاس

  . کددیکن   یبند  اسیها را مقیژگیاست که و  تربه  شهیهم   ،یواقع  ین یبشیقبل از انجام هر گونه پ
 دهد:یرا انجام م  هایژگیو  یبنداس یمق  ریز

In    [1]: from sklearn.preprocessing import StandardScaler 

scaler = StandardScaler() 

scaler.fit(X_train) 

 

X_train = scaler.transform(X_train) 

X_test = scaler.transform(X_test) 

 بینن یش آموزش و پ

ها  بندی ویژگیو سپس مقایس   میاکرده  میتقس  یشی و آزما  یآموزش  یها را به مجموعه هاداده  ابتدا
داده برروی  دادیم. را  انجام  آموزش    ها  زمان  رو   SVMاکنون  است.   یآموزش  یهاداده  یبر 

Scikit-Learn    شامل کتابخانهsvm   شامل کالس  یهاتمیورالگ  یبرا  یداخل  یهااست که 
آن   SVMمختلف   از  قرار است    یی جااست.  انجام ده  بندیدسته کار    کی که  کالس    زا  م،یرا 



 
ها و ابزارها: مبانی، مفاهیم، الگوریتمیادگیری ماشین و علم داده  268  

 
 

نوشته    Scikit-Learnدر کتابخانه    SVCکه به صورت    میکن یاستفاده م   یبانیبردار پشت  بنددسته
  در ادامه ما از سه نوع هسته خطی،   است.  هستهپارامتر دارد که نوع    کیکالس    نیا  شده است.

 ی بر رو  تمیآموزش الگور  یبرا  SVCکالس    fitمتد  و سیگموید استفاده خواهیم کرد. در    گاوسی
 :دیرا اجرا کن   ریکد ز  با هسته خطی  تمیآموزش الگور  یشود. برای م   یفراخوان  یآموزش  یهاداده

In    [1]: from sklearn.svm import SVC 

classifier = SVC(kernel='linear') 
classifier.fit(X_train, y_train) 

 ی . برام یکن   ین یبشیخود پ  یشیآزما  یهاداده  ی روشده را برمدل ساختهاست که    نیمرحله آخر ا
 :دیرا اجرا کن   ریز  کدکار،    نیانجام ا

In    [1]: y_pred = classifier.predict(X_test) 

 یان  الگوریتمارز 
In    [3]: from sklearn.metrics import classification_report, 

confusion_matrix 

print(confusion_matrix(y_test, y_pred)) 

print(classification_report(y_test, y_pred)) 

 
Out [7]: [[15  0  0] 

 [ 0 10  1] 

 [ 0  0 12]] 

                 precision    recall  f1-score   support 

 

    Iris-setosa         1.00      1.00      1.00        15 

Iris-versicolor       1.00      0.91      0.95        11 

 Iris-virginica        0.92      1.00      0.96        12 

 

       accuracy                                     0.97        38 

      macro avg       0.97        0.97      0.97        38 

   weighted avg       0.98      0.97      0.97        38 

 بینن پیش ویس و اآموزش با هسته گ

In    [1]: from sklearn.svm import SVC 

classifier = SVC(kernel='rbf') 
classifier.fit(X_train, y_train) 

In    [2]: y_pred = classifier.predict(X_test) 

 ن  الگوریتمارزیا
In    [3]: from sklearn.metrics import classification_report, 

confusion_matrix 
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print(confusion_matrix(y_test, y_pred)) 

print(classification_report(y_test, y_pred)) 

 
Out [7]: [[15  0  0] 

 [ 0 11  0] 

 [ 0  0 12]] 

                 precision    recall  f1-score   support 

 

    Iris-setosa       1.00      1.00      1.00        15 

Iris-versicolor       1.00      1.00      1.00        11 

 Iris-virginica       1.00      1.00      1.00        12 

 

       accuracy                                     1.00        38 

      macro avg         1.00      1.00      1.00        38 

   weighted avg       1.00      1.00      1.00        38 

 بینن و پیش سیگموید آموزش با هسته 

In    [1]: from sklearn.svm import SVC 

classifier = SVC(kernel='sigmoid') 
classifier.fit(X_train, y_train) 

In    [1]: y_pred = classifier.predict(X_test) 

 ارزیان  الگوریتم
In    [3]: from sklearn.metrics import classification_report, 

confusion_matrix 

print(confusion_matrix(y_test, y_pred)) 

print(classification_report(y_test, y_pred)) 

 
Out [7]: [[15  0  0] 

 [ 0  7  4] 

 [ 0  1 11]] 

                 precision    recall  f1-score   support 

 

    Iris-setosa         1.00      1.00      1.00        15 

Iris-versicolor       0.88      0.64      0.74        11 

 Iris-virginica       0.73      0.92      0.81        12 

 

       accuracy                                     0.87        38 

      macro avg         0.87      0.85      0.85        38 

   weighted avg       0.88      0.87      0.87        38 
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 هامقایسه عملکرد هسته 

  ر د  دیگمویکه هسته سشود  مشاهده می  م،یکن   سهیقامها را با هم  اگر عملکرد انواع مختلف هسته
  سیگمویداست که تابع    نیامر ا  نیا  لی. دلبدتری داشته استعملکرد    مقایسه با دو هسته دیگر

  بین در  تر است.  مناسب   دودویی  بندیدسته مسائل    یبرا  نیگرداند، بنابرایم  را بر  1و    ۰دو مقدار  
 % 1۰۰کامل  ین یبشینرخ پ کیبه  یکه هسته گاوس مین ی بب  میتوانیم ،خطیو هسته  یهسته گاوس

  نیکرده است. بنابرا  بندیدستهنمونه را به اشتباه    کی  خطیکه هسته    یاست در حال  افتهیدست  
ندارد که   جودو یعیو سرکلی  قانون چیحال، ه نی. با اعملکرد بهتری داشته است یهسته گاوس

  ی مختلفهاهسته  شیآزما   رو، تنها بااز ایندارد.  عملکرد را    نی بهتر  ییویکدام هسته در هر سنار 
 ای نوع هسته را مشخص کرد.توان در هر مساله مشاهده نتایج می و  

 درخت تصمیم 
  ارینحوه عملکرد بس  به دلیل  میتصم   اندرخت  ن،یماش  یریادگی  یهاتمیالگور  نیتراز محبوب  یکی

  بسیار قوی  یاضی ر  هیپا  کیبه    دنیم فه  یکه برا  بانیبردار پشت  نیبرخالف ماشاست.  آنها    ساده
 م یکن یم  عملها به صورت روزانه  که ما انسان   یاز روش  یواقع  یبه معنا   میدارد، درختان تصم   ازین

 ن یاما در ع  م،یآن را بردار  میخواهیو م  م یدار  کتری  کی  دیکنند. به عنوان مثال: فرض کن ی م  دیتقل
 . میآن را رها کن   ین ی سنگ  لیبه دل  ای  میدستمان را بسوزان  میخواهیحال، نم 

 ماتیتصم   حیو صر  عینی  شینما  یبرا  میتصم   انتوان از درختیم  م یتصم   لیو تحل  هیدر تجز
در جهت مانند  مدل درخت  کیاز    داست،یطور که از نامش پهمان و    استفاده کرد  یریگمیو تصم 

  کیاستخراج  یبرا یکاودر داده جیابزار را کیکند. اگرچه ی استفاده م م نهایییتصم  رسیدن به
استفاده    نیماش  یریادگیخاص است، اما به طور گسترده در    فهد  کیبه    دنیرس  یبرا  یاستراتژ 

 .شودی م
م  یپارامترنا  مدل  ینوع  میتصم   اندرخت  ن،یماش  یریادگی  در که  برا  توانندی هستند   ی هم 
  یهامدل  میتصم ان  بدان معناست که درخت  نیا  استفاده شوند.  ونیرگرس  یو هم برا  بندیدسته

و  یریپذانعطاف  افزودن  با  که  آن   شتریب  یهایژگیهستند  به درست)اگر  را  تعداد  میبساز  یها   )
از   اهیگ  ک ی  نکهی)مثل ا  بندیدسته  ین یبشیپ  کی  توانندیو م  دهندینم   شیخود را افزا  یپارامترها
 ولید کنند. را ت  خانه(  کی  مت ی)مانند ق  یعدد  ین یبش یپ  کیو حتی  (    ریخ  ایاست    ینوع خاص

شدند.   شنهادی پ یبرکل ا،یفرن یآماردان دانشگاه کال من،یبار توسط لئو بر نیاول درختان تصمیم
دهنده نشان   ینشان دهد که در آن هر گره داخل  یها را به صورت درختبود که داده  نیاو ا  دهیا

و هر گره   شیآزما  جهیدهنده نتشرط(، هر شاخه نشان   کی)در اصل    یژگیو  کی  یبر رو  یشی آزما
فرآ  یهر سوالطور خالصه،  به  باشد.برچسب کالس    کی  یدارا  ،(یانیپابرگ )گره     ندیکه در 

  ی ریگجهینت  یک  به  ایهر آزمون    و  است  یژگیو  کی  یبر رو  یشیشود، آزما ی م  دهیپرس  یریگمیتصم 
  ک ی  میتصم   یهااساسا، درخت   شود.ی منجر م  یمشروط به پاسخ فعل  یآزمون اضاف   کیبه    ایو  
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که مقدار    شودیم  یم یکه منجر به تصم   آموزندیرا م  ویژگی  ریدر مورد مقاد   حی صر  نیقوان  یرس
 بندی دسته  ی است که برا  ایساده  م یاز درخت تصم   ی انمونه  ریز  شکل   .کندیم  ین یبشیهدف را پ

  ( شنا کردن یا چهراپا بودن) هاآن  یهای ژگیبر اساس وبه عنوان پرنده، سگ یا ماهی  وانیحیک 
 :شودی تفاده ماس

 
 یاالت الزم براوس  یبندسه کالس و فرمول  لیو تحل  هیتجز  یبرا  درخت تصمیم   تم یلگورا
 پرسد: در مثال باال این سواالت را میمختلف    یهاکالس   نیب  زیتما

 کند؟آیا شنا می  •

 آیا چهار پا دارد؟  •

ما متعلق به کدام    یهادادهکه    میدانیمطور حتم  بهپاسخ داده شد،    ریخ  ایسواالت بله    نیبه ا  یوقت
 دارند.درک  ینسبتا ساده برا یمفهوم میدرختان تصم  ،رواز ایناست.  وانیکدام ح یعن یکالس 
 . هستند  یشهود  اریبس  چراکه
گره برگ   نیو چند  یگره داخل  نیچند  شه،یگره ر  کیاز    می درخت تصم   ک یطور معمول،  به
 ک یمربوط به    گریو هر گره د  بقت دارندمطا  میتصم   جیبرگ با نتا  یهاگرهشده است.    لیتشک
نتااست. نمونه  یژگیو  آزمون به  با توجه  به گرهی ژگیو1سازیانشعاب  جی ها در هر گره    یهاها 

  تاندرخاست.  یریگمیتصم  دنباله  کیبه گره برگ  شهیاز گره ر ریمس رشوند. هی م میفرزند تقس
موجود در هر گروه   یهاکه داده  عاب دهندانش  یاها را به گونهمجموعه داده  کنندیم  یسع  میتصم 

گروه تا حد ممکن با   کیموجود در    یهادادهکه  یباشد در حال  گریکدیبه    هیتا حد امکان شب 
  ی هااست که بتواند نمونه  یدرخت  دیهدف تولمتفاوت است.    گرید  یهاموجود در گروه   یهاداده
 دهد.   مینشده را تعم   دهید

به   تصمیم  درخترو  ، از اینکندیم  یرویپ  2حل و    میتقس  یتژ از استرا  میساخت درختان تصم 
با    میدرخت تصم   تمیالگورتر،  به عبارت ساده  .شودی م  دیتول  )باال به پایین(  یصورت بازگشت

 
1 splitting 

2 Divide-and-conquer 
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  ی هاها را به گرهداده   یشود و به صورت بازگشتی شروع م  شهیدر گره ر  یآموزش  یهامجموعه داده
پا اساس  ن ییسطح  بر  حاو  ییهاگره  تنهاکند.  ی م   میتقس  1ابانشع  اریمعتر  از    یب یترک  یکه 
رشد   میدرخت تصم   تمیالگور  تی. در نهاانشعاب پیدا کنند  شتریب  دیمختلف هستند با  یهاکالس 

است که    یاریمع  ،توقف  اریمع   نیترساده کند.  ی متوقف م  ،توقف  اریمع  کیدرخت را بر اساس  
آن همه نمونه به  یآموزش   یهادر  ا  کیکالس هستند.    کی   در برگ متعلق  است که    نیمشکل 

ا  میساخت درخت تصم  به    نیتا  به   یدرخت  نیچن برازش شود.  بیشسطح ممکن است منجر 
ناشی از    از کاهش دقتِ  یریجلوگ  ی. براابدیینم   مینشده تعم ده ید  یشیآزما  یهابه نمونه  یخوب
 .شودمی استفاده    2هرس   زمیاز مکان  بنددسته   برازش،شیب

ا از  تصم   ه نکیپس  برا  م یدرخت  شد،  از    آزمون  یهانمونه  بندیدسته  ی ساخته  استفاده  با 
در هر    انشعابشود. شرط  ی فرد استفاده مبهبرگ منحصر   کی تا    شهی از ر  نییباال به پا  شیمایپ

برچسب    واستفاده    شتریب  شی مایپ  یبرا  میدرخت تصم   درستانتخاب شاخه    یبرا  یگره داخل
 شود.ی گزارش م  وننمونه آزم  یت برا اس  دهیکه به آن رس  یگره برگ

  هنجارسازیو    یبنداسیبه مق   یازیاست که ن  نیا  میدرخت تصم  یدیکل   یهایژگیاز و
 ها ندارد. داده

 و فرآیند آموزش درخت تصمیم  معیارهای انتخاب ویژگی )انشعاب بهینه(

به   یآموزش  یهااست که در آن مجموعه داده  نییاز باال به پا  ندیفرآ  کی  درخت تصمیمآموزش  
  کیها با انتخاب  رمجموعهیز  نیشود. ایم  میکوچکتر تقس  یهامجموعه  ریبه ز  یصورت بازگشت

تع  یژگیو  تیمحدود به بهتریم  نییدر هر مرحله  به    نیشوند که  قادر  مجموعه   انشعابوجه 
  یریادگی  تمیهسته الگور  .ندیگو یم  انشعاب  اریاست که به آن مع  یخاص  اریبر اساس مع  هانمونه

  انشعاب   ندیطور که فرآهمان  ،ی. به طور کلاست  نهیبه  انشعابِ  یِژگیو  انتخابِ  ،میدرخت تصم 
. کالس واحد باشد کیدر هر گره متعلق به  یشتریب یهاکه نمونه میکن یرود، ما آرزو می م شیپ

   فرزند است.  یهاگره   انیطبقات مختلف در م  یجداساز  بیشینه کردن   ،انشعاب  اریهدف مع
تصم   تمیالگور  کی  یاصل  دهیا حاو  ییهای ژگ یو  ییشناسا  م،یدرخت    ن یشتری ب  یاست که 

ها  ی ژگیو  نیا  ری هدف هستند و سپس مجموعه داده را در امتداد مقاد  یژگیاطالعات در مورد و
نحو    نیهدف به بهتر  یژگیمربوط به و  طالعاترا از ا  تیکه عدم قطع  یادهد. ویژگی انشعاب می 

تا    ابدیی ادامه م   یژگیو  نیترآموزنده   یاست. روند جستجو برا   یژگیو  نیرتکند، آموزنده ی جدا م
  دن یشامل پرس  میمدل درخت تصم   کیساخت    ندیفرآ  .دبرگ خالص برس  یهاکه به گره  یزمان

 
1 split criterion 

2 pruning 
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وجود دارد که   یژگیو  نیچند  یوقت. حال  است  انشعاب  و سوال در هر مورد و سپس ادامه    کی
 شود:سواالت زیر ایجاد می  کند،یم  نیینمونه خاص را تع  کیمقدار هدف  

 ؟باید برای شروع انتخاب شود شهی در گره ر دی با صفت/یژگی کدام و ▪

 م؟ یگره ادامه ده کی در  یبعد انشعابها در هر ی ژگی به انتخاب و دی با بیبه کدام ترت  ▪
 ؟ خواهد کردگره برگ عمل  ای   یبه عنوان گره داخل یژگی کدام و ▪

  .میکن یاستفاده م  انشعاب  یارهایدرخت، از مع  انشعابنحوه  و   ارد مو  نیدر ا  یریگمیتصم   یبرا
برا  انشعاب  یارهایمع  نیرتریفراگ استفاده  تصم   یمورد  درختان  تشریح  ادامه  در    میآموزش 
 شوند.می 

 بهره اطالعات

 ستمیس  کیرا در    تیعدم قطع  ای  ینظم یبکه    اطالعات است یبر مفهوم آنتروپ  یمبتن   اریمع  نیا
مجموعه    کی  یبندمیاز تقس  پس  یآنتروپ   راتِییتغ  یِریگاندازه  ،بهره اطالعات.  دکن ی م   یریگاندازه

چه مقدار اطالعات در مورد    یژگیو  کیکند که  یمحاسبه مو    است  یژگیو  کیداده بر اساس  
 درخت تصمیم و    انشعاب داده اطالعات، گره را    بهرهدهد. با توجه به مقدار  یکالس ارائه م  کی

بیشینه اطالعات را    بهرهتا مقدار    کندیم  یسع  شهیهم   درخت تصمیم  تمیورالگ  کی.  دسازیرا م
 .  شود  میبهره اطالعات را دارد ابتدا تقس  نیکه باالتر  یژگیویا همان    و گره  کرده

𝑘دهد و  را نشان می   D  در مجموعه داده  𝑘نسبت کالس    𝑝𝑘فرض کنید   = 1,2, … , |𝑦| 
 شود:تعریف می رت زیر  صوبر این اساس آنتروپی به  باشد.می 
(7-6) 𝐸𝑛𝑡(𝐷) − ∑𝑝𝑘𝑙𝑜𝑔2

 |𝑦|
𝑘=1 𝑝𝑘 

 باالتر است.  𝐷تر باشد، خلوص  کم  𝐸𝑛𝑡(𝐷)هرچه  
,𝑎1}  ممکن  ریمقاد  𝑉  یدارا  𝑎گسسته    یژگیو  دیفرض کن  𝑎2, … , 𝑎𝑉}  .بر این اساس  است  ،

  امین𝑉  که ییجا کند،یم دیرا تول 𝑉فرزند   یهاه، گر𝑎 یژگی بر اساس و 𝐷 مجموعه داده میتقس
فرزند  نمونه  𝐷𝑉گره  تمام  در    ی هاشامل  مقدار    شودیم  𝐷موجود  برا  𝑎𝑉که    𝑎  یژگیو  یرا 

که    یی( محاسبه کرد. از آنجا7-6)  معادله  توان با استفاده ازیرا م  𝐷𝑉  ی. سپس، آنتروپردیگی م
هر   تینشان دادن اهم   یبرا  |𝐷𝑣||𝐷|  فرزند وجود دارد، وزن  یهاگره  در  یمتفاوت  یهاتعداد نمونه

  شتر یگره شاخه ب  ریثا باشد، ت  شتریها بهر چه تعداد نمونه  یعن ی گره اختصاص داده شده است،  
با استفاده از   𝑎با ویژگی  𝐷حاصل از انشعاب مجموعه داده   بهره اطالعاترو، از این شود.ی م

,𝐺𝑎𝑖𝑛(𝐷 شود:محاسبه می   ریز  یمعادله  𝑎) =  𝐸𝑛𝑡(𝐷) − ∑ |𝐷𝑣||𝐷|𝑉
𝑣=1 𝐸𝑛𝑡(𝐷𝑣) 
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  ی شتری خلوص ب  بیشتر باشد،  𝑎  یژگیو  و  𝐷  انشعاباطالعات با    بهره  زانیهر چه م  ،یبه طور کل
 .میانتظار داشته باش  میتوانیمنیز  را  

 واحد باشند.    دسته  کیآن متعلق به  یخالص است که همه اعضا یتی جمع

 شاخص جینن 

استفاده    میمرز تصم   کی  جادی خلوص است که هنگام ا  ای  یاز ناخالص   یار یمع  ین یشاخص ج
داده   حیباال ترج  ین یبا شاخص ج  سهی در مقا  دیبا  نییپا  ین یبا شاخص ج  یژگیو  کیشود.  ی م

نمادشود.   از  استفاده  )  یبا  مقدار ج6-7مشابه  داده    ین ی(،  تعر  𝐷مجموعه    فیبه صورت 
 :شودی م

𝐺𝑖𝑛𝑖(𝐷) = ∑ ∑ 𝑝𝑘𝑘′≠𝑘
|𝑦|
𝑘=1 𝑝𝑘′ 

= 1 − ∑𝑝𝑘2|𝑦|
𝑘=1  

متعلق    𝐷  از مجموعه داده  یاحتمال دو نمونه را که به طور تصادف  𝐺𝑖𝑛𝑖(𝐷)  ،یه طور شهودب
انتخاب کرد  یهابه کالس  م   را  میمختلف  هرچه جدهدی نشان  باشد،    ترکم  𝐺𝑖𝑛𝑖(𝐷)  ین ی . 

 باالتر است.  𝐷خلوص مجموعه داده 
صورت زیر تعریف  به  𝑎ویژگی  با استفاده از نمادی مشابه با بهره اطالعات، شاخص جینی  

 شود:می 

𝐺𝑖𝑛𝑖_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥(𝐷, 𝑎) =  ∑ |𝐷𝑣||𝐷|𝑉
𝑣=1 𝑔𝑖𝑛𝑖(𝐷𝑣) 

را به    ین یشاخص ج  نیتربا کم  یژگی، و𝐴نامزد    یهایژگیبا توجه به مجموعه وبر این اساس،  
 . میکن ی انتخاب م  انشعاب  یژگیعنوان و

 معیار توقف و هرس

که درخت   یهرس دارد. هنگام  ی با استراتژ   یکیارتباط نزد  میرشد درخت تصم   یتوقف برا  اریمع
کالس   کیمتعلق به  ییهاکه هر گره برگ فقط نمونه یتا زمان  ، یعنیکندی تا انتها رشد م میتصم 

متعلق به   یهارا در نمونه  یدرصد  1۰۰بدست آمده دقت    میشامل شود، درخت تصم خاص را  
  ی شیآزما  یهااغلب به نمونهدر این حالت،  حال،    نی. با ادهدینشان ماز خود    یآموزش  یهاداده
  ی های ژگیبه و  یدر حال حاضر حت  میدرخت تصم   چراکه  .کندی م   دایپ  یف یضع  مینشده تعم دهید
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  ترن ییسطح پا یهاتوسط گره ز ینو نیا شتریدارد. ب یهمخوانهم  یآموزش یهادر نمونه یتصادف 
  ی هاتر )درخت ساده  یهامدل  ،رواز این داده هستند.    اطنق  یترتعداد کم   ی که حاو  شودی م  جادیا

همان  اگر    ،شوندی داده م  حی ( ترجقیعم   می)درخت تصم   تردهی چیپ  یهاعمق( به مدلکم  میتصم 
 . کنند  جاد یا  یآموزش  یهاخطا را در داده

.  دیاست که رشد درخت را زودتر متوقف کن   نیا  استراتژی  کی ،  برازشش ی کاهش سطح ب  یبرا
که در آن رشد درخت متوقف شود وجود ندارد.    یدانستن نقطه درست  یبرا   یراه  چیمتأسفانه، ه

 م یرا هرس کن   میدرخت تصم   برازشبیش  یهااست که بخش  نیا یعیطب   یاستراتژ   کی  ن،یبنابرا
و    1هرس -اشیپ هرس شامل    یکل   یهای استراتژ   .میکن   لیبرگ تبد  یهارا به گره   ی داخل  یهاو گره

 است.    2هرس -اپس

کند و اگر بهبود کوچک  یم   یابی را ارز  انشعابدادن هر    می تعم   ییبهبود توانا،  هرس-اشیپ
،  آن  مقابل. در  شودمی گره برگ مشخص    کیگره به عنوان    یعن ی،  کندانشعاب را لغو می باشد،  

و اگر   کندیم  یبررسدوباره  را    افتهیکامال رشد    مِ یدرخت تصم   ک یبرگِ    ریغ  یهاگره   ،هرس-اپس
 .شودی م  نیگزیبرگ جا  گره  کیبا    گره  کیشود،    میتعم   ییمنجر به بهبود توانا  ین یگزیجا
  ی هاردرختیز  جادیاز ا  چراکه   ،و کارآمدتر باشد  ترع یرا دارد که سر  تیمزاین  هرس  -اشیپ
پ  شیب در  کند.  ی م  یر یهستند جلوگ  برازش()بیش   منطبق  یآموزش   یهادادهبا  که    دهی چیاز حد 

و  دیدهیخود رشد م میدرخت تصم  تمیدرخت را به طور کامل با استفاده از الگور هرس،-پسا
شروع    نییپا  می. شما از گره تصم دیکن یبه باال هرس م  نییرا به صورت پا  یسپس درختان فرع

را    مین گره تصم یا   ایکه آ  دیریگی م  می، تصم بهره اطالعاتمانند    ییارها ی بر اساس مع  و  دیکن   یم
 .دیکن   نیگزیگره برگ جا  کیآن را با    ای  دیحفظ کن 

 : هرس-اشیپ 
 .رد یگی مورد استفاده قرار م  میقبل از ساخت درخت تصم   کیتکن   نیا ▪

 .انجام داد  ابرپارمترها  میتوان با استفاده از تنظی مهرس را  -پیشا ▪
 : هرس-ساپ 

 شود.یاستفاده م  میپس از ساخت درخت تصم   کیتکن   نیا ▪

داشته باشد و    یبزرگ  اریعمق بس  میشود که درخت تصم ی استفاده م  یزمان  کیتکن   نیا ▪
 را نشان دهد.   برازشبیش مدل  

 شناخته شده است.   3روهرس پس به عنوان    تکنیک همچنین   نیا ▪

 
1 pre-pruning 

2 post-pruning 

3 backward pruning 
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 مزایا 

  یهاتمیخطا باشد، الگور  یحاو  یآموزش  یهادر برابر خطاها مقاوم است و اگر داده •
 تر خواهند بود.مناسب   مسائلی  نیبه چن   یدگیرس  یبرا  درخت تصمیم

 و بسیار بصری هستند.  کنندقوانین قابل درکی را تولید می  •

 کنند.   تیریرا مد  گسستهو    وستهیپ  یرهایتوانند متغی م •
 داد.  حیتوض  ی هرکس  هب  یتوان آن را به راحتیو م  ها بسیار ساده استنحوه کار آن  •

که پارامترها    ییتواند درجای رو منیندارد و از اها  بودن داده  یخط  خصوصدر    یفرض  چیه •
 استفاده شود.  ،مرتبط هستند  یخطریبه صورت غ

و  مفقودی    ریها به مقادآن   چراکهشود،    یها مداده  یسازدر زمان آماده   ییجوباعث صرفه •
 .ستندیحساس ن  دورافتاده  ریمقاد

 ها ندارند.بندی دادهازی به هنجارسازی و مقیاس نی •

درخ  • تصم مفهوم  سا  سانینوبرنامه   یبرا  میت  به  نسبت  آن  درک  و  است    ر ی آشناتر 
 تر است.مشابه آسان   یهاتم یالگور

 معایب

  ی آموزش  هاینمونه  یتعداد نسبتا کم     و  ادیز  یهابا کالس   بندیدسته   مسائلمستعد خطا در   •
 هستند.

  گر ید  یهاتم یالگورتر از  ده یچیپ  اریتواند بسی اوقات محاسبه م   یگاه  میدرخت تصم   یبرا •
 باشد. 

 .نیاز دارد  آموزش مدل  یبرا  یشتریاغلب زمان ب •

  د یها بامجدد درخت شود و همه گره  دیتواند منجر به تولی م  دینقطه داده جد  کیافزودن   •
 شوند.  جادیدوباره محاسبه و ا

  کیبهتر به  ین یبشیپ  یبرا نیاست، بنابرا یفیعض رندهی ادگیمنفرد اغلب  میدرخت تصم  •
 .میدار  ازین  یجنگل تصادف ایجاد  یبرا  میدسته درخت تصم 

  د ی(، به تولنویزی یداده ها یها )حتبا داده برازشبه منظور مستعد بیش برازش هستند.  •
شود.  ی م  دهیچیاز حد پ  شی ب،  ریتفس  یدرخت برا  تیدهد و در نهای ادامه م  دیجد  یهاگره 
 دهد. یخود را از دست م  میتعم   تیقابل  بیترت  نیا  به

منجر  ،  صفر  بایاسبه    یابیبه منظور دست)  ییباال  انسی، احتمال واربرازشبیش  لیبه دل •
  ن یدر تخم   یادیز  یوجود دارد که منجر به خطاها  یدر خروج  (شودیباال م  انسیبه وار
  دهد.ی نشان م  جیرا در نتا  پایینیشود و دقت  ی م  یینها
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 ت تصمیم در پایتون درخ

 مجموعه داده 

های پیشین از طریق تارنمای آن  در مثال.  میکن ی استفاده م  irisمجموعه داده    در این مثال نیز از
نیز    Scikit-Learnبه این مجموعه داده دسترسی پیدا کردیم. این مجموعه داده در کتابخانه  

 کنیم.یوجود دارد. در این مثال، از طریق کتابخانه آن را وارد م
 هاخانهوارد کردن کتاب

In    [1]: import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 وارد کردن مجموعه داده 
In    [2]: from sklearn import datasets 

iris = datasets.load_iris() 

 هاسازی داده آماده 

  ی. برامیکن   میآن تقس  یهاها و برچسبیژگی خود را به واست که مجموعه داده    نیا  یگام بعد 
 :دیاستفاده کن   ریکار از کد ز  نیا

In    [4]: X = iris.data 

y = iris.target 

 تقسیم مجموعه داده 
In    [5]: from sklearn.model_selection import train_test_split 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, 

test_size =0.25, random_state=42) 

 بینن آموزش و پیش 

تصم   یهاتم یالگور  یبرامتدهایی  شامل    Scikit-Learnدرخت    کتابخانه مختلف    میدرخت 
مثال از    نیا  یبرا  م،یانجام ده  بندیکار دسته   کیقرار است    این مثالکه در    ییاست. از آنجا

 . میکن ی م  استفاده DecisionTreeClassifierکالس  

In    [1]: from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier 

classifier = DecisionTreeClassifier() 

classifier.fit(X_train, y_train) 
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انجام    ونآزم  یهارا در مورد داده  ییهاین یبش یپ  دییایاست، ب  ده یما آموزش د  بنددسته اکنون که  
 : دیرا اجرا کن   ریز  کد  کار،  نیانجام ا  ی. برامیده

In    [1]: y_pred = classifier.predict(X_test) 

 ارزیان  الگوریتم

. اکنون میاها را انجام دادهین یبشیپ  ی و برخ  میاخود را آموزش داده  تمیمرحله ما الگور  نیدر ا
 است.   قیما چقدر دق  تمیکه الگور  ببینیم   میخواهمی 

In    [3]: from sklearn.metrics import classification_report, 

confusion_matrix 

print(confusion_matrix(y_test, y_pred)) 

print(classification_report(y_test, y_pred)) 

 
Out [3]: [[15  0  0] 

 [ 0 11  0] 

 [ 0  0 12]] 

                 precision    recall  f1-score   support 

 

    Iris-setosa       1.00      1.00      1.00        15 

Iris-versicolor       1.00      1.00      1.00        11 

 Iris-virginica       1.00      1.00      1.00        12 

 

       accuracy                           1.00                 38 

      macro avg       1.00      1.00      1.00          38 

   weighted avg       1.00      1.00      1.00        38 
 

رکورد موجود در مجموعه    38ما قادر است تمام  درخت تصمیم    مدلکه    دهدی نشان م  جینتا
 .کند  بندیدسته  %1۰۰را با دقت    آزمون

ن چاپ بازنمان  به  صورت می 

  یکاربرد   یهابرنامه   یبرروتواند هنگام کار  متنی می صورت بازنمایی  خروجی درخت تصمیم به
  ،میکن   دخیره  یمتن   لیاطالعات مربوط به مدل را در فا  میخواهی که م  یزمان  ای  یبدون رابط کاربر 

 برای این کار کد زیر را اجرا کنید: باشد.    دیمف

In    [3]: from sklearn import tree 

text_representation = tree.export_text(classifier) 

print(text_representation) 

Out [3]: |--- feature_3 <= 0.80 

|   |--- class: 0 
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|--- feature_3 >  0.80 

|   |--- feature_2 <= 4.75 

|   |   |--- feature_3 <= 1.65 

|   |   |   |--- class: 1 

|   |   |--- feature_3 >  1.65 

|   |   |   |--- class: 2 

|   |--- feature_2 >  4.75 

|   |   |--- feature_3 <= 1.75 

|   |   |   |--- feature_2 <= 4.95 

|   |   |   |   |--- class: 1 

|   |   |   |--- feature_2 >  4.95 

|   |   |   |   |--- feature_3 <= 1.55 

|   |   |   |   |   |--- class: 2 

|   |   |   |   |--- feature_3 >  1.55 

|   |   |   |   |   |--- feature_2 <= 5.45 

|   |   |   |   |   |   |--- class: 1 

|   |   |   |   |   |--- feature_2 >  5.45 

|   |   |   |   |   |   |--- class: 2 

|   |   |--- feature_3 >  1.75 

|   |   |   |--- feature_2 <= 4.85 

|   |   |   |   |--- feature_1 <= 3.10 

|   |   |   |   |   |--- class: 2 

|   |   |   |   |--- feature_1 >  3.10 

|   |   |   |   |   |--- class: 1 

|   |   |   |--- feature_2 >  4.85 

|   |   |   |   |--- class: 2 

 : را اجرا کنید  ریکد ز  د،یکن   رهیذخ  لیآن را در فا  دیخواهی اگر م

In    [3]: with open("decistion_tree.log", "w") as fout: 

    fout.write(text_representation) 

 مصورسازی مدل 

های مختلفی برای مصورسازی درخت تصمیم وجود دارند. با این حال، در این مثال  کتابخانه 
به ما  کنیم. این متد  می  وجود دارد، استفاده Scikit-Learnکه در کتابخانه    plot_treeما از متد  

 نید:. برای این کار کد زیر را اجرا کمیکن   دیشکل درخت را تول یبه راحتتا  دهد  ی م  را  امکاناین  
In    [3]: fig = plt.figure(figsize=(25,20)) 

_ = tree.plot_tree(classifier,  

                   feature_names=iris.feature_names,   

                   class_names=iris.target_names, 

                   filled=True) 
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 بیز ساده 

که    ییهای ژگیفرض است که تمام و  نیبا ا  1ز یب  هیقض بر اساس    بندیدسته  کیتکن   کیبیز ساده  
احتمال هر کالس را  این تکنیک،  هستند.    گریکدیکنند مستقل از  یم  ین یبش یمقدار هدف را پ

 
1 Bayes theorem 
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"ساده"    تمیاما چرا الگور  کند.یاحتمال را دارد انتخاب م  نیشتر یکه بکالسی  و سپس  محاسبه  
که وارد    یورود  یهایژگیکند که وی فرض م  بنددسته است که    لیدل  نیبه ا  نیشود؟ ا  یم  دهینام

  ن یریاز سا  ک ی  چیه  یورود  یژگیو  کی  ر ییرو، تغ  ن یهستند. از ا  گریکدیشوند مستقل از  یمدل م
فرض ممکن است درست    ن یمعنا که ا  نیا  به  ،ساده است  نیدهد. بنابرا یقرار نم   ریثارا تحت ت

   نباشد.  ایباشد  
𝑝(𝐻|𝑆)  پایه اصلی بیز ساده، قضیه بیز یا قاعده بیزی  = 𝑝(𝑆|𝐻)𝑝(𝑆)𝑝(𝐻)  1پسیناحتمال    که  است  𝑝(𝐻|𝑆)  نجایدر ا  زند.یم  نی مدل تخم   ای  هیفرض  کی  یرا برا  𝑝(𝑆|𝐻)  2نمایی درستتمال  اح 

  𝐻  هیفرض  )اولیه(  3پیشیناحتمال    𝑝(𝐻)درست و    𝐻  نکهیبا توجه به ا   ؛است  داده  یهانمونه
وجود نداشته   یدانش قبلاگر  .ردیگیرا در برم 𝐻در مورد   4قبلی دانش  هرگونه  یاست که به نوع

را    𝑝(𝑆)  ن،یالوه بر ا. عمیاستفاده کن   نیشیپ به عنوان    کنواختی  یهاع یاز توز  میتوانی باشد، م 
 م یتوانیم  ،یبندو فرمول   دیدر نظر گرفت. بسته به تاک  𝑆نمونه    پیشینتوان به عنوان احتمال  ی م

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑝(𝐻|𝑆) میرا جستجو کن ( فرضیه  MAP)  5یِ پسینبیشینه   ∝  𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑃(𝑆|𝐻)𝑃(𝐻) 

  𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑝(𝑆|𝐻) م یباش(  ML)  6ه نمایی بیشیندرستبه دنبال    میتوانی م  ای
 .است  یقبل MAPثابت باشند، معادل    𝑝(𝑆)و   𝑝(𝐻)اگر هر دو 

بر    بندیدسته  مساله  کی  یبرا تمرکز  𝐹  یژگیو  کیبا  = 𝑥    با𝐾  مختلف   ویژگی  ری مقاد  [𝑥1, 𝑥2, … . , 𝑥𝑘]  تابع مدل آن𝑦 = 𝑓(𝑥)  محدود  مقادیر گسستهاز    ایجموعهم  𝑦𝑖 ∈ 𝜔  
است تا احتمال    𝑥𝑖  یهابا داده  𝑦احتمال    برآورد  یزیب  بنددسته  کیهدف    دهد.ی م  لیرا تشک

max کالس را نسبت دهد  𝑝(𝑦𝑖|𝑥𝑖) = 𝑝(𝑦𝑖|𝑥1, 𝑥2, … . , 𝑥𝑘) , 𝑦𝑖 ∈ 𝜔 

,max𝑝(𝑥1 که معادل است با:  𝑥2, … . , 𝑥𝑘|𝑦𝑖)𝑝(𝑦𝑖)𝑝(𝑥1, 𝑥2, … . , 𝑥𝑘) ∝ max 𝑝(𝑥1, 𝑥2, … . , 𝑥𝑘|𝑦𝑖)𝑝(𝑦𝑖) 

 
1 posterior probability 

2 likelihood probability 

3 prior probability 

4 background knowledge 

5 maximum a posterior (MAP) 

6 maximum likelihood (ML) 
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,𝑝(𝑥1  حال، محاسبه احتمال  نیبا ا 𝑥2, … . , 𝑥𝑘|𝑦𝑖)موارد محاسبه    شتریو در ب  ، نابدیهی است
  ینابسته  گریکدینمونه داده از    ریاست که تمام مقاد  نیفرض ساده ا  کی  است.  رممکنیآن غ

از شود.  یم  یضرب احتمال فردحاصل   )مشترک(،  2توام احتمال    جه یهستند و در نت  1  مشروط
 :م یاستفاده کن   از آن  میتوانی م  رواین

𝑝(𝑥1, 𝑥2, … . , 𝑥𝑘|𝑦𝑖)𝑝(𝑦𝑖) = ∏𝑝(𝑥𝑖|𝑦𝑖)𝑘
𝑖=1  

 که معادل است با: 

max𝑝(𝑦𝑖)∏𝑝(𝑥𝑖|𝑦𝑖)𝑘
𝑖=1  

 بند دسته  کیبه    کند،ی احتماالت استفاده م  صیتخص  یبرا  معادله باال  که از  یاحتمال  بنددسته  کی
   .شودیم  لیتبد  یزیساده ب
محاسبه    𝐷  یرا از مجموعه آموزش  𝑝(𝑦𝑖)  پیشیناحتمال    ،ساده  ز یب  بنددسته   کیآموزش    یبرا

  ریز  𝐷𝑦𝑖  اگر.  میکن ی محاسبه م  یژگیهر و  یرا برا  𝑝(𝑥𝑖|𝑦𝑖)  یو سپس احتمال شرط  میکن ی م
 ها نمونهکه  با فرض ایناست.    𝑦𝑖کالس    یهارا نشان دهد که شامل تمام نمونه  𝐷از    یامجموعه

برآورد    یتوان به راحتی را م  پیشیناحتمال  ،  باشند(  i.i.d)  3کسانی   عی مستقل با توز به صورت  
   کرد

𝑝(𝑦𝑖) = |𝐷𝑦𝑖||𝐷|  

تمام    𝐷𝑦𝑖از    یارمجموعهیز   𝐷𝑦𝑖,𝑥𝑖  اگرگسسته،    یهای ژگیو  یبرا شامل  که  دهد  نشان  را 
را   𝑝(𝑥𝑖|𝑦𝑖)  یاحتمال شرط،  کنندی م  افتیدر  ام𝑖  یژگیرا در و  𝑥𝑖است که مقدار    ییهانمونه

 توان با    یم

𝑝(𝑥𝑖|𝑦𝑖) = |𝐷𝑦𝑖,𝑥𝑖||𝐷𝑦𝑖|  

 برآورد کرد.

 
1 conditionally independent 

2 joint probability 

3 Independent and identically distributed 
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 عیها از توزفرض کرد که نمونه  توانیم  وسته،یپ  یهامجموعه داده  در   ژهی وموارد، به  یدر برخ
𝑝(𝑥𝑖|𝑦𝑖)~𝑁(𝜇𝑦𝑖کنیم که  رو، فرض می از ایناند.  گرفته شده   یگاوس , 𝜎𝑦𝑖2 و   𝜇𝑦𝑖که در آن     ( 𝜎𝑦𝑖2  یژگیو  انسیو وار  نیانگیم  بیبه ترت  𝑖کالس    یهاام نمونه𝑦    .بر این اساس داریم:هستند 

𝑝(𝑥𝑖|𝑦𝑖) = 1√2𝜋𝜎𝑦𝑖 exp (−(𝑥𝑖 − 𝜇𝑦𝑖)2
2𝜎𝑦𝑖2 ). 

-6در جدول  جموعه داده هندوانه  را با استفاده از م  ز یساده ب  بند دسته  ک ی  دیحال، اجازه ده
 : میکن   بندیدستهرا    ریز  T1و هندوانه    میآموزش دهرا    1

ripe sugar density surface umbilicus texture sound root color ID 

? 0.460 0.697 hard hollow clear muffled curly green T1 

 ( Zhou, 2021)  مجموعه داده هندوانه 1-6جدول 
ripe sugar density surface umbilicus texture sound root color ID 

true 0,460 0.697 hard hollow clear muffled curly green 1 
true 0,376 0.774 hard hollow clear dull curly dark 2 

true 0,264 0.634 hard hollow clear muffled curly dark 3 

true 0,318 0,608 hard hollow clear dull curly green 4 

true 0,215 0,556 hard hollow clear muffled curly light 5 

true 0,237 0,403 soft slightly 

hollow 
clear muffled slightly 

curly 
green 6 

true 0,149 0,481 soft slightly 

hollow 
slightly 

blurry 
muffled slightly 

curly 
dark 7 

true 0,211 0,437 hard slightly 

hollow 
clear muffled slightly 

curly 
dark 8 

false 0,091 0,666 hard slightly 

hollow 
slightly 

blurry 
dull slightly 

curly 
dark 9 

false 0,267 0,243 soft flat clear dull straight green 10 

false 0,057 0,245 hard flat blurry dull straight light 11 

false 0,099 0,343 soft flat blurry muffled curly light 12 

false 0,161 0,639 hard hollow slightly 

blurry 
muffled slightly 

curly 
green 13 

false 0,198 0,657 hard hollow slightly 

blurry 
dull slightly 

curly 
light 14 

false 0,370 0,360 soft slightly 

hollow 
clear muffled slightly 

curly 
dark 15 

false 0,042 0,593 hard flat blurry muffled curly light 16 

false 0,103 0,719 hard slightly 

hollow 
slightly 

blurry 
dull curly green 17 

𝑃(𝑟𝑖𝑝𝑒 کنیم: ابتدا احتمال پیشین را برآورد )تخمین( می  = 𝑡𝑟𝑢𝑒) = 8
17 ≈ ۰.471 

𝑃(𝑟𝑖𝑝𝑒 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒) = ۹
17 ≈ ۰.52۹ 

𝑃𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛|𝑡𝑟𝑢𝑒 : کنیمیم  برآوردرا    𝑝(𝑥𝑖|𝑦𝑖)  یژگیهر و  یسپس، احتمال شرط = 𝑃(𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 = 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛|𝑟𝑖𝑝𝑒 = 𝑡𝑟𝑢𝑒) = 3
8 = ۰.375 
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𝑃𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛|𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 = 𝑃(𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 = 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛|𝑟𝑖𝑝𝑒 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒) = 3
۹ ≈ ۰.333 𝑃𝑐𝑢𝑟𝑙𝑦|𝑡𝑟𝑢𝑒 = 𝑃(𝑟𝑜𝑜𝑡 = 𝑐𝑢𝑟𝑙𝑦|𝑟𝑖𝑝𝑒 = 𝑡𝑟𝑢𝑒) = 5

8 = ۰.625 

𝑃𝑐𝑢𝑟𝑙𝑦|𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 = 𝑃(𝑟𝑜𝑜𝑡 = 𝑐𝑢𝑟𝑙𝑦|𝑟𝑖𝑝𝑒 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒) = 3
۹ ≈ ۰.333 𝑃𝑚𝑢𝑓𝑓𝑙𝑒𝑑|𝑡𝑟𝑢𝑒 = 𝑃(𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑 = 𝑚𝑢𝑓𝑓𝑙𝑒𝑑|𝑟𝑖𝑝𝑒 = 𝑡𝑟𝑢𝑒) = 5

8 = ۰.625 

𝑃𝑚𝑢𝑓𝑓𝑙𝑒𝑑|𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 = 𝑃(𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑 = 𝑚𝑢𝑓𝑓𝑙𝑒𝑑|𝑟𝑖𝑝𝑒 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒) = 4
۹ ≈ ۰.444 

𝑃𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟|𝑡𝑟𝑢𝑒 = 𝑃(𝑡𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒 = 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟|𝑟𝑖𝑝𝑒 = 𝑡𝑟𝑢𝑒) = 7
8 = ۰.875 

𝑃𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟|𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 = 𝑃(𝑡𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒 = 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟|𝑟𝑖𝑝𝑒 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒) = 2
۹ ≈ ۰.222 𝑃ℎ𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤|𝑡𝑟𝑢𝑒 = 𝑃(𝑢𝑚𝑏𝑖𝑙𝑖𝑐𝑢𝑠 = ℎ𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤|𝑟𝑖𝑝𝑒 = 𝑡𝑟𝑢𝑒) = 5
8 = ۰.625 

𝑃ℎ𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤|𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 = 𝑃(𝑢𝑚𝑏𝑖𝑙𝑖𝑐𝑢𝑠 = ℎ𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤|𝑟𝑖𝑝𝑒 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒) = 2
۹ ≈ ۰.222 

𝑃ℎ𝑎𝑟𝑑|𝑡𝑟𝑢𝑒 = 𝑃(𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 = ℎ𝑎𝑟𝑑|𝑟𝑖𝑝𝑒 = 𝑡𝑟𝑢𝑒) = 6
8 = ۰.75۰ 

𝑃ℎ𝑎𝑟𝑑|𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 = 𝑃(𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 = ℎ𝑎𝑟𝑑|𝑟𝑖𝑝𝑒 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒) = 6
۹ ≈ ۰.667 𝑃𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦:۰.6۹7|𝑡𝑟𝑢𝑒 = 𝑃(𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 = ۰.6۹7|𝑟𝑖𝑝𝑒 = 𝑡𝑟𝑢𝑒) = 1√2𝜋 ∗ ۰.12۹ exp (− (۰.6۹7 − ۰.574)2

2 ∗ ۰.12۹2 ) ≈ 1.۹5۹ 𝑃𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦:۰.6۹7|𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 = 𝑃(𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 = ۰.6۹7|𝑟𝑖𝑝𝑒 = 𝑡𝑟𝑢𝑒) = 1√2𝜋 ∗ ۰.1۹5 exp (− (۰.6۹7 − ۰.4۹6)2
2 ∗ ۰.1۹52 ) ≈ 1.2۰3 𝑃𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟:۰.46۰|𝑡𝑟𝑢𝑒 = 𝑃(𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 = ۰.46۰|𝑟𝑖𝑝𝑒 = 𝑡𝑟𝑢𝑒) = 1√2𝜋 ∗ ۰.1۰1 exp (− (۰.46۰ − ۰.27۹)2
2 ∗ ۰.1۰12 ) ≈ ۰.788 𝑃𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟:۰.46۰|𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 = 𝑃(𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 = ۰.46۰|𝑟𝑖𝑝𝑒 = 𝑡𝑟𝑢𝑒) = 1√2𝜋 ∗ ۰.1۰8 exp (− (۰.46۰ − ۰.154)2
2 ∗ ۰.1۰82 ) ≈ ۰.۰66 
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𝑃(𝑟𝑖𝑝𝑒 رو داریم: از این = 𝑡𝑟𝑢𝑒) × 𝑃𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛|𝑡𝑟𝑢𝑒 × 𝑃𝑐𝑢𝑟𝑙𝑦|𝑡𝑟𝑢𝑒 × 𝑃𝑚𝑢𝑓𝑓𝑙𝑒𝑑|𝑡𝑟𝑢𝑒 × 𝑃𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟|𝑡𝑟𝑢𝑒× 𝑃ℎ𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤|𝑡𝑟𝑢𝑒 × 𝑃ℎ𝑎𝑟𝑑|𝑡𝑟𝑢𝑒 × 𝑃𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦:0.697|𝑡𝑟𝑢𝑒× 𝑃𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟:۰.46۰|𝑡𝑟𝑢𝑒 ≈ ۰.۰52 𝑃(𝑟𝑖𝑝𝑒 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒) × 𝑃𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛|𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 × 𝑃𝑐𝑢𝑟𝑙𝑦|𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 × 𝑃𝑚𝑢𝑓𝑓𝑙𝑒𝑑|𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒× 𝑃𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟|𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 × 𝑃ℎ𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤|𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 × 𝑃ℎ𝑎𝑟𝑑|𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒× 𝑃𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦:۰.6۹7|𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 × 𝑃𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟:۰.46۰|𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 ≈ 6.8۰× 1۰−5
 

۰.۰52جایی که آن از > 6.8۰× را به   T1 یشیزمانمونه آکالس  ، بیز ساده بنددسته، 1۰−5
 کند.ی م  انتخاب true  عنوان
 مزایا 

 .شودیفقط احتمال محاسبه م  رایز  ،آسان استآن    یساز ادهیپ •
 .ندارد  ازین  یادیز  یآموزش  یهابه داده •

 عمل کند.   گری د  یهاتواند بهتر از مدلی برقرار باشد، م  مشروط  یاگر فرض نابسته •

 .کندیعمل م  ترع یسر  یش یآزما  یهاکالس داده  ین یبش یپ  یبرا •
 معایب

 .  ستیصادق ن  شهیهم   مشروط  یرض نابسته ف •
باشد که در مجموعه   ی ادسته  یدارا  ایرسته  یژگیو  کیاگر    ،یشیدر مجموعه داده آزما •

و قادر    دهدی )صفر( اختصاص م  ۰احتمال    کیمشاهده نشده است، مدل به آن    یآموزش
 شود.یشناخته م  1صفر بسامداغلب به عنوان    نینخواهد بود. ا  ین یبشیبه پ

 ز ساده در پایتون بی

 مجموعه داده 

 . میکن ی استفاده مiris   از مجموعه دادهبرای مثال بیز ساده  
 هاخانهوارد کردن کتاب

In    [1]: import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 
1  
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 وارد کردن مجموعه داده 

In    [2]: url = "https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-

databases/iris/iris.data" 

 

# Assign colum names to the dataset 

names = ['sepal-length', 'sepal-width', 'petal-length', 

'petal-width', 'Class'] 

 

# Read dataset to pandas dataframe 

dataset = pd.read_csv(url, names=names) 

 پردازشپیش
In    [4]: X = dataset.iloc[:, :-1].values 

y = dataset.iloc[:, 4].values 

 تقسیم مجموعه داده 
In    [5]: from sklearn.model_selection import train_test_split 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, 

test_size =0.25, random_state=42) 

 هادی ویژگ  بنمقیاس

In    [1]: from sklearn.preprocessing import StandardScaler 

scaler = StandardScaler() 

scaler.fit(X_train) 

 

X_train = scaler.transform(X_train) 

X_test = scaler.transform(X_test) 

 بینن آموزش و پیش 

ها  بندی ویژگیو سپس مقایس   میاکرده  میقست  یشی و آزما  یآموزش  یها را به مجموعه هاداده  ابتدا
در  است.    یآموزش  یهاداده  ی بر روبیز ساده    اکنون زمان آموزش  ها انجام دادیم.را برروی داده

. در کنیمی استفاده م   sklearn.naive_bayesاز کتابخانه    GaussianNBکالس    از  مرحله  نیا
و   ی اچندجمله،  یمانند برنول  گریمدل د  نیچند  م،یااستفاده کرده  یمدل گاوس  کیما از    جانیا

 وجود دارد.   غیره نیز

In    [1]: from sklearn.naive_bayes import GaussianNB 

classifier = GaussianNB() 

classifier.fit(X_train, y_train) 
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 . میکن   ین یبشیخود پ  ی شیآزما  یهاداده  یروشده را برمدل ساختهاست که    نیمرحله آخر ا

In    [1]: y_pred = classifier.predict(X_test) 

 رزیان  الگوریتما
In    [3]: from sklearn.metrics import classification_report, 

confusion_matrix 

print(confusion_matrix(y_test, y_pred)) 

print(classification_report(y_test, y_pred)) 

 
Out [7]: [[15  0  0] 

 [ 0 11  0] 

 [ 0  0 12]] 

                 precision    recall  f1-score   support 

 

    Iris-setosa       1.00      1.00      1.00        15 

Iris-versicolor       1.00      1.00      1.00        11 

 Iris-virginica       1.00      1.00      1.00        12 

 

       accuracy                           1.00        38 

      macro avg       1.00      1.00      1.00        38 

   weighted avg       1.00      1.00      1.00        38 

رکورد موجود در مجموعه   38ما قادر است تمام    بیز ساده گاوسیکه مدل    دهدی نشان م  جینتا
 کند.  یبند دسته  %1۰۰با دقت  آزمون را  

 رگرسیون 
کارشناسان حوزه و دوم با    قی استخراج دانش وجود دارد، اول از طر  یدو راه برا  یبه طور کل
و   ستندین دیمف اریها، کارشناسان بساز داده یادیز اریحجم بس ی. برانیماش یریادگیاستفاده از 

از    نیبنابرا استفاد  نیا  یبرا  نیماش  یریادگیما  مکار  راه  یکی  .میکن ی ه  م  ییهااز  از    میتوانیکه 
 با این حال،  است،    هاتمیتکرار منطق کارشناسان در قالب الگور  م،یاستفاده کن   نیماش  یریادگی
بر این شاید نتواند به چیزی که نیاز  و عالوه  است  نهیبر و پرهزکننده، زمان خسته   اری کار بس  نیا

  1ییاستقرایادگیری    یهاتمی مشکل حرکت به سمت الگور  نیراه حل ارو،  داریم دست یابد. از این 
به دستورالعمل جداگانه در هر   یازیکنند و ن یم  دیکار را تول  کیانجام    یاست که خود استراتژ 

بندی و رگرسیون دو الگوریتمی در یادگیری ماشین هستند که در این دسته دسته  مرحله ندارند.
به   های کالس بینی برچسبپیش   سعی درکه در آن    ،بندیتهدس  ی ندها یبرخالف فرآگیرند.  قرار می 

 
1 inductive learning 
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به عبارت دیگر،   کنند.ی م  ین یبش یرا پ  یعدد  ریمقاد  ونیرگرس  یهامدل   ،صورت گسسته است
آن ورودبا  یریادگی   مساله  کی  ونیرگرس و   𝑦  یو خروج  𝑥  ینظارت است که در  وجود دارد 
از ورود   یریادگی  ،فهیوظ داشته   یستم یس  میخواهی م  دیرض کن فاست.    یبه خروج  ینگاشت 
خودرو    یهایژگیو  ،هایکند. ورود  ین یبش یدست دوم را پ  یخودرو   کی  متیکه بتواند ق  میباش

  ر یثا که به اعتقاد ما بر ارزش خودرو ت  ی گریشده و اطالعات د  موده یبرند، سال، مسافت پهمانند  
را در    (خودران  )اتوموبیل  ربات متحرک  کی  یناوبریا    خودرو است.  متیق  یخروجو    گذاردی م

بچرخد تا بدون برخورد به موانع و  دی است که در هر بار فرمان با یاهیزاو یخروج؛ دیرینظر بگ
 ن یمانند دوربه  اتوموبیل  یروبر  یها توسط حسگرهایورود  و  کند  یشرویپ  ریانحراف از مس

 شوند. یارائه م  رهیو غ GPS  ،یبردارلم یف
 نحوه کار رگرسیون 

از    یبه عنوان تابع  شود،یم   دهی وابسته نام  ریرا که متغ  𝑦  یعدد  یخروج  میخواهی م  ن،و یدر رگرس
متغ  میسیبنو  𝑥  یورود نام  ریکه  تابع    ،یکه خروج  میکن ی . فرض مشودی م  دهیمستقل  مجموع  𝑓(𝑥)  یتصادف   یخطا  یو مقدار  یورود  𝜖    شود:ینشان داده م  ریز  صورتبهاست که 𝑦 = 𝑓(𝑥) + 𝜖 

ا م  𝑓(𝑥)تابع    جانیدر  و  است  با    میخواهیناشناخته  را  ;𝑔(𝑥  برآوردگرآن  𝜃)    شامل که 
  ع یاز توز  یتصادف   یکه خطا  میکن ی. فرض ممیبزن  بیاست، تقر  𝜃  یاز پارامترها  یامجموعه
,𝑥1اگر    کند.ی م  یرویپ  ۰  نیانگینرمال با م … , 𝑥𝑛  ی ورود  ریاز مشاهدات متغ  ینمونه تصادف  کی 𝑥    و𝑦1, … , 𝑦𝑛  یخروج  ریمشاهده شده مربوط به متغ  ریمقاد  𝑦   ن یبا استفاده از اگاه،  باشد. آن  

 ی برا  نمایی بیشینهبرآورد درستاز روش    میتوانیکند، میم  یرو ینرمال پ  عیفرض که خطا از توز
را    نماییدرست که تابع    𝜃  ریتوان نشان داد که مقادی. ممی استفاده کن   𝜃پارامتر    ریمقاد  برآورد

𝐸(𝜃) :کنندکمینه می  ریز  یهاهستند که مجموع مربع   𝜃  ری، مقادکنندبیشینه می = (𝑦1 − 𝑔(𝑥1, 𝜃))2 + ⋯+ (𝑦𝑛 − 𝑔(𝑥𝑛, 𝜃))2 

به عنوان روش  کندکمینه میرا    𝐸(𝜃)که    𝜃به عنوان مقدار    𝜃مقدار    افتنیروش    ترینکم، 
پارامترها    نیتخم   یبرااز این روش    بخش،  نیدر ا  شود.یمشناخته  (  OLS)  1ی مربعات معمول

 . کنیماستفاده می 

 
1 Ordinary Least Squares 
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 ترین مربعات معمولیروش کم

شوند  ی انتخاب م  یابه گونه  بیو ش  𝑦- عرض از مبدا  ری، مقادترین مربعات معمولی کم در روش  
  𝑦 مقدار  نیب  یمجموع مجذورات فاصله عمود  یعن ی  کمینه کنند؛که مجموع مجذور خطاها را  

 (. 12-6)شکل    یواقع  𝑦شده و مقدار   ین یبش یپ

 
 خطا در مقادیر مشاهده شده  .12-6شکل 

 آید: صورت زیر بدست میبهمجموع مربعات خطاها  گاه  ، آنباشد  𝑦𝑖شده    ین یبشیمقدار پ  �̂�𝑖اگر  

𝐸 = ∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2𝑛
𝑖=1  

= ∑(𝑦𝑖 − (𝛼 + 𝛽𝑥𝑖))2𝑛
𝑖=1  

  ،توان نشان دادی حداقل باشد. م  𝐸که    میکن   دایپ  یارا به گونه  𝛽و    𝛼  ریمقاد  دیما با   نیبنابرا
با حل    تواندیمها حداقل است،  آن  اب  𝐸هستند که    𝛽و    𝛼  ریمقاد  بیکه به ترت  𝑏و    𝑎  ریمقاد

 : دیبدست آ  ریمعادالت ز

∑𝑦𝑖 = 𝑛𝑎 + 𝑏 ∑𝑥𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1  

∑𝑥𝑖𝑦𝑖 = 𝑎 ∑𝑥𝑖𝑛
𝑖=1 + 𝑏 ∑𝑥𝑖2𝑛

𝑖=1
𝑛

𝑖=1  
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 𝒃و   𝒂های پیدا کردن  معادله 

�̅� آید:به صورت زیر بدست می   𝑦و   𝑥برای یادآوری، میانگین    = 1𝑛 ∑𝑥𝑖 �̅� = 1𝑛 ∑𝑦𝑖 
𝑉𝑎𝑟(𝑥) توسط   𝑥  انسیوار  ن یو همچن  = 1𝑛 − 1∑(𝑥𝑖 − �̅�)2 

 شود.حساب می 

,𝐶𝑜𝑣(𝑥که با    𝑦و   𝑥  انسیکووار 𝑦)  شودی م  فیشود به صورت تعرینشان داده م: 𝐶𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) = 1𝑛 − 1∑(𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�) 

𝑏 محاسبه کرد:   ریز  هایمعادله توان با استفاده از  ی را م  𝑏و   𝑎  ریتوان نشان داد که مقادی م = 𝐶𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)𝑉𝑎𝑟(𝑥)  𝑎 = �̅� − 𝑏�̅� 

 ساده ی خط ونیرگرس
رابطه   ن یاگر ا  که  اشاره دارد  ریچند متغ  ایدو    ن یب  یدر جبر به رابطه خط  "بودن  یخط"اصطالح  

را در    ییویسنار   دییایب  .دیآیبه دست م  میخط مستق  کی  م،یرسم کن   یدو بعد  یفضا  کیرا در  
آموز و درصد  دانش  کیتعداد ساعات مطالعه    ن یب  یرابطه خط  میخواهیکه در آن م  میرینظر بگ
که با   میبفهم   میخواهی. ممیکن   نییتع  کند،ی امتحان کسب م  ک یآموز در  را که دانش   ییهانمره

نمره  تواندی چقدر م  کند،یامتحان آماده م یبراخود را آموز دانش یک که  یتوجه به تعداد ساعات
  ی وابسته )درصد( را رو  ری و متغ  𝑥محور    یرومستقل )ساعت( را    ریکسب کند؟ اگر متغ  ییباال

تناسب را با نقاط    نیدهد که بهتری را به ما م  یم یخط مستق  ،ی خط  ونیرگرس  م،یرسم کن   𝑦محور  
 . داده دارد

𝑦 است:   به صورت زیراساسا    میخط مستق  کیکه معادله    تان بیاد داریماز دوران دبیرس = 𝑚𝑥 + 𝑏 

آن  که از مبدا  𝑏  در  بنابرا  بیش  𝑚و    عرض  الگور  ،نیخط است.    ی خط  ونیرگرس  تمیاساسا 
ثابت    𝑥و    𝑦  یرهایدهد. متغی)در دو بعد( به ما م  بیو ش  عرض از مبدا  یمقدار را برا  نیترنهیبه
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  میتوانی که ما م  یریمقادرو،  از این.  ستندین  رییداده هستند و قابل تغ  یهای ژگیها وآن  رایمانند، زی م
  تواندیم  بیو ش  عرض از مبدا   ری. بسته به مقادشیبو    عرض از مبدا  از   تندعبار  م یکنترل کن 

دهد  ی انجام م  یخط  ونیرگرس  تمیکه الگور  یوجود داشته باشد. اساسا کار  میخط مستق  نیچند
خطا را   نیترگرداند که کم یرا برم یدهد و خطی خط را در نقاط داده قرار م نیاست که چند نیا

 داشته باشد.
 دیفرض کنو همچنین    وابسته باشد  ر یمتغ  𝑦کننده مستقل و    ین یبشیپ  ریغمت  𝑥  دیفرض کن 
  𝑥 نیرابطه ب  ،ساده  یخط  ونیمدل رگرس  کی  .میدار  𝑦و    𝑥مشاهده شده    ریاز مقاد  یامجموعه

𝑦 کند:یم  ف یتعر  ریمعادله به شکل ز  کیتوسط    ،خط  کیرا با استفاده از    𝑦و  = 𝛼 + 𝛽𝑥 

تر  ترین مربعات معمولی که پیشکم  نیاز روش تخم   ،𝛽و    𝛼  نهی به  یبرآوردها  نییبه منظور تعکه  
 شود.به شرح آن پرداختیم، استفاده می

مستقل است،    ریمتغ  𝑦  نکهیبا فرض ابرای درک بهتر اجازه دهید یک مثال را تشریح کنیم.  
 :میآورمی بدست    زیر  یهاداده  یبرا  یخط  ونیرگرس  کی

5.۰ 4.۰ 3.۰ 2.۰ 1.۰ 𝒙 

2.25 3.75 1.3۰ 2.۰۰ 1.۰۰ 𝑦 

𝑛 داریم: = 5 �̅� = 1
5 (1.۰+ 2.۰+ 3.۰+ 4.۰+ 5.۰) = 3.۰ �̅� = 1

5 (1.۰۰+ 2.۰۰+ 1.3۰+ 3.75+ 2.25) = 2.۰6 𝐶𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) = 1
4 [(1.۰− 3.۰)(1.۰۰− 2.۰6) + ⋯+ (5.۰− 3.۰)(2.25− 2.۰6)] = 1.۰625 𝑉𝑎𝑟(𝑥) = 1

4 [(1.۰− 3.۰)2 + ⋯+ (5.۰ − 3.۰)2] = 2.5 𝑏 = 1.۰625
2.5  = ۰.425 𝑎 = 2.۰6 − ۰.425 × 3.۰ = ۰.785 
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𝑦 : باشدیمصورت زیر  بهها  داده  ی برا  یخط  ونیمدل رگرس  نیبنابرا = ۰.785+ ۰.425𝑥 

 توانید کد زیر را در پایتون اجرا کنید: همچنین می
In    [1]: #data 

X=[[1.0],[2.0],[3.0],[4.0],[5.0]] 

Y=[1.00, 2.00, 1.30, 3.75, 2.25] 

 

from sklearn.linear_model import LinearRegression 

lr = LinearRegression() 

lr.fit(X, Y) 

#print 

print("b:","%.3f" % round(lr.coef_[0], 3)) 

print("a:","%.3f" % round(lr.intercept_, 3)) 
Out [1]: b: 0.425 

a: 0.785 

 ای چندجمله ونیرگرس
  ون یمدل رگرس  کیرو،  ، از اینوابسته باشد  ریمتغ  𝑦ل و  مستق  کنندهین یبشیپ  ریمتغ  𝑥  دیفرض کن 
𝑦 کند:ی م  فیتعر  ریمعادله به شکل ز  کی را با    𝑦و   𝑥 نیرابطه ب  یاچندجمله = 𝛼۰ + 𝛼1𝑥 + 𝛼2𝑥2 + ⋯+ 𝛼𝑘𝑥𝑘

 

,𝛼۰  یپارامترها   نهیبه  ریمقاد  نییتع  یراب 𝛼1, … , 𝛼𝑘    استفاده    یلمربعات معمو   ترینکماز روش
 : کنندکمینه میها را  هستند که مجموع مربع   یر یمقاد  ،پارامترها  ریشود. مقادی م

𝐸 = ∑[𝑦𝑖 − (𝛼۰ + 𝛼1𝑥𝑖 + 𝛼2𝑥𝑖2 + ⋯+ 𝛼𝑘𝑥𝑖𝑘)]2𝑛
𝑖=1  

𝐸𝜕α𝑖�� :دیآی بدست م  ریمعادالت زدستگاه  پارامترها با حل    نهیبه  ریمقاد = ۰, 𝑖 = ۰,1, … , 𝑘. 
,𝛼𝑖=𝑎𝑖 کنند به صورت زیر باشند:کمینه میرا    𝐸که    ییپارامترها  ریمقاد   فرض کنید 𝑖 = ۰,1, … , 𝑛. 

𝑘)  یمعادالت خطدستگاه  با حل    توانیرا م  𝑎𝑖  ریکه مقاد  دید  توانی مبراین اساس،   + 1  )
 بدست آورد:
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درک بهتر    یبرا  .میآوری مترها را بدست مپارا   نهیبه  ریمقاد  ،یمعادالت خط   دستگاه  نیبا حل ا
های زیر، یک مدل رگرسیون درجه  قصد داریم برای داده.  میکن   حیمثال را تشر  کی  دیاجازه ده

 دوم پیدا کنیم: 
7 6 5 4 3 𝒙 

11.5 6.5 3.8 3.2 2.5 𝑦 

𝑦 :به صورت زیر باشددرجه دوم    ونیمدل رگرس  اجازه دهید = 𝛼۰ + 𝛼1𝑥 + 𝛼2𝑥2. 
هستند که دستگاه    𝑎2و    𝑎۰  ،𝑎1کند،  که مجموع مربعات خطا را کمینه می  𝛼2و    𝛼۰  ،𝛼1مقادیر  

 کنند:معادالت زیر را برآورده می

 
 ، داریم:شده  ارائه  یهابا استفاده از داده

27.5 = 5𝑎۰ + 25𝑎1 + 135𝑎2 

158.8 = 25𝑎۰ + 135𝑎1 + 775𝑎2 

۹66.2 = 135𝑎۰ + 775𝑎1 + 465۹𝑎2 

𝑎۰ : میآوری معادالت بدست م  دستگاه  نیبا حل ا = 12.4285714 𝑎1 = −5.5128571 𝑎2 = ۰.7642857 

𝑦 صورت زیر است:شده بهخواسته  درجه دوم    یامدل چند جملهرو،  از این = 12.4285714− 5.5128571𝑥 + ۰.7642857𝑥2
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 را در پایتون اجرا کنید:  توانید کد زیرهمچنین می
In    [1]: #data 

X=[[3],[4],[5],[6],[7]] 

Y=[2.5, 3.2, 3.8, 6.5, 11.5] 

 

from sklearn.linear_model import LinearRegression 

from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures 

poly_reg = PolynomialFeatures(degree=2) 

X_poly = poly_reg.fit_transform(X) 

lin_reg2 = LinearRegression() 

lin_reg2.fit(X_poly,Y) 

#print 

print(lin_reg2.coef_) 

print(lin_reg2.intercept_) 
Out [1]: array([ 0.        , -5.51285714,  0.76428571]) 

a12.428571428571345 

 خطی چندگانه  ونیرگرس
,𝑥1مستقل  متغیر    𝑁کنیم  فرض می  𝑥2, … , 𝑥𝑁    وجود دارد و همچنین متغیر𝑦   .وابسته است  

 وجود داشته باشد:  رهایمتغ  نیشده از امقدار مشاهده  𝑛که   دیفرض کن   نیهمچن 
 ها(ها )ویژگی متغیر ها( مقادیر )نمونه

 𝑥1𝑛 … 𝑥12 𝑥11 𝑥1 𝑥2𝑛 … 𝑥22 𝑥21 𝑥2 1نمونه  2نمونه  … 𝑛نمونه   

    … 𝑥𝑁𝑛 … 𝑥𝑁1 𝑥𝑁1 𝑥𝑁 𝑦𝑛 … 𝑦2 𝑦1 𝑦 

به شکل    یاوابسته را با معادله   ریمستقل و متغ  ریمتغ  𝑁  نیچندگانه رابطه ب  یخط   ونیمدل رگرس
𝑦 کند:ی م  فی تعر  ریز = 𝛽۰ + 𝛽1𝑥1 + ⋯+ 𝛽𝑁𝑥𝑁 

بدست آوردن   یبرا  یمربعات معمول  ترینکماز روش    زین  جانیساده، در ا   یخط  ونیهمانند رگرس
,𝛽۰ نهیبه  یها  نیتخم  𝛽1, … , 𝛽𝑁  اگر.  میکن ی استفاده م 

𝑋 = [1 𝑥11 𝑥21 … 𝑥𝑁11 𝑥12 𝑥22 … 𝑥𝑁2⋮
1 𝑥1𝑛 𝑥2𝑛 … 𝑥𝑁𝑛

] , 𝑌 = [𝑦1𝑦2⋮𝑦𝑛] , 𝐵 = [ 𝛽.𝛽1⋮𝛽𝑁] 
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𝐵 شود:صورت ارائه می به  ونیرگرس  بی توان نشان داد که ضرای مگاه،  آن = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌 

ده  یبرا اجازه  بهتر  تشر  ک ی  دیدرک  را  رگرس  کیخواهیم  می   .میکن   حیمثال    ی خط  ونیمدل 
 :بدست آوریم  ریز  یهاداده  یچندگانه را برا

۰ 2 1 1 𝒙𝟏 

1 2 2 1 𝑥2 

5.۰ 3.5 6.5 3.25 𝑦 

 برای   ،رواز اینوجود دارد.   رهایمتغ  ریمستقل و چهار مجموعه از مقاد   ری، دو متغمساله  نیدر ا
𝑛،  داریم  استفاده شده باال  ینمادها = 𝑁و    2 =  ن یا  ی چندگانه برا  یخط  ونی. مدل رگرس4
𝑦 صورت زیر است:به    مساله = 𝛽۰ + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 

 :نشان داده شده است  ریمحاسبات در ز

𝑋 = [1 1 1
1 1 2
1 2 2
1 ۰ 1

] , 𝑌 = [3.256.5
3.5
5.۰ ] , 𝐵 = [𝛽.𝛽1𝛽2] 

𝑋𝑇𝑋 = [4 4 6
4 6 7
6 7 1۰

] 

(𝑋𝑇𝑋)−1 = [   
 114 1

2 −2
1
2 1 −1−2 −1 2 ]   

 
 

𝐵 = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌 = [ 2.۰625−2.375۰
3.25۰۰ ] 

𝑦 صورت زیر است:شده بهخواسته  مدل  رو،  از این = 2.۰625 − 2.375۰𝑥1 + 3.25۰۰𝑥2 

 توانید کد زیر را در پایتون اجرا کنید: همچنین می
In    [1]: #data 

X=[[1,1],[1,2],[2,2],[0,1]] 

Y=[3.25, 6.5, 3.5, 5.0] 
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from sklearn.linear_model import LinearRegression 

lr = LinearRegression() 

lr.fit(X, Y) 

#print 

print(lr.coef_) 

print(lr.intercept_) 
Out [1]: [-2.375  3.25 ] 

. 2.0625 

 صفحه رگرسیون برای مثال داده شده:  

 

 خالصه فصل
  شده ف یتعر  شیاز پ  یهااز دو دسته  یکیکه در آن هر نمونه تنها به    ییدودو  یبنددسته ▪

 .است  یبندنوع دسته  ن یترساده  شود،یختصاص داده ما

 . است  یبرچسب تک  یبنداز دسته  یاافتهی  میحالت تعم   یبرچسب چند  یبنددسته ▪

 ی بندقه طب   یناپارامتر  ای  یبه دو دسته پارامتر  توانی را م  نیماش  یریادگی  یهاتم یالگور ▪
 کرد.

ممکن   میکن یکه م  یت ایاست که فرض  نیا  یپارامتر  یهانقطه ضعف روش   نیتربزرگ ▪
 درست نباشند.  شهیاست هم 

ه  ییهاتم یالگور ▪ خاص  چیکه  عنوان   یفرض  به  ندارند  نگاشت  تابع  نوع  مورد  در 
 شوند یشناخته م   یناپارامتر  یهاتم یالگور
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  ی هامجموعه داده  افت یبالفاصله پس از در  نیماش  ی ریادگی  تمیالگور  کیکه    یهنگام ▪
 .ندیگوی مشتقاق م  رندهیادگیبه آن    سازد،ی را م  یمدل  ،یآموزش

  یمدل   یآموزش   یهاداده   افتی بالفاصله پس از در  نیماش  یریادگی   تمیالگور  کیکه    یزمان ▪
نم  م  سازد،یرا  منتظر  ها  ماند ی بلکه  داده  آن    یاب یارز   یبرا  یورود  یتا  به  ارائه شود، 

 .ندیگویتنبل م  رنده یادگی

  یکیمشابه در نزد  یزها یچشده است که    یفرض طراح  نیبر اساس ا  KNN  تمیالگور ▪
 وجود دارند.  گریکدی

به نمونه   نیترکیکه نزد  ینمونه آموزش  k  یالگو را برا  یفضا   هیهمسا  نیکترینزد-کا ▪
 .کندی ناشناخته هستند، جستجو م

 .شودی استفاده م  ونیو هم رگرس  یبند دسته  یهم برا KNN  تمیالگور ▪

ها مرز  آن   رایمتفاوت هستند، ز  یبندهطبق  یهاتم یالگور  گریبا د  بانیبردار پشت  یهان یماش ▪
ها به حداکثر  نقاط داده همه کالس   نیترک یکه فاصله را از نزد  کنندی را انتخاب م  میتصم 

 .رساندی م

ا  ستند،ین  کیقابل تفک  یدر اغلب موارد به صورت خط  یواقع  یایمسائل دن ▪  رو نیاز 
 . دیل استفاده کن مسائ  نیسخت در ا  هیحاشماشین بردار پشتیبان  از    دیتوانینم 

محبوب  یکی ▪ تصم   ن،یماش  یریادگی  یها تمیالگور   نیتراز  دل  میدرختان  نحوه   لیبه 
 آنها است.  ساده   اریعملکرد بس

 .هستند  یناپارامتر  مدل  ینوع  میدرختان تصم  ▪

 .کندیم  یرویو حل  پ  میتقس  یاز استراتژ   میساخت درختان تصم  ▪

 .است  نییاز باال به پا  ند یفرآ  کی  میآموزش درخت تصم  ▪

 هرس است. -پساهرس  و  -شا یشامل پ  در درختان تصمیم  هرس  یکل  یهای استراتژ  ▪

و اگر بهبود کوچک   کندیم  یابیدادن هر انشعاب را ارز  میتعم   ییهرس، بهبود توانا-شایپ ▪
 .کندی باشد، انشعاب را لغو م

  یرا دوباره بررس  افتهیکامال رشد    مِیدرخت تصم   کی برگِ    ریغ  یهاهرس، گره -پسا ▪
گره برگ   کیگره با    کیشود،    میتعم   ییمنجر به بهبود توانا  ین یگزیو اگر جا  کندی م
 .شودی م  نیگزیجا

  یی هایژگیفرض است که تمام و  نیبا ا  زیب  هیبر اساس قض  یبنددسته  کیتکن  کیساده    زیب ▪
 هستند   گریکدیمستقل از    کنندیم  ین یبش یکه مقدار هدف را پ

فرآ ▪ سع  ،یبنددسته  یندها یبرخالف  آن  در  پ  یکه  به   کالس   یهابرچسب   ین یبشیدر 
 . کنندی م  ین یبشیرا پ  یعدد  ری مقاد  ونیرگرس  یهاصورت گسسته است، مدل 

به عنوان   شود،یم  دهیوابسته نام ریرا که متغ  y  یعدد  ی خروج  میخواهی م  ون،یدر رگرس ▪
 .شودی م  دهی مستقل نام  ریکه متغ  میسیبنو  x  یاز ورود  یتابع
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 یادگیری عمیق چیست؟  ▪

 چه تفاوتی با یادگیری ماشین دارد؟ ▪

 از یادگیری عمیق استفاده کنیم؟چه زمانی  ▪

 ها معایب و چالش  ▪

 های عصبی عمیقآشنایی با شبکه  ▪

 های عمیقسازی در شبکه بهینه ▪

 اهمیت و کابرد علم داده ▪

    اهداف:
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 چیست؟  یادگیری عمیق
را    ییتا کارها  آموزدیم  هانیاست که به ماش  نیماش  یریادگیاز    یارمجموعهیز  قیعم   یریادگی

  نی. اگرچه ااز طریق الگو  یر یادگی:  شوندی ن متولد مبا آ  یعیها به طور طب انجام دهند که انسان 
  ف ی صتو  ،"کنندی م  دیمغز را تقل"که    شودی در نظر گرفته م  هاتمیاز الگور  یااغلب مجموعه   یفناور

به عبارت دیگر،    .  "رندیگی م  اد ی  هاه یال  "از طریقاست که    ییهاتمیاز الگور   یاتر مجموعهمناسب 
  میاز مفاه  یمراتب سازد تا سلسله ی را قادر م   الگوریتماست که    ییهاه یال  قیاز طر  یریادگیشامل  

را به خود جلب   یادیتوجه ز  های اخیرطی سالرشته    نیا  کند.  جادیتر اساده  میرا از مفاه  دهیچیپ
منجر شده   یجیبه نتا ریتحوالت اخ . چرا کهدارد برای این امر وجود  یخوب لیکرده است و دال

 .باشد  ریپذمکان شد ایتصور نم   تا پیش از آناست که  
به   هیشب   ،یمنطق  یها را با ساختارکند که دادهی م  فیرا توص  ییهاتمیالگور  قیعم   یریادگی
تواند هم یامر م  نیکه ا  دیکند. توجه داشته باشیم  لیو تحل  هیانسان تجز  کی  یِریگجهینت  یِنحوه
  یاههدف، برنامه  نیبه ا  یابیدست  یرا. بفتدیاتفاق ب  غیرنظارتیو هم    بانظارت  یریادگی  قیاز طر
 ی ها به نام شبکه عصب تمیاز الگور  مراتبی()سلسله   یاهیاز ساختار ال  قیعم   یریادگی  یکاربرد
مغز   یکیولوژیب  ی از شبکه عصب   شبکه عصبی مصنوعی  ن یچن   ی کنند. طراحیاستفاده م  یمصنوع

  نیماش  یر یادگی  یهابهتر از مدل   اریبس  ی ریادگی   ندیانسان الهام گرفته شده است و منجر به فرآ
  یصوت   یهال یفا  ای متن    ر،یتوانند از تصاوی ها من یماش  ق،یعم   یر یادگی  قیاز طر  .شودی استاندارد م 

 انسان استفاده کنند.  هیشب   یبه روش  یو انجام هر کار  ییشناسا  یبرا
رض مجموعه  ها را در معن یکند که ماشی تمرکز م  یتکرار  یر یادگی  یهابر روش   قیعم   یریادگی
  دا یپ  هااز داده  های ژگیکند تا وی ها کمک مانهی کار، به را  نیدهد. با انجام ای قرار م  میعظ  یهاداده

کمک   هانیها به ماشسازگار شوند. قرار گرفتن مکرر در معرض مجموعه داده  رات ییکنند و با تغ
 قابل اعتماد برسند.   یریگجهینت کیرا درک کنند و به    ها داده منطق  و  هاتا تفاوت   کندی م

 چرا یادگیری عمیق مهم است؟ 
در حال    ما   امروز  یایمرتبط دانست که دن  تی واقع  نیبه ا  شتریب  توانی را م   قیعم   یریادگی  اهمیت

این    یساختاردهسیستمی است تا بتواند به  به    ازین  . نتیجه آناست  هاداده  یتصاعد  رِیمقاد   دیتول
تمام  .  کندی استفاده مها  دادهرشد  بهحجم رواین  از    قیعم   یریگ ادی.  بپردازد  از داده  بزرگ  اسیمق

  یریادگی یهامدل قیاز طر قیدق جیبه نتا یابیدست یبراها داده ن یشده از ا ی آوراطالعات جمع 
  دهدرا کاهش می خطاها    م،یعظ  یهامکرر مجموعه داده  لیو تحل  هیتجز.  شودی استفاده م  عمیق

  ی تجار  یهمچنان در فضاها  قیعم   یریادگیشود.  ی بل اعتماد منجر مقا  جهینت  کیبه    تیکه در نها
 کند.یم  جادیا  ندهیرا در زمان آ  یادیز  یشغل   یهاگذارد و فرصتی م  ریتأث  یو شخص
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  ی ر یادگیاز    یفناور  و کوچکِ  بزرگ  هایشرکت ها و  آپاستارت  نده،یچند سال آ  یط  احتماال  
محصوالت و خدمات    جادیموجود و ا  یکاربرد  یهااز برنامه  یعیارتقاء مجموعه وس  یبرا  قیعم 
وری بزرگ در  اها از این فن بسا که اکنون هم بسیاری از شرکت)چه  استفاده خواهند کرد  دیجد

خواهند آمد که به نوبه خود   دی پد  یدیکامال جد  یتجار   ی. خطوط و بازارهاحال استفاده هستند(
تر  تر و در دسترس آسان   قیعم   یریادگی  یهاستم یخواهد شد. استفاده از س  شتریب  یباعث نوآور

  یطور اساسرا به  ینحوه تعامل مردم با فناور  قیعم   یریادگیکه    شودمی  ین یبشیخواهد بود و پ
 دادند.   رییرا تغ  انهیبه را  یمردم عاد   یعامل دسترس   یهاستمی طور که سهمان  خواهد داد؛  رییتغ

 کند؟ یادگیری عمیق چگونه کار می
اساس شبکه  قیعم   یریگادی  یهاستم یس انسان، جا  یعصب   یهابر  مغز  نئوکورتکس  که    ییدر 

  ی کینورون اطالعات الکتر  کی. در مغز،  شوندی م   یسازمدل  دهد،ی رخ م   یباالتر  سطحِ  شناختِ
را   ی شبکه عصب   کیشود،  یمتصل م   گر ید  یهاکه با نورون  یکند. هنگامیرا منتقل م  ییایم یش  ای

  ی اگر به اندازه کاف  و  شوندی ساخته م  یصورت مصنوعها بهنورون  ا،هنیدهد. در ماشی م  لیتشک
 .دیآوری بدست م  یمصنوع  یشبکه عصب   کی  د،یرا بهم متصل کن   یمصنوع  یهانورون  نیاز ا
  ، یشبکه عصب   کیآموزش    یبه آموزش دارد. برا  ازیباشد، ن  دیمف  یشبکه عصب   کی  نکهیا  یبرا  

  ابد یی ها اختصاص م به آن   یتصادف  یِ" عدد"وزنِ  کیو      جادیا  یمصنوع  یهاورون از ن  یامجموعه
  ی . مانند هر روش آماردهندی واکنش نشان م  دیجد  یهاها چگونه به دادهنورون   کندی م  نییکه تع

را   ی اگر شبکه ورود  نی. بنابراندیبیم  ز یرا ن  حیصح  یهادر ابتدا پاسخ   نیماش  ن،یماش  یریادگی  ای
  میها را تنظوزن   ستمیگاه سآن   ند،ینب   ریتصو  کیچهره را در    کی   نکند، مثال  ییشناسا  قیقبه طور د

داده  زانی)م  کندی م به  نورون  تولتوجه هر  منظور  به  نها(پاسخ درست   دیها،  در  از    ت،ی.  پس 
  صیرا تشخ  ریتصاو  ایدر گفتار    حیصح  یبه طور مداوم الگوها  ی شبکه عصب   ،یآموزش کاف
  خواهد داد.

  یبرا  هان یآموزش ماش  ی برا  یتکرار  یبه روش  قیعم   یری ادگیهسته اصلی    خالصه،طور  به
  قیرا از طر  یروش تکرار  نیا   یمصنوع  یشبکه عصب   کیاست.    یمتک  یاز هوش انسان  دیتقل
اطالعات    تا  دن کن یکمک م  هانیبه ماش  هیدهد. سطوح اولیانجام م  یسطح سلسله مراتب   نیچند

کرده و   ی آوررا جمع   یشتریاطالعات ب  هان یشما  د،یهر سطح جدرفتن به  . با  اموزندیساده را ب
قطعه    کی  ستمی س  ند،یفرآ  انی. در پاکنندیم  بیترک  اندهسطح آموخته بود  نیها را با آنچه در آخرآن

سلسله    نیچنداطالعات از    نیاست. ا  یب یترک  یورود  کیکند که  ی م  یآوررا جمع   ییاطالعات نها
 شتر یمثال آن را ب  کیبا کمک    دییایب  است.  دهیچیپ  یِمنطق  به تفکرِ  ه یکند و شب یمراتب عبور م

  ی ریادگیچگونه از    دین یتا بب   دیریرا در نظر بگ  یریس  ای مانند الکسا    یصوت  اری. دستمیکن   هیتجز
که    یزمان  ،یشبکه عصب   هیکند. در سطوح اولی استفاده م  یعیمکالمه طب   اتیتجرب  یبرا  قیعم 
  در کند.    ییرا شناسا  گریصداها و موارد د  کندی م  یسع  ،شودمی   هیتغذ  هابا داده  یصوت   اریدست
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را به آن اضافه    یسطوح قبل  یهاافتهیو    ردیگیسطوح باالتر، اطالعات مربوط به واژگان را م
خود را   جیکند و تمام نتایم  لیو تحل  هیرا تجز  ها()فرمان   اعالنات  ،یکند. در سطوح بعدی م

آموخته   یبه اندازه کاف  یصوت  اریدست  ،یمراتب سلسله    ساختارِ  سطحِ  نیباالتر  یکند. برای م  بیترک
اقدام مربوط را ارائه   ،یکند و بر اساس آن ورود  لیو تحل  هیرا تجز  الوگید  کیاست که بتواند  

 دهد.
سلسله منیماش  ق،یعم  یریادگی  یهاستمیس   یمراتبعملکرد  قادر  را  تا یها  سازد 

مانند مغز انسان    یمصنوع  یعصب  یهاکهپردازش کنند. شب  یرخط یغ  کردی ها را با روداده
شده گرهساخته  و  شبکه  کیمانند    یعصب  یهااند  هستند.  متصل  بهم    یهاشبکه 

و سپس آن را    رندیگیم  ادیرا    ی اساده  زیچ   ، مراتبدر سطح اول سلسله  ی مصنوع  یعصب
بعد سطح  بعدیم  یبه  سطح  در  چ  نیا  ،یفرستند.  در  ساده  کم  یزیاطالعات    یکه 

کند. هر سطح  یمنتقل م  ره یو غ  یشود و آن را به سطح بعدیم  بیاست ترک   تر دهیچیپ
  تواندیو م  سازدیم  ی از سطح قبل  یافت یدر  یاز ورود  یتردهیچیپ   زیچ   ، مراتبدر سلسله

خودکار  به وطور  داده  هایژگیاستخراج  مجموعه  از  تصاورا  مانند  متن،    ای  وی دیو  ر،یها 
 .  اموزدیب ،ی سنت نیقوان ای نویسی صریح برنامهبدون 
  توانندیها م. آنمیندار  ز یچهمه  ح  یصر  ی  سینوبه برنامه  ی ازیما ن  ق،یعم   یریادگیدر  

داده  هایی بازنماییطور خودکار  به از  تصاو  یی هارا  معرف  ای  و ی دیو  ر،یمانند  بدون    ی متن، 
معماررندیبگ  ادی  دستی  نیقوان مآن  ریپذانعطاف  اریبس  یهای.  از    مایتوانند مستقیها 
  ین یبشیتوانند عملکرد پیم  شتریب  یهاو در صورت ارائه داده  رندیبگ   ادیخام    یهاداده

 دهند.  شی خود را افزا

نورون  است  6۰های مصنوعی حداقل  ایده  داشته  است که وجود  دهه    ،سال  در  زمانی که 
آموزش    اآن ر  با موفقیت  و، فرانک روزنبلت یک "پرسپترون" از آشکارسازهای نور ساخت  1۹5۰

شبکه اما  دهد.  تشخیص  را  اصلی  اشکال  بین  تفاوت  تا  تعداد داد  نظر  از  اولیه  عصبی  های 
توانستند  که نمی   ابه این معن   .د بودندبسیار محدو  ،سازی کنندتوانستند شبیه هایی که می نورون 

تر و  محبوب الگوهای پیچیده را تشخیص دهند. سه پیشرفت در دهه گذشته یادگیری عمیق را  
 .ساخت  بادوام

نورون که  ابداع کردند  روشی  تورنتو  دانشگاه  محققان  سایر  و  هینتون  جفری  های  ابتدا 
گیرند که چگونه  ها یاد می بندی آموزش دهند. اولین الیه از نورونافزاری بتوانند خود را با الیه نرم 

ه الییک  امی که  ها نقطه داده تشخیص دهند. هنگهای اساسی، مثال یک لبه را با میلیونویژگی
رسد که خود  گیرد که چگونه این چیزها را به طور دقیق تشخیص دهد، به الیه بعدی می یاد می 

دهد. سپس آن الیه به الیه تر، مثال بینی یا گوش، آموزش میهای پیچیدهرا برای شناسایی ویژگی 
  ا تشخیص دهد ودهد تا سطوح بیشتری از انتزاع رشود که خود را آموزش می دیگری تغذیه می 

ترتیب، الیه از الیهبه همین  دیگر،ای پس  اعتماد   ای  قابل  به طور  بتواند  زمانی که سیستم  تا 
 های بسیار پیچیده را مانند یک انسان تشخیص دهد.  پدیده 
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ای است که ، حجم انبوه دادهیادگیری عمیقهای اخیر در  مسئول پیشرفت   یِدومین توسعه
های در مقیاس بزرگ شده  ع منجر به تولید دادهیتالی شدن سریاکنون در دسترس است. دیج

 های یادگیری عمیق هستند. ها اکسیژنی برای آموزش سیستماست و این داده
اندرو   رهبری  به  استنفورد  در  تیمی  تراشه نگا سرانجام،  پردازش  متوجه شدند  های واحد 

توانند برای  می  اند،تراع شده های ویدیویی اخ که برای پردازش بصری بازی  GPU گرافیکی یا 
توانستند تنها  معمولی می  ایرایانههای  یادگیری عمیق تغییر کاربری دهند. تا همین اواخر، تراشه

.  اندبرای محاسبات موازی طراحی شده  هاGPUا  یک رویداد را در یک زمان پردازش کنند، ام
  ،به طور موازی  هابین آن ها اتصال  لیون با می  های عصبیِها برای اجرای شبکهاستفاده از این تراشه 
این امکان را برای  و    بخشید زیادی  های یادگیری عمیق را سرعتهای سیستم آموزش و توانایی 

   به چندین هفته زمان نیاز داشت.ماشین فراهم کرد که در یک روز چیزی را بیاموزد که قبال  
سازی شده با میلیاردها  ها نورون شبیهمیلیونهای یادگیری عمیق امروزی از  ترین شبکهپیشرفته

آن بین  و میها تشکیل شده اتصال  یادگیری  اند  از طریق  این   غیرنظارتیتوانند  ببینند.  آموزش 
موثرترین کاربرد عملی هوش مصنوعی است که تاکنون ابداع شده است. برای برخی از وظایف،  

 همتراز با افراد هستند.   ،الگو  هایِدهندهتشخیص   های یادگیری عمیقِبهترین سیستم 
 تفاوت یادگیری عمیق با یادگیری ماشین؟ 

 برای شما  دیشا  ، رواز اینهستند.    نیماش  یریادگی  یهاتمیالگور  ق،یعم   یریادگی  یهاتم یالگور
کند.  ی خاص م  نیماش  یریادگی  نهیرا در زم  قیعم   یر یادگی  یز یچه چ  این سوال مطرح شود که

به    ازین و    یانسانتر  کم به مداخله    ازین،  های عصبی مصنوعیشبکه  تمی الگور ساختار  پاسخ:  
 .بزرگتر هایداده

دارند،    یاساختار نسبتا ساده  یسنت  نیماش  یر یادگی  یهاتمیکه الگور  یاول از همه، در حال
رگرس   یمصنوع  یشبکه عصب   کیبر  ی مبتن   قیعم   یریادگی  م،یدرخت تصم   ای  یخط   ونیمانند 

و درهم   دهیچیمانند مغز انسان، په  است و   هیال  ینچنددارای   شبکه عصبی مصنوعی  نیاست. ا
به دارند.    ازین  یترکم   اریبس  یبه مداخله انسان  قیعم   یریادگی   یهاتمیالگور  ا ،یاست. ثان  دهیتن 

  یریادگی  تمیالگور  کی  توقف را در یک تصویر تشخیص دهیم،عالمت    بخواهیم  اگر  عنوان مثال
تا  نیازمهندس    ک یبه  ،  ی سنت  نیماش دستبه  دارد  رادستهو    هایژگیو  یصورت   ی برا   بندی 

و اگر   ریخ  ایاست    ازیمطابق با ن  یخروج  ایآکه    کند  یبررس  کند وانتخاب    ریتصاو   یسازمرتب 
  ق، یعم   یریادگی  تمیالگور  کیحال، به عنوان    نی. با اکردی م  میرا تنظ  تمیالگور  ست،ین  نطوریا
بهیژگیو مها  استخراج  خودکار  الگورشیطور  و  خطاها  تمیوند  ثالثا ،  .  ردیگی م  ادیخود    یاز 
داده  قیعم   یریادگی الگور  یشتریب  اریبس  یهابه  به    یبرا  یسنت  نیماش  یریادگی  یهاتمینسبت 

  یری ادگی  کهدر حالی   کند،ی با هزاران نقطه داده کار م  ن یماش  یر یادگیدارد.    ازی ن  حیعملکرد صح
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  یریادگی  ستمیس  کی  ده،یچیپ ی از چندین الیه  ه به ساختارها نقطه. با توجونیلیاغلب با م  قیعم 
 دارد.  ازیباال ن  تیفیبا ک  یرهایتفس  جادیحذف نوسانات و ا  یبرا  یبه مجموعه داده بزرگ  قیعم 

اساس،   این  اغلب  اگرچه  بر  عمیق،  یادگیری  و  ماشین  استفاده    گریکدی  یجابهیادگیری 
و    فی تعر  یها برااست که از داده  یترع یوس  فِی ط  نیماش  یر یادگی.  ستندین  زیچ  کید،  نشوی م
م  یریادگی  یهامدل   جادیا دادهی م  یسع   نیماش  یریادگیکند.  یاستفاده  ساختار  با   راها  کند 

که اطالعات مربوط را از مجموعه   ییجا  .شودی شروع م  یبا داده کاو  و  درک کند  یآمار  یهامدل 
  ی ها براانه یرا  تیهدا  یبرا  ییهاتم یاز الگورکند و پس از آن  ی استخراج م  یها به صورت دستداده
 کند.  ی استفاده م  ینیبش یها و انجام پاز داده  یریادگی

است.    افتهیمورد استفاده بوده و در طول زمان تکامل    یمدت طوالن   یبرا  نیماش  یریادگی
طول   طور کامل جدید، چرا که یادگیری عمیق نیز در)نه به  دینسبتا جد  نهیزم  کی  قیعم   یریادگی

تمرکز دارد.    یعصب   یهاشبکه  یو عملکرد فقط بر رو  یریادگی   یاست که برا  زمان تکامل یافته(
.  شوندمی  ترقیو دق  ترقیدق  ج یشود، نتا  به شبکه تغذیه  یشتریب  یهاهرچه داده  قیعم   یریادگی  در
یادگیریِ    که  ی. در حالرساندی م  نیماش  یریادگیو    قیعم   یریادگی   نیب  یگریما را به تفاوت د  نیا

  یریادگی  یهامدل  یادگیریِ   ابد،ی  شیاز داده افزا  یشتریبا حجم ب  تواندیم  یادگیری عمیق  هایِمدل 
  یی به سطح باال  نیسطح مع  ک یپس از    . به عبارت دیگر، شودیمحدود م  در یک سطح  نیماش

طور  به  .کندینم   جادیا  را  یتفاوت  ،دیجد  بیشترِ  یهاو هر گونه افزودن داده  رسندی ماز یادگیری  
 است:  ریدو دامنه به شرح ز  نی ا  نیب  یاصل  یهاتفاوت خالصه،  
کند. یکوچک خوب عمل نم   یهابا مجموعه داده  قی عم   یریادگی  اندازه مجموعه داده:  ▪

این حال،   را  کوچک   یهامجموعه داده  توانندی م  نیماش  یر یادگی   یهاتمیالگور با  تر 
  ی ر یادگی  یهامجموعه داده  یِبه اندازه نه  بزرگ اما    یهاداده  همچنینپردازش کنند )

 بدون به خطر انداختن عملکرد آن.  ،(قیعم 

  ها  ویژگی  یمهندس  ن،یماش  یریادگی  یهاتمیهمه الگور  یبخش اساسمهندسی ویژگی:   ▪
  د ی را که با   ییهایژگیو  ،متخصص  کی  ،یسنت  نیماش  یریادگیدر  است.    آن  یدگیچیو پ

 ویژگی   یمهندس  ق،ی عم   یریادگیدر    گر،ید  یاز سو.  کندی م  فیتعر  ،در مدل اعمال شود
طریق سلسله   از  شبکهساختار  بهمراتبی  عمیق  بدونِ های  و  خودکار  برنامه    صورت 

 شود.نویسی صریح انجام می 

  اتیعمل  یبرا  شرفتهیافزار پسخت یادگیری عمیق نیاز به    افزاری:های سخت وابستگی ▪
  ی وربر  توانی را م  نیماش  یریادگی  یهاتم یالگور  گر،ی د  ی. از سودارد  یمحاسبات  سنگین
 ددارن  ازین  GPUبه    قیعم   یریادگی  یهاتمی. الگوراجرا کرد  زین  نییرده پا  یهان یماش

 . کنند  نهیرا به طور موثر به  دهیچیتا بتوان محاسبات پ

  ی زمان اجرا  ماشین  یریادگی   تمیالگور  کیکرد که    تصورتوان  یم  یبه راحت  زمان اجرا: ▪
نه تنها   قیعم   یریادگ ی  چرا که  .خواهد داشتدر مقایسه با یادگیری عمیق    یترکوتاه 
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 ک یبه    ،یشبکه عصب   هایی دگیچیپ  ل یبلکه به دل  م، یعظ  یهامجموعه داده  لیبه دل
  ن یماش  یریادگی  تمیالگور  کیدارد. آموزش    ازیآموزش ن  یبرا  بیشتر  یچارچوب زمان

ثان م  هیاز چند    قیعم   یریادگی  تمیالگور ،  سهی قااما در م   کشد،ی تا چند ساعت طول 
 د.ن ها طول بکشتا هفته  دن توانی م

که در    یهستند، در حال   د یجد  یهایژگیو  جاد یقادر به ا  ییبه تنها  قیعم  یری ادگی  یهامدل
 شوند.  ییشناسا قیطور دقتوسط کاربران به دیبا هایژگیو ن،یماش یریادگ ی کردیرو

 های یادگیری عمیق مزیت
به گفتن    یازی. نبحثی به میان نیاورد  قیعم   یریادگیتوان از  ینم  م،یکن یکر مف  یبه فناور  یوقت
عالوه    شده است. امروزه  لی تبد  یفناور  یهاجنبه  نیتری اتیاز ح  یکیبه    قیعم   یریادگی که    ستین

دارند.    لیتما  ق،یعم   یریادگیبه    ،یفناور  یهاجنبه  به سمتِ  افرادِ  یحت  ها،ها و سازمان بر شرکت 
  دقت در آن  ییکند، توانایهمه توجه را به خود جلب م قیعم  ی ریادگی که  یمتعدد لیالاز د یکی
شرکت   یِهاین یبش یپ طور خالصه،  به  است.  شده  موقعانجام  در  واسطه    یتیها  به  که  هستند 
 شوند. میمند  بهره   یمختلف  یاتیو عمل  یمال   یایاز مزا  ق،یعم   یریادگی

امروزه در حال استفاده    یفناور   بزرگ  یهااز غول  یهچرا تعداد قابل توج  دیممکن است بپرس
ها در استفاده از یادگیری عمیق روز به روز  چنان تعداد این شرکت هستند و هم  قیعم   یریادگی  از  

  کردیبا استفاده از رو  توانی که م  ییایبه مزا  دیبا  ل،یدل  این  درک   ی. برادر حال افزایش است
  ی فناور  نیاستفاده از اکه هنگام    یدیکل  تیمز  چند  زیردر    بدست آورد، نگاه کرد.  قیعم   یریادگی

 ایم:را فهرست کرده   وجود دارد
از    یادیکه درصد ز   دهدی نشان م  قاتیتحق:  بدون ساختار  یهاحداکثر استفاده از داده ▪

همانند   یمختلف یهاها در قالب اکثر آن  رایسازمان بدون ساختار هستند، ز کی یهاداده
 لیو تحل  هیتجز  ن،ی ماش  یریادگی  یهاتمیاکثر الگور  ی هستند. برا  هریمتن و غ  ر،یتصو
. شودیم  دیمف  قیعم   یریادگیکه    نجاستیا  رو،نیبدون ساختار دشوار است. از ا  یهاداده

 قیعم   یر یادگی  یهاتم یآموزش الگور  یمختلف برا   یاداده  یهااز قالب   دیتوانی چرا که م
مثال،   ی. برادیبط با هدف آموزش را بدست آورمرت  یهانشیو همچنان ب  دیاستفاده کن 

  ل ی و تحل  هیتجز  نیکشف روابط موجود ب  یبرا  قیعم   ی ریادگی  یهاتم یاز الگور  دیتوانی م
  ندهیسهام آ  یهامتیق  ین یبشیپ  یبرا  گریو موارد د  یاجتماع  یهارسانه   یصنعت، گفتگو

 .دیسازمان استفاده کن   کی

و    یکار اساس  کی  یژگیو  یمهندس   ن،یماش  یریدگایدر    ها:عدم نیاز به مهندسی ویژگی  ▪
تواند به دانش یم  ندی فرآ  نیاوقات ا  یبخشد و گاهی دقت را بهبود م  چراکه  مهم است.

استفاده از    یایمزا  نیاز بزرگتر  یکیداشته باشد.    ازیخاص ن  مساله  ک یدامنه در مورد  
.  است  ت خودکارصوربه    یژگیو  یمهندس  یآن در اجرا  ییتوانا  ق،یعم   یریادگی  کردیرو
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  یی مرتبط را شناسا  یهای ژگیتا و  کندی ها را اسکن مداده  تمیالگور  کی  کرد،یرو  نیدر ا
به او گفته   حی به طور صر  نکهیبدون ا،  یریادگی  ترع یسر  یارتقا  یها را براکند و سپس آن

  ی کند تا مقدار قابل توجهیبه دانشمندان داده کمک م  ییتوانا  نی. اکندی م  بیشود، ترک
 جویی کرده و به دنبال آن نتایج بهتری را نیز بدست آورند.  در زمان صرفه 

. کنندی اوقات اشتباه م  یو گاه  شوندی خسته م  ایها گرسنه  انسان   ارائه نتایج با کیفیت باال: ▪
  ک ی که    ی. هنگامستین  طورن یشود، ای م  یعصب   یهاصحبت از شبکه  یوقت در مقابل،  

را    یو تکرار  یهزاران کار معمول  تواندیش داده شود، مآموز   یبدرست  قیعم   یریادگیمدل  
انجام    ،انسان الزم است  کی  یچه که برابا آن   سهی در مقا  یترکوتاه در مدت زمان نسبتا  

  ی حاو  یآموزش   یهاداده  نکهیمگر ا  ابد،ییکار هرگز کاهش نم   تیفیک  ن،یدهد. عالوه بر ا
 .دیحل کن آن را  دیخواهی که م  تسین  ایمساله دهنده  باشد که نشان   یخام  یهاداده

  ر ی توان گفت که تاثیم  ق،یعم   یریادگی  کردیاز روبیشتر  فوق و استفاده    یایبا در نظر گرفتن مزا
  ی هیبد  ندهیدر آ  ایاش  نترنتیا  همانند  شرفتهی پ  مختلفِ  یِهایدر فناور  قیعم   یری ادگیقابل توجه  

  ی فناور   کیشدن به    لیرعت در حال تبدکرده است و به س  یرا ط  یدراز  راهِ  ،قیعم   یر یادگیاست.  
به  یاتیح پاست که  مجموعه  وستهیطور  کسب   یاتوسط  صنااز  در  مورد    ع یوکارها،  مختلف 

 .ردیگی استفاده قرار م 
 یادگیری عمیق های  و چالشمعایب 
چالش    ای  یاست، اما چند جنبه منف  شیدر حال افزا  قیعم   یریادگ ی  یهاشرفتیو پ  تیاگرچه اهم 
آموزش   شروع یها مقابله کرد. برابا آن  دیبا یک مدل یادگیری عمیقتوسعه  یکه براوجود دارد 

برنامه   کی  یبه عنوان مثال، برا.  است  ازیداده مورد ن  یادیز  ری، مقادالگوریتم یادگیری عمیق
  یزمان  یهااس یمقهایی با  دادهو    یشناستیمتعدد، جمع  یهاش ی گو   با  ییهاگفتار، داده  صیتشخ
نتا  بدست  یبرا ن  جی آوردن  مورد  حال  ازیمطلوب  در  شرکت   یاست.  و    ییهاکه  گوگل  مانند 
  ی هاده یکوچک با ا  یهافراوان هستند، شرکت   یهاو داشتن داده  یآورقادر به جمع   کروسافتیما

  یهااوقات، داده  یممکن است گاه ن،یهمچن کار را انجام دهند.  نیخوب ممکن است نتوانند ا
   در دسترس نباشد.  ایل از قبل پراکنده  مد  کیآموزش    یالزم برا

  کی  یحل مناسب براراه  کی  توانندیکارآمد هستند و م  اریبس   قیعم   یر یادگی  یهااگرچه مدل
  نیمشابه قادر به انجام ا مساله کی یها فرموله کنند، اما برامشکل خاص پس از آموزش با داده

  ی ریادگی  تمیالگور  کیموضوع،    نیادن انشان د  یبرا.  به آموزش مجدد دارند  ازیو ن  ستندیکار ن
بگ  قیعم  نظر  در  هم   یهااتوبوس  ردیگی م  ادیکه    دیریرا  ناگهان    شهیمدرسه  اما  هستند،  زرد 

کودک   ک یدوباره آموزش داده شود. برعکس،    دیبارو،  از این  .شوندی م  یمدرسه آب  یهااتوبوس 
ندارد. عالوه بر   یمدرسه آب  سواتوب  کیبه عنوان    هینقل  لهیوس  صیختش   یبرا  یپنج ساله مشکل
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با مح  یکه ممکن است کم   ییهاتیدر موقع  نیها همچن آن  ن،یا آن    یطیمتفاوت  با  باشد که 
شکست   یرا برا  یستم یگوگل س  DeepMindمثال    یندارند. برا  یاند، عملکرد موثرکرده   نیتمر
 ی برا  دیداد، بای م  را شکست  یباز  ک ی  ستمیحال، هر بار که س  نیآموزش داد. با ا  یآتار  یباز  4۹

  ی ریادگیدر    یگرید  تیما را به محدود  نیا  شد.یدوباره آموزش داده م  یبعد  یشکست دادن باز
العاده  فوق   هایبه خروج  هایکه مدل ممکن است در نگاشت ورود   یدر حال   یعن ی  رساند،یم  قیعم 

 خوب نباشد.  کنندی م  تی ریکه آنها مد  ییهاداده  نهیخوب باشد، اما ممکن است در درک زم
آنهاست. به    "اهیجعبه س"  تیماه  یعصب   یهانقطه ضعف شبکه   نیترشدهشناخته در نهایت،  

را بدست آورده   یخاص  یشما خروج  شبکه عصبیچرا    ایو  چگونه    د یدانیعبارت ساده، شما نم 
و آن را   کنیدمی  تغذیه  یشبکه عصب   ک ی  به گربه را    کیاز    یری تصو  یاست. به عنوان مثال، وقت

برسد   ین یبشیپ  ن یباعث شده است که به ا  ی زیچه چ  نکه یکند، درک ایم  ین یبش یپ  نیماش  کی
  د یتصور کن  دیتوانی م ایمهم خواهند بود. آ یتجار ماتیتصم  در  ویسناراین سخت است.  اریبس

بفهمد چرا   نکه یبدون ا  ردیها دالر بگونیلیدر مورد م  یم یشرکت بزرگ تصم   کیعامل    ریکه مد
در    کار را انجام دهد؟  نیا  دی او با  دیگوی " مانهیکه "را   لیدل  نیرا انجام دهد؟ فقط به ا  کار  نیا  دیبا

 هستند.  ریقابل تفس  اریبس  میمانند درخت تصم   ییهاتم یالگور  سه،ی مقا
بر یمبتن   یاساخت جامعه "   یبرا  یعال  یراه  ق یعم   یریادگینگ،  ابه گفته اندرو    ،روی هم رفته
  دن یرس  ی راه درست برا  ها،یآورفن  ریبا کمک سا  های کاست  نی ا  است و غلبه بر   "یهوش مصنوع

 هدف است.  نیبه ا
 یادگیری ماشین استفاده نکنیم؟ آیا با وجود یادگیری عمیق، از 

گران    اریتواند بسی م  یاز نظر محاسبات یادگیری عمیق است که  لیدل  نیبه ا  نیاست. ا  یپاسخ منف
  ی عن یحل کرد،    یتر طساده   نیماش  یریادگی   تمیالگور  کیه از  را با استفاد  ایمساله بتوان    اگر  باشد.
در   یمراتب سلسله  یهایژگیاز و یاده یچیپ بیکردن با ترکوپنجه نرمبه دست یازیکه ن یتم یالگور
  ج یاگر به نتارو  از این  ، انتخاب بهتری است.ترم ک  یمحاسبات  یهانهیها نداشته باشد، آنگاه گزداده
تر باشند. آموزش آنها  ممکن است مطلوب  نیماش  یریادگی  یها تمیالگور   د،یدار  ازین  یترع یسر
 دارند.  ازین  یترکم  ی است و به توان محاسبات  ترع یسر

ها نباشد. بر اساس داده  ین یبشیپ  یانتخاب برا  نیممکن است بهتر  نیهمچن   یادگیری عمیق
  یِ خط  نِیماش  یریادگی  یهااوقات مدل  یبه عنوان مثال، اگر مجموعه داده کوچک باشد، گاه

  ی ریادگیاز متخصصان    یبرخ  هرچند،  .به همراه داشته باشند  یترقیدق  جیتر ممکن است نتاساده
  تواند یهمچنان م  ،مناسب  یِدهیدآموزش  قِیعم   یِعصب   یِشبکه  کی  که  کنندی استدالل م  نیماش

 .داشته باشد یعملکرد خوب  ،داده  کمِ  رِیبا مقاد
این به نیازهای    ؟رداستفاده ک  یادگیری عمیق  ای  یادگیری ماشیناز    دیبا  یچه زمان  بر این اساس،
 شما بستگی دارد:
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 از یادگیری عمیق استفاده کنید.  د؟ی دار  ازین قیدق اریمدل بس کی به  ای آ ▪

 از یادگیری ماشین استفاده کنید.  ؟به یک مدل سبک دارید ازی ن ای آ ▪

مانند ه   یادگیری عمیق  هایشبکه  ؟دیکنیکار م  رایانه  یینایب  یمساله  کی   یرو  ای آ ▪
 استاندارد هستند.   ویسنار  نیدر حال حاضر در ا  های پیچشیشبکه

با یادگیری ماشین    مساله راابتدا    دیکن   یسع  د؟یستی خود مطمئن ن  یازهایدر مورد ن ▪
 . دیرا امتحان کن   یادگیری عمیق بخش نبود،  ت ی رضا  یبه اندازه کاف  جیاگر نتا  ،حل کنید

 های عصبی شبکه

 نورون مصنوعی  
  یاضیمدل ر  کیها  هستند. آن  یمصنوع  یعصب   یهاشبکه  یاصل  یهابلوک  یمصنوع  یهانورون 

نورون   کی  یمغز الهام گرفته شده است. عملکرد اساس  یهاکنند که از نورونیم  فیساده را توص
,𝑥1   ددمتع   یهایورود  افتیدر  یمصنوع … , 𝑥𝑛  یوزنمحاسبه مجموع  و z  ها یورود  نیا  یبرا 

,𝑤1های  با استفاده از وزن … , 𝑤𝑛  .یمجموع وزن  نیا  است  z  یهایورود  یخط  ل یتبد  کی  
 ک ی از    جهیو نت  شودی اضافه م  هایورود  یبه مجموع وزن  𝑏  اسیبا  ن،ینورون است. عالوه بر ا

 :شودیم  جادیا  �̂� یینها  یخروج  جهیو در نت  شودیعبور داده م  𝜑  یسازتابع فعال 

�̂� = 𝜑(𝑏 + ∑𝑤𝑖 × 𝑥𝑖𝑛
𝑖=1 ) 

را نشان    یخروج  ریو متغ  یبردار ورود  نیرابطه بیک بلوک دیاگرام سطح باالست که    1-7شکل  
  ن یا  ،یریادگی  ندیفرآ  یرو، در ابتدا  ن یناشناخته هستند. از ا  𝑤و    𝑏  یپارامترها  ریمقاد  دهد. ی م

ها را با استفاده از  آن   نیماش  یریادگی  مستیشوند. سپس سی م  میبه صورت دلخواه تنظ  ریمقاد
  یک  یبتقر  ی را برا  یتوان نورون مصنوعیم  رو، ایناز  .  کندیم  نه یبه  یسازنهیبه  یهاتم یالگور

 آموزش داد.  𝑥  یها یتابع با توجه به ورود

 
 نورون مصنوعی .1-7شکل 
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مختلف    مسائل  یرااستفاده ب  یتقابل  یساده است، اما نورون مصنوع  یارمدل بس  یک  یناگرچه ا
 بندیدسته  یتواند برایانتخاب شود، نورون م  یسازبه عنوان تابع فعال  1ای پلهرا دارد. اگر تابع  

ا  دودویی شود.  نورون  یناستفاده  برا  ییهانوع  م  دودویی  بندیدسته   یکه  شوند  ی استفاده 
خود را   یتواند ورودیم  یپرسپترون تنها زمان  یتمالگورحال،    ین اا  ب  .شوندیم  یدهنام  پترونپرس

  یباشند. برا  یکبر اساس کالس قابل تفک  ی ها به صورت خطکند که داده  بندی دسته  یبه درست
ا چندال"مشکل،    ینرفع  م  یشنهادپ  "یهپرسپترون  به  توان یشد، که  را  دنبالهآن  از   یاعنوان 

ود را از پرسپترون  خ  یمشاهده کرد که هر کدام ورود  "هایهال"در    شدهیدهسازمان   یهاپرسپترون 
 گیرند ی م  یقبل

 خورعصبی پیش ی شبکه
آن    هدف  .که قبال مورد بحث قرار گرفت  است  یمصنوع  نورون   اب  مشابه  ،خوریشپ  یعصب   شبکه
ساده    یارمحدود شدن به توابع بس  یحال، به جا  ینا  بااست.   𝑥 هایی ورود  رایتابع ب  یبتقرنیز  

از   فقط  وزن  یککه  با  مجموع  فعالتا  یکدار  تشکبع  است،    یلساز   ی عصب   یهاشبکهشده 
 ایدهند. نمونه  یلتشک  دوردار بدون  جهت  گراف  یککنند تا  ی م  یبنورون را ترک  ینچند  خوریش پ
  خور یشپ  یعصب   شبکهنشان داده شده است. هر    2-7در شکل    خوریشپ  یعصب   شبکهیک  از  

  یانی م  هاییه (، تعداد دلخواه الشودی م  یدهنام  یورود  یه ال)که معموال به عنوان    های ورود شامل  
  3ی خروج  یهالبه نام    کندیرا محاسبه م  هایکه خروج  اییهو ال  2پنهان  یهاه ی الها به نام  نورون 
از آن گرفته شده    یقعم   یادگیریاست که نام    ییجا  ،یهبر الیمبتن  یکردرو  ینا.  شودی م  یلتشک

  خوریشپ  یعصب   شبکه  یکرا که    هایییه د التعدا  ،خوریشپ  یعصب   شبکه  یکعمق    ،چراکهاست،  
  یهابه تمام نورون  یه ال  یککه هر نورون در    یهنگام  .کندیم  یفتوص  را   شده است  یلاز آن تشک

رفتار را نشان    ینکه ا  هایییهبه ال  گویند،یم  4شبکه کامال متصل به آن    شود،ی متصل م  بعدی  یهال
نشان داده شده در شکل    یِساده  خورِیشپ  یعصب   که شب .  گویندیم  کامال متصل  هاییهال  دهند،ی م

توان نشان داد  ی است. م  ینورون مصنوع  یکقدرتمندتر از    بسیار  یاردر حال حاضر بس،  7-2
  یوسته هر تابع پ  یبتقر  یتوانند برای م  ،پنهان  یِیه ال  یکبا  تنها    خوریشپ  یِعصب   هایِ شبکهکه  

  ی کاربرد  یهاو اساس اکثر برنامه   یهپا  ،خوریشپ  یعصب   های شبکه.  یرندمورد استفاده قرار گ

 
1 step function 

2 hidden layers 

3 output layer 

4 fully-connected network 
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محبوب و    یاربس  1پیچشیهای عصبی  شبکه   به عنوان مثال،  دهند.ی را نشان م  یقعم   یادگیری
 .  داستاندارد هستن   خورِیشپ  یِعصب   هایِ شبکه  برای  یاموفق، صرفا توسعه 

 

 خوری یک شبکه عصبی پیشمعماری ساده .2-7شکل 

 های عصبیسازی شبکهبهینه 

است که    ییهایاس ها و باخودکار وزن   یافتن   ،خوریش پ  یعصب   هایشبکه   یساز ینههدف از به
  ،هدف  ینبه ا  یابیزند. به منظور دستی م  یبتقر  𝑥  یرا با ورود  𝑦هدف مورد نظر    یشبکه خروج
  یف، تعرزندمی  تخمین  یچقدر به خروج  خوریشپ  یعصب   شبکه  ینکها  یبرا  معیار  یکالزم است  

 𝜃شود، که در آن  یم  یدهنام  𝐽(𝜃)  3ینه هز  ابعت   یا  2تابع ضرر معموال به عنوان    یارمع  ینشود. ا
 ینمونه  𝑁از    یاکند. با توجه به مجموعهی م  یفها( را توصیاس با  و   هاشبکه )وزن  یپارامترها
𝑥𝑇  یآموزش = [𝑥𝑇1 , 𝑥𝑇2 , … , 𝑥𝑇𝑁]  مربوط  برچسبو𝑦 = [𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑁] ،𝐽(𝜃)   معموال

;𝐿(�̂�(𝑥𝑇𝑖  شودیمحاسبه م  نمونه  هر   ضررِ  تابعِ   یانگینِبه عنوان م 𝜃), 𝑦𝑖)،   که در آن  �̂�(𝑥𝑇𝑖; 𝜃)  
  ی و پارامترها  یبه عنوان ورود  𝑥𝑇𝑖  یآموزش  نمونه، با توجه به  خوری عصبی پیش شبکه  یخروج
𝐽(𝜃) :است  𝜃  شبکه = 1𝑁 ∑ 𝐿(�̂�(𝑥𝑇𝑖; 𝜃), 𝑦𝑖)𝑁

𝑖=1  

 
1 Convolutional Neural Network 

2 loss function 

3 cost function 
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خور  ی عصبی پیششبکهبهتر    تابِع  بِیتقر  ک یمعموال برابر با    ،کوچکتر  زیانمقدار تابع    کی
آموزش    نیبنابرا  است، پیششبکهروش  عصبی  م  خورهای  عنوان  ی را  به    مساله   کیتوان 

 . شودی انجام م  گرادیان کاهشی  با عنوان  تمینوع الگور  کیمعموال با استفاده از  کار    نیا  .است  𝜃  شبکه  یبا توجه به پارامترها  𝐽(𝜃)  زیانتابع    کردنکمینه  ف  که هد  ییفرموله کرد، جا  یسازنهیبه
1گرادیان کاهشی

 

  یِساده، ممکن است محاسبه  انیتوابع ز  یکه برا  یاست. در حال  𝜃  یبا توجه به پارامترها  𝐽(𝜃)  یمحل  کمینه  افتنی  گرادیان کاهشی، هدف از  𝐽(𝜃)  حقیقی  مقادیربا    انیتابع ز  ک یبا توجه به  
متعدد، مانند    یپارامترها   باتر   دهیچیتوابع پ  یباشد، برا  ریپذامکان   2ی لیحداقل آن به صورت تحل

رخالف ب  . شود  یم  رممکنیغاین کار  ها پارامتر،  ونیلیبا م  خوریشپ  یِ عصب   هایِشبکه  زیانِتوابع  
  ی است که با انتخاب پارامترها  یعدد  کردیرو  کی  گرادیان کاهشی،  هاکمینه  یلیمحاسبات تحل

کند تا کمینه گرادیان تابع حرکت می برروی جهت منفی  مکرر    طوربه  و  شودشروع می   یتصادف 
گرادیان کاهشی  ،  𝑦𝑖هدف مربوط    یبا خروج  𝑥𝑇𝑖منفرد    یآموزش  نمونه  کی  ی. برامحلی را پیدا کند

𝑔𝜃− شود:صورت زیر محاسبه میبه = −∇𝜃𝐿(�̂�(𝑥𝑇𝑖 ; 𝜃), 𝑦𝑖) 

ها در کل مجموعه ان یهمه گراد  نیانگیبا محاسبه م  𝐽(𝜃)  زیانتابع    یبرا  یینها  انیسپس گراد
𝑔𝜃− :آیدبدست می  𝑥𝑇  یآموزش = − 1𝑁 ∑−𝑁

𝑖=1 𝑔𝜃𝑖  
قانون    ،𝜂  3ی ریادگی نرخ  به نام    ،گرادیان کاهشی  یِبزرگ  یِکنندهکنترل  مثبتِ  عاملِ  کی  فیا تعرب

  فیتوان به صورت تعری را م  𝜃  خوری عصبی پیششبکه  یپارامترهاگرادیان کاهشی    یبروزرسان
𝜃 :کرد = 𝜃 + 𝜂 − 𝑔𝜃 

سراسری    یِکمینهه  وجود دارد ک  گرادیان کاهشی  یامکان برا  ن یپارامترها، ا  هیبسته به مقدار اول 𝐽(𝜃) نکه یشود، مگر اینم  نیتضم  ن یاما اکند،  دا یرا پ  𝐽(𝜃) است  نی. نکته مهم امحدب باشد
ارائه کند.   گرادیانجا  باشد و در همه  4هموار  دیبا  زیانتابع    ،گرادیان کاهشیهمگرا شدن    یکه برا

 
1 gradient descent 

2 analytically 

3 learning rate 

4 smooth 
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متفاوت است و   یهدف واقع معموال با ،یانتخاب زیانتابع برخی مواقع است که  لیدل ن یم به ه
تعداد    یسازنهیبه  یجابه عنوان مثال، به  .شودی استفاده م  1نی گزیجا  زیانتابع    کیآن از    یبه جا
و   شدهین یبش یپ  نانی اطم   میتوانیم  ر،یتصو  بندیدسته   مساله  کی در    درست  بندیدسته  یهانمونه
که    ی. در حالم یکن   نهیبه  (MSE)  خطای میانگین مربعات  یهر کالس را بر رو  دفه  نانیاطم 

نمونه به درست  ییهاتعداد  نت شده  بندیدسته  یکه  در  و  بود،   غیرهموار  جهیاند گسسته  خواهد 
MSE    کند.ی فراهم م  گرادیان کاهشی  یبرا  ید یمف  یهاانیخواهد بود و گراد  همواردر همه جا  

 ین یگزیبه عنوان جا  معموال  درست،  کالسِ  یِمنف  نماییِدرست -لگاریتم،  دیگر  مثال  به عنوانِ
دهد تا احتمال  ی به مدل اجازه م  ،یمنف  نماییِدرست -لگاریتمشود.  ی استفاده م  1-۰  زیان  یبرا

انجام    یکار را به خوب  نیو اگر مدل بتواند ا  کند  برآورد  یتوجه به ورودها را با  کالس   یشرط
در امید ریاضی نتیجه  ا  ر  بندیدسته   یخطا  نیترکند که کم   تخابرا ان  ییهاتواند کالس یدهد، م
 دهد.

 انتشار محاسبه کارآمد گرادیان با پس

  انتشار پس است.    یشبکه عصب   کیبلوک سازنده در    نیتری پس انتشار احتماال اساس  تمیالگور
است. به   هیچندال  یعصب   یها در شبکه  انی محاسبه مؤثر گراد  یبرا  یاهوشمندانه  تدبیراساسا  

 ک یتوابع تو در تو است که به عنوان    یبرا  انیمحاسبه گراددر مورد    انتشارپس  گر، یعبارت د
به عبارت ساده، پس از  شود.  ی داده م  شینما  ایرهیزنج  یقاعدهبا استفاده از    یمحاسبات   گراف
  ی حال پارامترها   نیدهد و در عی انجام م   روپس گذر    کیانتشار  شبکه، پس  کیاز    روپیش گذرِ  هر  

 کند.یم  میظها( را تن اس یمدل )وزن ها و با
.  پردازیممی  ، برای درک بهترسی بر ماترینماد مبتن   کی  فِیتوصبه    تم،یالگور   تشریحقبل از  

𝑙)  هیام را در ال𝑘کند که نورون  ی م   فی را توص  یوزن  𝑤𝑗𝑘𝑙وزن   − متصل    𝑙  هیام ال𝑗( به نورون  1
ام  𝑙  هیال  یبرا  وزن  سی ماترآن    که به   تشکیل داد   𝑤𝑙 سیماتر  ک یتوان  یها موزن  ن یکند. از ای م
 ه یدر ال  نورون  K  است. با توجه به  𝑤𝑗𝑘𝑙برابر با    امkو ستون    ام𝑗  فیرد  یکه ورود  ندیگوی م
(𝑙 −  به صورت زیر است:  سی ماتر  نی، ا𝑙 هینورون در ال  J  و(  1

𝑤𝑙 = [𝑤11𝑙 ⋯ 𝑤1𝐾𝑙⋮ ⋱ ⋮𝑤𝐽1𝑙 ⋯ 𝑤𝐽𝐾𝑙 ] 

 
1 Surrogate Loss Functions 
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ام  𝑗نورون    𝑦𝑗𝑙  یهایو خروج  𝑧𝑗𝑙  1یسازفعال ش یپ   یهای، خروج 𝑏𝑗𝑙  یهااس یر مشابه، باطوبه
 کرد:  سازیبردار 𝑦𝑙و  𝑏𝑙 ،𝑧𝑙به صورت    بیتوان به ترتیرا م  𝑙 هیدر ال

𝑏𝑙 = [𝑏1𝑙⋮𝑏𝐽𝑙] , 𝑧𝑙 = [  
  𝑧1𝑙 = ∑ 𝑤𝑗𝑘𝑙 𝑦𝑘(𝑙−1) + 𝑏𝑗𝑙𝑘 ⋮𝑧𝐽𝑙 = ∑ 𝑤𝑗𝑘𝑙 𝑦𝑘(𝑙−1) + 𝑏𝑗𝑙𝑘 ]  

  , 𝑦𝑙 = [𝑦1𝑙 = 𝜑(𝑧1𝑙)⋮𝑦𝐽𝑙 = 𝜑(𝑧𝐽𝑙)]  
 ن یا یشود. در طی محاسبه م روپیشانتشار   جی ، نتاانتشارپس   تمیمرحله از الگور نیبه عنوان اول

کند ی م  افتیدر  یرا به عنوان ورود  𝑥𝑇𝑖  منفرد  ینمونه آموزش  کی  خور،بی پیششبکه عصمرحله،  
 ، 𝑦𝐷  خور نهاییی عصبی پیششبکه  یینها  یبا توجه به خروج  ن،یکند. عالوه بر ای محاسبه م  𝐷 یی نها  هیرا تا ال  𝑧𝑙  هیهر ال  یسازفعال شیپ  یهایخروج  نی و همچن   𝑦𝑙  ه یهر ال  یهایو خروج

𝐿(𝑦𝐷  زیان هر نمونه  ،یآموزش  نمونه   نیا  یبرا  𝑦𝑖هدف    یخروجو   , 𝑦𝑖)  شود. به یمحاسبه م
از   ه،یهر ال  یبرا  یشبکه به صورت تکرار  یهایخروج  رایشود، زیگفته م  روپیش امر انتشار    نیا
  𝑔𝑦𝐷  انیا محاسبه گرادب  روپس انتشار شوند. پس از آن،  یمحاسبه م  ،یخروج  ه یتا ال  ی ورود  هیال

𝑔𝑦𝐷 شود:ی انجام م  خوری عصبی پیششبکه  یبا توجه به خروج   𝐷 یخروج  هیدر ال = ∇𝑦𝐷𝐿(𝑦𝐷 , 𝑦𝑖) 

  ک ی  انجامآن را با    م،یمندعالقه  یساز فعالشیپ  یبا توجه به خروج  انیکه ما به گراد  ییاز آنجا
𝑔𝑧𝐷 : میکن ی محاسبه م  یساز و مشتق تابع فعال  3یسازفعال پس  انیگراد  نیب  ⨀  2ضرب هادامارد  = 𝑔𝑦𝐷⨀ 𝜑′(𝑧𝐷) 

با   𝐽(𝜃) هزینه تابع    یهاان یمحاسبه گراد  یتوان برایم  𝑔𝑧𝐷 یساز فعال ش یپ  انیگراد  نیسپس از ا
,𝑏𝐷𝐿(𝑦𝐷∇ استفاده کرد:   𝑏𝐷  اسیو بردار با  𝑊𝐷  وزن  سیتوجه به ماتر 𝑦𝑖) = 𝑔𝑧𝐷 ∇𝑤𝐷𝐿(𝑦𝐷 , 𝑦𝑖) = 𝑔𝑧𝐷(𝑦(𝐷−1))𝑇

 

𝐷)  یبعد  نِیی پا  سطحِ  پنهانِ  یِهیال  یِسازفعال پس   یهاان یبه گراد  دنیرس  یبرا − ، ما به (1
 : میکن یضرب م  𝑔𝑧𝐷  یفعل  یِهیال  یسازفعال ش یپ  انیرا در گراد  𝑇(𝑊𝐷)  ترانهاده  سیماتر  یسادگ

 
1 pre-activation 

2 Hadamard product 

3 post-activation 
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𝑔𝑦(𝐷−1) = ∇𝑧𝐷−1𝐿(𝑦𝐷 , 𝑦𝑖) = (𝑊𝐷)𝑇𝑔𝑧𝐷 

با توجه به   منفرد،  انیکه هر گراد  یتوانند به طور مکرر انجام شوند تا زمانی مراحل باال اکنون م
𝑔𝜃𝑖 نمونه هر    یبرا  یینها  انیمنجر به گراد  نیاول مشخص شود، بنابرا  هیدر ال  اسیهر وزن و با = ∇𝜃𝐿(�̂�(𝑥𝑇𝑖 ; 𝜃), 𝑦𝑖) 

خروج  𝑥𝑇𝑖  یآموزش   هاینمونه  از این  شود.ی م  𝑦𝑖هدف    یو  الگور  رو،از  از  استفاده    تمیبا 
روشپس  اکنون  ما  معادله    منفرد  یآموزش  نمونه  کی  یبرا  انیمحاسبه گراد  ی برا  یانتشار،  𝑔𝜃𝑖 در  = ∇𝜃𝐿(�̂�(𝑥𝑇𝑖 ; 𝜃), 𝑦𝑖) 

الزم    گرادیان کاهشی  لیبه دل  خوری عصبی پیش شبکه  یپارامترها  یبروزرسان  یکه برا  م،یدار
 .است
  گرادیان و    انتشارپس   قیاز طر  یعصب   یهاشبکه  یسازنهیاشکال بزرگ در به  کیحال،    نیبا ا
  کی  یبرا  انیداده شد، گراد  حیطور که در باال توضاست. همان  1محو گرادیان   مشکل  ،کاهشی

با   خاص  خروج  انتشارپس وزن  م  یاز  محاسبه  مربوط  نورون  سمت  ایبه  در    رِیمس  نیشود. 
ها به طور مکرر ان یو انتگرال، گراد  لیفرانسیحساب د  ایی زنجیرهقاعدهانتشار، با استفاده از  س پ

تواند به یها کوچک هستند )که مانیکه گراد  یامهنگ  ن،یشوند. بنابرایاز پشت به جلو ضرب م
تواند منجر یدهد(، مرخ  دی گمویمانند س 2اشباع  یسازمثال هنگام استفاده از توابع فعالعنوان 
کند   یریادگیشبکه شود که منجر به    ییجلو  یهاهیها در النورون   یبرا  یکوچک  یهاان یبه گراد

 شود.  ی ها منورون  نیا  یبرا
  ی ریادگی مدرن در    یهااست، روش   گرادیان کاهشیانتشار و  مشکل در پس   کی  نیاکه    یدر حال

 ی ورود  ه یرا در ناح  انیگراد  ی، بزرگReLUساز  کنند. فعالی مشکل را برطرف م  ن یا  شتریب  قیعم 
، بر اینعالوه.  کندیتجربه نم   ه یرا در آن ناح  هامحوشدگی گرادیان   ، در نتیجه  .کندیمثبت اشباع نم 

را با    گرادیان محوشوندهبا    یی هاه یال  ایها  نورون ،  ResNetبه نام    شبکه  یاز معمار  یدینوع جد
  ی هادهد بدون دورزدن در شبکهی ها اجازه مان یزند و به گرادیدور م  بران یم  یرهایمس  یر یبه کارگ

ه از  با استفاد  یانیم  یهاهیال  سازییکسان با    توانهمچنین میکنند.    دایپ  انی جر  ،ترقیعم   اریبس
نت   ،کرد  دارتریپارا    هایورود  ع یتوز،  3ی ادسته  سازییکسان در  ریگ  احتمالِ   جهیدر  کردن 
 .شودیتر ماشباع کم   یهاحالت 

 
1 vanishing gradient problem 

2 saturating 

3 batch normalization 
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 گرادیان کاهشی تصادفی

از    گرادیان کاهشیکه    یحال  در استفاده  با  مف  کی  انتشارپساستاندارد  آموزش    یبرا  دیروش 
پیششبکهخودکار   عصبی  زمان  خورهای  آموزش  یاست،  مجموعه  است،    اریبس  یکه  بزرگ 

  ازمند ین ،یوزرسانبرمرحله  کی تنها  چراکه .دارد ازین یادیز یبه منابع محاسبات  گرادیان کاهشی
 است.  یآموزش  یِهانمونه  یِههم  یبرا  هاان یگراد  یِهمه  یِمحاسبه 

  تغییر   یدکبا ان  یریادگی  ندیبه فرآ   دنیسرعت بخش )SGD (1گرادیان کاهشی تصادفیهدف از  
استاندارد    گرادیان کاهشیو   SGD نیب  یاست. تفاوت اصل  گرادیان کاهشی استاندارد    هیرودر  
  نمونه هر    زیان  یهاان یگراد  یِه با محاسب   را𝜃𝑗(𝜃)∇ نهیتابع هز  انیگراد SGD است که  نیدر ا

𝑥𝑀 یآموزش از مجموعه یتصادف یِانتخاب یآموزش ینمونه 𝑚 کوچک از یارمجموعه ی ز یفقط برا = [𝑥𝑀1 , … , 𝑥𝑀𝑚] ⊂ 𝑥𝑇  ،خروج مربو  ی با  𝑦𝑀ط  هدف  = [𝑦𝑀1 , … , 𝑦𝑀𝑚] ⊂ 𝑦𝑇 
می تعداد   𝑚 که  شودی م  دهینام  2ریزدسته   ،یآموزش  هاینمونهاز    رمجموعهیز  نیاکند.  برآورد 

به آن    ن ریزدستهیا  یهانمونه از    انیگراد  برآورد.  ندیگویم  ریزدستهاندازه  است که  با استفاده 
𝜃𝑗(𝜃)∇ :توان به صورت خالصه کردی را م  هاریزدسته = ∇𝜃 1𝑁∑ 𝐿(�̂�(𝑥𝑇𝑖 ; 𝜃), 𝑦𝑖)𝑁

𝑖=1 ≈ ∇𝜃 1𝑚∑ 𝐿 (�̂�(𝑥𝑀𝑖 ; 𝜃), 𝑦𝑀𝑖)𝑚
𝑖=1  

 3گرادیان کاهشی با تکانه 

تابع    کی  یِمحل  یِکمینه  افتنی  یتوان برای م  گرادیان کاهشی، از  شد  تر بیانپیش طور که  همان
منجر به    ،اغلب  گرادیان کاهشی  یتکرار  کردیحال، بسته به شکل تابع، رو  نیاستفاده کرد. با ا

مسطح   بایاز مناطق تقر یاری که شامل بس یتوابع یبه خصوص برا شود؛تعداد زیادی مرحله می
 تم یبه الگور  تکانهموضوع،    نیحل ا  یبرا.  کند است  ادیان کاهشیگرکوچک هستند،    یهابیبا ش
ا یاضافه م  کاهشی  انیگراد به    ،تکانه  یاصل  دهیشود.    گرادیان اضافه کردن حافظه کوتاه مدت 

وزن    یمرحله بروزرسانبر این اساس،  شود.  یم  دهینام  زین  4تندیاوقات    یاست که گاه  کاهشی
 کند:تغییر پیدا می   صورت زیربه

𝑔𝛽 = 𝛽𝑔𝛽 + 1𝑁 ∑𝑔𝜃𝑖
𝑁

𝑖=1  

 
1 Stochastic Gradient Descent 

2 minibatch 

3 Momentum 

4 acceleration 
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𝜃 = 𝜃 − 𝜂𝑔𝛽 

 شود.یتکانه شناخته م  یضابطهبه عنوان    𝛽و    یریادگی نرخ    𝜂صفر است،    هیاول  𝑔𝛽که    ییجا
 سازی نرخ یادگیری تطبیقی بهینه 

برا  اریبس  یسازنهیروش به  کی SGD هرچند خور  های عصبی پیش شبکه آموزش  یقدرتمند 
  های کمینهاز    ا یبزرگ انتخاب شود، آموزش ممکن است نوسان کند، همگرا نشود    یلیخ   𝜂 . اگراهمیت زیادی دارد  ایمساله هر    یبرا 𝜂 یر یادگینرخ    نی بهتر  انتخابِبا این حال،  ست،  ا

  ی قابل توجه   طورکوچک انتخاب شود، به    یلیخنرخ یادگیری  اگر  در مقابل،  مربوط بگذرد.    یمحل
استفاده    مساله  نیدورزدن ا  یبرا  جیرا  کیتکن   کیرو،  از ایناندازد.  یم  ریرا به تاخ  ییمگراه  ندیفرآ
  یر یادگیتوان نرخ  ی م   ،یگام  یبه عنوان مثال، با استفاده از واپاش .  است  یریادگی  1نرخ واپاشیاز  

در    یادی ز  یر یادگی  زانیدهد تا می امکان را م   امر این  نیا  .کاهش داد  یزانیرا هر چند دوره به م
روش    نیحال، ا  نیآموزش وجود داشته باشد. با ا  انیدر پا  یترکم   یریادگیآموزش و نرخ    یابتدا

 .شود  یبا دقت طراح  د یاست و بسته به کاربرد با  متراابرپار  کیخود    یبه خود  ،زین  واپاشی
است. در    درست  یریادگینرخ    افتنیحل مشکل    ،یقیتطب   یریادگینرخ    یسازهانهیبه  هدف

قابل آموزش،    اما در عوض هر پارامترِ  ست،ین  یسراسر  ریمتغ  کی  𝜂  یریادگیها، نرخ  روش  نیا
در حال  یبرا  یاجداگانه   یریادگی  نرخِ دارد.  ا  یخود  نروش  ن یکه  اغلب هنوز  تنظ  ازیها   م یبه 

 ی به خوب  هاپیکربندیاز    یترع یوس  فیط  یها برااست که آن  نیا  یدارند، بحث اصل  ابرپارامتر
 .کنندی استفاده م  یشنهاد یپ  فرضِش یپ  ابرپارمترهایاز    تنهاکه    یاغلب زمان  ؛کنندی مکار  

 تدابیر 
  ی آموزش یپارامترها یسازنهی به یبرارا موثر  یانتشار روشپس   ،گرادیان کاهشی کیهمراه با تکن 
  یهاکه حال، آموزش شب   نیدهد. با ای شده ارائه مداده  زیانِتابع    کی  کمینه کردن  یبرا  یشبکه عصب 

  شپرداز   یهاه یاز ال  یاریبس  بی. اول، ترکشودی دشوار م   یدر عمل توسط عوامل مختلف  یعصب 
  نیمحدب به اری. غکندیمحدب مریغ  اری حاصل را بس  زیانِ  تابِع  ،یشبکه عصب   کیدر    یرخطیغ

  ی ن یتضم   چیه  ،گرادیان کاهشی  یهاشبکه با روش   زیانِ  تابع   کردن   کمینهاست که هنگام    یمعن 
پارامترها    که   یروش،  نیباشد. همچن   سراسری  کمینه  کی  ،نیمع  ثابتِ  یِنقطه  ک یندارد که    وجود

ممکن    ،مورد استفاده  گرادیان کاهشی  کیو هم تکن   شوندی م  ه یاول  یمقدارده  یسازنهیقبل از به
  همچنین،  .داشته باشد  یسازنهیدر طول به  شدهِ  دایپ  حلِراه  نیبر بهتر  یقو  اریبس  ری ثااست ت

 
1 rate decay 
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هستند.   هاان ی و انفجار گراد  محومستعد مشکل   زین ادیز یهاهیبا ال خورش یپعصبی  یهاشبکه
 رو، نیاز به تدابیری است تا از این مشکالت جلوگیری شود.از این
 دهی اولیه وزن

مثال،   یانتخاب شود. برا  بسیاری  با دقت  دیبا  هایِ وزنهیاول  یمقدارده  ،یعصب   یهاشبکه  در
را    یکسانی  یهاان یداشته باشند، گراد  یمشابه  یهاوزن   ،پنهان  یِه یال   کین در  نورو  نیاگر چند

  تیکه منجر به هدر رفتن ظرف  کنندیرا محاسبه م  یکسانی  جینتا   رواز این  .خواهند کرد  افتیدر
م به طور معمول، وزن ی مدل  از  ب  یعصب   یهاشبکه  هایِشود.  استفاده  با    یگاوس  ع یتوز  کیا 

مشکلی که  حال،    نیبا ا.  شوندی م  هیاول  یکوچک مقدارده  معیارانحراف    کی  وصفر    نیانگیم
این اولیه  یطور تصادفبه  نورونِ  کی  یهایخروج  ع یتوزاست که    وجود دارد    شده،مقداردهی 

  یخروج انسی نرمال کردن وار یبرا. ابدیی م شیها افزایاست که با تعداد ورود یانسیوار یدارا
و وزن را بر اساس جذر    دینرمال استاندارد استفاده کن   ع یتوز  ک یز  است ا  ی، کاف1هر نورون به  

𝑤۰~𝒩(۰,1)√𝑛𝑖𝑛 :دیکن   اسی آن است، مق  یهای، که تعداد ورود 𝑛𝑖𝑛  1ی ورود  شیگنجا  

انتشار انجام دادند و پس   یهاان ی گراد  یرا بررو  یلیو تحل  هیتجز  بنجیوو    گلورته طور مشابه،  ب
√~𝑤۰ :کردند  هی( را توصگلورت  ای  خاویر  هیاول  ی)معروف به مقدارده  هیولا  یمقدارده  کی 2𝑛𝑖𝑛 + 𝑛𝑜𝑢𝑡 𝒩(۰,1) 

با    یهانورون   یکند. به طور خاص برای م  فی را توص  یخروج   یواحدهاتعداد    𝑛𝑜𝑢𝑡که    ییجا
√~𝑤۰ گردید:مقداردهی هی ارائه  ،  ReLU  یسازفعال  2𝑛𝑖𝑛 𝒩(۰,1) 

 سازی منظم

انتشار با استفاده  و پس  گرادیان کاهشیبا    خوری عصبی پیششبکه  کیما فقط به آموزش    نجایتا ا
 توانیم از این طریق میکه    ی. در حالمیاشاره کرد  𝑦مربوط    یها با برچسب  𝑥𝑇  یاز مجموعه آموزش

لزوما به    م،یآموزش ده  ،یمجموعه آموزش   یهایخروج  ین یبش یپ  یخود را برا  ی عصبیشبکه
 ن، ی. بنابراباشد  هم  نشدهدهید   ی هاداده  ی برا  یخروج  درست  ین یبشیبه پ  قادرکه    ستین  یمعن   نیا

  یمعرف   یسازنهیبه  یها برااز داده  یدو مجموعه اضاف  به آن اشاره شد،  5طور که در فصل  همان
 

1 fan-in 
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هستند،    مستقلاز هم    هداد  مجموعه  سه. هر  یش یو مجموعه آزما  یمجموعه اعتبارسنج  شوند،ی م
 .  ستین  مشترکها  آن   ن یدر ب  یانمونه  چیکه ه  یبه طور

مانند    مدل  ابرپارمترهای  قی دق  م یتنظ  یمعموال براهای عصبی،  در شبکه  یمجموعه اعتبارسنج
برا  آزمونشود. مجموعه  ی استفاده م  یر یادگینرخ    ایشبکه    یمعمار در    یینها  یاب یارز  یفقط 
به   ی عصبیشبکه  کی. اگر  شودی نشده استفاده مدهید  یهادر داده  شبکه عملکرد    یبررس   راستایِ

به    یترکم   آموزشِ  زیانِ  یعن ی،  نیابد  میتعم   یخوب باشد،    آزمون  زیانِنسبت  همچنان که  داشته 
زمانی  معکوس،    یویکه سنار  یدر حال  .شودی گفته م  برازشبیش حالت    نیبه اتر اشاره شده،  پیش 
.  (3-7)شکل    شودی م  دهیبرازش نامکم تر باشد،  آموزش بسیار کم   زیان  نسبت به  آزمون  زیان  که
  مدل   تیظرف  با  مایمستق  های عصبی عمیق،برازش در شبکهبرازش و کم بیش طور معمول،  به

با تعداد   میطور مستقبه  ،قی عم عصبیِ    یِ شبکه  کی  مدلِ  تِیمرتبط است. به زبان ساده، ظرف
تا چه   قیشبکه عم   کیکند که  ی م  نییمدل تع  تیاست. ظرف  داخل شبکه در ارتباط   یپارامترها

باشد، شبکه ممکن   مک  یلیخ  تیاگر ظرف.  از توابع است  یاگسترده  فیبا ط  برازشحد قادر به  
بزرگ   یلیمدل خ  تیکه ظرف  یحال(، در  برازشکمدهد )  قیرا تطب   یاست نتواند مجموعه آموزش

نمونه حفظ  به  منجر  است  شودبرازش بیش)  یآموزش  یهاممکن  برا  برازشکم  .(   ی معموالً 
  ی توان با استفاده از معماریمشکل را م  نیا  چراکه  .ندارد  یمشکل چندان  های عصبی عمیق،شبکه
پارامترهاقیعم   ایتر  یقو  یِشبکه با  ا  برطرف کرد.  شتریب  یتر  برا  نیبا  از   نکهیا  یحال،  بتوان 
کنترل کرد.    برازش رابیش   دی ستفاده کرد، بانشده اده یو د  دیجد  یهاداده  یبراهای عمیق  شبکه
  .ندیگویم  2یسازمنظم  را  (1طور کامل. چرا؟ به  )نه  از آن  یریجلوگ  ایبرازش  ش یکاهش اثر ب  ندیفرآ

را شرح    های عمیقشبکه  یبرا   یسازمنظم   یهاکیتکن   نیترمحبوبطور خالصه  به   ،بخش  در این
 دهیم. ی م

 و آزمون یآموزش یهادقت در داده معیار با توجه به  یریادگ ی یحندر من  دهیمیرفتار تعم .3-7شکل  

 
 به فصل پنجم کتاب مراجعه شود.  1

2 regularization 
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 توقف زودهنگام 

،  باشد  برازشبیش  هقادر ببزرگ باشد که    یبه اندازه کاف  ی عمیق شبکه  کیمدل    تیکه ظرف  زمانی
  یدر حال   ابد،یی کاهش م  وستهیطور پبه   ییتا زمان همگرا  یآموزش  زیانشود که  ی معموال مشاهده م

توقف   ف. هدابدیی م شیدوباره افزا مدتیو پس از  یافتهدر شروع کاهش  یاعتبارسنج زیانکه 
شبکهمنظم  ،زودهنگام عمیقسازی  نقطه  یپارامترها  افتنیبا    ی  در  باشبکه    زیان  نیترکم   ای 
پارامترها  یاعتبارسنج طور شبکه به  ،یاعتبارسنج  زیان   نیترشبکه با کم  یاست. با استفاده از 
دارد   ین ییپا انسیمرحله وار  نیمدل در اچرا که . ابدییم مینشده تعم ده ید یهابه داده بالقوه بهتر
دهد و منجر یم  شیمدل را افزا  انسیوار  ،مدل  شتریدهد. آموزش بیم  م یها را تعم داده  یو به خوب

 شود.ی م  برازشبیشبه  
 1حذف تصادفن 

  ه یال  کیخاص در    یِهاگره   یِتصادف  نِگرفتده یناد  ندیبه فرآ  های عصبی،شبکه " در  حذف تصادفی "
طور موقت از شبکه  مختلف به   یِهانورون  گر،یبه عبارت د  اشاره دارد.شبکه  در طول آموزش  

م آموزش،    شوند.ی حذف  طول  حذف  در 
وزن  یریادگی  یِده یا  تصادفی،   ی هاتمام 

  یهااز وزن  یکسر  تنها  یریادگیشبکه را به  
توان  ی م مقابل شکل . ازدهدی م رییشبکه تغ

مرحله    افتیدر در  استاندارد،    آموزشکه 
درگنورون  یِهمه و    ریها  اعمال هستند  با 

  نی"خاموش" هستند. بنابرا  هیهستند و بقآموزش    ریتنها چند نورون منتخب درگ  ،حذف تصادفی
ها بر  نورون   یشوند تا از تسلط برخی ها فعال ماز نورون   یمختلف  یهاپس از هر تکرار، مجموعه

را    برازشبیش تا    کندیما کمک م  رویکرد در عین سادگی به  نی ا  شود.  یریجلوگ  های ویژگی برخ
  توانندی مکه    میرا فراهم کن   ی رتو بزرگ  ترقیشبکه عم   یهایمعمار  ایجادو امکان    میکاهش ده

 است.  ها را ندیدهآنانجام دهند که شبکه قبال    ییهاداده  یبر رو  یخوب  یهاین یبش یپ
 ایدستهسازی یکسان

وجود دارد، مشکل  گرادیان    های عصبی عالوه بر محویکی از مشکالتی که در آموزش شبکه
ها در طول فرآیند  شود که پارامترجا ناشی میهای داخلی شبکه است. این مشکل از آنتغییر متغیر

دهد.  می  سازی را تغییرکند، این تغییرات به نوبه خود مقادیر توابع فعالآموزش مدام تغییر می
رایی کندتر در طول فرآیند  های بعدی سبب همگهای اولیه به الیهتغییر مقادیر ورودی از الیه

می  دادهآموزش  چرا که  الیهشود،  آموزشی  نیستند.  های  پایدار  بعدی  دیگر  به های  ، عبارت 
 

1 Dropout 
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نمایی  های عمیق ترکیبی از چندین الیه با توابع مختلف بوده و هر الیه فقط یادگیری بازشبکه
های ورودی با توجه به  توزیع   گیرد، بلکه باید با تغییر مداوم درکلی از ابتدای آموزش را فرا نمی

ها را انجام  پارامتر  روزرسانیساز بر این فرض بکه بهینههای قبلی تسلط پیدا کند. حال آنالیه
کند، این عمل سبب می  زبروزمان  ها را همهای دیگر تغییر نکنند و تمام الیهدهد که در الیهمی

 شد.ای هنگام ترکیب توابع مختلف خواهد  نتایج ناخواسته
در جهت غلبه بر این مشکل برای کاهش ناپایداری و بهبود شبکه  ارائه   ایسازی دستهیکسان  

این روش، یکسان  به  روی دادهسازی برشده است. در  را  انجام  گونههای ورودی یک الیه  ای 
ای  سازی دستهی میانگین صفر و انحراف معیار یک شوند. با قرار دادن یکساندهد، که دارامی

های  های پنهان و با ایجاد ویژگی واریانس مشترک، سبب کاهش تغییرات داخلی الیهبین الیه
 شویم.  شبکه می

 های عصبی بازگشتیشبکه
  صیتشخ  یراهستند که ب  یمصنوع   یعصب   یشبکه  ینوع  ،یا مکرر  عصبی بازگشتی  یهاشبکه

توال در  ژنوم، دستداده  یالگوها  متن،  مانند    ، زمان  یسر  یهاداده  ،یگفتار  اتخط، کلم ها، 
ها  است که به سلول  نیا  یعصب   هایشبکه  نیپشت ا  یِدهیا  اند.شده  غیره طراحیسهام و    یبازارها
ها  سلول  ن یا  ،یعگفت که به نو  توانیم  . رندیبگ  ادیمتصل به خود    یقبل  یهااز سلول  دن دهیاجازه م
 .  سازندیم  های ورودیدادهرا از    یتردهیچیپ  دانشِ رو،از این  هستند.  "حافظه"دارای  

. چرا که کنندیرا برطرف م  خورشیپ  یِ عصب   یِهاشبکه  نواقصِ  بازگشتی،  یعصب   یهاشبکه
با    ییهایو تنها خروج  رندیبا اندازه ثابت را بپذ   یهایورود  توانند یمخور تنها  های پیش شبکه

. با در  ستندی ن  بیهمان ترت  با   یقبل  یهای کنند و قادر به در نظر گرفتن ورود  دی لاندازه ثابت تو
  یهایقادر به گرفتن وابستگ  یبازگشت  یعصب   ی شبکه  ،هاتوالی در    گذشته  یهاینظر گرفتن ورود

 .  ستین  قادر به آن   خورشیپ   یعصب   یهستند که شبکه   یزمان
 یهر مرحله زمان  ی و برا  رندیگیم  یرا به عنوان ورود  یادنباله  ،یگشتباز  یعصب   یهاشبکه

در نظر گرفت    یشبکه عصب   کیتوان به عنوان  ی م  ها رااین شبکهکنند.  ی م  یابیرا ارز  یشبکه عصب 
شود، ی م   یابی که ارز  یکند. هنگام  فظدهد حالت را ح ی حلقه است که به آن اجازه م  کی  یکه دارا

طر از    کی   یِزمان  مراحلِ  قیحلقه 
 شود.ی باز م  مقابلدنباله مانند شکل  

  ی ل یمکرر دل  یوندهایپ  ایها  حلقه   نیا
  یها ها را شبکهشبکه   نیهستند که ا
ای م  بازگشتی شبکه    کی  نکهینامند. 
ا  حلقهشامل    بازگشتی به    نی است 

به همان   گرید  یممکن است در نقطه زمان  ینقطه زمان  کینورون در    کی  یاست که خروج  یمعن 
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ا  نیا  جهینورون بازگردانده شود. نت گذشته )و   یهای سازنسبت به فعال   هاست که شبک  نیامر 
  اند( حافظه دارد.نقش داشته  یسازفعال   نیگذشته که در ا  یهایورود  نیبنابرا
 یو حالت پنهان شبکه عصب   یمرحله زمان  یهایژگیشامل و  یهر مرحله زمان  یبرا  یورود  

منتشر  یبعد یشود و به مرحله زمانیبروز م یدر هر مرحله زمان ℎ است. حالت پنهان یبازگشت
حالت   قیرا از طر  یقبل  یهایقادر است ورود  یبازگشت  یشبکه عصب   ب،یترت  نیشود. به ای م

 . ردیپنهان در نظر بگ

در طول زمان آموزش داده    انتشارِپس به نام    یبا استفاده از روش  بازگشتی  یعصب   یهاشبکه
  ایره یزنج  یقاعده با استفاده از    یهر مرحله زمان  در  دیها باان یگراد  تم،یالگوراین  . در  شوندی م

.  دارد  ازیضرب ن  یادیبه تعداد ز  انتشارپس هستند،    یها طوالنکه دنباله  یمحاسبه شوند. هنگام
  ها ان ی دکه گرا  یهنگام  شود.  هاگرادیان   یا انفجار  محوبه نام    یتواند منجر به مشکلی مامر    نیا

  یهای بروزرسان   شوند،ی محو گرادیان مواجه میبا پدیده   شوند یا به عبارت دیگرکوچک می 
بزرگ باعث    یهاان ی، گراددر مقابل  شود.ی م  یری ادگیرسد و باعث توقف  ی به حداقل م  یریادگی
  یریحل خوب جلوگراه  کیشدن به    کیجهش داشته باشند و از نزد  یریادگی  یهاکه گام  شودی م

  یِریادگی  یبرارا    بازگشتی  یعصب   یهاشبکه  ییتوانا  محو گردیان و انفجار گرادیان،ل  . مشکشود
گری برای  های عصبی بازگشتی دیرو، شبکهاز اینند.  ن کیم  ودمحد   یطوالن  یِزمان  یِهایوابستگ

 اند.مقابله با این مشکل، توسعه یافته 
 انتشار در طول زمانپس
انتشار در طول زمان  انتشار، به نام پسپس  تمیاز الگور  یخاص  یبا نوع   یبازگشت  یعصب   یهاشبکه

  ز ین  تمیالگور  نیا  خورش یپ  یعصب   انتشار در شبکهپس   تمی. همانند الگورشوندی آموزش داده م
م  یارهیزنج  یقاعده از    انیمحاسبه گراد  یبرا پسکندیاستفاده  شبکه.  در   ی عصب   یهاانتشار 
دل  یازگشتب بن وز  یبازگشت   تی خاص  لیبه  از  و  آن   نیها  با گذشت زمان، کم رفتن  چالش    یها 

 های گسترش داده تا وابستگ  کباریرا   RNN ک ی  یاست گراف محاسبات  ازیاست. چرا که ن  زتریبرانگ
 ی قاعدهانتشار و با استفاده از  . سپس، از پسمیمدل بدست آور  یهاو پارامتر  هاریمتغ  نیرا ب
ذخ  هاان یمحاسبه گراد  یارهیزنج آنجاردیانجام گ  هاان یگراد  هریو  از  توال  یی.    توانند ی م  های که 
 1۰۰۰از  یادنباله یعنوان مثال، برا به. باشد یطوالن تواندی م  یوابستگ نیباشند، بنابرا یطوالن

داشته    ییدر مکان نها   سهیدر نو  یقابل توجه  ریتأث  تواندیبه طور بالقوه م  سهی نو  نیاول  سه،ینو
و حافظه  به زمان    حد  از  شی . چرا که  بستی ن  ریپذواقعا امکان   یمحاسبات   امر از نظر  نیباشد. ا

 دارد.   ازین
که این پردازیم. برای درک اینصورت ریاضی می انتشار در طول زمان بهپس تشریح  به    در ادامه 

 بینید: زیر می   شکلجریان اطالعات را در    یِکند نمایی از نحوهرویکرد چگونه عمل می
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انتشار در طول زمان در فرآیند آموزش شبکه عصبی بازگشتی استفاده  ه بتوان از پس کبرای این

 : کردمحاسبه    را  یانشود، ابتدا باید تابع ز

𝐿(�̂�, 𝑦) = ∑𝐿𝑡(�̂�𝑡 , 𝑦𝑡)𝑇
𝑡=1  

= − ∑𝑦𝑡𝑙𝑜𝑔𝑇
𝑡 �̂�𝑡 

= − ∑𝑦𝑡𝑙𝑜𝑔𝑇
𝑡=1 [𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑜𝑡)] 

توانیم در هر مرحله رو، می شود. از همیندر تمام توالی زمان تقسیم می  𝑤𝑦ℎیی که وزن  از آنجا
𝐿𝜕𝑤𝑦ℎ�� از آن مشتق گرفته و همه را با هم جمع کرد:  = ∑ 𝜕𝐿𝑡𝜕𝑤𝑦ℎ

𝑇
𝑡  

= ∑𝜕𝐿𝑡𝜕�̂�𝑡
𝑇
𝑡  𝜕�̂�𝑡𝜕𝑜𝑡  𝜕𝑜𝑡𝜕𝑤𝑦ℎ 

= ∑(�̂� − 𝑦𝑡) ⊗ ℎ𝑡𝑇
𝑡  

𝑜𝑡𝜕𝑤𝑦ℎ��که در این معادله   = ℎ𝑡   باشد.ضرب خارجی دو بردار می  ⊗و 

𝐿𝜕𝑏𝑦�� را بدست آوریم: 𝑏𝑦توان گرادیان بایاس  به همین ترتیب، می = ∑𝜕𝐿𝑡𝜕�̂�𝑡
𝑇
𝑡  𝜕�̂�𝑡𝜕𝑜𝑡  𝜕𝑜𝑡𝜕𝑏𝑦 
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= ∑(�̂� − 𝑦𝑡)𝑇
𝑡  

𝑡برای نشان دادن خروجی مرحله زمانی    𝐿𝑡+1عالوه بیاید از به + 𝐿𝑡+1 استفاده کنیم:  1 = −𝑦𝑡+1𝑙𝑜𝑔�̂�𝑡+1 

𝑡را با توجه به زمان    𝑤ℎℎحال، جزئیات مربوط به گرادیان   + 𝐿𝑡+1𝜕𝑤ℎℎ�� کنیم:را مرور می  1 = 𝜕𝐿𝑡+1𝜕�̂�𝑡+1  𝜕�̂�𝑡+1𝜕ℎ𝑡+1  𝜕ℎ𝑡+1𝜕𝑤ℎℎ  

ℎ𝑡 : ℎ𝑡با توجه به معادله بازگشتی    ℎ𝑡+1جایی که حالت پنهان  از آن = tanh(𝑤𝑥ℎ𝑇 . 𝑥𝑡 + 𝑤ℎℎ𝑇 . ℎ𝑡−1 + 𝑏ℎ) 

𝑡نیز بستگی دارد. بنابراین، در مرحله زمانی   − 1 → 𝑡 توان مشتق جزئی را با توجه به ی م𝑤ℎℎ  
𝐿𝑡+1𝜕𝑤ℎℎ�� صورت زیر بدست آورد:به = 𝜕𝐿𝑡+1𝜕�̂�𝑡+1  𝜕�̂�𝑡+1𝜕ℎ𝑡+1  𝜕ℎ𝑡+1𝜕ℎ𝑡  𝜕ℎ𝑡𝜕𝑤ℎℎ 

𝑡بنابراین، در مرحله زمانی   + انتشار در طول  ق پستوانیم گرادیان را محاسبه کرده و از طری، می1
𝑡زمان از   + 𝐿𝑡+1𝜕𝑤ℎℎ�� بدست آوریم:  𝑤ℎℎکنیم تا محاسبه گرادیان کلی را با توجه به  استفاده می   𝑡به   1 = ∑ 𝜕𝐿𝑡+1𝜕�̂�𝑡+1

𝑡+1
𝑘=1  𝜕�̂�𝑡+1𝜕ℎ𝑡+1  𝜕ℎ𝑡+1𝜕ℎ𝑘  𝜕ℎ𝑘𝜕𝑤ℎℎ 

 ای است. به عنوان مثال:خود یک قانون زنجیره   ℎ𝑡+1𝜕ℎ𝑘��اشید که  توجه داشته ب

𝜕ℎ3𝜕ℎ1 = 𝜕ℎ3𝜕ℎ2  𝜕ℎ2𝜕ℎ1 
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گیریم، نتیجه یک ماتریس  همچنین، توجه داشته باشید که چون مشتق یک تابع را بردار در نظر می 
توانیم گرادیان فوق را  ات جزئی هستند. می( که همه عناصر آن مشتق•است )ماتریس ژاکوبین
 دوباره بازنویسی کنیم: 

𝜕𝐿𝑡+1𝜕𝑤ℎℎ = ∑ 𝜕𝐿𝑡+1𝜕�̂�𝑡+1
𝑡+1
𝑘=1  𝜕�̂�𝑡+1𝜕ℎ𝑡+1 (∏𝜕ℎ𝑗+1𝜕ℎ𝑗

𝑡
𝑗=𝑘 ) 𝜕ℎ𝑘𝜕𝑤ℎℎ 

ℎ𝑗+1𝜕ℎ𝑗��∏ جایی که: 
𝑡

𝑗=𝑘 = 𝜕ℎ𝑡+1𝜕ℎ𝑘 = 𝜕ℎ𝑡+1𝜕ℎ𝑡  𝜕ℎ𝑡𝜕ℎ𝑡−1 … 𝜕ℎ𝑘+1𝜕ℎ𝑘  

توانیم  شود و در نهایت میانتشار جمع میدر کل مراحل پس  𝑤ℎℎهای را با توجه به  گرادیان 
 بدست آورد:  𝑤ℎℎگرادیان زیر را با توجه به  

𝜕𝐿𝜕𝑤ℎℎ = ∑∑ 𝜕𝐿𝑡+1𝜕�̂�𝑡+1
𝑡+1
𝑘=1  𝜕�̂�𝑡+1𝜕ℎ𝑡+1  𝜕ℎ𝑡+1𝜕ℎ𝑘  𝜕ℎ𝑘𝜕𝑤ℎℎ

𝑇
𝑡  

𝑡زمانی  طور مشابه، مرحله استخراج کنیم. به 𝑤𝑥ℎاکنون بیایید تا گرادیان را با توجه به   + را  1
𝐿𝑡+1𝜕𝑤𝑥ℎ�� آوریم:صورت زیر بدست می به  𝑤𝑥ℎگیریم و گرادیان را با توجه در نظر می = 𝜕𝐿𝑡+1𝜕�̂�𝑡+1  𝜕�̂�𝑡+1𝜕ℎ𝑡+1  𝜕ℎ𝑡+1𝜕𝑤𝑥ℎ  

نیاز    ℎ𝑡انتشار به  مشارکت داردند، بنابراین برای پس  ℎ𝑡+1هر دو در    𝑥𝑡+1و    ℎ𝑡جا که  از آن
𝐿𝑡+1𝜕𝑤𝑥ℎ�� اهیم داشت:داریم. اگر این مشارکت را در نظر بگیریم، خو = 𝜕𝐿𝑡+1𝜕�̂�𝑡+1  𝜕�̂�𝑡+1𝜕ℎ𝑡+1  𝜕ℎ𝑡+1𝜕𝑤𝑥ℎ + 𝜕𝐿𝑡+1𝜕�̂�𝑡+1  𝜕�̂�𝑡+1𝜕ℎ𝑡  𝜕ℎ𝑡𝜕𝑤𝑥ℎ 

 
𝒇: ℝ𝑛 بعدی، 𝑚−به یک بردار خروجی 𝑥 بعدی بردار 𝑛−با توجه به تابعی از نگاشت    •  → ℝ𝑚  ماتریس تمام مشتقات جزئی ،

 :گویند (𝑱) درجه یک این تابع را ماتریس ژاکوبین

𝑱 = [  
  𝜕𝑓1𝜕𝑥1 ⋯ 𝜕𝑓1𝜕𝑥𝑛⋮ ⋱ ⋮𝜕𝑓𝑚𝜕𝑥1 ⋯ 𝜕𝑓𝑚𝜕𝑥𝑛]  
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𝑡ها از  بنابراین، با جمع همه مشارکت  + توان گرادیان را در مرحه  ی انتشار، ماز طریق پس   𝑡به    1
𝑡زمانی   + 𝐿𝑡+1𝜕𝑤𝑥ℎ�� بدست آوریم:  1 = ∑ 𝜕𝐿𝑡+1𝜕�̂�𝑡+1

𝑡+1
𝑘=1  𝜕�̂�𝑡+1𝜕ℎ𝑡+1  𝜕ℎ𝑡+1𝜕ℎ𝑘  𝜕ℎ𝑘𝜕𝑤𝑥ℎ 

 بگیریم:  در کل دنباله در نظر  𝑤𝑥ℎتوانیم مشتق را با توجه به عالوه بر این، می

𝜕𝐿𝜕𝑤𝑥ℎ = ∑ ∑ 𝜕𝐿𝑡+1𝜕�̂�𝑡+1
𝑡+1
𝑘=1  𝜕�̂�𝑡+1𝜕ℎ𝑡+1  𝜕ℎ𝑡+1𝜕ℎ𝑘  𝜕ℎ𝑘𝜕𝑤𝑥ℎ

𝑇
𝑡  

 ای است.خود یک قانون زنجیره   ℎ𝑡+1𝜕ℎ𝑘��همچنین فراموش نشود که  

ر گرادیان در شبکه عصبی بازگشتی معمولی وجود طور که بیان شد مشکالت محو و انفجاهمان
ها و توابع  وزنباشد: ها تاثیر گذار می طور کلی دو عامل وجود دارد که بر میزان گرادیان دارد. به

کند. در شبکه عصبی ها عبور می که گرادیان از آن   هاآنتر، مشتقات  طور دقیقسازی یا بهفعال 
تر،  د. واضح شوادیان  از اتصاالت بازگشتی )مکرر( ناشی می بازگشتی معمولی، محو و انفجار گر

باید    افتد واتفاق می𝑤𝑥ℎ است که در معادله    ℎ𝑡+1𝜕ℎ𝑘��این دو این مشکل به دلیل مشتق بازگشتی  
ℎ𝑗+1𝜕ℎ𝑗��∏ محاسبه شود:

𝑡
𝑗=𝑘 = 𝜕ℎ𝑡+1𝜕ℎ𝑘 = 𝜕ℎ𝑡+1𝜕ℎ𝑡  𝜕ℎ𝑡𝜕ℎ𝑡−1 … 𝜕ℎ𝑘+1𝜕ℎ𝑘  

 باشد.  و نمایانگر ضرب ماتریس روی دنباله می

انتشار را در یک توالی  جایی که شبکه عصبی بازگشتی معمولی نیاز دارد تا گرادیان پس از آن
طوالنی )با مقادیر کوچک در ضرب ماتریس( بدست آورد، از همین رو مقدار گرادیان الیه به  

رود. بنابراین، حاالتی که از مرحله از بین مییابد و در نهایت پس از طی چند  هش می الیه کا
های یادگیری در  های گرادیان که همان پارامتر به محاسبه پارامتر   ،مرحله زمانی فعلی فاصله دارند

 شبکه عصبی بازگشتی هستند، هیچ کمکی نخواهند کرد.
ن شد،  بیا  ترپیش طور که  معمولی نیست. همان محو گرادیان منحصر به شبکه عصبی بازگشتی  

عصبی   یِافتند. نکته فقط اینجاست که شبکهخور نیز اتفاق می پیش  ِ عصبی  هایها در شبکهآن
. این دو مشکل در استتر  رایج   برای آنمشکالت  این    ،که عمق زیادی داردبازگشتی به دلیل این

ای پنهان  هود، به این معنا خواهد بود که حالت دهند که اگر گرادیان از بین برنهایت نشان می 
های پنهان بعدی ندارند. به عبارت دیگر، هیچ وابستگی طوالنی  قبلی هیچ تاثیر واقعی بر حالت 

شود. خوشبختانه، چندین روش برای رفع مشکل محو گرادیان وجود دارد. مدتی آموخته نمی
  شده را کاهش دهد.محو  هایگرادیان ثر  تواند اهای وزنی میمقداردهی اولیه مناسب ماتریس 

تواند کمک کننده باشد. راه حل دیگری که از دو مورد قبل بیشتر ترجیح داده  سازی نیز می منظم
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تابع فعال می  از  توابع فعالبه  ReLUسازی  شود، استفاده  تانژانت هذلولوی جای  یا    گونسازی 
نابراین به احتمال زیاد مشکل محو  است، ب  1یا    ۰یک ثابت    ReLUباشد. مشتق  سیگموید می 

های   شود، استفاده از شبکهتر که امروزه بیشتر مورد استفاده میگرادیان را ندارد. راه حل محبوب
  است.مدت  -حافظه طوالنی کوتاه

 1مدت -حافظه طوالنی کوتاه
را    محو یا انفجار گرادیانمشکل  ( برای غلبه بر  LSTM)مدت  -کوتاه   طوالنی  حافظه  یهاشبکه

  ان ی بر حالت پنهان، جراست که عالوه  )وضعیت(  حالت  سلول  کی  یدارا  LSTM  ساخته شدند.
  یاست که برا  ییهادروازه  یدارا همچنین    LSTMکند.  ی کنترل م  یمراحل زمان   نیاطالعات را ب

در    LSTM  یک سلول  از  یکل   ینما  کید.  نشوی استفاده م  یخروج  کی  لیشکحالت و ت   رییتغ
 . ده استارائه ش  7-4شکل  

شود. ی سلول استفاده م   ت یفراموش کردن اطالعات نامربوط از وضع  یبرا  یفراموش  یِدروازه
صفر و   نیبمقدار  با    یخروجایجاد    یبرا  دیگمویتابع س  کیاز  .  ندهست  𝑥𝑡  یفعل  یو ورود  ℎ𝑡−1  ی حالت پنهان قبل  ،یدروازه فراموش   یهایوزن خود را دارد. ورود  سی ماتر  یفراموش  یِدروازه

 یِ خروج  نیب  یضرب عنصر  کیشود.  ی استفاده م  سلول حالتاز عناصر در    کیهر    یبرا  کی
به    یفراموش  یِهدرواز  یخروجیک در  شود. مقدار  ی انجام م   سلول حالت و    یفراموش  یِدروازه
فراموش    یصفر به معنا  سلول حالت است، در مقابل،اطالعات عنصر در    کاملِ  حفظ  یِمعنا

صورت زیر  به  یفراموش   یِدروازه  یمعادله است.    سلول حالتاطالعات در عنصر    کردن کامل
𝑓𝑡 است: = 𝜎(𝑊𝑓. [ℎ𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝑓) 

 
 LSTMساختار یک سلول  .4-7شکل 

 
1 Long Short-Term Memory Networks 
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  ی دیاطالعات جد  ورودی  یدروازهاست.    ورودی  یدروازه،  LSTMدر سلول    اتیعمل  نیدوم
در حالت سلول گنجانده    دیکه با  کندی م  ییشناسا  یالت پنهان قبلو ح  یفعل  یرا از مرحله زمان

سپس و    دکن   یرا بروزرسان  ریکه کدام مقاد  دریبگ  می: تصم شودیکار در دو بخش انجام م   نیشود. ا
  د یجد یاز نامزدها یریانتخاب مقاد یبرا 𝑖𝑡بردار  ابتدا از . برای بروزرسانی استر یمقادایجاد 

وزن مخصوص    سیماتر  ز ین  𝐶𝑡  نامزد شود. بردار  یحالت سلول استفاده م  دردن  گنجان  یبالقوه برا
  سلول حالتبا ابعاد مشابه    یبردار  لیتشک  ی ها برایو ورود  یبه خود را دارد و از حالت پنهان قبل 

استفاده   یخطریتابع غ  کیبه عنوان    tanhتابع    ک یبرای ایجاد این بردار نامزد از  کند.  ی استفاده م
شود تا انتخاب ی انجام م  𝐶𝑡  یو نامزدها  𝑖𝑡  ورودیبردار    ن یب  یرضرب عنص  ک یشود. سپس  ی م

ضرب به  حاصل یِ  نتیجه  ت،ی د. در نهانگنجانده شو  سلول حالتدر    دیشود کدام اطالعات جد
𝑖𝑡 زیر نشان داده شده است: در معادالت    ندیفرآ  نیشود. ای اضافه م  حالت  سلول = 𝜎(𝑊𝑖. [ℎ𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝑖) �̃�𝑡 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑊𝑐. [ℎ𝑐−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝑐) 

مشخص    یرا در هر مرحله زمان  حالت  سلول  یروزرسانب  یِنحوه  ورودیو    یفراموش  یدروازه
 شود:از طریق معادله زیر انجام می   یمرحله زمان  کیدر    سلول حالت  ی. بروزرسانندن کی م

𝑐𝑡 = 𝑓𝑡 ∗ 𝑐𝑡−1 + 𝑖𝑡 ∗ �̃�𝑡 
با سلول   کی  یینها  ی. خروجباشد  ی در خروج  ی زیگرفته شود که چه چ  میتصم   دیسرانجام 

LSTM ،    حالت پنهانℎ𝑡  .ن یب  ریمحاسبه بردار با مقاد  یبرا  دیگمویتابع س  ک ی  از  ابتدا،  است 
را انجام دهد.   یله زماندر مرح  سلولِ وضعیت  رِیمقاد  انتخابِ  تاشود  یاستفاده م  کیصفر و  

مقدار آن را در    تیتا در نها  می دهی م  یتانژانت هذلولو  هیال  کیسپس مقدار سلول حالت را به  
به اشتراک گذاشته   یمورد نظر در خروج  یهاضرب کرده، تا قسمت   دیگمویس  یقبل  هیال  یخروج
 دهند: . معادالت زیر این روند را نشان می شوند

𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑜. [ℎ𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝑜) ℎ𝑡 = 𝑜𝑡 ∗ tanh (𝑐𝑡) 
𝑐𝑡 معادله  در  دهد با  ی انفجار را کاهش م  ای  محو گرادیانمشکل   LSTMکه    یروش = 𝑓𝑡 ∗ 𝑐𝑡−1 + 𝑖𝑡 ∗ �̃�𝑡 

LSTMشود و  ی ها را شامل ماز نورون   هیال  نیدارند که چند  یاده یچی پ  یها ساختار داخل
توانند به عنوان  یم  نیها همچن حال، آن   نیشبکه در نظر گرفت. با ا  ییها را به تنهاآن   توانی م

  کیپنهان در    هیال  ین یگزیبا جا  نیاستفاده شوند. ا  یبازگشت  یشبکه عصب   کی  یبلوک ساختمان
  اری ها در پردازش زبان بسLSTM.  دیآ   یبدست م  LSTMواحد    کیبا    یبازگشت  یب شبکه عص
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  صِیتشخ  یهستند که برا  یاستاندارد  یِ ها در حال حاضر شبکهعنوان مثال، آن  اند. به موفق بوده
 شود.ی همراه استفاده م  یهاگفتار در تلفن 

 ی عصبی پیچشیشبکه

ساده به اندازه   RGB  ریتصو  ک یکه    دیریکامال متصل را در نظر بگ  خوری عصبی پیششبکه  کی
 ی دارا  به تنهاییهر نورون    بر این اساس،.  دریگیخود م  ی[ را به عنوان ورود3×    256×    256]

ا3×256×256]=1۹66۰8 و  است  برا  نی[ وزن  فقط  است  کی  یوزن  آن  !!نورون    که،حال 
  ی ساختارها  یدارند تا به اندازه کاف  ازیپنهان ن  یهاهینورون و ال  یادیبه تعداد ز  قیعم   یهای مارمع
  نی کامال متصل ا  تیدان معناست که ماهب  نیا  را نشان دهند.  یورود  یهاموجود در داده  دهیچیپ

  . عالوه براین،کندی بزرگ مصرف م  یوهای دیو  ای  ریتصاو  یبراخصوصا    یادی ها، حافظه زشبکه
به منظور پرداختن به رو،  از این.  دهدبرازش افزایش میل شبکه را به بیشیپارامترها م  ادیتعداد ز

محبوب    اریبس  یِبه عنوان توسعه  (CNNهای عصبی پیچشی یا کانولوشنی )شبکهمسائل،    نیا
  ی عصب   هایشبکه  ای ازدسته ی عصبی پیچشیشبکه  شدند.   یاستاندارد معرف   یعصب   یهاشبکه
ال  خورپیش  از  که  تحل  هیتجز   یبرا  پیچش  یهاهیهستند  توپولوژ  هایییورود  لیو    هایِی با 

به نام    یاضیبر اساس تابع ر  هاشبکه  نی. نام اکنندی استفاده م  وهایدیو و  ریمانند تصاوه  مشبکی،
  یهاشبکه،  پیچشی  یهاشبکهطور خالصه،  بهبرند.  ی به کار مدر ساختار خود    پیچش است که

خود استفاده    یهاهیاز ال  یکی حداقل در    ،سیضرب ماتر  یهستند که از کانولوشن به جا  یعصب 
 . کنندی م

 ی پیچشیساختار شبکه
 :وجود دارد  یدو بخش اصلدر معماری یک شبکه پیچشی  

  ر یمختلف تصو  یهایژگیو  ادغامو    پیچشدر این بخش با استفاده از    استخراج ویژگی: •
 کند.ی م  ییرا شناسا

از    بندی:دسته • با اسفاده  استخراج    ندیفرآ  یاز خروجکامل،  متصل    ه یال  کیدر بخش 
استخراج شده در مراحل   یهای ژگیرا بر اساس و ریکند و کالس تصوی استفاده م ویژگی

 قابل مشاهده است.  5-7معماری کلی آن در شکل    کند.یم  ین یبش یپ  یقبل

 الیه پیچش

,𝑆(𝑖 :شودی م  فی تعرزیر  گسسته به صورت    پیچش،  𝐼  یدو بعد  ریتصو  کی  یبرا 𝑗) = (𝐼 ∗ 𝐾)(𝑖, 𝑗)∑∑𝐼(𝑖 − 𝑚, 𝑗 − 𝑛)𝐾(𝑚, 𝑛)𝑛𝑚  
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,𝐾(𝑚که در آن   𝑛)  یاست و خروج  یهسته دو بعد  کی  𝑆(𝑖, 𝑗)  دهی نام  یژگیبه عنوان نقشه و  
  ی " و مجموع وزن1لغزاند می"  𝐼  ریتصودر طول  هسته را    ،اتیعمل  نیا  ،یطور شهودبه  شود.ی م

گسسته    یدو بعد  پیچش  نی از چن   ی اکند. نمونهیمحاسبه متصویر    𝑗و   𝑖 تیهسته را در هر موقع
داده    مقابلدر شکل   نشان 

د است.  شبکه شده  ر 
پچشی هسته  عصبی   ،K  

  ه یال یری ادگیقابل  یهاوزن 
کند و ی م  فی را توص  پیچش
ال تواند یم  پیچش  هیهر 
تعداد دلخواه هسته    یحاو

باشد که هر کدام منجر به  
 . شود یخود م  یخروج  یژگینقشه و
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  ارتباطاتها تعداد  از آن  کی است که هر    ابرپارمترهااز    یمجموعه خاص  ی دارا  پیچش  هیهر ال
 :کندیم  نییرا تع  یژگیو  یِهاهنقش  یِخروج  یِو اندازه

 دانیمشود(  یم  دهینام  زین  لتریاوقات اندازه ف  ی)گاه  Kی  هسته  یاندازه  اندازه هسته: •
  شیشود. افزای اعمال م  یورود  یهاهمه مکان  یکند که برا ی م  فیرا توص  1پذیرنده

کند،   افتیرا در  یشتر ی ب  ییدهد تا اطالعات فضایاجازه م   پیچش  هیپارامتر به ال  نیا
 دهد.یم  شیشبکه را افزا  یهازمان تعداد وزن طور همبه  که  یدر حال

 Dو عمق    یریادگیقابل    یبا تعداد پارامترها  مایها مستقتعداد هسته  :تعداد هسته  •
  ی ژگینقشه و  کیطور که هر هسته  مطابقت دارد. همان   پیچش  هیال  کی  یحجم خروج

 Dبا عمق    یخروج  یژگیو  یِنقشه  کی  D  یهاکند، هستهیم  دیجداگانه تول  یخروج
 کنند. ی م  دیرا تول

قبال توضهمان  گام: • به عنوان جمع یرا م  پیچشداده شد،    حیطور که  با   یوزنتوان 
نیازی نیست که  حال،    نیدرک کرد. با ا  یحجم ورود  ک ی  یهسته بر رو  کی"لغزاندن"  
  ف یم توصکه گا  یزیچ  فتد،یزمان اتفاق ب  ک یدر    کسل یپ  کیفاصله    کی"لغزش" با  

جابجا    یخروج  یِژگیو  یِهر محاسبه  نیب  هرا که هست  ییهاکسل یتعداد پ  𝑆کند. گام  ی م
  یکوچکتر  یِخروج  یِژگیو  یِهانقشه   ،تربزرگ  یهاکند. گامی شود را مشخص می م
داده نشان زیر  مفهوم در شکل    نیا  شود.تری انجام می کم   محاسبات  رایز  کنند،ی م  دیتول

 : شده است

 
   ی صفر برا-گذاریهیالاز ، پیچش اتینحوه عملکرد عمل لیبه دل: صفر-ذاریگالیه  •

از گم شدن    یریو جلوگ  1*1بزرگتر از    یلترهایابعاد پس از اعمال ف  کاهشکنترل  
در   می   حاشیهاطالعات  الیه  شود.استفاده  از  دیگر،  عبارت  اغلب  صفر  -گذاریبه 
با  داشت.  نگه    کسانیرا    یخروج  و  یورود  یهاهیال  ییابعاد فضا  شود تااستفاده می 

هنگام    ییشدن ابعاد فضاتوان کوچک یم  ،حاشیهصفر در اطراف    یِاضافه کردن ورود
  یی هر بعد فضا  یاضافه شده در هر طرف برا   یدور زد. مقدار صفرها  پیچش راانجام  

داده نشان    زیرصفر در شکل    گذاریهیاز ال  یااست. نمونه  𝑃  یاضاف   ابرپارمتر  کی
  :تشده اس

 
1 receptive field 
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است که    یگری د  ابرپارمتر،  ه استشد  یمعرف  رایکه اخ   𝑑  فراخش:  )اتساع(  1فراخش  •

  ،داشته باشد  ینسبت به ورود  یثرتروم  یِپذیرنده  دانیدهد تا می اجازه م  پیچش  هیبه ال
هر سلول   نیفاصله ب  𝑑  یبا معرف  امر  ن یدارد. ایکه اندازه هسته را ثابت نگه م  یدر حال

. از  کندی استفاده م  ۰  فراخشاز    یاستاندارد، به سادگ   پیچش.  دیآی از هسته بدست م 
  یِ هیال  کی  یامکان برا  نیا  فراخش  شی. با افزااست  وستهیهسته پ  کی  دارای  رواین

دارد که وسعت فضا  پیچش بگ  یاز ورود  یشتریب  ییوجود  در ع  ردیرا  حال   ن یو 
مفهوم    مصرف دارد.  نگه  ثابت  را  فراخشپیچشحافظه  اوقات    یاهکه گ  های 

نشان    6-7مختلف در شکل    هایفراخش با    ،شودیم  دهینام  زین  2آتروس یهاچش یپ 
 .داده شده است

  ،گذاریالیه  𝑃و    𝑑  فراخش ،  𝑆، گام  𝐾  یِهسته  یِ، اندازه𝑊  یحجم ورود  یِبا توجه به اندازه
𝑊𝑜 شود:به صورت زیر محاسبه میحاصل    یحجم خروج = ⌊𝑊 + 2𝑃 − 𝐾 − (𝐾 − 1)(𝑑 − 1)𝑆 ⌋ + 1. 

  ی معموال دارا  پیچشی یعصب  یها. اوال، شبکهدارای سه مزیت مهم است استفاده از پیچش
کنند  ی از پارامترها استفاده م  یسی از ماتر  خورهای عصبی پیش شبکههستند.    3خلوت   هایارتباط

 ی جبدان معناست که هر واحد خرو  نیکند. ایم  فیرا توص  یو خروج  یواحد ورود  نیب  ارتباطکه  
ا  ارتباط  یبا هر واحد ورود با    ارتباط خلوت  یدارا  پیچشی  یعصب   یهاحال، شبکه  نیدارد. 

  تواند یم  ریتصو  ک یبه عنوان مثال،    .دیآیبدست م  یتر کردن هسته از ورودبا کوچککه    هستند
  میتوانیپردازش آن با استفاده از هسته، م  نیداشته باشد، اما در ح  کسلیهزاران پ  ای  هاون یلیم

است که    یبدان معن   نی. امیکن  ییهستند را شناسا   کسلیصدها پ ایها  که ده  یداری اطالعات معن 
  یی دهد، بلکه کارای به حافظه را کاهش م  ازیکه نه تنها ن میکن  رهیرا ذخ یترکم   یپارامترها دی ما با

 
1 Dilation 

2 atrous convolutions 

3 Sparse interactions 
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 1متر اراپ   یگذاراشتراکاز    پیچشی  یعصب   یهاشبکه  ا ،یثانبخشد.  یبهبود م  ز یمدل را ن  یآمار
. کنندیدوباره استفاده م  ابع ت  نیچند  یمشابه برا  یها از پارامترهاکه آن  ا معن   نیبه ا  . کنندی استفاده م
  وردایی همشود.  ی م2وردایی هم   یعن ی  یاصل  تیمز  نیباعث آخر  نیچن پارامترها هم  یگذاراشتراک 

 نیشود. ای بجا م به همان صورت جا زین یجابجا شود، خروج یاست که اگر ورود یمعن  نیبه ا
  ک ی  از  یبخش   ای   تصویر  کی اگر    چراکهاست،    یضرور  یدوبعد  یهاپردازش داده  یبرا  یژگیو

 خواهد داشت.  یکسانی  شیمنتقل شود، نما  ریدر تصو  یگرید  یبه جا  ریتصو

 
 مختلف.  هایاندازه با یدو بعد یورود یرو  فراخش .6-7شکل 

 ادغامالیه 

ها با  یخروج  موثرِ  یِپذیرنده   دانِیم  شتریب  شیپارامترها و افزانگه داشتن مقدار    نییمنظور پابه
 ه ی، پس از چند الادغامبه نام    ،ییفضا  یبرداراز نمونه  یاستفاده از شکل خاص  ،یتوجه به ورود

به عنوان    تواندمی   یطور شهود، به پیچش  اب   مشابهادغام،    .تواند سودمند باشدی در شبکه م  پیچش
هسته درک شود. تفاوت    یمانند گام و اندازه  مشابه،  یزنده، با پارامترهالغ  یهسته  سمیمکان  کی

 
1 Parameter sharing 

2 Equivariance 
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معموال  کند که  ی خود محاسبه م  یهای ورود  یتابع ثابت را رو  کیاست که ادغام    نیا  یاصل
  ی . وقتباشدمی  2[ با گام  2×2هسته ]  کیشکل ادغام شامل    نیترج یاست. را  یحداکثر  اتیعمل

 یِهاتکه  یثروطور مبه  ،شوداعمال می  یحجم ورود  یبررو  حداکثری  ع تاببا استفاده از    هسته  نیا
  ی ژگیو  یمقدار را در نقشه   نی شتریو تنها ب  شودمی پردازش    یاز حجم ورود  یرهمپوشانی[ غ2×2]

ادغام    یبرا  انتشارپساندازد.  یرا دور م  ی ورود  یهااز داده  ددرص  75دارد و  ینگه م  یخروج
مقدار را در   نیشتریبکه    یورود  قیاز طر  انیگراد  یاب یریتنها با مس  دتوانیم  یبه سادگ  حداکثری
 .دارد، انجام شود  روگذر پس 
مصرف    نیو بنابرا  ندارد  یازیپارامتر قابل آموزش ن  چیبه هتابع ثابت است،    نیکه ا  ییاز آنجا

 ن یادهد. با  ینم   شیافزا  1ی گام  هایپیچشبا    سهیرا در مقا  CNN  یمدل معمار  تیحافظه و ظرف
 کنند یم  یدور  2کاهینمونه  یاز استفاده از ادغام برا   CNN  ریاخ  یهای معمار  رسدیحال، به نظر م
شود.  استفاده    ییکاهش ابعاد فضا   یبرا  یگام   یهاچش یاز پ  شهیهم   کنندی م  شنهادیو در عوض پ

 3صم مولد متخا  یهاشبکهمولد مانند    یهادر هنگام آموزش مدل  ژه یامر به و  نیکه ا  رسدیبه نظر م
 . دارد  تیاهم 
 های غیرخطیالیه

  ریتصو  انواع  صیتشخ   یبرا  ق یعم   ی عصب   یهااز شبکه  میتوانی م   تر بیان شد،همچنان که پیش
  توانی گاه م، آن پیچشمانند  م،یاستفاده کن  یخط یهاهیاگر فقط از ال با این حال،. میاستفاده کن 

مهم   ،عبارت دیگر. به  میکن   دا یپ  ق یعم   ی عصب   یِشبکه  ین یگزیجا   یبرا  ه یتک ال  یخط  لیتبد  کی
  ون یرگرس  کیقدرتمندتر از    ستم یشده است، کل س  لیتشک  یخط  ات یچند عملشبکه از  که    ستین

وجود   قیعم   یعصب   یهااز شبکه  یمندبهره  یبرا  یراه  چیه  ب، ی ترت  نی. به استیساده ن  یخط
آنجابنابراین،    ندارد. تصاو  یخط  اتیعمل  کی  پیچشکه    ییاز  و  هستند،    یخطغیر  ریاست 

مستق  یرخطیغ  یهاهیال ال  مایاغلب  از  م  پیچش  هیبعد  رابطه   رندیگی قرار    نیب  یخطریغ  یتا 
 ند.ن برقرار کرا    یو خروج  یورود

.  شودی م  یمعرف  یسازبودن با استفاده از مفهوم تابع فعال  یرخطیغ   ،یعصب   یهادر شبکه
 آنها عبارتند از:  نیرتوجود دارد که محبوب  یخطریغ  توابع از    یانواع مختلف 
𝜎(𝑥) شود:صورت زیر تعریف می به  دیگمویس  یِساز تابع فعال سیگموید: • = 1

1 + 𝑒−𝑥 

 
1 strided convolutions 

2 downsampling 

3 Generative Adversarial Networks (GANs) 
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ورود ب  𝑥  حقیقی  مقداربا    ی که  محدوده  در  تابع .  کندیم  نگاشت  1و    ۰  ن یرا 
در    دی گمویس  یسازفعال 
داده شده    مقابلشکل   نشان 

شبکه در    ی عصب   یهااست. 
  ی انتخاب  دهایگمویس  ه،یاول

بودند ا.  محبوب  حال،   ن یبا 
  ید گمویس  یاشکال اصل.  است  یاشکاالت قابل توجه  یدارا  دیگمویس  یسازتابع فعال 

به صفر را در   کینزد  اریبس  هایگرادیان فقط    نیود و بنابراشیاست که  اشباع م  نیا
به همه    نورون  نیا   قیاز طر   انیدهند، که به طور موثر از ارائه گرادی مناطق ارائه م  نیا

الگوریورود توسط  جلوگپس  تمیها  تابع   یخروج  ن،ی ابرعالوه.  کندی م  یری انتشار 
نامطلوب در    ییا یمنجر به پو  تواندی که م   ستین  1محور-صفر  دیگمویس  یسازفعال 
این  .شود   گردایان کاهشیطولِ ت  ،رواز  از   یبرا  دیگمویس  ی سازفعال  ابع استفاده 
محدوده   ،یخروج  یهانورون  یبرابا این حال،    ست.مجاز نیهمیشه  پنهان    یهانورون 

مثال  .باشد  دیمف  واندتیم  1و    ۰  نیب عنوان  عنوان ین یبش یپ  ریتفس  یبرا  ،به  به  ها 
 احتماالت. 

  یکیارتباط نزد  گون،تانژانت هذلولوی   یسازتابع فعال:  (tanh)  گونی هذلولژانت  تان •
tanh(𝑥) ه صورت زیر است:بآن    یاضیدارد و شکل ر  دیگمویس  یسازبا تابع فعال  = sinh(𝑥)cosh(𝑥) = 𝑒𝑥 − 𝑒−𝑥𝑒𝑥 + 𝑒−𝑥 = 2𝜎(2𝑥) − 1. 

شده  اس ینسخه مق  کی  یبه سادگ  tanhشود،    یمشاهده م  باالطور که در معادله   همان
فعال  ساز  با .  است  دیگمویساز 

  . است  محور-صفرحال،     نیا
مسائل  یبرخ  نیبنابرا که را    یاز 
سفعال  از  دارد    دی گمویساز  را 
نم   دخو فعال دهدی نشان  ساز  . 

tanh    نشان داده   مقابلدر شکل
 شده است. 

  ف یتعرزیر  به صورت     ReLU  یسازفعال   تابع   :(ReLU)  ی خطیشدهواحد یکسو •
𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑥) :شودی م = max (۰, 𝑥) 

 
1 zero-centered 
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قابل مشاهده است.    مقابلکه در شکل  
مقا س  سهی در  نت  تانژاو    دیگمویبا 
است و    کارآمدتر  ReLU،  گونهذلولی 
   کند.ی م  ع یرا تسر  ییهمگرا

 خالصه فصل
  ه یشب  ،یمنطق  یها را با ساختارکه داده کندی م  فیرا توص ییهاتمیالگور  قیعم  یریادگی ▪

 .کندیم  لیو تحل  هیانسان تجز  کی  یِریگجهینت  یِبه نحوه

از هوش    دیتقل  یبرا  هان یاشآموزش م   یبرا  یتکرار  یبه روش  قیعم   یری ادگی  یهسته اصل ▪
 است.   یمتک  یانسان

 .میندار  زیچهمه  حِی صر  یِسینوبه برنامه   یازیما ن  ق،یعم   یریادگیدر   ▪

 هستند. یمصنوع  یعصب   یهاشبکه   یاصل  یهابلوک  یمصنوع  یهانورون  ▪

دار بدون  گراف جهت   کیتا    کنندی م   بینورون را ترک  نیچند  خورش یپ  یعصب   یهاشبکه ▪
 د. دهن   لیدور تشک

  ییهااس یها و باخودکار وزن   افتنی  خور،شیپ  یعصب   یهاشبکه  یسازنهیهدف از به ▪
 .زندیم   بیتقر  x  یرا با ورود  yهدف مورد نظر    یاست که شبکه خروج

 است.  یشبکه عصب   کیبلوک سازنده در    نیتریانتشار احتماال اساس پس   تمیالگور ▪

  یعصب   یهادر شبکه  انی مؤثر گراد  محاسبه  یبرا  یاهوشمندانه   ریانتشار اساسا تدبپس  ▪
 است.  هیچندال

  ،یکاهش  انیانتشار و گرادپس  قیاز طر  یعصب   یهاشبکه  یسازنهیاشکال بزرگ در به  کی ▪
 است.    انی مشکل محو گراد

در    رییتغ  یبا اندک  یر یادگی  ندیبه فرآ  دنیسرعت بخش  ی تصادف  یکاهش  انیهدف از گراد ▪
 است.  یکاهش  انیاستاندارد گراد  هیرو

 درست است.  یریادگینرخ    افتنیحل مشکل    ،یقیتطب   یریادگی نرخ    یسازها نهیف بههد ▪

 انتخاب شود.  ی اری با دقت بس  دیها باوزن  یِهیاول  یمقدارده  ،یعصب   یهادر شبکه ▪

مدل    یابرپارمترها   قی دق  م یتنظ  یمعموال برا  ،یعصب   یها در شبکه  یمجموعه اعتبارسنج ▪
 .شودی تفاده ماس  یر یادگینرخ    ایشبکه    یمانند معمار

خاص در    یِهاگره   یِتصادف  گرفتنِدهیناد  ندیبه فرآ  ،یعصب   یها" در شبکهی "حذف تصادف ▪
 در طول آموزش شبکه اشاره دارد.  هیال  کی

نوع  ای  یبازگشت  یعصب   یهاشبکه ▪ برا  یمصنوع  یعصب   یشبکه  یمکرر،  که    ی هستند 
 اند.شده   یها طراحداده   یالگوها در توال  صیتشخ
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را    انیانفجار گراد  ای غلبه بر مشکل محو    یمدت برا- کوتاه  یفظه طوالنحا  یهاشبکه ▪
 . ساخته شدند

از ال  خورش یپ  یعصب   یهااز شبکه  یادسته   یچشیپ  یعصب   یشبکه ▪   یهاهیهستند که 
و   ریهمانند تصاو  ،ی مشبک  یِهای با توپولوژ  ییهایورود  لیو تحل  هیتجز  یبرا  چشیپ
 . کنندی استفاده م  وهایدیو
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 8یادگیری غیرنظارتی
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 آشنایی با خودرمزنگار  ▪
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 و ضعف یادگیری بانظارت  یادگیری غیرنظارتی
  ، فراوان  یهابرچسبا  ب  ی ایهبا مجموعه داده  یفیوظا  عملکردِ  یسازنهینظارت در بهبا  یریادگی

خوبی بسیار  نشان  کارآیی  خود  عن دهدمی   از  به  مثال،  .  دادهوان  از    یبزرگ  اریبس  یِمجموعه 
شده است. اگر مجموعه داده   یگذاربرچسب  ریکه هر تصو  دیریرا در نظر بگ   ایاش  ی ازریتصاو

  نیماش  یریادگی  یهاتم یاز الگور  استفادهبا    یاگر آن را به اندازه کاف،  بزرگ باشد  یبه اندازه کاف
با  پیچشی  یعصب   یهامناسب )شبکه  مدل  کی  میتوانیم  ،دهیمآموزش    قدرتمند  ایرایانه ( و 

نظارت  با  الگوریتمطور که  . همان میخوب بساز  اریبس  نظارتِبا  یریادگیبر  یمبتن   رِیتصو  بندیدسته
برچسب    سهی ( با مقانهیتابع هز  قیتواند عملکرد خود را )از طریم  ند،یبی آموزش م   اهداده  یبر رو
کند.  یریگاندازه ، میدار مجموعه داده که در  یواقع ریشده خود با برچسب تصوین یبش یپ ریتصو

  ی که خطا  یطوربه  ؛را به حداقل برساند  نه یتابع هز  نیکند ای م  یسع   حیبه صورت صر  الگوریتم،
 ل یدل  نیهم   به  .( تا حد امکان کم باشدمجموعه آزموننشده است )  دهید  الکه قب   یریآن در تصاو

کمک  الگوریتم    تیخطا به هدا  اریمع  کیها با ارائه  نآ  ،قدرتمند هستند  اریها بساست که برچسب 
کند. بدون یبهبود عملکرد خود در طول زمان استفاده م  یخطا برا  اریاز مع  الگوریتمکنند.  ی م
  ا یموفق است    ریتصاو  درست  بندیدستهکه چقدر در    داندینم  الگوریتم  ،ییهابرچسب  نیچن 
اوقات  حال،    نیا  با  .تسین باال  بسیار  مجموعه داده    کی   یدست   یگذارب برچس  ینهیهزگاهی 

   .است
 دهیِ مینظارت قدرتمند هستند، در تعم با  یریادگی  هایمدل   ای کهعالوه بر این، به همان اندازه

محدود هستند. از   ،زیاند ندهی ها آموزش دآن  یکه رو  یاشده  یگذار فراتر از موارد برچسب   دانشِ
  یینظارت، توانابا  یریادگیبا استفاده از  برچسب هستند،  بدون   جهان  یهاکه اکثر داده  ییجاآن

محدود است. به   ،اندنشده  دهیکه قبال د  ییهابه نمونه  ودگسترش عملکرد خ  یبرا  یهوش مصنوع
است،    یعال )ضعیف(   1محدود  هوش مصنوعی  مسائلنظارت در حل  با  یریادگی  گر، یعبارت د

 .ستیخوب ن  چندان  ،یقو یهوش مصنوعاما در حل مسائل از نوع  
هستند  ر ییدر حال تغ طور دائمبه ایکه الگوها ناشناخته هستند  مسائلی یبرا ، به عبارت دیگر

داده  ای ندارآن   یبرا  یشده کافیگذاربرچسب   یهامجموعه  واقعا    ینظارتغیر  یریادگی  م،یها 
  تارِ ساخ  یِریادگیها، با  شدن توسط برچسب   تیهدا  یبه جایادگیری غیرنظارتی،  .  درخشدی م
کار را با    نیاغیرنظارتی    ییادگیرکند.  ی است، کار م  دهیآنها آموزش د  یروکه    ییهاداده  ییربنایز

از پارامترها انجام    یابا مجموعه  بیندمی آن آموزش    یکه رو  یی هاداده   بازنمایی از  یتالش برا
را در   یزیمتما  یاالگوه  تواندیم  ینظارتغیر  یریادگی  ،2ییبازنما  یریادگی   نیدهد. با انجام ای م

 
1 Narrow AI 

2 representation learning 
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  ی ر یادگیبرچسب(،  بار بدون  نی)ا  ریمجموعه داده تصو  مثال  در.  کند  ییشناسا  مجموعه داده
  هیها با بقو تفاوت آن   گریکدیها به  را بر اساس شباهت آن   ریممکن است بتواند تصاو  غیرنظارتی

همه   هم و تند باهس  یصندل  هیکه شب   یریکند. به عنوان مثال، تمام تصاو  یبندو گروه  ییشناسا
شب   یریتصاو هم گروه  گربهبه    هیکه  با  خود  البتهشوند.  ی م  یبندهستند    ینظارت غیر  یریادگی، 
اکنون که با این حال،  کند.   ی" برچسب گذار گربه"  ای"  ی ن "صندلگروه ها را به عنوا  نیتواند اینم 

  ی جادارد. به  یترساده  اریبس  یگذاربرچسب   فهیوظ  اند، انسانشده  یبندمشابه با هم گروه   ریتصاو
مجزا   یهاهمه گروه  یبه صورت دست  توانندیها مبا دست، انسان   ریتصو  هاون یلیم  یگذاربرچسب 

 . دنشوهر گروه اعمال    یهمه اعضا  یها برابرچسب   نیکنند و ا  یگذاررا برچسب 
این نشدن ینظارتغیر  یریادگیرو،  از  مسائل حل  قابل حل  یقبل  ی،  مرا  در  کندی تر    افتنِ ی  و 
  اری، بسندهیآ  یِهاآموزش و هم در داده  یبرا  در دسترسِ  یِگذشته  یهاهم در داده  ،پنهان  یِالگوها
)مسائل محدود هوش    در حل مسائل خاص  ینظارتغیر  یریادگیاگر    یحت.  کندعمل میتر  چابک

ازتر از  ب  نظارت دارد، اما در مقابله با مشکالتِبا  یریادگینسبت به    یترمهارت کم   مصنوعی(
تواند  یم  ینظارت غیر  یریادگی ،  تر از آنمهمدانش بهتر است.    نیا   م یو تعم   یقو  ینوع هوش مصنوع

با   نیماش  یریادگی  یهارا که دانشمندان داده هنگام ساخت راه حل  یجیاز مشکالت را  یاریبس
 شوند، برطرف کند.یآن مواجه م

 هوش مصنوعی ضعیف و قوی 
لبان    ی، هوش مصنوعهامروز است و حتبر  نم   کی  یهمه  هم  مورد هوش  گذرد که  یروز  در 

  منجر به سوء تفاهم اغلب  یگفتگو در مورد هوش مصنوعبا این حال، . میباش دهینشن  یمصنوع
وجود   یاز هوش مصنوع  یمشخص   فی تعر  چیکه ه  شودجایی ناشی میاین امر از آنشود.  ی م

از    یگوگل هوم ممکن است برخ  ایآمازون    یالکسا  ،یریمانند سه  یشخص  یارهایندارد. دست
 شوند.یدرک مها  توسط آن   ای  هستندها  با آندر حال گفتگو   فرو ببرد کهفکر    به اینرا  کاربران  

الگور  یهوش مصنوع  ،یبه طور کل از    یاشرفته یپ  یهاتم یشامل  ر  کیاست که    ی اضیتابع 
م  کنندی م  یرویپ را    هیشب   ایپیچیده   یندهایفرآ   تواندیکه  انسان  مثال  به  به عنوان  انجام دهد. 
طور  بهها اشاره کرد.  زبان   نیو ترجمه ب  یریگمیگفتار، تصم   ص یتشخ  ،یتوان به درک بصری م

فکرکلی،   موضوع  مصنوع  یدو  هوش  دارد  یدر  مصنوع:  وجود  هوش    فیضع  یهوش  و 
  ،یریس  م،یدار  یادیها عالقه زکه امروزه به آن  یشخص  یارهایاصطالح دست. بهیقو  یمصنوع

برنامه   ای آمازون    یلکساا در   رایز  ،ندیآی به حساب م  یهوش مصنوع  فیضع  یهاگوگل هوم، 
  شرفته یپ  یهابرنامه  ی حت.  کنندیمحدود عمل م  یِشده فیتعر  ش ی از پ  یاز عملکردها  یامجموعه
 شهیر  یبنددسته  نیرسد ا  یشوند. به نظر میدر نظر گرفته م  فی ضع  یهوش مصنوع  زیشطرنج ن

و شطرنج اغلب    دستیارهای شخصی دارد.    ینظارتغیرنظارت و  با  یسینوبرنامه   نیدر تفاوت ب
  دانند ی مرا که  مشابه آنچه    ییزهایچبندی را براساس  طبقهشده دارند. آنها    یزیرپاسخ برنامه   کی
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با این   کند،یبه انسان را ارائه م هیشب  یاتجربه  نی. ادهندانجام می   ها(،)از طریق یادگیری از داده
  یسینورا روشن کند، برنامه   ونیز یتلو  دیاست. اگر از الکسا بخواه  یسازهیشب   کی  ال، آن تنهاح

تلو  یدی کلمات کل و  م   ونیزیمانند روشن  الگورفهمدی را  پاسخ    ونیزیتلو  کردنبا روشن    تمی. 
آنچه شما   یاز معنا  کی  چیه   گر،یدهد. به عبارت دی آن پاسخ م  یهانامهدهد، اما فقط به بری م
  کند.یرا درک نم   ایده تگف

دیگر، طرف  م  ییهان یماش  در  که  هستند  خودشان  ذهن  انسان  ی با  دخالت  بدون  توانند 
به عبارت در نظر گرفت.    یقو   یتوان هوش مصنوعیها را مبرنامه  نی. ارندیمستقل بگ  ماتیتصم 
را دارند  که ذهن خودشان شودی اطالق م ییهابرنامه  ای هانیبه ماش یقو یهوش مصنوعدیگر، 
  یرا انجام دهند. هوش مصنوع  یاده یچیپ  فی و بدون دخالت انسان، وظا  ییبه تنها  توانندیو م
 عمل   ،مختلف  یهات یدر موقع  کندیکمک م  هاستمیاست که به س  یادهیچیپ  تمیالگور  یدارا  یقو

  ی نبدون تعامل انسا  توانندیم   یقو  یمجهز به هوش مصنوع  ی هانیو ماش  انجام دهند  مناسبی
را به   یاده یچیپ  فیوظا  توانندی م  یبا هوش مصنوع  یقو  یهان یمستقل کنند. ماش  یریگمیتصم 
 ها.  انجام دهند، درست مانند انسان   ییتنها

.  کندیمغز عمل م  هیشب   شتر یب  شود،ی م  دهید  هالم یاز ف  یار یکه در بس  یقو  یهوش مصنوع
از خوشهینم   یبندطبقه اما  برا  یبندکند،  ارتباط  داده  یو  مپردازش  استفاده  طور ی ها  به  کند. 

 جه ینت  ،شما وجود ندارد. تابع   یدیکلمات کل  یبرا  یاست که پاسخ مشخص  یمعن   نیخالصه، به ا
انسان،   کی . مانند صحبت کردن با میستی مطمئن ن جهیمورد، ما از نت نیکند، اما در ای م دی را تقل

طور یقین از آن  بهدهد، اما  یوال پاسخ مس  کیبه    یزینفر با چه چ  کیکه    دیفرض کن   دیتوانی م
را بشنود و شروع به ارتباط آن با  "ریصبح بخ" یمثال، ممکن است دستگاه ی. برااطالع ندارید

صبح  "تواند  یم  یرا داشته باشد، از نظر تئور  ییتوانا  نیا  انهیساز کند. اگر راروشن شدن قهوه 
 ن کند.قهوه ساز را روش  رد یبگ  میرا بشنود و تصم   "ریبخ

 ف یو ضع یقو  ی هوش مصنوع نیتفاوت ب

 معنن 

است  است    یاز هوش مصنوع  ینظر  یشکل   یقو  یهوش مصنوع استوار  فرض  این  بر  که  و 
به همان روش  آگاهیهوش و    توانندی واقعا م  هان یماش را  را توسعه  انسان    کیکه    یانسان  آن 
  یشناخت  یهایی رد که توانااشاره دا  یفرض   ین یبه ماش  یقو  یتوسعه دهند. هوش مصنوع  ،دهندمی 

است    ی از هوش مصنوع  ی، نوعفیضع  یمصنوعهوش    گر،ید   یدهد. از سوی انسان را نشان م
  ف یاستدالل خاص که ط  ای  مسالهحل    فی انجام وظا  یبرا  شرفتهیپ  یهاتم یکه به استفاده از الگور

 اشاره دارد.   رد،یگیانسان را در بر نم   یشناخت  یهایی از توانا  یکامل
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 کرد عمل

. هوش  استمحدود    یقو  یبا هوش مصنوع   سهیدر مقا  ،فیضع  ی عملکرد در هوش مصنوع
گاه  فیضع  یمصنوع انسان    یشناخت  یهایی از توانا  یعیوس  فیط  ایو    ابدییدست نم   یبه خودآ

  ییهاستمیبه س  فیضع  یدهد. هوش مصنوعیانسان داشته باشد نشان نم   ک یرا که ممکن است  
اند، اما در محدوده  شده  یز یراز مشکالت برنامه  یعیوس  فیجام طان  یکه برا  شودی اطالق م
پ  یعملکردها پ  ای  شدهنییتع  شیاز  م  شدهف ی تعر  شیاز  سوکنندیعمل  از  هوش   گر،ید  ی. 
است   نیا دهیدهند. ای را نشان م  یشود که هوش انسان  یاطالق م ییها نیبه ماش یقو یمصنوع

تا جا  یکه هوش مصنوع ده  ییرا  ماش  سانان  که   میتوسعه  با   هوشمند  ،آگاهکه    ییهان یبا  و 
گاه  تعامل داشته باشد.   شوند،یم  تیهدا  یاحساسات و خودآ

 هدف

تا    دهدی اجازه م  هاانهیو را  هان یاست که به ماش  یفناور  جادی ا  فیضع  یهدف هوش مصنوع
. هدف  انسان انجام دهند  کیاز    ترع یسر  اریبس  یاستدالل خاص را با سرعت  ای  مسالهحل    فیوظا
  ی انسان  یاست که بتوان آن را هوش واقع  ییتا جا  یتوسعه هوش مصنوع  یقو   یهوش مصنوع  از

 خود وجود ندارد.   یاست که هنوز به شکل واقع  ینوع  یقو   یهوش مصنوعدر نظر گرفت.  
 ف یدر مقابل ضع یقو  از هوش مصنویع یخالصه ا

  شرفته ی قدر پت که آن اس  یاز هوش مصنوع  یاساسا نوع   یقو  یبه طور خالصه، هوش مصنوع
 ک یکه    بر این فرض استوار است  یقو  یدانست. هوش مصنوع  یاست که بتوان آن را هوش واقع

است که مانند ذهن انسان درک   ی ذهن   یدارا  ،مناسب  یعملکرد  یبا سازمانده  یمحاسبات  نیماش
گاه  فیضع  یهوش مصنوع  گر،ید  یدارد. از سو  هدفکند و  ی کند، فکر می م دست    یبه خودآ
  ی ها، برنامهرواز این دهد.  یانسان را نشان نم   ی شناخت  یهاییاز توانا  یع یوس  فیط  ای   ابدیینم 
توانند مانند یآنها واقعا نم   چراکه  ،توان هوشمند در نظر گرفتیرا نم   یهوش مصنوع  فیضع

 . رندیبگ  میفکر کنند و تصم   ییها به تنهاانسان 
 یری ماشین های یادگحلیادگیری غیرنظارتی و بهبود راه

دل  نیماش  یریادگیدر    ریاخ  یهات ی موفق داده  لیبه  بودن  دسترس  در    شرفت یپ  اد،یز  یهادر 
  هات یموفق  ن یبوده است. اما ا  نیماش  یریادگی  یهاتمیدر الگور  ییهاشرفت یو پ  انهیافزار راسخت 
،  گفتار  صیتشخ  انه،یرا  یینایب  ر،یتصو  بندیدستهمانند  ه  یهوش مصنوع  محدود  مسائلدر  

 .بوده است  نیو ترجمه ماش  یعیپردازش زبان طب 
. نشان دهیمرا    ینظارتغیر  یری ادگیارزش    دی، بابلندپروازانه  یهوش مصنوع  مسائلحل    یبرا

ها با آن مواجه هستند و حلرا که دانشمندان داده هنگام ساخت راه  ییهاچالش  نیترج یرا دییایب
 . میکن   یکمک کند را بررسها  آنبه    تواندی م  ینظارتغیر  یریادگیچگونه    نکهیا
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 دار ناکافی های برچسبداده

م" به    فضاپیما  ک یساختن    هیشب  یکنم هوش مصنوعیفکر  موتور    کیاست. شما 
  د،یسوخت داشته باش  ی . اگر موتور بزرگ و مقدار کمد یدار  ازین  یادیبزرگ و سوخت ز

  د ی توانینم یحت   د،یتن سوخت دار  کیموتور کوچک و  کی . اگر د یبه مدار برس  دیتوانینم
 ".دیدار  ازین   یادیموتور بزرگ و سوخت ز  کیموشک به   کیساخت   ی. برادی آن را بلند کن

 -اندرو ا نگ 1

  اد،یز  یهابدون داده  .خواهند بودآن  ها سوخت  ، دادهباشد  فضاپیما   کی  نیماش  یریادگیاگر  
کند.  ی نم   فضاپیما پرواز  اینتواند  الگور  یبرا  رو،از  از  با  یهامتیاستفاده  به  تنظاریادگیری   ،

 .است  نهیو پرهز  ختآن س  دیکه تول  میدار  ازین  یاد یز  شدهی گذاربرچسب   یهاداده
  ی گذار برچسب را برچسببدون  یهاطور خودکار نمونهبه  میتوانیم  ینظارتغیر  یریادگیبا     
ها پس برچسب و س  میکن ی م  2یبندخوشهها را  همه نمونه   ،که  صورت است  نی. نحوه کار به امیکن 

  یها. نمونهمیکن یبدون برچسب در همان خوشه اعمال م  یهادار به نمونهبرچسب   یهارا از نمونه
  اب  ین شباهت راشتریکه ب  کنندی م  افتیرا در  یداربرچسب   یِها نمونه  برچسبِ  ،برچسببدون 
 .دارندها  آن

 )نفرین ابعاد( مشقت بعدچندی

  یِجداساز  یِنحوه  یِریادگیبه  یادگیری بانظارت،    یهاتمیرباال، الگو  اریبا ابعاد بس  ییدر فضا
با این حال،    .دارند  ازیخوب، ن  یهای ریگمیتصم   یتابع برا  بی تقریک    جادیا  در راستایِ  ،نقاط
  اریبس  یو هم از منظر محاسبات  یجستجو هم از منظر زمان  نیباشد، ا  ادیز  اریها بسیژگیو  یوقت

  نیاست. ا رممکنیغ یراه حل خوب با سرعت کاف  کی افتنید،  موار یشود. در برخیم برهزینه
  ی برا  ینظارتغیر  یریادگی  که  شودی شناخته م   مشقت بعدچندی )نفرین ابعاد(مشکل به عنوان  

را در مجموعه   هایژگیو  نیتربرجسته  میتوانیآن مناسب است. با کاهش ابعاد، م  تیریکمک به مد
که    یدر حال  میکاهش ده  یتر ت یری مد  بلاد را به تعداد قاتعداد ابع  م،یکن   دایپ  یاصل  یهایژگیو

را    بانظارت  یهاتم یو سپس الگور  میدهی از دست م   ندیفرآ  نی را در ا  یکم   اری اطالعات مهم بس
 .میبریعملکرد خوب بکار م  بیتقر   یکارا برا  یاجرا  یبرا

3مهندسی ویژگی 
 

دانشمندان  یفیوظا  نیترکلیدیاز    یکی  یژگیو  یمهندس م  است که  انجام  بدون یداده  دهند. 
  ،نقاط در فضا  ِ یِ کافی به اندازهقادر به جدا کردن    نیماش  یریادگ ی  تمیالگور مناسب،    یهایژگیو

 
1 Andrew Ng 

2 clustering 
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  ی ژگیو  یحال، مهندس  نیبا ا.  نخواهد بود  ،نشدهدیده  یهاخوب در مورد نمونه  یریگمیتصم   یبرا
ها  ی ژگیطور خالقانه انواع مناسب وه ب تابه انسان دارد  ازین . چراکهاست طلبکار  اریمعموال بس
  ی نظارت غیر  یر یادگی  یهاتمیاز الگور   ییبازنما   یریادگیاز    میتوانی کند. درعوض، م  یرا مهندس
مساله در    تا به حلِ   رندیبگ  ادیرا    هابازنمایی ویژگی تا به طور خودکار انواع مناسب    میاستفاده کن 

 کمک کنند.  ،دست

  بازگشتی   ریو غ  خورش یپ  ی شبکه عصب   کیاز    میتوانی م  د،یجد  یاهی ژگیو  بازنمایی  دیتول  یبرا
با تعداد   یخروج  هیدر ال  هانرونکه تعداد    ییجا  ؛میاستفاده کن   بازنمایی  یریادگیانجام    یبرا

  شود یشناخته م  1خودرمزنگار به عنوان    یشبکه عصب   نیمطابقت دارد. ا  یورود  هیال  هاینرون
  بازنمایی آن،    نیپنهان ب  یهاهیو با استفاده از ال  کندی م  بازتولیدا  ر  یاصل  یهایژگیو  موثرطور  و به
آموزد و یرا م  یاصل  یهای ژگیاز و  بازنمایی  خودرمزنگارپنهان    هی. هر الردیگیم  ادیرا    یدیجد
ه یشوند. الی ساخته م  ،آموخته شده است  یقبل  یهاهیکه توسط ال  بازنمایی  یبر رو  یبعد  یهاهیال

  ی خروج  هیال  .آموزدیتر مساده  یهارا از نمونه  یتردهیچیپ  هایبازنمایی   زنگارخودرم  ه،یبه ال
شده  آموخته   بازنمایی  نیا  در نهایت،است.    یاصل   یهایژگیشده از وتازه آموخته   بازنمایی  نیآخر
استفاده    ،می تعم   یِخطا  بهبودِ  نظارت با هدفِبا  یریادگیمدل    ک یدر    یعنوان ورودتواند به  ی م

 شود.
ی بازنمان  یا  دگی 

  ی خروج  تاآموزد  ی که ماست    هاییبازنماییبه  وابسته  به شدت    نیماش  یریادگیعملکرد هر مدل  
به مدل و آنچه که به عنوان  میطور مستقنوبه خود به به یادگرفته شده این بازنمایی. کند را تولید
مدل یادگیری    ک ی  یمهندس در حال طراح  کی  د یتصور کن   دارد.  یشود بستگیم  هیتغذ  یورود
مهندس    ،مدل  یطراح  یبر اساس اسکن مغز است. برا  میبدخ  یهاسلول   ین یبش یپ یبرا  ماشین

  ی ژگیو  ای. هر مشاهده  نجاستیها اتمام پاسخ   چراکهکند،    هیتک  ماریب  یهابه شدت به داده  دیبا
 ین یبشیرا پ  جهیکه نت  نیماش  یریادگی  مدلکند.  ی م  فیرا توص  ماریب  هایخصیصهدر آن داده،  

. میبدخ  ای  میخخوش   :مختلف مرتبط است  جیبا نتا  یژگیکه چگونه هر و  اموزدیب  دیبا  کندی م
تواند کامال متفاوت باشد  یم  جهیها، نتاختالف در داده   ای  زیدر صورت وجود هرگونه نو  نیبنابرا

درک    نیماش  یر یادگی  یها  تمیاکثر الگورن است.  یماش  یریادگ ی  یهاتمیکه مشکل اکثر الگور 
داده  یسطح دارنداز  این.  ها  چ  رواز  حل  است،    ست؟یراه  این  ماشپاسخ    بازنمایی   نیبه 
  دیاست که بدان  رممکنیغ  ف،ی از وظا  یار یبس  یبرابا این حال،    .دیها ارائه دهاز داده  یتریانتزاع
 شود.ی مطرح م  ییبازنما  یر یادگی  دهیکه ا  نجاستیاستخراج شوند. ا  دیبا  ییهایژگیچه و

 
1 autoencoder 
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آوردن    نیماش  یریادگیاز    ی ارمجموعهیز  ییبازنما   یریادگی بدست  آن  هدف  است که 
با مساله    ریدرگ  یژگیو  مهندس  کیطور خودکار، بدون آن که  ها بهاز داده  دیخوب و مف  یهایژگیو

ماشینباشد.   رویکرد،  این  ورود  یهاداده  در  عنوان  به  را  خودکار  بهو    ردیگی م  ی خام  طور 
  یهای ژگیطور خودکار وسپس به  و  کندی م   کشفرا    یژگیو  ییشناسا  یبرا  ازینمورد    یهایی بازنما
  ی لیتبد  افتنی  بازنمایی  یریادگیهدف    گر،یبه عبارت د  .کندی و آن را اعمال م  ردیگیم  ادیرا    دیجد

تر است )به  مناسب   نیماش  یری ادگی  وظیفه  کی   یکه برا  بازنماییخام را به    یهااست که داده
مثال   مبندیهدستعنوان  نگاشت  آن  کند.ی(  ااز  م  نیجا که  عنوان    تواندی روش   ی ریادگیبه 

 .شودی گفته م  زین  یژگیو  یریادگیشود، به آن    ریمعنادار تفس  یهایژگیو
را به صورت   میکه مفاه  هایژگیاز و  یاجز مجموعه  ستین  یزیچ  ییبازنما   یریادگیاساسا،  

ها، شکل، اندازه و را با استفاده از رنگ ایاش میانتوی مبه عنوان مثال، . کندی م فی جداگانه توص
مختلف    میمفاه  نیکند بی است که به ما کمک م  یزیچ  یی. بازنمامیکن   ییبازنما  شانی هایژگیو

 . میکن   دایآنها را پ  نیب  یهاکند تا شباهت ی و به نوبه خود به ما کمک م  میقائل شو  زیتما
  الگوها   افتنی  ،دهدکاهش میبعد  کم  یهابه دادها  ربا ابعاد باال    یهاداده  یی بازنما  یریادگی
با  .  دهد یها ماز رفتار داده  یبه ما درک بهتر  نیو همچن   کندیتر مرا آسان  هایناهنجارو  

ناهنجارداده  یدگی چیپ  کاهش نویها،  و  م  زیها  اییکاهش  نو  نی ابد.  تواند  یم  زیکاهش 
 اشد. ب دیمف ارینظارت بسبا یریادگ ی یهاتمیالگور یبرا

 نقاط دورافتاده

بر    نیماش  یریادگی  یهاتمیمهم است. اگر الگور  اریها بسداده  تی فیکهمچنان که بیشتر بیان شد،  
است   زمانیتر از  ها کمآن  دهیمیتعم   نند، ی آموزش بب   کنندهف ینادر و تحر  یِدورافتادهنقاط    یرو

آن  بهکه  را  نادها  جداگانه  با  گیردمی  دهیطور  می نظارتغیر  یریادگی .  نقاط    صیتشخ  میتوانی ، 
براراه  کیو    میرا با استفاده از کاهش ابعاد انجام ده  دورافتاده   جاد یا  هنجار  یهاداده  یحل 

 .میکن 
1رانش داده

 

آموزش مدل    یکه برا  ییهااست که داده  نیا  نیماش  یریادگیدر توسعه هر مدل    یفرض اساس
فرض را پس از    نیتوان ای. اما چگونه مکنندی م  دیتقل  یواقع  یا یدن  یهااز داده  شوند،ی استفاده م

  د، یدهی آموزش م  با رهیافت یادگیری بانظارترا    یمدل  یکرد؟ وقت  دیی ات  د،یاستقرار مدل در تول
  د،یکن ی مستقر م  وری(آتولید )عملکه مدل را در    ی، زمانهستند  برچسب دارای    یآموزش  یهاداده
تنها در    هاین یبش یپ  باشد،  قی که مدل شما چقدر دق  تسیوجود ندارد، مهم ن  یبرچسب واقع   چیه

 
1 Data drift 
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مورد استفاده در آموزش    یهاداده   د،یشده به مدل در تولارائه  یهادرست هستند که داده   یصورت
آن را  در این صورت  کار را نکند چه؟    نیاگر ا(.  معادل باشند   یبه لحاظ آمار  ایکنند )  دیرا تقل
 .مینامیداده م  رانش

ها  آن   یکه مدل رو  ییهاها آگاه باشند. اگر دادهاز رانش داده  دیبا  نیماش  یریادگی  یهامدل 
که مدل آموزش داده شده متفاوت است، ممکن است    ییهابا داده  یاز نظر آمار  کندیم  ین یبش یپ

هستند.    یفعل  یِهاداده  عرفِمُ  شتریداشته باشد که ب  ییهاداده  ی به آموزش مجدد بر رو  ازیمدل ن
  ی مدل بر رو  ین یبش یپ  تیفی ندهد، ک  صیرا تشخ  رانش  ای  پیدا نکنددوباره آموزش  اگر مدل  

،  ینظارتغیر  یریادگیاحتمال با استفاده از    یهاع ی. با ساختن توزشودمی   متضرر  یفعل  یهاداده
اگر    .متفاوت هستند  یمجموعه آموزش  یهاچقدر با داده  یفعل  یهاکه داده  میکن   یابیارز  میتوانی م
 1یبازآموز  کیبه طور خودکار    میتوانی ، مدیگر داشته باشندتفاوت بسیار زیادی با یکه  دو ب  نیا

 . میرا آغاز کن 

 بندی خوشه 
در    اءیکه اش  یااست به گونه  اءیاز اش  یامجموعه  یبندگروه  فهیوظ  یاخوشه   لیتحل  ای  یبندخوشه

داشته    گریکد یبه    یشتریشباهت ب  ها(ها )خوشه نسبت به سایر گروه  گروه )به نام خوشه(  کی
است که   ییهاخوشه افتنیآل( )در حالت ایده یاخوشه لیهدف تحلتر، به عبارت دقیقباشند. 
کامال   گریکدیبا  ایهر خوشه  که یباشند، در حال گریکدی هیدرون هر خوشه کامال شب  هاینمونه

نقاط    نیکه فاصله ب  یانقاط داده به گونه  یبندجز گروه   ستندین  یزیها چخوشه   متفاوت باشد.
هستند که تراکم نقاط داده   یها مناطقخوشه گر،یبه عبارت د ها حداقل باشد.داده درون خوشه

در  ها،  مجموعه داده  لیو تحل  هیتجز  یبرا  بندی، خوشه یطور کلبه.  است  ادیها زمشابه در آن 
  د یکه با  ییهااستنتاجنین،  همچ  شود.ی و استنتاج از آن استفاده م   2افزابینش   یهاداده  جهت یافتن

 یبرا  شده عمومیتعریف ی  اریمع  چیه   چراکه  ،دارد  یکاربر بستگها گرفته شود به  از مجموعه داده
 خوب وجود ندارد.   یبندخوشه

کنند و با یم  افتیها را درداده  ،یبندخوشه  یهاتم یالگور  برای انجام این تجزیه و تحلیل،
رسیدن به    ی برا  .دهندیم  لیرا تشک  ها()خوشه  هاگروه  نیا  ،هتشاب  یارهایاز مع  یاستفاده از برخ

  ن یشباهت ب ،(1): دابیدست  یبه دو هدف اصل دیبابندی الگوریتم خوشهموفق،  یبندگروه کی
  ی نقاط که قطعا از نظر اکتشاف  ریآن نقاط داده مشابه با سا  زیتما،  (2)و    گرینقطه داده با نقطه د  کی

  ی بر فاصله، نقش مهم یتشابه مبتن   معیار  ،یبندخوشه  ندیدر فرآرو،  از این  ها تفاوت دارند.با آن
   کند.یم  یباز  یبندخوشه  یریگمیرا در تصم 

 
1 retraining 

2 insightful data 
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که به احتمال   دیرا انتخاب کن   یبندخوشه  تمیالگور  کی  دیشما با   ،دو هدف باالبا استفاده از  
  یبندخوشه  یهاتم یالگوراز    یبرخ  آورد.ی خاص خود بدست م  مسالهرا در    جهینت  نیبهتر  ادیز

ممکن   تمیالگور  نیدارند. به عنوان مثال، چند  ،ستیکه خوشه چ  ن یدر مورد ا  یمتفاوت   فی تعار
. به عنوان  کنند  فیخاص تعر  یهندس  یهاها با شکلاز داده  یاست خوشه را به عنوان گروه

. در کندی م  فیتعر  یشکل کرو  ک یبا    ایاز اش  ی که خوشه را به عنوان گروه  k-Meansنمونه،  
طور متراکم در  ها بهممکن است فرض کنند که خوشه  هاتمیاز الگور  گرید  یگروهعین حال،  

نیز    یشتری خوشه ب  فی تعار  ،هان یعالوه بر ا  .dbscanاند، به عنوان مثال داده قرار گرفته   ی فضا
فرض    یِخوشه   فی تعر  نیبه مناسب بودن ب  یبستگ  ،جهینت  تِی فیک. بر این اساس،  داردوجود  

  نیانجام ا  یرو، هنگام تالش برانیها دارد. از اداده  یذات  یاها و ساختار خوشه تم یشده الگور
  .دیخود داشته باش  مساله  یخوشه برا  فیتعر  نیتردرباره مناسب   یبهتر است که دانش قبل  ل،یتحل
دسترس  دانش ممکن است در    نیا  د،یکن ی را شروع م   یبندخوشه  ندیکه فرا  یهنگام  ل،حا  نیدر ع

 کند.یم  دهیچیرا پ  لیو تحل  هیمعموال تجز  نینباشد. ا

تنهایم  یبندخوشه به  ذات   ییشناسا  یبرا  ییتواند  قرار  داده  یساختار  استفاده  مورد  ها 
  یریادگی  فیوظا  ریسا  یپردازش برا شی پ  کیتکن   کیتواند به عنوان  یکه م  یدر حال   رد،یگ

کسب و کار ممکن است بخواهد کاربران    ک یمثال،    یعمل کند. برا  زین  ی بنددستهمانند  
  نیاما ممکن است آسان نباشد. در چن  ،کند  بندیدسته« مختلف  یهاگروهرا به »   دیجد
  م، یها استفاده کن همه کاربران به خوشه  یبندگروه  یبرا  یبنداز خوشه  میتوانیم  ،یحالت
 بندیتهدس مدل    ک یاست. سپس،    یردسته کارب  کیدهنده  که هر خوشه نشان  ییجا
 ساخته شود.  دی کاربران جد هایگروه  بندیدسته یها براخوشه  یبر رو تواندیم

 و انواع آن بندیخوشه
𝐷مجموعه داده    فرض کنید یکطور رسمی،  به = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚}  یحاو  𝑚   نمونه بدون

𝑥𝑖  ، که در آن هر نمونهداشته باشیم  برچسب = (𝑥𝑖1; 𝑥𝑖2; … , 𝑥𝑖𝑛)  بردار    کی𝑛  است.    یبعد
اساس، این  داده  ،یبندخوشه  تمیالگور  کی  بر  به    𝐷  یهامجموعه  𝐶𝑙|𝑙} مجزا    یِخوشه  𝑘را  = 1,2, … , 𝑘} 

𝐶𝑙،  در آن  که،  کندی م  میتقس ∩�́�≠𝑙 𝐶𝑙 = 𝐷و    ∅ =∪𝑙=1𝑘 𝐶𝑙رو. از این  ،𝜆𝑗𝜖{1,2, … , 𝑘} 
  توان یرا م  یبندخوشه  جهی، نتدر نهایت  . میدهی نشان م  𝑥𝑗ب خوشه نمونه  را به عنوان برچس

𝜆  عنوان بردار برچسب خوشهبه = (𝜆1; 𝜆2; … ; 𝜆𝑚)   با𝑚   .عناصر نشان داد 
 یمعنا که سع نیدر نظر گرفت، به ا بندیدستهمشابه  توانیرا م یبندخوشه ،یاز نظر مفهوم

که   یدر حال، است نیتفاوت در اتنها . داختصاص ده نمونه به هر  را مقدار گسسته کی دکن ی م
  تا کندی ها استفاده مدر داده یی الگوها یر یادگی یشده برای گذاربرچسب  هاینمونهاز  بندیدسته
  کهن یا  ای  و  هاکالس   تیدر مورد عضو  یدانش قبل   چیهبندی  خوشه  ،کندرا از هم جدا    هاکالس 
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از   ی امجموعه  یبندخوشه  رو،از این.  ، نداردریخ  ایها وجود دارد  ر دادهد  ییمجزا  یهاکالس   ایآ
توص  هاتم یالگور سع  کندیم  فیرا  گروه  کنندیم  یکه  د  یبندساختار  داده   ک ی  ررا  مجموعه 
 ینیبش یپ   بندیدستهو هدف از    یفیتوص  یبندهدف از خوشهطور خالصه،  به  کنند.  ییشناسا
  ینتوان به چندیرا م  یبندخوشه  یهاتمیمورد استفاده، الگور   یریادگی  یبسته به استراتژ   .است

 : کرد  میدسته تقس
 هینمونه اول بری مبتن  یبندخوشه  •

 یچگال بری مبتن  یبندخوشه  •

 یمراتبسلسله  یبندخوشه  •

ابتدا دو   دیقبل از آن، اجازه دهایم. با این حال،  ها پرداختهکه در ادامه این بخش به تشریح آن 
 . محاسبه فاصلهو    عملکرد  رزیابیا  :میرا مورد بحث قرار ده  یبندمربوط به خوشه  یمشکل اساس

 (1اعتبار  یها عملکرد )شاخص  ارزیابی

  جهیکه نت  یی. از آنجاشوندی م  دهینام  زیاعتبار ن  یهاشاخص   ،یبندخوشه   یبرا  ارزیابی  یارهایمع
  زین یبندخوشه جهیشود، نتیم  یابی نظارت ارزبا یریادگیدر  کارآیی یارهایتوسط مع بندیدسته

که بیشتر به این موضوع بپردازیم  قبل از آن  شود.  یابیاعتبار ارز یهاشاخص   یبرخ قیاز طر  دیبا
ساز و  مشکل  یموضوع ر،یخ ای خاص خوب است  یبندخوشه  کی ایآ نکهیا یابیارز باید گفت، 

  عمومی فی تعر چیکرد هبود که استدالل  یکس نی( اول1۹64است. در واقع بونر ) زیبرانگبحث 
 ن یوجود، چند  ن ی. با ااست  ننده ی در چشم ب  شتریب  یابیخوب وجود ندارد. ارز  یبندخوشه  یبرا
و   یداخلشاخص اعتبار  معموال به دو دسته    ارهایمع  نیتوسعه داده شده است. ا  یاب یارز  اریمع

  ، کندی م  سهیمدل مرجع مقا  ک یرا با    یبندخوشه  جهینت  یشاخص خارج  شوند.ی م  میتقس  یخارج
 .کندی م  یاب یمدل مرجع ارز  چی را بدون استفاده از ه  یبندخوشه  جهینت  یشاخص داخلکه،  در حالی 
𝐷  مجموعه دادهتوجه به  با   = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚} یبندخوشه   تمیالگور  کی  دی، فرض کن، 
𝑐   یهاخوشه = {𝐶, 𝐶2, … , 𝐶𝑘}تول خوشه  کیو    کندیم  دیرا  مرجع  ∗𝑐  یهامدل  = {𝐶∗, 𝐶∗2, … , 𝐶∗𝑘} دیاساس، اجازه ده  ن یا  بر.  دهدیم  ارئه  را  𝜆    و𝜆∗  یبردارها  بیبه ترت  

چهار عبارت   میتوانیهر جفت نمونه م  برای  رو، از این  .دهند  نشان  را  ∗𝑐و    𝑐  یبندبرچسب خوشه 
 :میکن   فیرا تعر  ریز

a =  |𝑆𝑆| , 𝑆𝑆 =  {(𝒙𝒊, 𝒙𝒋) | 𝜆𝑖  = 𝜆𝑗 , 𝜆𝑖∗ = 𝜆𝑗∗ , 𝑖 <  𝑗} 𝑏 =  |𝑆𝐷| , 𝑆𝐷 =  {(𝒙𝒊, 𝒙𝒋) | 𝜆𝑖  = 𝜆𝑗 , 𝜆𝑖∗ ≠ 𝜆𝑗∗ , 𝑖 <  𝑗} 
 

1 validity indices 
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𝑐 =  |𝐷𝑆|, 𝐷𝑆 =  {(𝒙𝒊, 𝒙𝒋)|𝜆𝑖  ≠ 𝜆𝑗 , 𝜆𝑖∗ = 𝜆𝑗∗ , 𝑖 <  𝑗} 𝑑 =  |𝐷𝐷| , 𝐷𝐷 =  {(𝒙𝒊, 𝒙𝒋) | 𝜆𝑖  ≠ 𝜆𝑗 , 𝜆𝑖∗ ≠ 𝜆𝑗∗ , 𝑖 <  𝑗} 

آن مجموعه   به    هاییشامل جفت نمونه  𝑆𝑆که در  و    𝑐خوشه در    کیاست که هر دو نمونه 
است که هر دو    هاییشامل جفت نمونه  𝑆𝐷  مجموعه.  دارند  تعلق  ∗𝑐خوشه در    کیبه    نیهمچن 

توان  ی را م  𝐷𝐷و    𝐷𝑆  یها. مجموعهستندنی  ∗𝑐  تعلق دارند اما در  𝑐خوشه در    کینمونه به  
𝑥𝑖)که هر جفت نمونه    ییجاکرد. از آن   ریطور مشابه تفسبه , 𝑥𝑗) (𝑖 < 𝑗)  تواند در  یفقط م
𝑎 داریم:  مجموعه ظاهر شود،  کی + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 = 𝑚(𝑚−1)

2. 
توان به ی را م  جیرا  یخارج  یهااز شاخص  یبرخ  ه باال،توجه به چهار عبارت تعریف شدبا  

 کرد:   فی تعر  ریصورت ز
𝐽𝑆   :(JS) 1ضریب جاکارد  • = 𝑎𝑎 + 𝑏 + 𝑐 

𝐹𝑀𝐼  (:FMI) 2زشاخص فاولکس و مالو • = √ 𝑎𝑎 + 𝑏 . 𝑎𝑎 + 𝑐 

3:  𝑅𝐼( RIشاخص رند ) • = 2(𝑎 + 𝑑)𝑚(𝑚 − 1) 

مقدار شاخص بزرگتر    .رندیگی [ م ۰،  1]  را در بازه  یر یفوق مقاد  یاعتبار خارج  یهاشاخص 
 بهتر است.  یبندخوشه   تیفیدهنده کنشان 

. کنندیم  یابیرا بدون استفاده از مدل مرجع ارز  یبندخوشه  تیفیک  یاعتبار داخل  یهاشاخص 
𝑐شده    دیتول  یهابا توجه به خوشه  = {𝐶, 𝐶2, … , 𝐶𝑘}  ،فیرا تعر   ریچهار اصطالح ز  میتوانی م  

𝑎𝑣𝑔(𝐶) :میکن  = 2|𝐶|(|𝐶| − 1) ∑ 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥𝑖, 𝑥𝑗)
1≤𝑖<𝑗≤|𝐶|  𝑑𝑖𝑎𝑚(𝐶) = 𝑚𝑎𝑥1≤𝑖<𝑗≤|𝐶|𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) 𝑑𝑚𝑖𝑛(𝐶𝑖, 𝐶𝑗) = 𝑚𝑖𝑛𝑥𝑖𝜖𝐶𝑖,𝑥𝑗𝜖𝐶𝑗𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) 

 
1 Jaccard Coefficient 

2 Fowlkes and Mallows Index 
3 Rand Index 
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 𝑑𝑐𝑒𝑛(𝐶𝑖, 𝐶𝑗) = 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝜇𝑖, 𝜇𝑗) 

𝜇که  ییجا = 1|𝐶| ∑ 𝑥𝑖1≤𝑖≤|𝑐|  مرکز خوشه𝐶 دهد و   یرا نشان م𝑑𝑖𝑠𝑡(. , . دو  نیفاصله ب (
𝑑𝑚𝑖𝑛(𝐶𝑖است.    𝐶خوشه    ها درنمونه  نیفاصله ب  نیبزرگتر  𝑑𝑖𝑎𝑚(𝐶)  . است  𝐶ها در خوشه  نمونه   نیفاصله ب  نیانگیم  𝑎𝑣𝑔(𝐶)  نجا،ی. در اردیگی نمونه را اندازه م , 𝐶𝑗)  دو   نیفاصله ب

𝑑𝑐𝑒𝑛(𝐶𝑖و    𝐶𝑗و  𝐶𝑖  ینمونه در خوشه ها  نیکترینزد , 𝐶𝑗)  یهامرکز خوشه   نیفاصله ب  𝐶𝑖    و𝐶𝑗  
 است.
  توان یرا م  جیرا  داخلیاعتبار    یهااز شاخص  یبرخ  توجه به اصطالحات تعریف شده باال،با  

 کرد:  فیتعر  ریبه صورت ز
𝐷𝐵𝐼  :(DBI) 1بولدین -شاخص دیویس • = 1𝑘 ∑𝑚𝑎𝑥𝑖≠𝑗 (𝑎𝑣𝑔(𝐶𝑖) + 𝑎𝑣𝑔(𝐶𝑗)𝑑𝑐𝑒𝑛(𝐶𝑖 , 𝐶𝑗) ) .𝑘

𝑖=1  

𝐷𝐼   (:DI) 2دانشاخص  • = 𝑚𝑖𝑛1≤𝑖≤𝑘 {𝑚𝑖𝑛𝑖≠𝑗 ( 𝑑𝑚𝑖𝑛(𝐶𝑖, 𝐶𝑗)𝑚𝑎𝑥1≤𝑙≤𝑘𝑑𝑖𝑎𝑚(𝐶𝑙))} 

دهنده نشان   𝐷𝐼مقدار بزرگتر  در مقابل،بهتر،  یبندخوشه تیفیدهنده کنشان   𝐷𝐵𝐼تر مقدار کم 
 بهتر است.  یبندخوشه   تیفیک

 تشابه محاسبهمحاسبه فاصله و 

است که    ازین  یاریمع  یمشابه است، به نوع  اءیها/اشنمونه  یبندگروه  یبندکه خوشه  ییاز آنجا
  نیا  نیتخم   یبرا  یاصل  اریهستند. دو نوع مع  رمشابهیغ  ایمشابه    یدو ش  ایآ،  کند  نییتع  واندبت

 .  تشابه معیارو    فاصله معیار:  ردیگی رابطه مورد استفاده قرار م
 نیعدم شباهت ب  ایشباهت    ن ییتع  یفاصله برا  یارهایاز مع  یبندخوشه  یهااز روش  یاریبس

.)𝑑𝑖𝑠𝑡فاصله    عیارم  کی.  کنندیاستفاده م  یهر جفت ش , . را    ریز  یهای ژگیکه و  یدر صورت  (
 :شودی م  دهینام  کیفاصله متر  معیاربرآورده کند،  
,𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥𝑖  :3غیرمنفی  .1 𝑥𝑗) ≥ ۰ 

,𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥𝑖 :4انعکاسی .2 𝑥𝑗) = ۰ ⟺ 𝑥𝑖 = 𝑥𝑗 

 
1 Davies−Bouldin Index 

2 Dunn Index 
3 Non-negativity 

4 reflexivity 
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,𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥𝑖 :)جابجایی( 1تقارن  .3 𝑥𝑗) = 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥𝑗 , 𝑥𝑖) 

,𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥𝑖 :2مثلثی  برابرینا .4 𝑥𝑗) ≤ 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥𝑖, 𝑥𝑘) + 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥𝑘, 𝑥𝑗) 
و هر چه فاصله    میکن ی م  فی ها تعراز انواع فاصله   یبرخ  قیتشابه را از طر  یارهای ما اغلب مع

 تر است. باشد، شباهت کم   شتریب
 های عددی  فاصله برای ویژگ   معیار مینکوفسیک: 

𝑥𝑖بعدی  𝑛-ا توجه به دو نمونه  ب = (𝑥𝑖1; 𝑥𝑖2; … , 𝑥𝑖𝑛)    و𝑥𝑗 = (𝑥𝑗1; 𝑥𝑗2; … , 𝑥𝑗𝑛) ،
 بدست آورد:صورت زیر  به   ینکوفسکیم  کیبا استفاده از متر  دو نمونه   فاصله بین

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = (|𝑥𝑖1 − 𝑥𝑗1|𝑔 + |𝑥𝑖2 − 𝑥𝑗2|𝑔 + ⋯+ |𝑥𝑖𝑝 − 𝑥𝑗𝑝|𝑔)1𝑔 

𝑔که اگر    دیتوجه داشته باش = فاصله منهتن    ،یدسیفاصله اقل  بیبه ترت  گاهآن   ،باشد  ∞و    1،  2
 .میآوری و حداکثر فاصله را بدست م

م  سنجشِ  واحدِ شده  تحلی استفاده  بر  برا  ریتاث  یبندخوشه  لیتواند  ا  یبگذارد.  ز اجتناب 
انتخابِ  یوابستگ باداده  ،سنجشواحد    به  )همسان   دی ها  معیار  .  شوند  (دهیبرسنجسازی 
حال، اگر به هر    نیبدهد. با ا  یکسانیوزن    رهایتا به همه متغ  کندی تالش مشده  سازی همسان 

محاسبه   ریتوان به صورت ز  یرا م  ینسبت داده شود، فاصله وزن  یوزن  تشیر با توجه به اهم یمتغ
 کرد:

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = (𝑤1|𝑥𝑖1 − 𝑥𝑗1|𝑔 + 𝑤2|𝑥𝑖2 − 𝑥𝑗2|𝑔 + ⋯+ 𝑤𝑖|𝑥𝑖𝑝 − 𝑥𝑗𝑝|𝑔)1𝑔 

 است.  (∞,𝑤𝑖𝜖[۰جایی که  
 دودون   یهاژگ  یو  ی فاصله برا معیار 

محاسبه  3پیشایندی جدول  ممکن است بر اساس  اءیاش ن یب لهفاص ،دودیی یهایژگی در مورد و
ارزش داشته باشد.   کی ،متقارن است که هر دو حالت آن یدر صورت دودویی یژگیو کیشود. 
  یابیرا ارز  یدو ش  نیعدم تشابه بتوان  یم  4ساده   قیتطب  بی ضرصورت، با استفاده از    نیدر ا
,𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥𝑖 کرد: 𝑥𝑗) = 𝑟 + 𝑠𝑞 + 𝑟 + 𝑠 + 𝑡 

 
1 Symmetry 

2 triangle inequality 

3 contingency table 

4 simple matching coefficient 
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است    هاییویژگی تعداد    𝑡،  1برابر با    ءیهر دو ش  یاست که برا  هاییژگی ویتعداد    𝑞که در آن  
 نابرابر هستند.  یهر دو ش  یکه برا  است  هاییویژگیتعداد   𝑟و   𝑠و   ۰برابر    ءیهر دو ش  یکه برا
 اسیم یهاژگ  یو  ی فاصله برا معیار 

 ممکن است استفاده شود:   یاصل  کردیهستند، دو رو  یها اسم یژگیکه و  یهنگام
,𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥𝑖 تطبیق ساده: .1 𝑥𝑗) = 𝑝 − 𝑚𝑝  

 است.   هاتطابقتعداد    𝑚و   هاویژگیتعداد کل    𝑝که در آن  
 . هاتشابه آن  عدمه  و محاسب   یاسم   یژگیهر حالت از هر و  یبرا  ینریبا  یژگیو  کی  جادیا .2

 1اولیه بر نمونه  بندی مبتنیخوشه
  شود،یشناخته م  زین  هیاول  یهابر نمونه ی مبتن  یبندخوشه که به عنوان    ،نمونه اولیه  یبندخوشه 
با    توانیرا م  یبندساختار خوشه   کندی است که فرض م  یبندخوشه  یهاتم یاز الگور  یاخانواده
  ی هاهاز نمون  یبا برخ   ییهاتمی الگور  نیطور معمول، چن نشان داد. به  هیاول  یهااز نمونه  یامجموعه

  یهاتمیکنند. الگوریم نه یرا بروز و به هیاول یهاطور مکرر نمونهشوند و سپس بهیشروع م هیاول
با اند.  مختلف توسعه داده شده  یسازنهیبه  یهاروش  و  هینمونه اول  رویکردبا استفاده از    یادیز

را   هیبر نمونه اولیمبتن   یبندخوشه   هایتمیالگور، تنها دو مورد از  بخشاین حال، در ادامه این  
 .2ی مخلوط گاوسبندی  خوشه و    Means-kبندی خوشه، یعنی  خواهیم دادقرار    حثمورد ب

 k-Meansبندی خوشه

. ابتدا میکن ی شروع م  یاصل  تم یالگور  حیساده است و ما با توض  K-means  یبندخوشه  کیتکن 
K  که    ییجا  م،یکن ی را انتخاب م  هیمرکز اولK  تعداد    یعن یشده توسط کاربر،  پارامتر مشخص   کی

نزدمو  یهاخوشه به  نقطه  نظر است. سپس هر  م  صیمرکز تخص  نیکتریرد  شود و هر ی داده 
خوشه است. سپس مرکز هر خوشه بر   ک ی  ،اختصاص داده شده به مرکز  قاطاز ن  یامجموعه

را    یروزرسانبو    صیشود. ما مراحل تخصیاساس نقاط اختصاص داده شده به خوشه بروز م
که    ی، تا زمانبه عبارت دیگرنکند،    رییها تغدر خوشه  یانقطه  چیکه ه  یتا زمان  میکن یتکرار م

  مرکزها ثابت بمانند.

 
1 Prototype clustering 

2 Mixture-of-Gaussian 
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تابع هدف که   یاست. برا  یدس یها فاصله اقلآن   معیار تشابهکه    دیریرا در نظر بگ  ییهاداده
به عبارت .  میکن ی استفاده م  1مربع   یخطاسازی  کمینه ، از  سنجدمیرا    یبندخوشه  کی  تیفیک
و سپس ( مرکز نیکتریآن تا نزد یدس یفاصله اقل ی عن ی)هر نقطه داده  ی خطا ابتدا محاسبه گر،ید

ها که توسط . با توجه به دو مجموعه متفاوت از خوشهمیکن یخطاها را محاسبه ممربع  مجموع  
مربع خطا   نیکه کمتر  میدهی م  حیرا ترج  یکیما    شوند،یم  دیتول   K-meansمختلف    یدو اجرا
از نقاط   یبهتر شینما ،یبندخوشه نی)مرکز( ا یِهیاول یهانهکه نمو  بدان معناست زیرا .را دارد

 در خوشه خود هستند. 
رسم  طور  داده  ،  یبه  به مجموعه  توجه  𝐷با  = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚}  ،تمیالگور  k-means  

𝑐  یهامربع خوشه  یخطا = {𝐶, 𝐶2, … , 𝐶𝑘}   کندرا کمینه می: 

𝐸 = ∑ ∑‖𝑥 − 𝜇𝑖‖22𝑥𝜖𝐶𝑖
𝑘

𝑖=1  

𝜇𝑖  که  ییجا = 1|𝐶𝑖| ∑𝑥𝜖𝐶𝑖  خوشه    نیانگیبردار م𝐶𝑖  معادله فوق،    ،یاست. به طور شهود
دهد،  یدرون آن خوشه را نشان م  یهاخوشه و نمونه  کیبردار    نیانگیم  نیب(  همسایگی)2یکی نزد

سازی  کمینهوجود،    ن یبا ا  باالتر است.  یادهنده شباهت درون خوشهنشان   ، کوچکتر  Eکه در آن  
E  ممکن مجموعه داده    یها افرازتمام    یابیبه ارز  ازین  چراکه  ،ستیآسان نD   دارد، که در واقع
ا.  است  NP-hard  مساله  کی الگور  نیاز  اتخاذ    صانهیحر  یاستراتژ   ک ی   k-means  تمیرو، 
و  ی م به  کیکند  برا  یتکرار  یسازنهی روش  تقر  افتنی  یرا  م  یب یراه حل  این کند.  یاتخاذ  در 

 یها و بردارهاخوشه   بیکند و به ترتیم  هیاول  یرا مقدارده  نیانگیم  یبردارهاابتدا،    الگوریتم،
کنند، ینم   رییبار تکرار تغ  کی   ازها پس  که خوشه  یکند. هنگامیرا به طور مکرر بروز م  نیانگیم

   شوند.ی برگردانده م  یفعل   یهاخوشه
نشان    یرا در حالت  تمیما الگورکنیم. با این حال،  تر یک مثال را تشرح می در ادامه برای درک به

صورت  را بتوان به   یاوجود داشته باشد تا نقاط داده و مراکز خوشه  ریکه فقط دو متغ  میدهی م
,𝑥1)نقاط    نیصفحه مختصات نشان داد. فاصله ب  کیدر    یبا نقاط  یهندس 𝑥2)    و(𝑦1, 𝑦2)  
�⃗�‖ : کنیمی محاسبه م  اقلدیسیستفاده از فرمول فاصله  با ارا   − �⃗�‖ = √(𝑥1 − 𝑦1)2 + (𝑥2 − 𝑦2)2 

 خوشه افراز کنیم:   2خواهیم با استفاده از الگوریتم نقاط داده جدول زیر را به می  مثال.
5 4 3 2 2 1 𝒙𝟏 

5 3 2 3 1 1 𝑥2 

 
1 minimizes the squared error 

2 closeness 
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 زیر قابل مشاهده است: ها در شکل  نمودار پراکندگی داده

 
 پردازیم:حال به صورت گام به گام به تشریح الگوریتم می 

𝑘 رو،. از ایناست  2  ازیمورد ن  های، تعداد خوشه مسالهدر   .1 =  . دهیمقرار می را    2

 د ی. اجازه دهمیکن یانتخاب م  هیدو نقطه را به صورت دلخواه به عنوان مراکز خوشه اول .2
�⃗�1به طور دلخواه  = �⃗�2و   (2,1) =  . م یانتخاب کن را    (2,3)

 :میکن یداده شده را از مراکز خوشه محاسبه م  یِفاصله نقاط داده .3

�⃗⃗⃗�𝟐 فاصله از ترین فاصله کم مرکز اختصاص داده شده  = (𝟐, �⃗⃗⃗�𝟏فاصله از   (𝟑 =(𝟐, 𝟏) 
 �⃗⃗⃗�𝒊 �⃗⃗⃗�𝟏 1 2.24 1 (1,1) �⃗�1 �⃗⃗⃗�𝟏 0 2 0 (2,1) �⃗�2 �⃗⃗⃗�𝟐 0 0 2 (2,3) �⃗�3 �⃗⃗⃗�𝟏 0 1.41 1.41 (3,2) �⃗�4 �⃗⃗⃗�𝟐 2 3 2.82 (4,3) �⃗�5 �⃗⃗⃗�𝟐 3.61 3.61 5 (5,5) �⃗�6 نقاط داده

 ( میاتصاص دادهاخ  �⃗�4را به   �⃗�1رابر است. ما به صورت دلخواه  ب  �⃗�2و �⃗�1از  �⃗�4)فاصله  
 شوند:شکل زیر تشکیل می   ها به دو خوشه بهبر این اساس، داده
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,�⃗�1}: 1خوشه   �⃗�2, �⃗�4}   به�⃗�1  .اختصاص داده شده است 
𝐶1: 1تعداد نقاط داده در خوشه   = 3 

,�⃗�3}: 2خوشه   �⃗�5, �⃗�6}   به�⃗�2  .اختصاص داده شده است 
𝐶2: 2د نقاط داده در خوشه  تعدا = 3 
�⃗�1 شوند:ی محاسبه مدوباره    ریمراکز خوشه به شرح ز .4 = 1𝐶1 (�⃗�1 + 𝑥2 + �⃗�4) = 1

3 (�⃗�1 + �⃗�2 + �⃗�4) = (2.۰۰,1.33) �⃗�2 = 1𝐶2 (�⃗�3 + 𝑥5 + �⃗�6) = 1
3 (�⃗�3 + �⃗�5 + �⃗�6) = (3.67,3.67) 

 :میکن ی محاسبه م  دیداده شده را از مراکز خوشه جد  یِفاصله نقاط داده .5

�⃗⃗⃗�𝟐 فاصله از ترین فاصله کم مرکز اختصاص داده شده  =(𝟑. 𝟔𝟕, 𝟑. 𝟔𝟕) 
�⃗⃗⃗�𝟏فاصله از  = (𝟐, 𝟏.  �⃗⃗⃗�𝒊 �⃗⃗⃗�𝟏 1.05 3.77 1.05 (1,1) �⃗�1 �⃗⃗⃗�𝟏 0.33 3.14 0.33 (2,1) �⃗�2 �⃗⃗⃗�𝟏 1.67 1.80 1.67 (2,3) �⃗�3 �⃗⃗⃗�𝟏 1.20 1.80 1.20 (3,2) �⃗�4 �⃗⃗⃗�𝟐 0.75 0.75 2.60 (4,3) �⃗�5 �⃗⃗⃗�𝟐 1.89 1.89 4.74 (5,5) �⃗�6 نقاط داده (𝟑𝟑

 :شوندی م  لیتشک  ریشکل ز  ها به دو خوشه بهاساس، داده  نیبر ا
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,�⃗�1}: 1وشه  خ �⃗�2, �⃗�3, �⃗�4}   به�⃗�1  .اختصاص داده شده است 
𝐶1: 1تعداد نقاط داده در خوشه   = 4 

,�⃗�5}: 2خوشه   �⃗�6}   به�⃗�2  .اختصاص داده شده است 
𝐶2: 2تعداد نقاط داده در خوشه   = 2 

�⃗�1 شوند:ی محاسبه م  دوباره  ریمراکز خوشه به شرح ز .6 = 1𝐶1 (�⃗�1 + �⃗�2 + �⃗�3 + �⃗�4) = 1
4 (�⃗�1 + �⃗�2 + �⃗�3 + �⃗�4) = (2.۰۰,1.75) �⃗�2 = 1𝐶2 (�⃗�5 + �⃗�6) = 1

2 (�⃗�5 + �⃗�6) = (4.5,4) 

 :میکن ی محاسبه م  دیداده شده را از مراکز خوشه جد  یِفاصله نقاط داده .7

 �⃗⃗⃗�𝒊 �⃗⃗⃗�𝟏 1.25 4.61 1.25 (1,1) �⃗�1 �⃗⃗⃗�𝟏 0.75 3.91 0.75 (2,1) �⃗�2 �⃗⃗⃗�𝟏 1.25 2.69 1.25 (2,3) �⃗�3 �⃗⃗⃗�𝟏 1.03 2.50 1.03 (3,2) �⃗�4 �⃗⃗⃗�𝟐 1.12 1.12 2.36 (4,3) �⃗�5 �⃗⃗⃗�𝟐 1.12 1.12 4.42 (5,5) �⃗�6 نقاط داده �⃗⃗⃗�𝟏فاصله از  �⃗⃗⃗�𝟐 فاصله از ترین فاصله کم کز اختصاص داده شده مر

 :شوندی م  لیتشک  ریشکل ز  ها به دو خوشه بهاساس، داده  نیبر ا
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,�⃗�1}: 1خوشه   �⃗�2, �⃗�3, �⃗�4}   به�⃗�1  .اختصاص داده شده است 
𝐶1: 1تعداد نقاط داده در خوشه   = 4 

,�⃗�5}: 2خوشه   �⃗�6}   به�⃗�2  .اختصاص داده شده است 
𝐶2: 2تعداد نقاط داده در خوشه   = 2 

�⃗�1 :شوندی دوباره محاسبه م  ریخوشه به شرح زمراکز   .8 = 1𝐶1 (�⃗�1 + �⃗�2 + �⃗�3 + �⃗�4) = 1
4 (�⃗�1 + �⃗�2 + �⃗�3 + �⃗�4) = (2.۰۰,1.75) �⃗�2 = 1𝐶2 (�⃗�5 + �⃗�6) = 1

2 (�⃗�5 + �⃗�6) = (4.5,4) 

  چیه  نیبنابرا  ،هستند  کسانی  پیشینبا مراکز خوشه محاسبه شده    نهایا  جایی کهاز آن  .۹
 نیوجود نخواهد داشت و بنابرا  دیگر  یهامجدد نقاط داده به خوشه  صیگونه تخص

 شوند.ی متوقف م  نجایمحاسبات در ا

 آیند: صورت زیر بدست می ها با مراکز زیر بهدر نتیجه، خوشه .1۰

,�⃗�1}: 1خوشه   �⃗�2, �⃗�3, �⃗�4}   به�⃗�1 =  اختصاص داده شده است.  (2,1.75)
,�⃗�5}: 2خوشه   �⃗�6}   به�⃗�2 =  اختصاص داده شده است.  (4.5,4)

 k-meansبندی ا خوشه مزای

 رو، سریع و کارآمد است.است. از این  یخط  یزمان  یدگیچیپ  یدارا ▪

باعث    یسادگ  نیتجسم هستند. ا  یو حت  ریقابل تفس  یگرداند که براحتی را برم   ییهاخوشه ▪
  اریبس  د،یداده دار  یهااز بخش   ع یسر  یمرور کل  کیبه    ازیموارد که ن  یشود در برخی م
 باشد.  دیمف

 سازی آسان. پیاده ▪

 کند.یعمل م  یعال  ی کرو  یهاهنگام برخورد با خوشه ▪

 k-meansبندی معایب خوشه 

 تعداد مراکز خوشه دارد.  نِیشیپ  نِییبه تع  ازین  یریادگی  تمیالگور ▪

اولیه    ،مراکز خوشه نهایی ▪ انتخابی  به مراکز  اولیه   دارد.بستگی  افراز  به عبارت دیگر، 
 شوند.های نهایی متفاوت می متفاوت، منجر به خوشه

 حساس به نقاط دورافتاده. ▪
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 یچیدگ  فضا و زمان پ

شوند. یم  رهیفقط نقاط داده و مرکزها ذخ  چراکه  ،زیاد نیست  K-means  یبرا  ازیمورد ن  یفضا
+ 𝑂((𝑚  ازیمورد ن  یسازره ی، ذخکلیبه طور    𝐾)𝑛)    است، که در آن𝑚    تعداد نقاط و𝑛 
. به تاس  ی از نظر تعداد نقاط داده خط  K-means  یبرا  ازیها است. زمان مورد نیژگیتعداد و
𝑂(𝐼  ازی، زمان مورد نکلیطور   × 𝐾 × 𝑚 × 𝑛)   که    ییاست، جا𝐼  ازیمورد ن  یتعداد تکرارها  
راحت محدود کرد،    الیتوان آن را با خی اغلب کوچک است و معموال م  𝐼است.    ییهمگرا  یبرا
 𝑚حسب    بر  K-means  ن،ی دهند. بنابرایمعموال در چند تکرار اول رخ م  راتییاکثر تغ  رایز
طور قابل  ، به(هاتعداد خوشه)  𝐾  نکهیمشروط بر ا  ؛کارآمد و ساده است،  ی، خط(تعداد نقاط)

 باشد.   𝑚تر از  کم  یتوجه

 بندی مخلوط گاوسیخوشه

خوشه  قبل،  قسمت  معرف  k-means  یبنددر  پرکاربردتر  یک یکه    میکرد  یرا    یهاروش   نیاز 
عمل   یعال  ها،ویژگی  یبرخ  هایی باداده  یبندخوشه  یبرا  یناپارامتر  روشِ  نیاست. ا  یبندخوشه
استفاده    یگاوس  ع یاز توز  هکرد ک   میخواه  یرا بررس  یروش پارامتر  کیبخش،    نی. در اکندمی 
مدل مخلوط    یبنداز نقاط قوت خوشه  یکی  معروف است.  یمدل مخلوط گاوس کند که به  ی م

  یهااز مدل  یامجموعه  ،تر. به عبارت سادهنرم است  یبندروش خوشه  کیاست که    نیاگاوسی  
به ما امر    نی. ادهدی و به هر مورد احتمال تعلق اختصاص م  دهدی ها برازش مرا با داده  یاحتمال
  یبندخوشه  نی. بنابرامیکن   بررسیهر مورد به هر خوشه را    دهد تا احتمال تعلقِی م  را  امکاناین  

 ندتوانی ها ممدل  نی. ادهدیازش مها بررا با داده  یاحتمال  یهااز مدل  یامدل مخلوط مجموعه
 ، یبندخوشه  کردیرو  نیهستند. ا  یگاوس   یهاع یباشند، اما معموال توز  یاحتمال  یهاع یانواع توز

ها از( را به داده  یلوطمتعدد )مخ  یاحتمال  یهاع یتوز  رایز  ،شودی م  دهیمخلوط نام  یسازمدل 
  ی گاوس  ع یتوز  نیاست که چند  یمدل   یبه سادگ  یمدل مخلوط گاوس  کی  ن،ی. بنابرامیکن ی برازش م

خوشه    کیدهنده  نشان   ،مخلوطمدل  در    یهر گاوس  دهد.ی ها برازش ماز داده  یارا به مجموعه
 م یتوانی ها مطابقت داشت، م ما تا حد امکان با داده  یکه مخلوط گاوس  یبالقوه است. هنگام

خوشه اختصاص   نیتره محتملو موارد را ب میاحتمال تعلق هر مورد به هر خوشه را محاسبه کن 
از    یکه هر نمونه آموزش   یعیتوز   اطالعی از  نهآید این است که ما  سوالی که اینجا بوجود می .  میده

  ی ب یکتر  میتوانی چگونه م  ، با این حال، مامدل مخلوط  یو نه پارامترها  داریم  آن حاصل شده است
روش   میتوانیممطابقت داشته باشد؟    ییربنایز  یهابا داده  یکه به خوب  م ین ک  دایرا پ  های از گاوس

صورت   نی. به امیکن را اتخاذ کرده و تکرار    k-means  یبندخوشه  تمیالگور  یمورد استفاده برا
 ی محاسبه احتماالت خوشه برا  یها براپارامترها شروع کرده و از آن   یبرا  هیاول  یهاکه، با حدس 

استفاده کرده و    ترهامجدد پارام  نیتخم   یبرا  احتماالت  نی. سپس، از امیکن یهر نمونه استفاده م
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 1انتظار   سازیبیشینهبه نام    یتم یالگوراین کار توسط  .  میکن یتکرار م   ییچرخه را تا همگرا  نیا
 شود.می انجام  

  ح ی توض  گریکد یتوان برحسب  ی را م  مدل مخلوط گاوسیو    k-meansخاص،    طیشرا   تحت
طور مستقیم به آن مرکز ترین باشند، بهنزدیک  نقاطی که به یک مرکز خوشه،  k-meansداد. در  

می پیدا  اختصاص  این    کنند،خوشه  خوشهبا  بهفرض که  مقها  مشابه  و   یبنداس ی طور  شده 
  یهااست که داده  یاست که اغلب منطق  لیدل  ن یبه هم .  ستیمتفاوت نها  آن  یژگیو  انسیکووار

  یتیمحدود  ن یاز چن   یگاوس  حال، مخلوط   نی. با ادیکن   هنجار  k-meansخود را قبل از استفاده از  
هر خوشه هستند.    یبرا  یژگیو  انسی کووار  یسازکه آنها به دنبال مدل  لیدل  نیبه اد،  بریرنج نم 

استفاده   هینمونه اول  یاز بردارها مخلوط گاوسی یبند، خوشهk-means  برخالفبه عبارت دیگر،  
  یهامدل   .کندی استفاده م   یبندخوشه   یرهاساختا  شینما  یبرا  یاحتمال  یهابلکه از مدل   کند،ینم 

  نیانگیبا م  یگاوس   ع یتوز  کیمجموعه داده از    کیکه هر مشاهده در    کنندی فرض م  یمخلوط گوس
  ی پارامترها   نیهدف ما تخم   ، یها به مدل مخلوط گاوس. با برازش دادهدیآی متفاوت م  انسیو وار
!  دی رسد، نگران نباشی کننده به نظر مج ی گ یکم   نهایاگر ا ها است.با استفاده از داده  یگاوس  ع یتوز
 ات یدر مورد جزئ  کهنیاز ا  قبلبا این حال،    کرد.  میمرور خواه  شتریب  اتیرا با جزئ  میمفاه  نیما ا

 . می( را مرور کن یری)چند متغ  یگاوس  ع یتوز  فیتعر  دیاجازه ده  م،یبحث کن   بیشتر این الگوریتم
نرمال شناخته    ع یبه عنوان توزنیز  اوقات    یکه گاه  اشیدب  دهیرا شن   یگاوس  ع ینام توز  احتماال

داد، اما    م یرا به شما ارائه خواه  یاضیر  فیتعر  یبه زود  ست؟یچ  قایدقتوزیع گوسی  شود، اما  ی م
 افتد.ی مکرر اتفاق م اریو بس  یعیطور طب دانست که به  ی ع یتوان آن را توزی م  یفیاز نظر ک
  یرویپ  یگاوس  ع یاز توز   𝑥، اگر  𝜒  یبعد  𝑛نمونه    یفضا  کیدر    𝑥  یبردار تصادف  کی  یبرا

𝑝(𝑥) :احتمال آن برابر است با  یکند، تابع چگال = 1(2𝜋)𝑛
2 |Σ|12 𝑒{−12(𝑥−𝜇)𝑇Σ−1(𝑥−𝜇)}

 

𝑛  انسیکووار   سیماتر   کی  Σو    یبعد-𝑛  نیانگیم  بردارِ  کی  𝜇که در آن   × 𝑛     معادله  است. از
احتمال را به صورت    یتابع چگال  ،یوابستگ  نیانشان دادن  تر  واضح   ی. براشودی م  نییآن تع  Σ  انس ی کووار  سیو ماتر  𝜇  میانگین  به طور کامل توسط بردار  یگاوس  ع یکه توز  دید  مینتوای م  ،فوق 𝑝(𝑥 | 𝜇, Σ)  میسینویم  . 

 شود:زیر تعریف می به صورت    مخلوط گاوسی  ع یتوز

𝑝ℳ(𝑥) = ∑𝛼𝑖 . 𝑝(𝑥 | 𝜇, Σ)𝑘
𝑖=1  

 
1 expectation-maximization 



 
 فصل هشتم: یادگیری غیرنظارتی                                                                             359

 

  ی پارامترها Σ𝑖و    𝜇𝑖.  هستند  یگاوس  عیکدام مربوط به توزهر  کهشده    لیمخلوط تشک  مولفه  kکه از  
و    ام𝑖  مخلوط  هایمولفه  𝛼𝑖هستند  > که    بیضرا  ۰ مربوطه هستند  ∑مخلوط  𝛼𝑖 = 1𝑘𝑖=1  
 :شوندی م  دیتول  ریز  ند یرآبا ف مخلوط گاوسی ع یتوز  کیها از  که نمونه  دیفرض کن   است.

,𝛼1سط  تو  شدهف یتعر  پیشین  عیبا استفاده از توز  یمخلوط گاوس  یِمولفهانتخاب   𝛼1, … , 𝛼𝑘 
انتخاب    𝛼𝑖که    ییجا با نمونه   ام𝑖مخلوط    مولفه احتمال  توابع چگال  یبرداراست. سپس    یاز 

 د.کن ها را تولید مینمونه  ،یمخلوط انتخاب   مولفهاحتمال  
𝐷  فرض کنید = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚}،  د یباال تول  ندیباشد که از فرآ  یمجموعه آموزش   کی  
,𝑧𝑗𝜖{1,2  شده است و … , 𝑘}  که نمونه  یمولفه مخلوط گاوس  یتصادف  ریمتغ  𝑥𝑗    کندتولید میرا  ،

مقاد  ییجا آنجا  𝑧𝑗  ریکه  از  است.  احتمال    ییناشناخته  𝑃(𝑧𝑗پیشین  که  = 𝑖)  یبرا  𝑧𝑗    با 𝛼𝑖𝜖{𝑖 = 1,2, … , 𝑘}  پسین    ع یمطابقت دارد، توز𝑧𝑗با:   برابر است  ز،یب  هی، طبق قض 

𝑝ℳ(𝑧𝑗 = 𝑖|𝑥𝑗) = 𝛼𝑖. 𝑝ℳ(𝑥𝑗|𝑧𝑗 = 𝑖)𝑝ℳ(𝑥𝑗)  

= 𝑃(𝑧𝑗 = 𝑖). 𝑃(𝑥𝑗|𝜇𝑖, Σ𝑖)∑ 𝛼𝑙𝑘𝑙=1 . 𝑃(𝑥𝑗|𝜇𝑙, Σ𝑙)  

𝑝ℳ(𝑧𝑗  گر،یبه عبارت د = 𝑖|𝑥𝑗)    دهد که  ی را م  یپسین احتمال𝑥𝑗  یتوسط مولفه مخلوط گاوس  𝑖  سهولت، آن را با  یشود. برای م  دیتول  𝛾𝑗𝑖  کهجایی    ،میدهی نشان م  𝑖 = 1,2, … , 𝑘 . 
  م یخوشه تقس  𝑘توان به  یرا م  𝐷شناخته شده است، مجموعه داده    مخلوط گاوسی  ع یتوز  یوقت

𝜆𝑗توسط   𝑥𝑗هر نمونه   یبرا 𝜆𝑗خوشه   صیکرد و تخص = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑖𝜖{1,2,…,𝑘}𝛾𝑗𝑖  شودیداده م.  
  ی احتمال  یهااز مدل   یمخلوط گاوس  یبندخوشه   ه،ینمونه اول  یبند خوشه  منظرِرو، از    نی از ا 

ها توسط خوشه   صیو تخص   کندی استفاده م  هیاول  یهانمونهدادن  نشان  ی( برایگاوس  عی )با توز 
 .شودیانجام م  هیاول یهانمونه  نیاحتماالت پس

اینجاست   پرسش  پارامترهاحال  به  یچگونه  را  اعمال    کی ؟  میکن   نهیمدل   برآوردروش 
 نمایی:( درست 𝑙𝑜𝑔بیشینه کردن )  یعن یاست،    𝐷در مجموعه داده   بیشینه  نماییدرست 

𝐿𝐿(𝐷) = ln(∏𝑝ℳ(𝑥𝑗)𝑚
𝑗=1 ) 

= ∑ln(∑𝛼𝑖. 𝑃(𝑥𝑗|𝜇𝑖, Σ𝑖)𝑘
𝑖=1 )𝑚

𝑗=1  

 شود.ی حل م  (EMانتظار )  سازیبیشینه  تمیمعموال توسط الگور  که
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. سازیبیشینه و    )توقع(  انتظار( دو مرحله دارد:  داست ی)همانطور که از نامش پ  EM  تمیالگور
  شودی هر گاوس محاسبه م  ی هر مورد، برا  یبرا  نیاست که احتماالت پس  یی مرحله انتظار جا

.  ()ب( برای گاوسی بیشتر از یک بعد  2- 7برای گاوسی یک بعدی و شکل    1-7)شکل )ب(  
  یمرحله بعدکند.  ی استفاده م  نیمحاسبه احتماالت پس  یبرا  زی ب  قضیهاز    تمیمرحله، الگور  نیدر ا

برا  ی پارامترها  یبروزرسان  یسازنهیشی. کار مرحله بسازی استبیشینه  بیشینه   یمدل مخلوط، 
𝛾𝑗𝑖بر اساس قضیه بیز و  است.    هاداده  نماییدرست   کردن = 𝑝ℳ(𝑧𝑗 = 𝑖|𝑥𝑗)    بروزرسانی میانگین

𝜇𝑖 شود:صورت زیر انجام می به = ∑ 𝛾𝑗𝑖𝑥𝑗𝑚𝑗=1∑ 𝛾𝑗𝑖𝑚𝑗=1  

د عبارت  می   نیانگیم  گر،یبه  مشخص  را  م  گاوسیهر    کند()مرکز خوشه  عنوان  ی را  به  توان 
  گاوسی نمونه به    نیتعلق ا  پسینها محاسبه کرد که در آن هر نمونه با احتمال  نمونه  یوزن  نیانگیم

مشابه    یبه روش  یهر گاوس  کند()عرض را مشخص می   انسیوارکو   شود.ی م  دهیداده شده وزن 
Σ𝑖 :شودیبروز م = ∑ 𝛾𝑗𝑖(𝑥𝑗 − 𝜇𝑖)(𝑥𝑗 − 𝜇𝑖)𝑇𝑚𝑗=1 ∑ 𝛾𝑗𝑖𝑚𝑗=1  

با  یزیچ  نیآخر احتماالت    دیکه  پ  یهر گاوس  یبرا  پیشینبروز شود،    د یجد  یهان یشی است. 
ها نمونهبر تعداد    میخاص و تقس  یگاوس  کی  یبرا  نیاحتماالت پس  جمع با    )ضریب مخلوط(

𝛼𝑖 :شوندی محاسبه م = ∑ 𝛾𝑗𝑖𝑚𝑗=1𝑚  

 ( Zhou, 2021)  مجموعه داده هندوانه 1-8جدول 
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را در امتداد    یها مواردنقطه  .یبعد   یک  یگاوسدو    یبرا  سازی انتظاربیشینه  تمیالگور  . 1-8شکل  

نتظار،  شوند. در مرحله ای م  هیاول  یدر طول خط مقدارده  یبه طور تصادف  یدهند. دو گاوسی نشان م  یخط عدد  کی
)در این مثال    هاانس یوار  ،هان یانگیم  ،یسازنه یشیدر مرحله ب و    شدههر گاوس محاسبه    ی هر مورد برا  ن یاحتمال پس
 ی هر گاوس  یبرا و احتماالت پیشین    شود(که در یک بعد هستند از واریانس به جای کوارایانس استفاده می به دلیل این 
 همگرا شود. نماییدرستکه   ابدیی ادامه م یروند تا زمان ن ید. اشونیشده بروز ممحاسبه  یهان یبر اساس پس

 
در   یبه طور تصادف  یدو گاوس  .یبعد  دو  ی گاوسدو    یبرا  سازی انتظاربیشینه  تمیالگور  . 2-8شکل  

هر گاوس محاسبه    یهر مورد برا   یبرا  ن یشوند. در مرحله انتظار، احتماالت پسی م  هیاول  یمقدارده  یژگ یو  یفضا
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ها  ن یبر اساس پس  یهر گاوس  یها بران یش یو پ  انسیکووار  یهاس ی، ماترهامیانگین   ،یسازنه یشیر مرحله بشود. دی م
 همگرا شود. نماییدرست که  ابدیی ادامه م یانروند تا زم ن یشوند. ایبروز م

 م،یدهی از مرحله انتظار را انجام م  یگریکامل شد، تکرار د  یسازنهیشیکه مرحله ب  یهنگام
که    ی. هنگاممیکن ی محاسبه م  دیجد  یهای هر مورد تحت گاوس  یرا برا  نیاحتماالت پس  بار  نیا
  هاانس یکووار  ها،نیانگیو دوباره م  میکن یرا مجددا اجرا م  یسازنهیشیکار انجام شد، مرحله ب  نیا

 ن ی. امیکن ی م یبروزرسان  نیاس موارد پسبر اس یهر گاوس ی( را براهان یشیمخلوط )پ بیو ضر
از    یکه به تعداد مشخص  یتا زمان  ابدیی ادامه م  یبه صورت تکرار  یساز نهیشیب-انتظارچرخه  

برسد   مدل، کم  یهاداده  یکل   یینمادرست   ایتکرارها  مقدار مشخصتحت  از  کند    رییتغ  یتر 
 (. یی)همگرا

از    یترق یدق  شیتا نما  دیریگبرا به عنوان مثال در نظر    1-7جدول    درمجموعه داده هندوانه  
𝑘  یمخلوط گاوس  یکه تعداد اجزا   دی. فرض کن م یارائه دهبندی مدل مخلوط گوسی  هخوش = 3  

𝛼1 شود:ی شروع م  ریپارامتر ز  هی اول  یبا مقدارده  تمیاست و الگور = 𝛼2 = 𝛼3 = 1
3 ;  𝜇1 = 𝑥6; 𝜇2 = 𝑥22; 𝜇3 = 𝑥27; Σ1 = Σ2 = Σ3 = (۰.1 ۰.۰

۰.۰ ۰.1) 

ا نمونه  نیاحتماالت پس  تمیار، الگورتکر  نیدر اول  مولفهها توسط هر  آن  نکهیها را با توجه به 
  ن ی، احتماالت پس𝑥1با در نظر گرفتن  به عنوان مثال  کند.  یشوند محاسبه م ی م  دیمخلوط تول

𝛾11 :استصورت زیر  به  𝛾𝑗𝑖محاسبه شده توسط   = ۰.21۹;  𝛾12 = ۰.4۰4;  𝛾13 = ۰.377 

  ی مخلوط، پارامترها   هایمولفهها با توجه به تمام  همه نمونه  نیپس  ت محاسبه احتماالپس از  
�́�1 :میآوری را بدست م  ریمدل بروز شده ز = ۰.361; �́�2 = ۰.323;  �́�3 = ۰.316  �́�1 = (۰.4۹1,۰.251); �́�2 = (۰.571,۰.281); �́�3 = (۰.534,۰.2۹5) Σ́1 = (۰.۰25 ۰.۰۰4

۰.۰۰4 ۰.۰16) Σ́2 = (۰.۰23 ۰.۰۰4
۰.۰۰4 ۰.۰17) Σ́3 = (۰.۰24 ۰.۰۰5
۰.۰۰5 ۰.۰16) 

را پس    یبندخوشه   جینتا 3-7شود. . شکل  ی تکرار م  ییباال تا زمان همگرا  یروند بروز رسان
 .دهد  یمختلف نشان م  یاز تکرارها
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مختلف در مجموعه    یرهاپس از تکرا  بندی مدل مخلوط گوسیخوشه  تمیالگور  جینتا  .3-8شکل  

𝑘  با  (1-8)جدول  داده هندوانه   =  . اندشده" نشان داده  +با "  یمخلوط گاوس  مولفه  نیانگیم  یبردارها  .3
 سناریوهای مورد استفاده از مدل مخلوط گاویس 

کشف    یتوان برایرا م  مدل مخلوط گاوسی  ،یزمان  یهای سر  لیو تحل  هیدر مورد تجز ▪
سهام    متیق  ین یبش ی تواند به پی استفاده کرد که م  زیند و نوارتباط نوسان با رو  یچگونگ

  ی شود، در حال  لیتشک  یزمان  یروند در سر  کیتواند از  یخوشه م  کیکمک کند.    ندهیدر آ
  ی دادها یرو   ای  ی مانند فصل  گریاز عوامل د  یناش  اناتو نوس  زیتواند نوی م   گریکه خوشه د

ها، خوشه   نیجدا کردن ا  یشته باشد. برادا  را  گذاردیم   ریثاسهام ت   متیکه بر ق  یخارج
ها به دو  ساده داده  می تقس  یبه جا  چراکه  .استفاده کرد  مدل مخلوط گاوسیاز    توانی م

 . دهندیهر دسته ارائه م  یرا برا  ی، احتمال K-meansبخش مانند  

  توان یم  یمجموعه داده وجود دارد و به سخت  کیدر    یمختلف  یهااست که گروه   یزمان ▪
  . مدل مخلوط گاوسی کرد  یگذاربرچسب   گریگروه د  ایگروه    کیبه عنوان متعلق به    ها راآن
کنند که به یم  دایرا پ  یگاوس  یهاها مدلآن  . چراکهمورد استفاده کرد  نیتوان در ایمرا  
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دهد که  یهر خوشه ارائه م  یرا برا  یکند و احتمالیم  ف ی شکل هر گروه را توص  نیبهتر
 است.  د یا مفهزدن خوشههنگام برچسب 

  میخواهی است که م  ی باشد، زمان  دیمف  تواندی م   یکه در آن مدل مخلوط گاوس  یگریمثال د ▪
عوامل خطر مرتبط با انواع مختلف    ایها مانند انواع سرطان  از دسته  ییربنایز  یهاگروه

 .میسرطان را کشف کن 
 مدل مخلوط گاویس کاربرد 

مخلوط    یهابا مدل ها را  آن توان  ی دارد که م وجود    یواقع  یا یاز مسائل مختلف در دن  یاریبس
  یبزرگ  یهاهستند که مجموعه داده  دیمف  اری بس  یزمان  یمخلوط گاوس  یهاحل کرد. مدل   یگاوس

    یمخلوط گاوس  یهااست که مدل  ییجا  نیها دشوار باشد. اخوشه  افتنیوجود داشته باشد و  
 بیابند.  k-means مانند   یبندخوشه   یهاتمیالگور   ریرا کارآمدتر از سا  یگاوس  یهاخوشه  ندنتوای م

، در زیر  قابل حل هستند  یمخلوط گاوس  یهاکه با استفاده از مدل مسائلی است  از    یبرخ
 : اندفهرست شده 

داده ▪ مجموعه  در  الگو  پزشکی:یافتن    یبراد  ن توانمی   یمخلوط گاوس  یهامدل   های 
خاص    یالگوها  افتنی  ایها  آن   یچندگانه براساس محتوا   یهابه دسته  ریتصاو  یبندبخش 

 استفاده شود.  یپزشک  یهادر مجموعه داده

  ی سازمدل  یبراتوان  می   یمخلوط گاوس  یهامدلاز    ی:عیطب  یهادهی پد  یسازمدل  ▪
  ی گاوس  یهاع یاز توز زیاستفاده کرد که در آن مشخص شده است که نو  یعیطب   یهاده یپد
 .  کندیم  تیتبع

و    هیانجام تجز  یبراتوان  را می   یمخلوط گاوس  یهامدل  :یرفتار مشتر  لیو تحل  هی تجز ▪
  گذشته   یهابر اساس داده  ندهیآ  یدهایخر  ین یبش یپ  یبرا  یابی در بازار  یرفتار مشتر  لیتحل

 استفاده کرد. 

در   شود،یاستفاده م  ی مخلوط گاوس  یهاکه از مدل  یگریحوزه د  سهام: متی ق ینیبشیپ  ▪
  یهاسهام اعمال کرد. مدل   متیق  یزمان  یهای رها را در سآن   توانی است که م   یامور مال

استفاده شوند    یزمان  ی سر  یهادر داده  ریینقاط تغ  ییشناسا  یتوانند برای م  یمخلوط گاوس
نوسانات    لیکنند که به دل  کحرکات بازار کم   ریسا  ایسهام    متینقاط عطف ق  افتنیو به  
 ها دشوار است.آن  صیتشخ  زیو نو

تحل  هی تجز ▪ م  یمخلوط گاوس  یهامدل  ژن:  انیب  یهاداده  لیو  برای را    تحلیل   یتوان 
  یبرا  دن توانی م  یمخلوط گاوس  یهااستفاده کرد. به طور خاص، مدل   یژن  انیب  یهاداده

ممکن است در   هاکدام ژن   نکهیا  صیدو حالت و تشخ  نیب  شدهان یب  یهاژن   ییشناسا
 .استفاده کرد   ،نقش داشته باشند  یخاص   یماریب  تیوضع  ای  پیفنوت
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 بندی مدل مخلوط گاویسا خوشه مزای

ها تعلق دارد،  که به خوشه  یاهر نقطه داده  یو برا  کندیاستفاده م   یاحتمال  کردیرو  کیاز   ▪
 .کندیاحتمال ارائه م

 کند.  ییمختلف را شناسا  یبا قطرها  یکرو  ریغ  یهاتواند خوشهی م ▪

 . ستیمختلف حساس ن  یهااس یدر مق  رهاینسبت به متغ ▪

  یبرا  ای  دیهست   دهیچیپ  یها الگوها در مجموعه داده  افتنی  یکارآمد برا  یل راهاگر به دنبا
بال  یعیطب  یهادهی پد  یسازمدل تحل  هیتجز  ای  ی عیطب  یایمانند  در    یرفتار مشتر  لیو 
ن  یابیبازار به کمک  گاوس  یهامدل  د،ی دار  ازیخود  مناسب  توانندیم   یمخلوط    یانتخاب 

 باشند. 

 وط گاویسبندی مدل مخلمعایب خوشه 

 ها دشوار است.تعداد خوشه  نیدارد و تخم   ازین  یبزرگ  یهادادهبه مجموعه   ▪

را    یمحل  نهیمدل به  کیبه    ییهمگرا  لیپتانس  ه،یاول  هایی بودن گاوس   یتصادف  لیبه دل ▪
 دارد.

 حساس است.   دورافتاده  مواردبه   ▪
 مراتبی سلسلهبندی  خوشه

  دایپ یژگیو یمرکز را در فضا k، اولیه نمونه برمبتنی یبندکه چگونه خوشه م یدید در بخش قبل
سلسله    یبند. خوشهکندیها بروز ماز خوشه  یامجموعه  افتنی  یها را براطور مکرر آنو به  کندی م

ها را به شکل مراتب خوشه سلسله  داست،یطور که از نامش پدارد و همان   یمتفاوت  کردیرو  یمراتب 
  ی . به جامعروف است  1نگار وارهدرخت به    ،شکل  یدرخت  ساختارِاین    دهد.ی درخت توسعه م 

را به ما   هااز خوشه  یدرخت یمراتب سلسله  یبندها، خوشه از خوشه "هموار"  یخروج کی افتیدر
-kمانند  همسطح    یبندخوشه  یهانسبت به روش  یمراتب سلسله   یبندخوشه  جه،ی. در نتدهدی م

means  ،کندیفراهم م  دهیچیپ  یبندگروه   ینسبت به ساختارها  یشتریب  نشِیب.   
 نیا  بر نمونه اولیه، رویکرد مبتنینسبت به    یسلسله مراتب   یبند خوشه  یاصل  تیمزرو،  از این

اغلب قادر به    کردیرو  نیو ا  میآوری خود بدست م  یهااز ساختار داده  یترق یاست که ما درک دق
 یِ که ما ژنوم همه  دین است. به عنوان مثال، تصور ک  عتیدر طب   یمراتب واقعسلسله   یبازساز
  ه یشب   شترینژاد ب  ک یکه ژنوم    میراحت فرض کن   الیبا خ  میتوانی. ممیکن   یابیی را توال   گربه  ینژادها

که از آن مشتق نشده است.    یی( است که از آن مشتق شده است تا به ژنوم نژادهاییژنوم نژاد)ها
برا  یمراتب سلسله   یبنداگر خوشه اعمال کن داده  نیا  یرا  م  یمراتب سلسله   م،یها  به   توانیرا که 

 
1 dendrogram 
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ا  تواندمی کرد،    تجسم  نگارگواره درخت صورت   تفس  نیبه  از    ریصورت  نژادها  شود که کدام 
 اند.مشتق شده  گرید  ینژادها

 وجود دارد:  کردیها، دو روداده  از  یمراتب سلسله   یری ادگی  یهنگام تالش برا
با گرفتن تمام نقاط    تمیآن الگور   به باال است که در  نییاز پا  کردیرو  کی  :1تجمیعی  •

  انجام ماند  ی م   یخوشه باق  کیکه    یمنفرد و ادغام آنها تا زمان  یهاداده به عنوان خوشه
 شود.ی م

صورت باال به پایین  و به  کندیعمل م  رویکرد تجمیعی  برعکساین رویکرد،    :2تقسیمی  •
ها را  آن   یزگشت شود و به صورت بای خوشه شروع م  کیبا همه موارد در    . یعنی،است

 .ردیکه هر مورد در خوشه خودش قرار گ  یکند تا زمانی م  میتقس  ییهابه خوشه

 نگارواره درخت
درختان    یهادار نشان داد. گره شه یر  دودوییدرخت    کیتوان با  ی را م  یمراتب سلسله   یبندخوشه
همچنین، دهد.  ی مکل مجموعه داده را نشان    ،شهیگره ر  و  دهندی ها را نشان مخوشه   ایها  گروه
دهند. هر گره یمنفرد( را نشان م  یهااز مشاهدات منفرد )خوشه  یکیهر کدام    یانیپا  یهاگره 
 .دو گره دختر دارد  یانیپا  ریغ

شده    دیتول  یهاخوشه  شیدادن آرانشان   ی است که برا  ینمودار درخت  کی  نگار،وارهدرخت
در    شهیممکن است با گره ر  نگاروارهتدرخشود.  ی استفاده م  یمراتب سلسله   یبندتوسط خوشه 

 ن ی(. همچن 4-8 )آ( شود )شکل میترس نییبه سمت پا یها به صورت عمودباال و رشد شاخه
شود    دهیبه سمت راست کش  یافق  یهادر سمت چپ و رشد شاخه  شهیر ممکن است با گره  

 (.4-8  )ب(  )شکل

 
 نگاروارههای مختلف نمایش درخت روش .4-8شکل 

 
1 Agglomerative 

2 Divisive 
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برای مجموعه داده  وارهیک درخت   5-8در شکل   ,𝑎}نگار  𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒}    .نشان داده شده است
مشاهدات    یانی پا  یهادهد و گرهی مجموعه داده را نشان م  کلِ  ،شهیکه گره ر  دیتوجه داشته باش

شوند که در آن  ی ارائه م  ترساده  یدر قالب   نگارهاوارهدرختحال،    نیدهند. با ای را نشان م   یفرد
داده    شیدهند( به صراحت نما ی تک را نشان م   یهاکه خوشه   ییهاگره   یعن ی)  یانی پا  یهاره فقط گ

 دهد.ی نشان م  را  5-8شکل    نگاروارهدرخت  یِساده شده  ِ نمایش  4-8شوند. شکل  ی م

 
,𝑎}نگار برای مجموعه داده  وارهدرخت  .5-8شکل  𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒} 

 مراتبی تجمیعی بندی سلسلهخوشه

شود.  ی شروع م  هیاول  خوشه  کیبا در نظر گرفتن هر نمونه در مجموعه داده به عنوان    داین رویکر
روند تا   نیشوند و ای ادغام م  دیخوشه جد کیخوشه به عنوان  نیکتریسپس در هر دور، دو نزد

مراحل  توان  رو می از اینشده برسد.  ن ییتع  شیها به مقدار از پشود که تعداد خوشهی تکرار م   یزمان
 ن الگوریتم را به صورت زیر خالصه کرد:ای

 شده توسط کاربر( بین هر خوشه تعریف یک معیار فاصله )تعریف  .1

 ها در یک خوشه ترین خوشه ادغام شبیه .2

 ها در یک خوشه قرار گیرند.را تکرار کنید تا همه نمونه  2و  1مراحل  .3
نمونه   ۹که در این شکل  جایی  آننشان داده شده است. از    6-8نحوه کار این الگوریتم در شکل  

را ها  از خوشه  ک یهر    نیفاصله ب  معیار  ک ی  تمیالگور  ن یاکنیم.  خوشه شروع می  ۹وجود دارد، با  
 عمل   نیکند. ایادغام م  را دارند باهم  گریکدیبه    اهتشب   ینشتریکه ب  ییهاو خوشه  کردهمحاسبه  
 .ار گیرندقر  ییابرخوشه نهادر    ها،نمونهکه تمام    ابدیی ادامه م  یتا زمان
که هر خوشه    ییجاها است. از آنخوشه   نیفاصله ب  یریگنحوه اندازه  یدینکته کل  جا،نیدر ا
از   .میکن   فیها تعرفاصله در مورد مجموعه  یریگاندازه  کی  دیاز نقاط داده است، با  یامجموعه

ها  خوشه   نیابه بتش عدم   یریگعدم ادغام دو خوشه بر اساس اندازه   ایدر مورد ادغام    میتصم رو،  این
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  ف ی را تعر ریفواصل ز  میتوانی، م𝐶𝑗و   𝐶𝑖  یبه عنوان مثال، با توجه به خوشه ها .شودی گرفته م
 :میکن 

,𝑑𝑚𝑖𝑛(𝐶𝑖 ترین فاصله:  کم ▪ 𝐶𝑗) = 𝑚𝑖𝑛𝑥𝜖𝐶𝑖,𝑧𝜖𝐶𝑗𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥, 𝑧) 

𝑑𝑚𝑎𝑥(𝐶𝑖 بیشترین فاصله:  ▪ , 𝐶𝑗) = 𝑚𝑎𝑥𝑥𝜖𝐶𝑖,𝑧𝜖𝐶𝑗𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥, 𝑧) 

𝑑𝑎𝑣𝑔(𝐶𝑖 میانگین فاصله: ▪ , 𝐶𝑗) = 1|𝐶𝑖||𝐶𝑗| ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥, 𝑧)𝑧𝜖𝐶𝑗𝑥𝜖𝐶𝑖  

شود. حداکثر فاصله  یم  نییها تعنمونه آن  نیکتریدو خوشه توسط دو نزد  نیفاصله ب  ترینکم
ها در هر دو فاصله توسط همه نمونه  نیانگیشود. می م  نییها تعدورتر از خوشه   توسط دو نمونه

  شوند،یم  یریگاندازه  𝑑𝑎𝑣𝑔  ای  𝑑𝑚𝑖𝑛  ،𝑑𝑚𝑎𝑥که فواصل خوشه با    یشود. هنگامیم  نییخوشه تع
هر یک   .ندیگویم  3یانگین م-پیوند  ای  2کامل-وندیپ ،  1ی تک-وندیپ   بیمربوطه را به ترت  تم یالگور

 نشان داده شده است.  7-8از این پیوندها در شکل  

 
 مراتبی تجمیعی بندی سلسلهالگوریتم خوشه .6-8شکل 

 
1 single-linkage 

2 complete-linkage 

3 average-linkage 
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موارد دو خوشه را به عنوان فاصله    نیکترینزد  نیفاصله ب  تکیوندیپ.  وندیمختلف پ  یهاروش  .7-8شکل  

ب  حالت دو  نیدورتر  نیکامل فاصله ب-وندی. پردیگ یها مآن خوشه  نیب به عنوان فاصله  را  آن    نیخوشه 
پردیگ یها مخوشه ب  نیانگیم  یانگین،م  وندی.  ب  نیفاصله  فاصله  عنوان  به  را  دو خوشه  موارد  آن    نیتمام 
 .ردیگ یها مخوشه
,𝑎}مجموعه داده با توجه به  مثال. 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒}  با   نگار وارهدرخت  ک یخواهیم می ر، یفاصله ز  س یماترو
  𝒆 𝒅 𝒄 𝒃 𝒂 : می کامل بساز -وندیپ  یراتبمسلسله یبند خوشه

11 6 3 ۹ ۰ 𝑎 

1۰ 5 7 ۰ ۹ 𝑏 

2 ۹ ۰ 7 3 𝑐 

8 ۰ ۹ 5 6 𝑑 

۰ 8 2 1۰ 11 𝑒 

دو خوشه    نیمحاسبه فاصله ب  یبرا   ریز   معادله   یعنی،  "بیشترین فاصله  "معادله کامل از  -وندیپ  یبند خوشه 𝐶𝑗  و𝐶𝑖 کندیاستفاده م : 𝑑𝑚𝑎𝑥(𝐶𝑖 , 𝐶𝑗) = 𝑚𝑎𝑥𝑥𝜖𝐶𝑖,𝑧𝜖𝐶𝑗𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥, 𝑧) 

,𝑎}مجموعه داده با توجه  .1 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒} های اولیه برابر است با: خوشه 𝐶1: {𝑎}, {𝑏}, {𝑐}, {𝑑}, {𝑒} 
  𝒆 𝒅 𝒄 𝒃 𝒂 دهد: یرا نشان م 𝐶1مختلف در   یهاخوشه  نیفواصل ب  ریجدول ز  .2

11 6 3 ۹ ۰ 𝑎 

1۰ 5 7 ۰ ۹ 𝑏 

2 ۹ ۰ 7 3 𝑐 

8 ۰ ۹ 5 6 𝑑 

۰ 8 2 1۰ 11 𝑒 

را ادغام   {𝑒}و     {𝑐}رو،  از این  است.   {𝑒}و     {𝑐}  ی هاخوشه  نیدر جدول فوق، حداقل فاصله، فاصله ب
 کنیم. می
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:𝐶2 ها برابر است با:بر این اساس، مجموعه جدید خوشه {𝑎}, {𝑏}, {𝑑}, {𝑐, 𝑒} 
,𝑐}فاصله   .3 𝑒} کنیم: های دیگر محاسبه میاز خوشه را 𝑑𝑖𝑠𝑡({𝑐, 𝑒}, {𝑎}) = max{𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑐, 𝑎), 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑒, 𝑎)} = max{3,11} = 11 𝑑𝑖𝑠𝑡({𝑐, 𝑒}, {𝑏}) = max{𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑐, 𝑏), 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑒, 𝑏)} = max{7,1۰} = 1۰ 𝑑𝑖𝑠𝑡({𝑐, 𝑒}, {𝑑}) = max{𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑐, 𝑑), 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑒, 𝑑)} = max{۹,8} = ۹ 

,𝒄 دهد.یرا نشان م 𝐶2مختلف در   یهاخوشه  نیفواصل ب  ریجدول ز بر این اساس،  𝒆 𝒅 𝒃 𝒂  
11 6 ۹ ۰ 𝑎 

1۰ 5 ۰ ۹ 𝑏 

۹ ۰ 5 6 𝑑 

۰ ۹ 1۰ 11 𝑐, 𝑒 

را    {𝑑}و     {𝑏}رو،  از این  است.  {𝑑}و     {𝑏}  یهاخوشه  نیدر جدول فوق، حداقل فاصله، فاصله ب
 کنیم. ادغام می

:𝐶3 ها برابر است با:بر این اساس، مجموعه جدید خوشه {𝑎}, {𝑏, 𝑑}, {𝑐, 𝑒} 
,𝑏}فاصله   .4 𝑑} کنیم: های دیگر محاسبه میرا از خوشه 𝑑𝑖𝑠𝑡({𝑏, 𝑑}, {𝑎}) = max{𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑏, 𝑎), 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑑, 𝑎)} = max{۹,6} = ۹ 𝑑𝑖𝑠𝑡({𝑏, 𝑑}, {𝑐, 𝑒}) = max{𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑏, 𝑐), 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑏, 𝑒), 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑑, 𝑐), 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑑, 𝑒)}= max{7,1۰,۹,8} = 1۰ 

,𝒄 دهد.یرا نشان م 𝐶2مختلف در   یهاخوشه  نیفواصل ب  ریجدول ز بر این اساس،  𝒆 𝒃, 𝒅 𝒂  
11 9 ۰ 𝑎 

1۰ ۰ 9 𝑏, 𝑑 

۰ 1۰ 11 𝑐, 𝑒 

,𝑏}و    {𝑎} ی هاخوشه نیدر جدول فوق، حداقل فاصله، فاصله ب 𝑑}   .رو، از این  است{𝑎}     و{𝑏, 𝑑}  
 کنیم. را ادغام می

:𝐶4 برابر است با:ها بر این اساس، مجموعه جدید خوشه {𝑎, 𝑏, 𝑑}, {𝑐, 𝑒} 
ادغام مآن  رو، از اینمانده است.    ی فقط دو خوشه باق .5 را با هم  خوشه منفرد    ک یو    میکنیها 

,𝑑𝑖𝑠𝑡({𝑎 : می . دار میدهیم  لیتمام نقاط داده را تشک یحاو 𝑏, 𝑑}, {𝑐, 𝑒})= max{𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑎, 𝑐), 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑎, 𝑒), 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑏, 𝑐), 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑏, 𝑒), 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑑, 𝑐), 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑑, 𝑒)}= max{3,11,7,1۰,۹,8} = 11 
 . دهدیرا نشان م  یمراتب سلسله یبند خوشه نگاروارهدرخت  8-8شکل  .6
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 شده مثال ارائه یمراتب سلسله یبندنگار خوشهوارهدرخت  .8-8شکل 

 مراتبی تقسیمیبندی سلسلهخوشه

  شودی خوشه شروع م  کیموارد در    یِبا همه  یم یتقس  یبندخوشه  ،یعیتجم   یبندبرخالف خوشه 
که هر    یتا زمان  کند،یم  میتر تقستر و کوچککوچک   یهاآن را به خوشه  یو به صورت بازگشت

  ی کار دشوار  یبنددر هر مرحله از خوشه  ،نهیبه  میتقس  تنافی.  ردیمورد در خوشه خودش قرار گ
 .کندی استفاده م  ی(اکتشاف)  1ابتکاری  کردی رو  کیاز    ی،م ی تقس  یبندخوشه  رو،از این  .است

شود. قطر  ی قطر انتخاب م  نیشتریبا ب  یاخوشه  ،یبندهر مرحله از خوشه  دربر این اساس،  
 اینمونه  تمیالگور  رو،از اینآن است.    نمونهدو    هر  نیب  (عدم تشابه)فاصله    نیخوشه بزرگتر  کی

 نیدر خوشه دارد. ا  هانمونه  ری را با سافاصله متوسط    نیشتریکند که بیم  دایخوشه پ  نیرا در ا
شود که همه ی تکرار م   یروند تا زمان  نیاکند.  ایجاد میخود را    تقسیمی مورد، گروه    نیترمشابه ریغ

  )با   k-means  یبندخوشه  ،یم یتقس  یبند، خوشه اساسا.  رندیموارد در خوشه خودشان قرار بگ
k=2 کند. ی هر خوشه اعمال م  میمنظور تقسمراتب به( را در هر سطح از سلسله 

 ی بندخوشه  وجود دارد.  DIANA  تمیالگوربا عنوان    مییتقس  یبنداز خوشه   یسازاده یپ  کیتنها  
  تمینسبت به الگور  یترکم  نهیهز  یحاسباتو از نظر م  ردیگی مورد استفاده قرار م  شتریب  یتجمع

DIANA را    شوندی انجام م  یسلسله مراتب   یبندخوشه  ابتدایِکه در    یحال، اشتباهات نیدارد. با ا
  افتن یممکن است در    یعیتجم   یبندکه خوشه  یدر حالین،  برطرف کرد. بنابرا  ترن ییدر پا  توانینم 

بزرگ بهتر عمل   یهاخوشه  افتنیدر    ممکن است  DIANAکوچک بهتر عمل کند،    یهاخوشه
 کند.

 DIANA الگوریتم
 در زیر آمده است:  DIANAطرح کلی الگوریتم  

 شود.  م یتقس  𝐶𝑗و   𝐶𝑖  یقرار است به خوشه ها 𝐶𝑙فرض کنید که خوشه    .1مرحله   

 
1 heuristic approach 
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𝐶𝑖اگر داشته باشیم:    .2مرحله  = 𝐶𝑙   و𝐶𝑗 = ∅ . 
𝑥  یهر ش  یبرا  .3مرحله  ∈ 𝐶𝑖: 

 . دیمحاسبه کن   گرید  اءیرا تا تمام اش  𝑥فاصله    نیانگیتکرار، م  نیاول  یبرا)آ(:  
𝐷𝑥 زیر را انجام دهید: مانده، محاسبه  ی باق  یتکرارها  یبرا)ب(:   = 𝑎𝑣𝑔{𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥, 𝑦): 𝑦𝜖𝐶𝑖} − 𝑎𝑣𝑔{𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥, 𝑦): 𝑦𝜖𝐶𝑗} 

 
𝐷𝑥چین( گین خط)میان- )میانگین خط ممتد( .9-8شکل  = 

   .4مرحله 
 .دیمنتقل کن   𝐶𝑗با حداکثر فاصله متوسط را به    شیتکرار،    نیاول  یبرا)آ(:  

در    𝑥  یش  کیمانده،  ی باق  یتکرارها  یبرا)ب(:    آن    یبرا  𝐷𝑥که    دیکن   دایپ  𝐶𝑖را 

𝐷𝑥است. اگر    نیبزرگتر >  .دیمنتقل کن   𝐶𝑗را به   𝑥باشد،    ۰
شوند.   یمنف 𝐷𝑥 یهاکه تمام تفاوت  یتا زمان دیرا تکرار کن  4( ب) و 3 )ب(مراحل .5  مرحله
 شود.یم  میتقس  𝐶𝑗و    𝐶𝑖به   𝐶𝑙سپس  
تا 1خوشه را طبق مراحل    نی . سپس ادیقطر را انتخاب کن   نیشتریخوشه کوچکتر با ب  .6مرحله  

 .دیکن   میتقس  5
 . واحد داشته باشند  یش  کی ها فقط  که همه خوشه  یتا زمان دیرا تکرار کن   6مرحله    .7مرحله 
,𝑎}مجموعه داده  با توجه به    مثال. 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒}    با    نگار وارهدرخت   ک یخواهیم  می  ر،یفاصله ز  سیماترو
  𝒆 𝒅 𝒄 𝒃 𝒂 م: ی بساز  DIANAبا استفاده از الگوریتم  یمراتبسلسله یبند خوشه

11 6 3 ۹ ۰ 𝑎 

1۰ 5 7 ۰ ۹ 𝑏 

2 ۹ ۰ 7 3 𝑐 

8 ۰ ۹ 5 6 𝑑 

۰ 8 2 1۰ 11 𝑒 

𝐶𝑙در ابتدا داریم:  .1 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒} :همچنین . 
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  𝐶𝑖 = 𝐶𝑙  و𝐶𝑗 = ∅ 
 سازی: تقسیم  .2

 )آ(: تکرار اولیه. 
 .میمحاسبه کن   𝐶𝑖در    اءیاش  ریرا با سا  𝐶𝑖در    اءیعدم تشابه اش  نیانگیم

= : 𝑎میانگین عدم تشابه   1
4 (𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑎, 𝑏) + 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑎, 𝑐) + 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑎, 𝑑) + 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑎, 𝑒))= 1

4 (۹ + 3 + 6 + 11) = 7.25 

 به همین ترتیب داریم: 
𝑏میانگین عدم تشابه   = 7.75 
𝑐میانگین عدم تشابه   = 5.25 
𝑑 میانگین عدم تشابه   = 7.۰۰ 
𝑒 میانگین عدم تشابه   = 7.75 

ها،  از آن  یکیوجود دارد. برای آن  متناظر    شیاست و دو    7.75فاصله    نیانگیم  نیباالتر
𝐶𝑖 : می. اکنون دارمیکن ی منتقل م  𝐶𝑗به    انتخاب کرده و  را  𝑏  ما  .میکن ی انتخاب م   دلخواهطور  به = {𝑎, 𝑐, 𝑑, 𝑒} , 𝐶𝑗 = ∅ ∪ {𝑏} = {𝑏} 

 مانده. )ب(: تکرارهای باقی
𝐷𝑎 تکرار.  دومین • = 1

3 (𝑑(𝑎, 𝑐) + 𝑑(𝑎, 𝑑) + 𝑑(𝑎, 𝑒)) − 1
1 (𝑑(𝑎, 𝑏)) = 2۰

3 − ۹ = −2.33 𝐷𝑐 = 1
3 (𝑑(𝑐, 𝑎) + 𝑑(𝑐, 𝑑) + 𝑑(𝑐, 𝑒)) − 1

1 (𝑑(𝑐, 𝑏)) = 14
3 − 7 = −2.33 𝐷𝑑 = 1

3 (𝑑(𝑑, 𝑎) + 𝑑(𝑑, 𝑐) + 𝑑(𝑑, 𝑒)) − 1
1 (𝑑(𝑑, 𝑏)) = 23

3 − 7 = ۰.67 𝐷𝑒 = 1
3 (𝑑(𝑒, 𝑐) + 𝑑(𝑒, 𝑐) + 𝑑(𝑒, 𝑑)) − 1

1 (𝑑(𝑒, 𝑏)) = 21
3 − 7 = ۰ 𝐷𝑑  است و    نیبزرگتر𝐷𝑑 >  اکنون  .میکن یمنتقل م  𝐶𝑗را به    𝑑 ن،ی. بنابرا۰

𝐶𝑖 :میدار = {𝑎, 𝑐, 𝑒} , 𝐶𝑗 = {𝑏} ∪ {𝑑} = {𝑏, 𝑑} 
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𝐷𝑎 تکرار.سومین   • = 1
2 (𝑑(𝑎, 𝑐) + 𝑑(𝑎, 𝑒)) − 1

2 (𝑑(𝑎, 𝑏) + 𝑑(𝑎, 𝑑)) = 14
2 − 15

2 = −۰.5 𝐷𝑐 = 1
2 (𝑑(𝑐, 𝑎) + 𝑑(𝑐, 𝑒)) − 1

2 (𝑑(𝑐, 𝑏) + 𝑑(𝑐, 𝑑)) = 5
2 − 16

2 = −13.5 𝐷𝑒 = 1
2 (𝑑(𝑒, 𝑐) + 𝑑(𝑒, 𝑐)) − 1

2 (𝑑(𝑒, 𝑏) + 𝑑(𝑒, 𝑑)) = 13
2 − 18

2 = −2.5 

 .میدهیم   لیرا تشک  𝐶𝑗و   𝐶𝑖  یهاو خوشه  توقف کرده  نیهستند. بنابرا  یهمه منف

𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟(𝐶𝑖) :میکن یها را محاسبه مقطر آن  ،𝐶𝑗و   𝐶𝑖  میتقس  یبرا .3 = max {𝑑(𝑎, 𝑐), 𝑑(𝑎, 𝑒), 𝑑(𝑐, 𝑒)} = max {3,11,2} = 11 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟(𝐶𝑗) = max {𝑑(𝑏, 𝑑)} = 5 

ا ب  یخوشه  بنابرا  𝐶𝑖قطر    نیشتری با  اکنون    نیاست.  تقس  𝐶𝑖ما  با گرفتن میکن یم   میرا   .  𝐶𝑙 = {𝑎, 𝑐, 𝑒}  شود. یبه خواننده سپرده م  نیبه عنوان تمر  ماندهیمحاسبات باق 

 مراتبی  های سلسلهبندیپیچیدگی زمانی خوشه

در مرحله    دیبا  تجمیعی  تمیور الگ  کیکه    یاحتمال  یهاتعداد ادغام  از این رو،  م،ینقطه داده دار  𝑁  دیمتفاوت هستند. فرض کن   اریخود بس  یمحاسبات  یازهایدر ن  یم یو تقس  تجمیعی  هایتکنیک
𝑁(𝑁−1)  رد یاول در نظر بگ

خوشه به   کیبا هم ادغام کرد تا    توانیاست )هر دو نقطه داده را م  2
𝑁شود(. در مجموع    لیاندازه دو تشک − خوشه    کاملِ  مراتبِانجام شود تا سلسله  دیادغام با  1

طور کلی، رویکرد  به  در نظر گرفته شود.  دیبا  احتمالی  ِ ادغام  𝑂(𝑁3)مجموع  ساخته شود و در  
که آیا بعد از   دارد   به این  گیاست که بست  𝑂(𝑁2𝑙𝑜𝑔𝑁)یا    𝑂(𝑁3)تجمیعی به زمانی که نیاز دارد  

  ی هامیتعداد تقس  ها محاسبه شود یا خیر. در مقابلهر ادغام باید تمام فواصل بین همه خوشه
 𝑂(2𝑁)  ،گرفته شوددر مرحله اول در نظر    ییبه تنها  دیاب  یم یتقس  تمیالگور  کیدر  که    یممکن 
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در نظر    نهیبه  میتقس  افتنی  ی ممکن را برا  میکه هر تقس  یم یتقس   یهاتم یالگور  ن،یبنابرا  است.
 هستند.  1نشدنی رامداده با اندازه متوسط    یهامجموعه  یبرا  رند،یگی م

 مراتبی سلسله بندیخوشهمزایا و معایب 

 ا مزای

 ها نیست. مشخص کردن تعداد خوشهبه    نیازی ▪

 به شما بدهد.  یدیتواند اطالعات مفی منگار،  وارهدرخت ▪

 سازی آن آسان است. درک و پیاده ▪

 معایب  

 مختلف حساس است.   یهااسیها در مقبه داده ▪

 ی زیادی دارد. هزینه  بزرگ  یهامجموعه دادهاز منظرِ محاسباتی در   ▪

 به موارد دورافتاده حساس است.  ▪

 دهد.حل را میندرت بهترین راه  به ▪

از    یهاتعداد خوشه   نیی بزرگ، تع  یهابا مجموعه داده ▪ دشوار    نگاروارهدرختمناسب 
 است.

 ی چگال  بر یمبتنبندی  خوشه
با شکل دلخواه   ییهاخوشه  افتنیاست که قادر به    ی، روشچگالیبر    یمبتن   یبندخوشه  کردیرو

در خوشه    تیاختصاص عضو  یبرا  هانمونه   یز چگالا  داست،یهمانطور که از نام آن پو    است
  یهاع یتوز  یبا چگال  توانی را م  یبندساختار خوشه   ندن کیفرض مها  این الگوریتم.  کندی استفاده م
ها  نمونه  نیب  ارتباط  ،یچگال  برمبتنی  یبندخوشه  یهاتم یبه طور معمول، الگورکرد.    نیینمونه تع

 . دهندی ها را گسترش م، خوشهارتباطقابل    یهابا افزودن نمونهو    کرده  یابیارز  یرا از منظر چگال
آن را به عنوان تعداد   میتوانیوجود دارد، اما م  یچگال  یریگاندازه   یبرا  یمختلف  یهاروش 
که    یژگیو  یاز فضا   یمناطق  ،توان گفتی. ممیکن   فیتعر  یژگیو   یِفضا  حجمِ  در واحدِ   هایِنمونه
  ی باال هستند، در حال  یچگال  یدارا  اند(قرار گرفتهبه هم    کینزد)  هستند  یادیز  هاینمونه  یوحا

کم   یچگال  یندارند، دارا  یمورد  چیه  ایهستند    یموارد کم   یکه حاو  یژگیو  یاز فضا  یکه مناطق
با    یبا مناطق  همجموعه داد  کی در    زیمتما  یهاکه خوشه  کندیم  انیب  نجایهستند. شهود ما در ا

م  یچگال داده  نشان  با چگال  و  شوندیباال  مناطق  م  یبا  جدا  از هم  الگورشوندیکم    یهاتمی. 
ها  و آن  رندیبگ  ادیباال را    یبا چگال  زیمناطق متما  نیتا ا  کنندی تالش م  یبر چگال  یمبتن   یبندخوشه

 
1 intractable 
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. خوب دارند یژگیو  نیچند یبر چگال ی مبتن  یبندخوشه یهاتمیکنند. الگور افرازها را به خوشه
تواند  یمدارد و  ازین یاصل یها از مجموعه داده پویش کیفقط به  یبر چگالین مبت تمیالگور کی
اینکند.    تیریرا مد  زینو بر  این  ها  تعداد خوشهها،  عالوه   چراکه  ست،ین  ازین  روش مورددر 

  یی ها را شناساخوشهتعداد  طور خودکار  به  توانندی م  یچگالبر  یمبتن   یبندخوشه  یهاتم یالگور
 کنند.

بر  یمبتن   یبندخوشه  یهاتمیالگور  ،یسنت  یبندخوشه  یهاتمیاز الگور  گرید  یاریبسبرخالف  
  دورافتاده نقاط    ،یبر چگالیمبتن  یبندرا دارند. در خوشه  دورافتادهمقابله با موارد    ییتوانا  یچگال

  جه یتعلق دارند و در نت  )خلوت(  که به مناطق پراکنده  شوندی در نظر گرفته م  هایینمونهبه عنوان  
  جاد یا  یمتفاوت  یهاسم یاز مکان  هانمونه  ریبا سا  سهیکه در مقا  شوندیشهود م  نیا  جادیباعث ا

 .شوندی م
در ادامه این است که    DBSCAN  یبر چگالیمبتن   یبندروش خوشهترین  و رایج   نیترمحبوب

 پردازیم بخش به تشریح آن می 

 DBSCANالگوریتم 

DBSCAN  ک ی نمونه را با    یهاع یتوز  یاست که چگال  یچگالبر  مبتنی  یبندخوشه  تمیالگور  ک ی 
,𝜀)  "یگ یهمسا"جفت پارامتر   𝜇  )تمیدرک الگور  یبرا.  کندیمشخص م  DBSCANد ی، ابتدا با 

موارد    یها و جستجوداده  نمونه از  کیبا انتخاب    تمیالگور.  دیابرپارامتر را درک کن این دو  دو  
  𝜇  ابرپارامتراست.    (𝜀)   لونی اپس  برپارامتر شعاعا  نیشود. ایشعاع جستجو شروع م  کیدر    گرید

را مشخص    ایجاد شودداشته باشد تا خوشه    دیخوشه با  کیحداقل تعداد نقاط )موارد( را که  
  𝜇حداقل موارد    یمورد خاص دارا  کیاست. اگر    حیعدد صح  کی  𝜇  ابرپارامتر  نیکند. بنابرای م

 شود.ی در نظر گرفته م  مرکزیقطه  ن  کیخود باشد، آن مورد    لونیدر داخل شعاع اپس

𝐷با توجه به مجموعه داده  = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚}  میکن ی م   فیرا تعر  ریز  میمفاه : 
• 𝜺-:همسایگی  𝜀-یگ یهمسا  𝑝𝜖𝐷    با می  𝑁𝜀(𝑝)که  داده  زیر  نمایش  به صورت  شود، 

𝑁𝜀(𝑝) شود:تعریف می  = {𝑞𝜖𝐷|𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝, 𝑞) ≤ 𝜀} 
،  مرکزی  نقطهاش به عنوان  ی گیبسته به همسا  𝐷در    نمونههر    هسته:  طنقاخصوصیات   •

  ش یاست اگر ب  مرکزی  نقطه  کی  𝑝  نمونه  کیشود.  یم  یبندطبقه  زینو  نقطه  ای  یمرز  نقطه
  ی گ یهمسا𝜀در داخل  نمونه    𝜇کمتر از    𝑝خود داشته باشد. اگر    یگیهمسا-𝜀در    نمونه   𝜇از  

به عنوان   𝑝نباشند، آنگاه    مرکزی  هاینمونه آن    گانیااز همس  کی  چیداشته باشد و هخود  
  دهینام  یمرز  نمونه   ک ی  𝑝صورت،   نیا  ر ی. در غشودی م یبندطبقه  دورافتاده  ای  ز ینو  نمونه

 شود.ی م



 
 فصل هشتم: یادگیری غیرنظارتی                                                                             377

 

  یابیقابل دست 𝑝𝜖𝐷 نمونهاز  مایمستق 𝑞𝜖𝐷  نمونه کی : به چگالی  دستیابیقابل مستقیما   •
𝑝با    واست   ⊳ 𝑞  اگر و تنها اگر، دشوینشان داده م ،|𝑁𝜀(𝑝)| ≥ 𝜇   و𝑞𝜖𝑁𝜀(𝑝). 

𝑝با    وهستند    متصل به چگالی  𝑞و    𝑝  نمونهدو    :متصل به چگالی • ⋈ 𝑞  شود،  ینشان داده م
,𝑥1)  یااگر دنباله 𝑥2, … , 𝑥𝑚  که  یوجود داشته باشد به طور  هانمونه( از: ∀𝑥𝑖: |𝑁𝜀(𝑝)| ≥ 𝜇  و 𝑝 ⊲ 𝑥1 ⊲ ⋯ ⊳ 𝑥𝑚 ⊳ 𝑞. 

  ف یتعر  یمتصل به چگال  هاینمونهاز    یخوشه به عنوان مجموعه حداکثر  کی  خوشه: •
 ک ی،  DBSCANشده است. در    لیتشک  یمرز  هاینمونهو    مرکزی  هاینمونهشود و از  ی م

  نمونه   کیخوشه تعلق داشته باشد.    نیتواند به چندی م  هانمونه  بی بسته به ترت  یمرز  نمونه
𝐶  رمجموعهیز  کی  .ندیگویم  دورافتادهتعلق ندارد و به آن    یاوشهخ  چیبه ه  زینو ⊆ 𝐷  

 شود:ی م  دهیباشد، خوشه نام  داشته  ریاگر دو شرط ز

:𝑝 𝜖 𝐶∀ بیشینگی: .1 𝑝, ∀𝑞 𝜖 𝐶: 𝑝\𝐶:¬𝑝 ⋈ 𝑞 

:𝑝,𝑞 𝜖 𝐶∀  همبندی: .2 𝑝 ⋈ 𝑞 
DBSCAN  بذر   ستی به نام ل  یااز ساختار داده  S   نمونهاز    یامل مجموعهکند که شای استفاده م  

  نمونه   کی  یبه طور تصادف   DBSCANخوشه،    کیساخت    یگسترش خوشه است. برا   یدانه برا
دهد. ی قرار م   S  یخال  ستیدر ل   هیاول  یعنوان مقداردهکند و آن را به  ی پردازش نشده را انتخاب م

 𝑝را در    محدوده-𝜀  یجووکند و پرسیاستخراج م  𝑆را از    𝑝  نمونه   کیمداوم    ورسپس، به ط
هستند و اگر تا کنون   یابیقابل دست  𝑝از    مایکند که مستق  دای را پ  هایینمونهدهد تا  ی انجام م

است، ساخت    یخال  𝑆دانه    ستیکه ل  یدهد. هنگامی قرار م  𝑆ها را در  پردازش نشده باشند، آن 
که همه   یزمانگسترش تا   ندیکل فرآ.  شودی آغاز م   دیخوشه جد  کیخوشه کامل شده و ساخت  

 شود.یشوند تکرار م  یگذار برچسب  هانمونه
  یترق یدق شیتا نما میریگیرا به عنوان مثال در نظر م 1-8هندوانه در جدول   مجموعه داده

𝜀)   یگیهمسا  یپارامترهاابرکه    دی. فرض کن میارائه ده = ۰.11, 𝜇 = کردن    دای( باشد. ما با پ5 𝜀-م  یبرا  یگیهمسا نمونه شروع  بتوان  میکن ی هر  را    هسته )مرکزی(  هاینمونهمجموعه    م یتا 
 :میکن   ییشناسا

Ω = {𝑥3, 𝑥5, 𝑥6, 𝑥8, 𝑥۹, 𝑥13, 𝑥14, 𝑥18, 𝑥1۹, 𝑥24, 𝑥25, 𝑥28, 𝑥2۹} 
تا  م یدهیبسط مرا و آن   میکن یانتخاب م بذرعنوان هسته را به  نمونه کی یطور تصادفسپس، به

ا  یبا چگال  دستیابیقابل    یهانمونه  یِهمه شود.  شامل  تشک  کیها  نمونه  نیرا  را    لیخوشه 
انتخاب شده   بذربه عنوان    𝑥8  مرکزی  نمونه   دیفرض کن   ت،یکلدهند. بدون از دست دادن  ی م

𝐶1 است:   شده  دیتولصورت زیر  بهخوشه    نیاول  رو،از ایناست،   = {𝑥6, 𝑥7, 𝑥8, 𝑥1۰, 𝑥12, 𝑥18, 𝑥1۹, 𝑥2۰, 𝑥23} 
 :کندیحذف م  Ω را از  𝐶1در    یاصل  هاینمونهتمام   DBSCANپس از آن،    
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Ω = Ω\𝐶1 = {𝑥3, 𝑥5, 𝑥۹, 𝑥13, 𝑥14, 𝑥24, 𝑥25, 𝑥28} 
  بذر،   شده به عنوانبروزرسان   Ωاز    گریهسته د  نمونه  کی  یبا انتخاب تصادف  یسپس، خوشه بعد 

نداشته باشد. شکل    جودو  Ωدر    یگریشود که عنصر دی تکرار م  یروند تا زمان  نیشود. ای م  دیتول
، سه خوشه  𝐶1دهد. عالوه بر  ی مختلف را نشان م   یشده در دورها  دیتول  یهاخوشه  11-8

𝐶2 اند:شده  دیتولنیز    گرید = {𝑥3, 𝑥4, 𝑥5, 𝑥۹, 𝑥13, 𝑥14, 𝑥16, 𝑥17, 𝑥21} 𝐶3 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥22, 𝑥26, 𝑥2۹} 𝐶4 = {𝑥24, 𝑥25, 𝑥27, 𝑥28, 𝑥3۰}. 

 
به    𝑞و    𝑝  )ب(است.    یابیقابل دست  𝑝از    م یبه طور مستق  𝑞  ( آ)  .DBSCANمفاهیم    .10-8شکل  

  ی مرز  نمونه)سبز(    𝑏است،    ی )هسته( مرکز  نمونه   ک ی )قرمز(    𝑎  نمونه  )ج(.  هستند  متصل به چگالی 
در حال حاضر در    DBSCANگسترش خوشه.    یبرا  𝑆دانه   ستیل )د(است.    زینو  نمونه(  اهی)س  𝑐است، 

  𝑏و   𝑎 هاینمونه.  ردیگ یقرار م  یبررس  مورداستخراج شده و    𝑆از   𝑝 نمونهاست.    𝐶2حال ساخت خوشه 
 .رندیگ یقرار م  𝑆در   نیشوند و بنابرایقرار دارند پردازش نم 𝑝  یگیکه در همسا
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𝜇با    DBSCAN  تمیالگور  ج ینتا  .11-8شکل   = 𝜀و    5 =   ب ترتی   به''  ∗''   ،''◦ ''•''، ''  ینمادها.  ۰.11
دار،  نیهستند . خطوط چ   زدار ینو   یهاو نمونه   مرکزی  ریغ  هاینمونه  ،)هسته( مرکزی    هاینمونهدهنده  نشان
 . دهدیها را نشان مخوشه

 DBSCAN مزایای

 است.  ینسبت به موارد دورافتاده قو  رو ، از ایندارد  زینو  ی به ناممفهوم  •

 ها از قبل ندارد. نیازی به تعیین تعداد خوشه •
 DBSCAN معایب

 .کند  یبندخوشه  یرا به خوب  یدر چگال  ادیز  یهابا تفاوت  یاداده  مجموعه  تواندینم  •

  ،هستند  دستیابیخوشه قابل    کیاز    شی که از ب  ینقاط مرز  نی. بنابراستی ن  یکامال قطع •
 از هر خوشه باشند.  یتوانند بخشی م

 DBSCANپیچیدگ  زمان و فضا در الگوریتم 

 𝑂( ی گیهمسا-𝜀نقاط در  افتنی ی× زمان برا m)برابر    DBSCAN تمیالگور یزمان یدگیچیپ
حال، در   نیااست. با  𝑂(𝑚2)  ی دگیچی پ نیحالت، ا نیتعداد نقاط است. در بدتر 𝑚است که  
  ی اب یدرختان امکان باز-kdمانند    ساختارهاییداده(،  یدوبعد  یبعد )مخصوصا فضا کم   یفضاها 
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  ی زمان یدگیچیو پ کنندینقطه مشخص را فراهم م کیاز  نیفاصله مع کیدر  نقاطکارآمد همه 
 یبرا  ی ، حتDBSCAN  ازیمورد ن  ی. فضاشودکم  در حالت متوسط    𝑂(𝑚𝑙𝑜𝑔𝑚)تا    تواندی م

هر نقطه،   یها برااز داده  یالزم است فقط مقدار کم   رایاست، ز  𝑂(𝑚)با ابعاد باال،    یهاداده
توجه نگهداری شود.    زینقطه نو  ای، مرز  مرکزهر نقطه به عنوان    ییاسابرچسب خوشه و شن   یعن ی

ته  در نظر گرف  نجایدر ا  ایاش  نیب  تشابه  معیارهای  یزمان  یدگیچیاست که پ  ضرورینکته    نیبه ا
  یی نها  یدگ یچی، پباشد  Ψ  یزمان   یدگیچیپ  یدارا  ایاش  نیتشابه ب  اریمع  نکهینشده است. با فرض ا

DBSCAN برابر 𝑂(Ψ𝑚2)  ای  𝑂(Ψ𝑚𝑙𝑜𝑔𝑚)  .است 
 پایتون  بابندی  خوشه

 k-meansبندی خوشه 

 هاخانهوارد کردن کتاب
In    [1]: import matplotlib.pyplot as plt 

import numpy as np 

from sklearn.cluster import KMeans 

 هاسازی داده آماده 

 numpy  هیآرا  ک ی  دییای. بمی کن   یبندخوشه  میخواهیاست که م  ییهاداده  یسازآماده  یمرحله بعد
 .میکن   جادیستون ا  2و    فیرد  2۰از  

In    [1]: X = np.array([[1,3], 

     [11,16], 

     [16,10], 

     [20,10], 

     [35,23], 

     [75,78], 

     [69,82], 

     [63,75], 

     [65,70], 

     [83,98], 

     [71,96], 

     [25,18], 

     [18,5], 

     [92,98], 

     [67,67], 

     [5,3], 

     [13,17], 

     [19,16], 

     [24,10], 

     [30,45]]) 
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 هامصورسازی داده 

. برای این  کنیم  مشاهدهای را  توانیم خوشهترسیم کنیم و بررسی کنیم که آیا می بیایید این نقاط را  
 زیر را اجرا کنید:کد  کار  

In    [2]: plt.scatter(X[:,0],X[:,1], label='True Position',marker = 's') 

 
را تشکیل  شودطور که در شکل فوق مشاهده می همان از نقاط داده  اگر بخواهیم دو خوشه   ،

نقطه در   دوازده و یک خوشه از    راستسمت    باالنقطه در    هشتدهیم، احتماال یک خوشه از  
ما همین    K-meansبندی  ایجاد خواهیم کرد. بیایید ببینیم آیا الگوریتم خوشه  چپسمت    پایین

 کند یا خیر.کار را می 
 هاایجاد خوشه

 کنید:  اجرازیر را    کدی  با دو خوشه، به سادگ  K-means  بندیخوشه  اجرای الگوریتمبرای  
In    [4]: kmeans = KMeans(n_clusters=2) 

kmeans.fit(X) 

 هاتعداد خوشه   را به عنوان مقدار پارامتر  2عدد  کنید و  ایجاد می  KMeans در خط اول، یک شی
n_clusters    کنید. بعد، شما به سادگی باید متدارسال می fit را روی kmeans   فراخوانی کنید

 X آرایه ها در مثال دادهدر این  . ارسال کنید را به آن بندی کنیدخواهید خوشههایی که میهو داد 

 .ایجاد کردیم  هاآن  که قبال  هستند
 د.  نهای نهایی چه مقادیری از مرکز را دارحاال بیایید ببینیم که الگوریتم ایجاد شده برای خوشه

In    [3]: print(kmeans.cluster_centers_) 

Out [7]: [[18.08333333 14.66666667] 

 [73.125      83.        ]] 
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مختصات    ریمقاد  یاول حاو  فیرد  نجایا  در  .است  2×2به شکل    یدو بعد  هیآرا  کی  یخروج
مختصات    ریمقاد  یدوم حاو  فی( و رد 18.۰8333333،  14.16666667)   یعن یمرکز اول  

 ( است.73.125،  83.۰)  یعن ی  گریمرکز د
 :دیرا اجرا کن   ریز  کدداده،    اطنق  یهابرچسب   دنید  یبرا

In    [3]: print(kmeans.labels_) 

Out [7]: [0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0] 

نقطه   2۰اختصاص داده شده به    یهاعنصر مربوط به خوشه  2۰از    ی بعد  کی  ه یآرا  کی  یخروج
شوند و  ی استفاده م  هاخوشه  یهاناسه نشان دادن ش  یصرفا برا  1و    ۰  نجایدر ا  داده ما است.

 شد.ی نشان داده م  2ندارند. اگر سه خوشه وجود داشت، خوشه سوم با رقم    یاضیر  تیاهم   چیه
 هامصورسازی داده 

. میکن   مصورسازیها را  داده  ی بندو نحوه خوشه  م ینمودار رسم کن   یدوباره نقاط داده را رو  دییایب
ها  خوشه   نیب  میتا بتوان  میکن ی م   میشده ترسب اختصاص داده ها را به همراه برچس بار داده   نیا

 :دیرا اجرا کن   ریز  کد.  میقائل شو  زیتما

In    [2]: plt.scatter(X[:,0],X[:,1], c=kmeans.labels_, cmap='rainbow',marker = 's') 

ا مورد   نیدر اهمچنین    م،یکن ی م   میرا در مقابل ستون دوم ترس  X  هیما ستون اول آرا  نجایدر 
kmeans.labels_  به عنوان مقدار پارامتر    زیرا نc  میکن ی ها است، ارسال مکه مربوط به برچسب .

گذار  و برای نشان   نقاط داده مختلف  یانتخاب نوع رنگ برا  یبرا  ' cmap='rainbowپارامتر  
 صورت زیر است:خروجی به  .شده استارسال   'marker = 'sنقاط، پارامتر  

 
سمت چپ  نیینقطه پا دوازده، شودو در شکل فوق مشاهده می  رفتیتظار مهمانطور که ان

 اند.در یک خوشه قرار گرفتهمانده در سمت راست باال باهم  ی نقاط باقو    شده  بندیگروهباهم  
مرکز    تیموقع  م ین ی تا بب   م ی کن   مینقاط را به همراه مختصات مرکز هر خوشه ترس  دییایحاال ب

 :دیرسم نمودار اجرا کن   یرا برا  ریز  کد.  گذاردیم  ریثات  یبندچگونه بر خوشه
In    [2]: plt.scatter(X[:,0], X[:,1], c=kmeans.labels_, cmap='rainbow',marker = 's') 

plt.scatter(kmeans.cluster_centers_[:,0] ,kmeans.cluster_centers_[:,1], 

color='black',marker = '+') 
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 آید: بدست میرا  زیر    ینمودار خروج.  میکن میخوشه اجرا    3را با    K-means  متیالگور  بار دیگر،

 
   اند.هستند در کنار هم قرار گرفته  کیکه بهم نزد  ینقاط  ،که دوباره  دین یبی م

 scikit-learnهای دیگر با استفاده از کتابخانه  ها را با الگوریتمتوان این دادهبه عنوان تمرین می

مییم  بندی کرد.خوشه همچنین  استفاده کنید.  زیر  قطعه کدهای  از  پارامترهای  توان  توانید 
 بندی را تغییر داده و نتایج را مشاهده کنید.مختلف هر الگوریتم خوشه

 مراتن  سله بندی سلخوشه 

In    [4]: from sklearn.cluster import AgglomerativeClustering 

cluster = AgglomerativeClustering(n_clusters=2, 

affinity='euclidean', linkage='single') 

cluster.fit_predict(X) 

 DBSCANبندی خوشه 

In    [4]: from sklearn.cluster import DBSCAN 

clustering = DBSCAN(eps=3, min_samples=2).fit(X) 
clustering.labels_ 

 ی مدل مخلوط گاویس بندخوشه 

In    [4]: from sklearn import mixture 

model = mixture.GaussianMixture(n_components=2, 

covariance_type='full').fit(X) 

labels = model.predict(X) 
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 بندی استفاده کنیم؟ چه زمانی از خوشه
را بر    ایوظیفهشما چه    نیماش  یر یادگیمدل    ای  دیدهی انجام م   یق یکه چه نوع تحق  ستیمهم ن

در   دارد،  از خط،    کیعهده  در چرا که  .  نیاز خواهید داشت  یبندخوشه  یهاکیتکن   بهنقطه 
مواقع    یاریبس ابتدا)از  در  داده(حداقل  مجموعه  با  بدون   ییها،  عمدتا  و    هستند  ساختارکه 

الزمه    در پیوند با یکدیگر و  هاداده  یسازو آماده  یبندخوشهو    دیکن ی کار م اند،  بندی نشدهدسته
است    یسطح  یهال یاز تحل  ی ار یانجام بس  یآسان برا  یروش  یبند ر از آن، خوشه تمهم این کارند.  

  توانندی م  گرانمهیبدهد. به عنوان مثال، ب  ی مختلفهانهیزم  در  ع یبرد سر  کیبه شما    تواندی که م
  ان یمتقاض  یبرا  هیاول  سکیر  لیپروفا  ک یکنند و    یها را بررسبه سرعت عوامل خطر و مکان

 کنند.  جادیا
 یهاارزشمند از داده  یهانشی بدست آوردن ب  یبرا  ایخوشه  لیاز تحل  میتوانیلم داده، مدر ع
قرار    ییهادر چه گروه  یبندخوشه   تمیالگور  کینقاط داده در هنگام اعمال    نکهیا  دنیخود با د

  ندیتواند فرآی ها مداده  لیو تحل  هیو تجز  یبندخوشهبه عبارت دیگر،    .میاستفاده کن   رند،یگی م
  نیا  شود،ی انجام م   تمیتوسط الگور  یبندکه خوشه  ییجاداده شما را متحول کند. از آن  تی ریمد

  تواند ی که م دیها کشف کن را در داده یناشناخته قبل یهای همبستگ دیاحتمال وجود دارد که بتوان
   کمک کند.  دیجد  دگاهیاز د  یک چالش تجاریبه شما در برخورد با  

 کیعنوان  ها بهداده  یبنداز خوشه  دیتوانی م  شود،یاستخراج داده م  ای  یکاونوبت به داده  یوقت
  ی خاص  یهاخوشه   تیتقو  یبرا   ایها  داده  ع یدر مورد توز  نشیبدست آوردن ب   یابزار مستقل برا

م تحل  هیتجز  دیخواهیکه  ده  یرو  یشتریب   لیو  انجام  همچن دیاستفاده کن   د،یآنها  شما   ن ی. 
معلق    یهاپروژه   یسازمانده  ان،ی مشتر  سازماندهی جدید  یبرا  یاراز آن در هوش تج  دیتوانی م

مورد    هایپویش با به حداقل رساندن تعداد    یبند. خوشهدیاستفاده کن   گریمتعدد د  یهاو برنامه 
 کند.یکمک م  یبه کارآمدتر شدن داده کاو  ،هاداده  یجستجو  یبرا  ازین

شما انجام    پروژه و سازمان  یواند برات  یم  یاخوشه  لیکه تحل  یبزرگ  یبا وجود تمام کارها
نه چندان آن را  د،یهست قیعم  نشیبه دنبال ب  یوجود دارد که وقت ییزهایدهد، به همان اندازه چ

کند و یم  جادیرا ا  یمهم   یهاخود چالش  ی به خود  یبندخوشهبه عبارت دیگر، .  کندمی   مطلوب
  ی مشکل  نیبزرگتر  کند.یآل نم دهیا  لیتحل  و  هیو تجز  یادگیری ماشینتر  ده یچیپ  یکارها  یآن را برا

شما را به   یهااست که اگرچه در ابتدا داده  نیا  شودی مطرح م  یبندخوشه  یهاکه در اکثر روش
ها اوقات لزوما به خود داده  یمورد استفاده گاه  یهای استراتژ   کنند،یم  کیتفک  هارمجموعه یز

نم  موقع  شوند،ی مربوط  به  با  تی بلکه  رابطه  در  م  ریسا   آن  مربوط  مثال،    یبرا  .شوندی نقاط 
  ی متفاوت  اریبس  جینتا  تواندیم   د،یکن یم  م یکه تنظ  ییهابسته به تعداد گروه،  K-means  یبندخوشه

. عالوه کارکرد خوبی ندارد  شود،ی استفاده م  یکروریغ  یهابا خوشه  یداشته باشد و معموال وقت
  گذاردی م  ریثا ت جی بر نتا زین شوندی م میتنظ  یادفبه صورت تص   هامرکز جرم که  مساله نیا ن،یبر ا
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مشکل را حل کنند، اما نه   نیتوانند ایم  گرید  یهاتمیالگور  شود.  یمنجر به مشکالت  تواندیو م
 . نهیبدون هز
قابل    یدارد، اما به قدرت محاسبات   یترق یدق  جی نتا  دیبه تول  لیتما  یسلسله مراتب   یبندخوشه

روش به    ن ی. استیآل ندهیا  دیکن ی بزرگتر کار م  یهاکه با مجموعه داده  یدارد و زمان  ازین  یتوجه
با این    کند.  جادی نادرست ا  یهاتواند خوشهی م  جهیز حساس است و در نتین  دورافتاده  ریمقاد

آن را در   دیبلکه با  د،یاستفاده کن   یبنداز خوشه  دیکه هرگز نبا  ستین  یمعن   نیبه ا  هاحال، این
  یهاتیموقع ن،ی. همچن دیدهد، به کار ببریرا به شما م نشیو ب ریثا ت نیشتریبکه  یو زمان ییجا
 لکه به شما بدهد، ب  ینقطه شروع خوب  تواندینه تنها م  یبندوجود دارد که در آن خوشه  یادیز
  تر روشن   د،یبهبود بخش  ترقیعم   لیو تحل  هیبا تجز  توانی شما را که م  یهاهمهم داد  یهایژگیو
 :دیاستفاده کن   یبنداز خوشه  دیهستند که با  یاز مواقع   یفقط برخ  هانید. ان کمی 

  ریمانند ساه  :دیکن ی مجموعه داده بزرگ و بدون ساختار شروع م  کی   با  زمانی که •
  ردیرا بگ  یبزرگ  یها مجموعه داده  تواندی م  یبندخوشه،  غیرنظارتی  یریادگی  یابزارها

مزیت  کند.    یتر سازماندهل استفادهموارد قاب  بهها را به سرعت  و بدون آموزش، آن
 یبندخوشه   د،یستیگسترده ن  لیو تحل  هیتجز  کیاست که اگر به دنبال انجام    نیا  این امر

 شما بدهد.   یهادر مورد داده  را  ی عیسر  یهاپاسخ   ماتواند به شی م

اگر با   یحت  :شودی م  میکدام دسته تقس  ای شما به چند    یهاداده  دیدانی که نم   یزمان •
مورد    بندیدستهممکن است هنوز    د،یکن ی شروع م  ترافته ی ساختار  یهاه دادهمجموع

شما    یهاداده  یساز در آماده  یقدم عال  نیاول  یبندنظر شما را نداشته باشد. خوشه 
به پاسخ دادن به سواالت کل  ، چراکهاست  ادر مورد مجموعه داده شم   یدیشروع 

  رمجموعهیدو ز  دیکردیآنچه فکر مکه    دیمثال، ممکن است متوجه شو  ی کند. برای م
 بیشتر است.، در واقع  باشدمی   یاصل

  زمانهزینه و به  ازیاز حد ن شیشما ب یهاداده یسی نوه یو حاش یدست میکه تقس یزمان •
آل   ده یاگر ا  ،یدست  ی و سازمانده  یسینوهیکوچکتر، حاش  یمجموعه داده ها  یبرا  : دارد

امکان  ا  ریپذنباشد،  با  با  نیاست.    ی سینوه یشما، حاش  یهاداده   افزایشیشروع    حال، 
که استفاده    یتم یبسته به الگور)  یبند. خوشهشودی تر مسخت   یبه طور تصاعدها  آن
خاص    جیکمتر به نتا  چراکه  .شما را کاهش دهد  یسینوه یتواند زمان حاشیم  (،دیکن ی م

 توجه دارد.   یبندبه خود طبقه  شتریو ب دارد  عالقه 

از    یکیکه    نجاستیجالب انکته    :دیخود هست  یهادر داده  یهنجاربه دنبال نا  یوقت •
  هاتمیالگور  زیاد  ت یحساس  لیاست که به دل  نیا  یبندخوشه   یکاربردها  نیتربا ارزش 
داده عمل   یهایناهنجار  یبرا  یابه عنوان شناسه  توانندیها م، آندورافتادهبه نقاط  

داده درک  شم   تواندیم  نابهنجار  یهاکنند.  دادهبه  را   یهاا کمک کند  خود  موجود 
 .دیبرس  یتر قیدق  جیو به نتا  دیکن   سازگارتر
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  ی از استراتژ  یعنوان بخش ، بلکه بهیک مدل مستقلعنوان  را نه به  یبندکه خوشه  یزمان
 برد.  دیخواه  یبندبهره را از خوشه نیشتر یب  د،یبریتر به کار مگسترده یهاکشف داده

 

 کاهش ابعاد
  .( در مجموعه داده اشاره داردی ورود  یرهایها )متغیژگیو  عد" به تعدادِ"بُ  ن،یماش  یریادگیدر  
نیاز به افزایش  است،    ترادیدر مجموعه داده شما ز  هانمونهها نسبت به تعداد  یژگیتعداد و  یوقت

نمونه دیگر،  تعداد  عبارت  به  یابد.  بهترین کارآیی دست  به  مدل  تا  است  افزاها  تعداد    شیبا 
نها، تعداد نمونهیژگیو افزا  زیها  داشته   یشتریب  یهایژگیهرچه وزیرا،  .  ابدیی م  شیبه نسبت 

  یبه خوب  یژگیو  ریمقاد  یِهابیترک  یِداشت تا همه  میخواه  ازی ن  یشتریب  یهاتعداد نمونه  م،یباش
  نامکا باشد،    شتریها بیژگیهرچه تعداد و  ،عالوه بر این  نشان داده شوند.  هامجموعه دادهدر  
  ده یآموزش د  یژگیو  یادیتعداد ز  یکه بررو  نیماش  یریادگیمدل    کیشود.  ی م  شتری برازش بشیب

و به   شودیها آموزش داده شده است وابسته مآن  یکه رو  ییهابه داده  یاندهیطور فزااست، به
هد خوا  نشدهدیده  یهاداده  یرو بر  یفیعملکرد ضع  جهیکه در نت   ،شودمی برازش  شیب  منجر بهنوبه  

از    داشت. انگبرازشبیش اجتناب  داده   یبرا  یاصل  زهی،  است. هر چه  ابعاد    یهاانجام کاهش 
 ن یتر خواهد بود. اما اتر و سادهداشته باشد، مفروضات مدل ما کم  یترکم  یهای ژگیما و  یآموزش
  کیابعاد    یوقتهرچند،  .  ارائه دارد  یبرا  یشتر یب  اری بس  یایو کاهش ابعاد مزا  ستین  زیهمه چ

. میدهیرا از دست م  یاصل  یِهاداده  پذیریِانعطاف از    یدرصد  م،یدهیمجموعه داده را کاهش م
  چراکه  ،دینباش یاصل  یهادر داده پذیریانعطاف درصد از  نی، نگران از دست دادن ابا این حال

 دارد.    ادییز  یا یکاهش ابعاد مزا
پا داده الگور  هیها  هر  اساس  تشک  نیماش  یریادگی  تم یو  داده  ی م  لیرا  علم  آن،  بدون  دهند، 
اتفاق بی نم ز  یداراها  این مجموعه داده اوقات، ممکن است    ی. گاهفتدیتواند    ی ژگ یو  یادیتعداد 

کند.  یم  دهیچیرا پ  یسازمدل  ،یاطالعات اضاف   نی. چنستندین  ازیمورد ن  یها حتاز آن   یباشد که برخ
 نجاستیاشود.  یابعاد باال دشوار م  ل یدلبه  زیمصورسا  قیها از طرو درک داده  ریفست  ن،یعالوه بر ا

 شود.ی که کاهش ابعاد مطرح م

  . مسائلِ تر استکم   یتر و منابع محاسباتزمان آموزش کم   یها به معناتر در دادهتعداد ابعاد کم
مجموعه   کی. در  کندی کند م  اری ، آموزش را بسهستند  یادیز  یها ی ژگیکه شامل و  نیماش  یریادگی

توانند یها نم تمیالگور  ن،یدور هستند. بنابرا  گریکدینقاط داده احتماال از    شتریبعاد باال، بداده با ا
 .)مشکل مشقت بعدچندی(  نندیبب   شبا ابعاد باال آموز  یهاداده  یرو  یطور موثر و کارآمد  به

ها وجود در داده  یادیز  یهایژگیو  یوقت  .کندیم  یریبرازش جلوگشیکاهش ابعاد از مشکل ب
 برازش کنند.ش یب  یآموزش   یهاداده  یدارند که رو  لیشوند و تمایتر مده یچیها پشته باشد، مدل دا
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با ابعاد باال را   یهاابعاد داده  یوقت  .است  دی مف  اریها بسداده  مصورسازی  یکاهش ابعاد برا  
سه    ای  ینمودار دو بعد  کیدر    یتوان براحتی ها را مگاه دادهآن  م،یسه جز کاهش ده  ایبه دو  
 کرد.  میترس  یبعد

  ی های ژگیها و حذف ویژگیو نیتربا حفظ مهم  .کندی ها را حذف مدر داده  زیکاهش ابعاد نو
 بخشد.یدقت مدل را بهبود م  در نتیجه،   کند.ی ها را حذف مدر داده  زیکاهش ابعاد نو  ،یاضاف 

 کاهش ابعاد  تعریف  
به   ابعاد  تعداد    ندی فرآکاهش  مجمو  هاویژگی کاهش  داده در  حالعه  در  دارد،  اشاره  که    یها  آنجا  تا  که 

تغ است  اصل  راتیی ممکن  داده  مجموعه  م  یدر  داده   ندی فرآ  .شودی حفظ  اساسا  ابعاد  فضاکاهش  از  را   ی ها 
فضا  یهای ژگیو به  بال  ابعاد  کم   یهای ژگ یو  یبا  بعد  که ی م  لیتبد  تربا  است  مهم  همزمان،  طور  به  کند. 
 د. ننرو نی از ب  لیها در طول تبددر داده  دار موجود یمعن  یهای ژگیو

که قبل از آموزش مدل،    امعن  نیبه ا  . پردازش داده استشی مرحله پ  کی  کاهش ایعاد 
 . میدهیکاهش ابعاد را انجام م

  .یژگیو  استخراج )تبدیل(و    یژگیکاهش ابعاد وجود دارد: انتخاب و  یبرا  کردیدو روطور کلی،  به
های   ویژگی  وانتخاب  مهم را    یهایژگیویک زیرمجموعه از    کندی م   یسع  یژگیانتخاب و  کردیرو
  یو کاهش خطا  مدل   یمحاسبات  ییکارا  شیمدل، افزا  یدگیچیمنظور کاهش پچندان مهم را بهنه

 تبدیل به عنوان    نیهمچن که    یژگیو  در مقابل، انتخاب  حذف کند.،  زینوایجاد    ل یبه دل  میتعم 
پشت    یاصل  دهی. اایجاد کند  دیجد  یژگیو  یرفضا یز  کی  کندیم  یسع  ،شودیشناخته م  یژگیو

 اطالعات مربوط است.   شتریها با هدف حفظ بداده  یساز فشرده  یژگیاستخراج و

 انتخاب ویژگی تعریف  
ویژگی، خودکار    ندیفرآ  انتخاب  مناسب  یا رمجموعه یز  یدست   ایانتخاب  مرتبط  نیتراز   ی برا   هایژگیو  نیترو 

 ست استفاده در ساخت مدل ا 

نامربوط در مجموعه داده    یهایژگیحذف و  ایمهم    یهایژگیبا گنجاندن و   یژگیانتخاب و
 . شودیها انجام مآن رییبدون تغ

 

 استخراج ویژگی تعریف  
ویژگی، و  ندیفرآ  استخراج  تعداد  ا   کی  یهایژگیکاهش  با  داده  از    دیجد  یهایژگیو  جادیمجموعه 

 اصلی است. یهای ژگیو
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اصل عبارتندک  یاهداف  ابعاد،  عملکرد    از:اهش  دقت  زمان  گویانه،  شیپ مدل  بهبود  کاهش 
 مدل است. یریرپذیمحاسبه و بهبود تفس

 ویژگی استخراج انتخاب ویژگی در مقابل 
دو نوع روش    نیا  نیب  زیمختلف. تما  یهادهند اما به روشی تعداد ابعاد را کاهش مهر دو روش  

 جاد یمجموعه داده با ا  کی  یهایژگیکاهش تعداد و  یژگیهدف استخراج ومهم است.    اریبس
  نی( است. ایاصل   یهایژگی موجود )و سپس کنار گذاشتن و  یهای ژگیاز و  دیجد  یهایژگیو

  یموجود در مجموعه اصل   اطالعاتِ   شترِیببتواند    دی ها بایژگی از و   افتهی کاهش    دیمجموعه جد
تواند از  ی م  یاصل  یهای ژگیصه شده از و نسخه خال   کی  ب،ین ترتیها را خالصه کنند. به ایژگیو

را در   های ژگیو  نیترمهم،  در مقابل هدف انتخاب ویژگی  .شود  جادیا  یمجموعه اصل  بیترک
و   یژگیانتخاب و  نیتفاوت ب  .کندی را حذف م   یاضاف  یهایژگی و و  داردیمجموعه داده نگه م

انتخاب و  نیا  یژگیاستخراج و موجود در   یهایژگیو  تیاهم   یبندرتبه،  یژگیاست که هدف 
  یدیجد  یژگیو  چیه . به عبارت دیگر  تر مهم استکم  یهای ژگیمجموعه داده و کنار گذاشتن و

مجموعه در مقابل، از استفاده از استخراج ویژگی، به ایجاد یک  .  شودینم   جادیااز این طریق  
  یخط  یهان به روش توایمرا  رویکرد استخراج ویژگی  .  شودمنجر می  های ژگیو  ی ازدیجد کامال  

شناخته   نیز  دفلیمن   یریادگیبه عنوان    یخطریغ  یهاروش  کرد. بندی دسته  یخطریغهای  روشو   
   شوند.ی م

فرآ ابعاد  داده  ندیکاهش  در  ابعاد  تعداد  و  ایها  کاهش  حذف  مفکم  یهایژگیبا    دی تر 
 . ( استیژگ یاستخراج وتر )نییها به ابعاد پاداده لیتبد ای( یژگ یانتخاب و)

 انتخاب ویژگی  هایتکنیک 

رایجی که    )خودکار(  هاتکنیکاستفاده از  صورت    به   ا ی  یتواند به صورت دستیم  یژگیانتخاب و
  ی که در حال تالش برا   دیریمثال، در نظر بگ  ی. برا، صورت گیرداندبرای این منظور توسعه یافته 

 یآورها را جمع از داده یبزرگو مجموعه  کندیم ین یبشیکه وزن افراد را پ دیهست یساخت مدل 
  فیکه رنگ لباس هر فرد را توص  دیداشت  ی. اگر ستونکندیم  فیکه هر فرد را توص  دیاکرده
  میتوانی راحت م  الیبا خ  کنمی ؟ فکر م کندی م  یاد یها کمک زوزن آن   ین یبش ی پ  یبرا  ای، آکندمی 

ا  میتوافق کن  ا  نطور یکه  بود.  م  ویژگی  ن ینخواهد  ما  ه  میانتویاست که  کنار    یمشکل  چیبدون 
زمانمیبگذار ارتباط    ی.  و  ایکه  بودن  باشدخاص    یهایژگینامرتبط  ممشخص   ن یا  میتوانی ، 

به  هایژگیو را کاهش ده  میانتخاب کن صورت دستی  را  ابعاد  زمان  میو  به وضوح    یو  این که 
کمک به   یبرا  میتوانی وجود دارد که م  یادیز  یابزارهاها و  تکنیک  ،ها مشخص نیستندویژگی

   .میکن   فادهاست  هایژگیانتخاب و
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وهای  تکنیک الگوربا  ای  ینظارتغیر  دن توانیم  یژگیانتخاب  )مانند  (  ک یژنت  یهاتمینظارت 
را    یژگیانتخاب وروند    .ردک   بیروش را ترک  نیتوان چندی م  ازیدر صورت ن  نید. همچن ن باش
 :کرد   فیتوان در دو مرحله توصی م

 .دیجد  یژگیمجموعه وریز  کی  شنهادیپ  یستجو براج  کیتکن   کیاز    یب یترک •
 دهد.ی م  یژگیمختلف و  یهارمجموعهیرا به زامتیازی  که    یابی ارز  اریمع •

 الگوریتم ژنتیک

تابع   شود.ی فرموله م اتیب یترک  یسازنهیبه مساله کیبه عنوان  هاویژگی انتخاب  ،یاضینظر رماز 
تعم  عملکرد  پ  میهدف،  ع  گویانهیش مدل  با  در  است که  خطا    ک ی  یانتخاب  هایویژگی بارت 

  یابیمختلف را ارز  بیترک  2𝑁ها،  یژگیانتخاب جامع از و  کی  .شودیمجموعه داده نشان داده م
است و اگر   یادی ز یمستلزم کار محاسبات ،ندیفرآ  نیا ها است.یژگیتعداد و 𝑁کند، که در آن  ی م

  ک یها  ی ژگیانتخاب وبه عبارت دیگر،    ود.شی م  یعملریغانجام آن  ،  زیاد باشدها  ی ژگیتعداد و
  ها ی ژگیکه امکان انتخاب و  م یدار  یهوشمند  یهابه روش نیاز    ، رواز این است.    NP-Hard  مساله

  کیژنت  تمیالگور  ،یژگیانتخاب و  یها براتمیالگور   نیترشرفته یاز پ  یکی  د.ن را در عمل فراهم کن 
 است.

ژنتیک طبیعی و  سازی تابع بر اساس مکانیک  الگوریتم ژنتیک یک روش تصادفی برای بهینه
یابند  های متوالی تکامل می های موجودات در طول نسلتکامل بیولوژیکی است. در طبیعت، ژن 

بهینه روش  یک  ژنتیک  الگوریتم  شوند.  سازگار  محیط  با  بهتر  از  تا  است که  اکتشافی  سازی 
افراد عمل ژنتیک روی جمعیتی از  هایهای تکامل طبیعی الهام گرفته شده است. الگوریتمرویه
جمعیت  ،  های بهتر و بهتری تولید کنند. این الگوریتم در هر نسل با انتخاب افرادکنند تا تقریب می 

کند. سپس این افراد با استفاده از عملگرهایی که از ژنتیک طبیعی به عاریت  جدیدی ایجاد می 
. این فرآیند  مکن است دچار جهش شوندشوند. فرزندان نیز ماند، باهم ترکیب میگرفته شده 

تر  اند، مناسبشود که نسبت به افرادی که آن را به وجود آوردههایی میمنجر به تکامل جمعیت
 با محیط خود هستند.

است،    یسازنهی به  یمورد برا  نیدارد. اول  یدو کاربرد اصل الگوریتم ژنتیک  ن،یماش  یریادگیدر  
برا  نیبهتر  افتنیمانند   برا  مورد  .یشبکه عصب   کی   یوزن  و  یدوم  به صورت   یژگیانتخاب 

  یامجموعه   "سمیارگان"و    دهندی را نشان م  یفرد  یهای ژگیو  "هاژن "مورد،    نینظارت است. در ابا
 ی بنددرجه  1برازنندگی   ازیامت  ک ی" بر اساس  تیدر "جمع  سمی. هر ارگاندهدی را نشان م  هایژگیاز و
  تا چند نسلِشوند،  و تکرار می   کنندی مثل م  دیو تول  مانندیم  موجودات زنده  نیترمناسبشود.  ی م

 حل همگرا شود.راه  کیبه    ،تیجمع  بعدِ

 
1 fitness 
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 :مزیت
باال   ار یبا ابعاد بس ی هارا از مجموعه داده هایژگ یبه طور موثر و توانندیم  کیژنت  یهاتمیالگور  •

ها  پردازش داده  به  ازیکه ن  یاست. هنگام  رممکنیجامع غ  یکه جستجو  ییانتخاب کنند، جا
  ی( و زمانهیهمسا  نی ترکینزد-کاندارد )مثال    یداخل  یژگ یکه انتخاب و  دیدار  یتم یالگور   یبرا
الگوریتم  (، احتماال  استخراج ویژگی مجاز نیست   یعنی)  د یرا حفظ کن  یاصل  یهایژگ یو  دیبا  که

 شما خواهد بود. یبرا  نهیگز  نیبهتر ژنتیک

 : ضعف
موارد    شتر یو در ب  دی افزایشما م  ی ساز ادهیرا به پ  یدگ یچی از پ  ی سطح باالترالگوریتم ژنتیک،   •

با   تمیالگور کیاز  میاستفاده مستق  ای PCAکار را ندارد. در صورت امکان، استفاده از   نیارزش ا 
 تر است.و ساده  عتریسر ،یداخل یژگ یانتخاب و

 1دهندهپوشش  روش

جستجو انجام    مساله  کیتن آن به عنوان  ها با در نظر گرفی ژگی، انتخاب و دهندهپوشش در روش  
  نید. انشوی م  سهی ها مقاب یترک  ریو با سا  یاب یمختلف ساخته، ارز  باتیشود که در آن ترکی م

بر   دهد.ی آموزش م   یها به صورت تکراری ژگیو  رمجموعهیرا با استفاده از ز  تمیالگورروش،  
ها، مدل دوباره  یژگیمجموعه و  نیشوند و با ای کم م  ای ها اضافه  ی ژگیمدل، و  یاساس خروج

 عبارتند از:   دهندهپوشش   روش   یهاکیاز تکن   یبرخ  .بیندمی آموزش  
از   یخال یااست که با مجموعه یتکرار  ندیفرآ کیرو پیشانتخاب  رو:انتخاب پیش •

کند و عملکرد را یرا اضافه م  یژگیو  کیشود. پس از هر بار تکرار،  یها آغاز میژگیو
  ی تا زمان  ندیفرآ  نی . اریخ  ایبخشد  یعملکرد را بهبود م  ای آ  شود  یتا بررس  کندی م   یابیارز

 باعث بهبود عملکرد مدل نشود.  دیجد  یژگ یو  کیکه افزودن    ابدییادامه م

انتخاب   یتکرار  کرد یرو  کی  ز ین  روپسحذف    رو:پس   حذف • برعکس  اما  است، 
ا  روپیش  کند و   ی ها آغاز می ژگیرا با در نظر گرفتن تمام و  ند یفرآ  ،کیتکن   نیاست. 

م  تربا اهمیت کم  یژگیو ای را حذف  تا زمان  نیکند.  که    ابدییادامه م  ی روند حذف 
 ها باعث بهبود عملکرد مدل نشود.ی ژگیحذف و

یا حذف دوطرفه،  بهانتخاب گام   )تدریجی(:گام  به انتخاب گام • انتخاب   هیشب گام  به 
ا  روپیش  در  تفاوت  اما  اف  نی است،  با    تیاهم   د،یجد  یژگ یو  کیزودن  است که 

ن  یهایژگیو را  اضافه شده  اگر هر  ی م  یبررس  زی قبال  و  قبال    یهای ژگیاز و  کیکند 
حذف   روپس حذف    قیخاص را از طر  یژگیآن و  یبه سادگ  ابد،یب  زیشده را ناچانتخاب

 است.  روپسو حذف    روپیشاز انتخاب    یب یترک  رو،   نیکند. از ای م

 
1 Wrapper Methods 
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 فیلی   روش

ف بر اساس معی ژگ یو  تر،لیدر روش  ای انتخاب م   یآمار  یارهایها  الگور  نیشوند.  به    تمیروش 
  لتریکند. روش فیپردازش انتخاب مشیها را به عنوان مرحله پیژگیندارد و و  یبستگ  یریادگی
کند.  ی م  لتریف  یدبن رتبه   قیمختلف از طر  یارهاینامربوط را از مدل با استفاده از مع  یهایژگیو
روش استفا  تیمز از  محاسبات  نیا  لتر یف  یهاده  زمان  به  و    ازین  یکم   ی است که  به دارد  منجر 

 شود. ها نمیبرازش داده بیش

 1(PCAاصلی )  تحلیل مولفه: کاهش خطی
 ک ی که از    است  یکاهش ابعاد خط  یهاکیتکن   نیترجیاز را  یکی،  (PCA)  یاصل   ولفهم  لیتحل
از  یااحتماال همبسته به مجموعه یِرهایمتغ تِاز مشاهدا یامجموعه لیتبد یمتعامد برا لیتبد
  ات،یجزئ  یقبل از معرف .  کندی استفاده م  یاصل  یهالفه وناهمبسته به نام م  یخط   یرهایمتغ  ر یمقاد

 :میریرا در نظر بگ  ریسوال ز  دیاجازه ده
  حهرصف بَاَ  کیاز    میتوانی قرار دارند، چگونه م  2متعامد   یژگی و  ی فضا  ک یکه در    ییهانمونه  یبرا  

   م؟یها استفاده کن نمونه  شینما  یبرا
را داشته   ریز  یهایژگیو  دیوجود داشته باشد، احتماال با  یاابرصفحه  نیچن   اگر  ، یبه طور شهود

 باشد: 
 .ابرصفحه داشته باشند  نیبا ا  یفاصله کوتاه   دیها بانمونه  :یبازساز یِخطا ترینکم

 دور باشد.   گریکدیاز    دی با  برصفحها  یها رونمونه(  افکنش)  3نگاشت   :انسی وار بیشترین
PCA  ،ِپاز داده  یبعدکم  بازنمایی را  آن   نیو در ع  کندی م  دایها  تا  است  جا که ممکن  حال 

  نیب  یکار را با پرداختن به همبستگ  نیا  PCA  .کندی اطالعات برجسته( را حفظ م  یعن ی)  راتییتغ
  PCAباشد،    ادی ز  اری بس  هایژگ یواز    یارمجموعهیز  نیب  یدهد. اگر همبستگی ها انجام میژگیو

  یهایژگی از و  یها را با تعداد کمترداده  نیکند و ا  بیهمبسته را ترک  اریبس  یهایژگیو  کندی م  یسع
  ی هاجهت دهد،ی ادامه م یکاهش همبستگ نیا یرابه اج تمینشان دهد. الگور رهمبستهیغ یخط

تر  کوچک   یابعاد  یها را در فضاو آن  کندی م  دایپ  یبابعد اصل  یهارا در داده  انسیحداکثر وار
  نیا  شوند.ی شناخته م یاصل  یهالفه وتازه مشتق شده به عنوان م  یهالفهوم  نی. ادهدی م  شینما
ممکن را داشته باشد    انسیوار  نی شتریب  یاصل   مولفه  نیشود که اولی م  فیتعر  یابه گونه   لیتبد
 یبعد  مولفهبه خود اختصاص دهد( و هر  ها را  در داده  یریرپذییتا آنجا که ممکن است تغ  یعن ی)

  یاصل  یهای ژگیو یها، بازسازلفه وم نیبا ا  ممکن را داشته باشد. انسیوار نیشتریبه نوبه خود ب
 

1 Principal Component Analysis 
2 orthogonal feature space 

3 projections 
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  ی بازساز  یکند تا خطای به طور فعال تالش م  PCA  تمیالگورطور کامل(.  شود )نه بهمی   ریپذامکان 
 . کند  کمینه   ،نهیبه  هایمولفه   یرا در طول جستجو

شده    ارائه   ، دادهمجموعه    کی  یبر رو  یلفه اصلوم  لیاز روش انجام تحل  یطرح کل  کی  ریدر ز
 است.

 مجموعه داده  .1مرحله 
,𝑋1ویژگی یا متغیر داریم که با   𝑛ای با  فرض کنید مجموعه داده 𝑋2, … , 𝑋𝑛   نشان داده شده

,𝑋𝑖1برابر با    𝑋𝑖ن ویژگی  امی𝑖، مقادیر  نمونه وجود داشته باشد  𝑁است. اگر تعداد   … , 𝑋𝑖𝑁    است
 )همانند جدول زیر(.

 𝑿𝟏𝑵 ⋯ 𝑿𝟏𝟐 𝑿𝟏𝟏 𝑿𝟏 𝑿𝟐𝑵 ⋯ 𝑿𝟐𝟐 𝑿𝟐𝟏 𝑿𝟐 ها ویژگی  1نمونه  2نمونه  ⋯ 𝑵نمونه  

    ⋮ 𝑿𝒊𝑵 ⋯ 𝑿𝒊𝟐 𝑿𝒊𝟏 𝑿𝒊 
    ⋮ 𝑿𝒏𝑵 ⋯ 𝑿𝒏𝟐 𝑿𝒏𝟏 𝑿𝒏 

 محاسبه میانگین متغیرها  .2مرحله 
�̅�𝑖 :میکن یرا محاسبه م  𝑋𝑖  ریمتغ  �̅�𝑖  نیانگیم = 1𝑁 (𝑿𝒊𝟏 + 𝑿𝒊𝟐 + ⋯+ 𝑿𝒊𝑵) 

 انسی کووار سی ماترمحاسبه   .3مرحله 
  زیر   ( به صورت𝑋𝑗  ,  𝑋𝑖ب شده )جفت مرت  انسیکووار.  دیریرا در نظر بگ  𝑋𝑗و    𝑋𝑖  یرهایمتغ
 :شودی م   فیتعر

𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑗 , 𝑋𝑖)  = 1𝑁 − 1∑(𝑿𝒊𝒌 − �̅�𝑖)(𝑿𝒋𝒌 − �̅�𝑗)𝑁
𝑘=1  

 شود:کنیم که ماتریس کوواریانس نامیده می را محاسبه می  𝑆𝑛×𝑛ما ماتریس  

𝑆 = [𝐶𝑜𝑣(𝑋1 , 𝑋1) 𝐶𝑜𝑣(𝑋1 , 𝑋2) ⋯ 𝐶𝑜𝑣(𝑋1 , 𝑋𝑛)𝐶𝑜𝑣(𝑋2 , 𝑋1) 𝐶𝑜𝑣(𝑋2 , 𝑋2) ⋯ 𝐶𝑜𝑣(𝑋2 , 𝑋𝑛)⋮𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑛 , 𝑋1) 𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑛 , 𝑋𝑛) ⋯ 𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑛 , 𝑋𝑛)] 
 انس ی کووار سی ماتر ژهی و یو بردارها ژهی و ری مقادمحاسبه   .4مرحله 

مشابه با    یکه ابعاد  دباش  همانی  سیماتر   𝐼همچنین  باشد و    انسیکووار   سی ماتر  𝑆  فرض کنید
 دارد.   𝑆بعد  
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det(𝑆 : زیر را تشکیل دهیدمعادله   .أ − 𝜆𝐼) = ۰ 

ها  شه یاز ر  یدارد )برخ  حقیقی  شهیر  𝑛است.    𝜆در    𝑛درجه    یامعادله چند جمله   کی  نیا
,𝜆1  شهیر  𝑛هستند. ما    𝑆  ژهیو  ریها مقادشه ی ر  نیممکن است تکرار شوند( و ا … , 𝜆𝑛    را

 .میکن ی م  دایپاز معادله فوق  
𝜆اگر   .ب = �́�  به شکل زیر است:بردار    کیمربوط    ژهیباشد، بردار و  ژهیمقدار و  کی 

𝑈 = [𝑢1𝑢2⋮𝑢3
] 

𝑆) طوری که:به − �́�𝐼)𝑈 = ۰ 

,𝑈1  متعامد ژه یبردار و  𝑛از  یامجموعهسپس  … , 𝑈𝑛 که   طوری به ،میکن یم دایرا پ𝑈𝑖 

 .باشد  𝜆𝑖به   مربوط  ژهیبردار و  کی
بر طول    𝑋  می، آن را با تقس𝑋. با توجه به هر بردار میکن ی م  نرمالرا    ژهیو  یاکنون بردارها .ج

  ( بردارنرم  ای. طول )میکن ی آن نرمال م

𝑋 = [𝑥1𝑥2⋮𝑥3] 

‖𝑋‖ صورت  به = √𝑥12 + 𝑥22 + ⋯+ 𝑥𝑛2 

 شود.تعریف می 

 شده مربوط به صورت  نرمال  ژهی، بردار و 𝑈 ژهیبا توجه به هر بردار و
1‖𝑈‖𝑈 

 .شودی محاسبه م

,𝑒1شده  نرمال  ژهیبردار و  𝑛ما   … , 𝑒𝑛    توسطرا 𝑒𝑖 = 1‖𝑈𝑖‖𝑈𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛. 
 .میکن   یمحاسبه م

 جدیداستخراج مجموعه داده   .5ه مرحل 
  ی اصل  مولفه  ن یاول  واحد،  ژهی مقدار و  نی. بزرگتردیمرتب کن   ترینکمبه    بیشترینرا از    ژهیو  ریمقاد

 است.  
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,𝜆1 ینزول بیبه ترت ژهیو ریمقاد دیبگذار .أ … , 𝜆𝑛 متناظر    واحد ژهیو یباشد و بردارها 𝑒1, … , 𝑒𝑛  .باشند 

1که   دیانتخاب کن   یررا طو  𝑝  حیعدد صح  کی .ب ≤ 𝑝 ≤ 𝑛  باشد . 

,𝜆1  ژهیو ریمربوط به مقاد ژه یو یبردارها .ج … , 𝜆𝑝  سیو ماتر د یرا انتخاب کن  𝑝 ×  𝑛  
 :دیده  لیرا تشک  ریز

𝐹 = [   
 𝑒1𝑇𝑒2𝑇⋮𝑒𝑝𝑇]   

 
 

× 𝑁ماتریس   .د  𝑛  دهیم: زیر را تشکیل می 

𝑋 = [  
 𝑋11 − �̅�1 𝑋12 − �̅�1 ⋯ 𝑋1𝑁 − �̅�1𝑋21 − �̅�2 𝑋22 − �̅�2 ⋯ 𝑋2𝑁 − �̅�1⋮𝑋31 − �̅�3 𝑋𝑛2 − �̅�𝑛 ⋯ 𝑋𝑛𝑁 − �̅�𝑛]  

 
 

جدید 𝑋 کنیم: ماتریس زیر را محاسبه می سپس   .ه = 𝐹𝑋 

× 𝑝  سیماتر کی نیکه ا  دیتوجه داشته باش  𝑁 از   یابه ما مجموعه داده که است𝑁  
 دهد.یرا م  یژگیو  𝑝 نمونه با

 مجموعه داده جدید   .6مرحله 
را نشان   یژگیو کی ریمقاد سیماتر نیاز ا فیاست. هر رد دیمجموعه داده جد جدید 𝑋 سی ماتر
 دهد. ی م

 نتیجه  .7مرحله 

توجه داشته کند.  مجموعه داده کمک می  لفه اصلی به ما در کاهش ابعادوتحلیل م  به این صورت
 بعدی اصلی از مجموعه داده جدید وجود ندارد.  𝒏که امکان بازگرداندن مجموعه داده  باشید 

، تمام  این مثالدهیم. در اصلی را با در نظر گرفتن یک مثال نشان می  لفه و تحلیل میِ ما ایده 
ای از پیچیدگی  جزئیات محاسبات آورده شده است. این کار برای این است که به خواننده ایده

بدهد و همچنین به خواننده کمک کند تا یک را با محاسبات دستی بدون توسل به    محاسبات
 د. افزاری انجام دههای نرم بسته

 .دیاستفاده کن   1به    2از بعد  کاهش    یبرا PCA، از  جدول زیر  یهاا توجه به دادهب  مثال.
 ها ویژگی  1نمونه  2نمونه  3نمونه  4نمونه 
7 13 8 4 𝑋1 

14 5 4 11 𝑋2 
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 هاداده ی(پراکندگ ای )نقطه . نمودار  1
�̅�1 داریم: = 1

4 (4 + 8 + 13 + 7) = 8 

�̅�1 = 1
4 (11 + 4 + 5 + 14) = 8.5 

,�̅�1ها را همراه با نقطه ) داده  اینقطهنمودار    زیرشکل   �̅�2 دهدی ( نشان م : 

 
 ها پراکندگی داده .12-8شکل 

 محاسبه ماتریس کوواریانس. 2
 شوند:یمحاسبه م  ریبه صورت زها  انس یکووار

𝐶𝑜𝑣(𝑋1 , 𝑋1)  = 1𝑁 − 1∑(𝑿𝟏𝒌 − �̅�1)2𝑁
𝑘=1  

= 1
3 ((4 − 8)2 + (8 − 8)2 + (13 − 8)2 + (7 − 8)2) = 14 𝐶𝑜𝑣(𝑋1 , 𝑋2)  = 1𝑁 − 1∑(𝑿𝟏𝒌 − �̅�1)𝑁

𝑘=1 (𝑿𝟐𝒌 − �̅�2) 
= 1
3 ((4 − 8)(11 − 8.5) + (8 − 8)(4 − 8.5) + (13 − 8)(5 − 8.5) + (7 − 8)(14 − 8.5)) = −11 𝐶𝑜𝑣(𝑋2 , 𝑋1) = −11 𝐶𝑜𝑣(𝑋2 , 𝑋2)  = 1𝑁 − 1∑(𝑿𝟐𝒌 − �̅�2)2𝑁

𝑘=1  

= 1
3 ((11 − 8.5)2 + (4 − 8.5)2 + (5 − 8.5)2 + (14 − 8.5)2) = 23 
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 با:  استبرابر    انس یکووار  سی ماتربر این اساس،  
𝑆 = [𝐶𝑜𝑣(𝑋1 , 𝑋1) 𝐶𝑜𝑣(𝑋1 , 𝑋2)𝐶𝑜𝑣(𝑋2 , 𝑋1) 𝐶𝑜𝑣(𝑋2 , 𝑋2)] = [ 14 −11−11 23 ] 

 انس ی کووار سی ماتر ژهی و ری مقاد. 3
 با:  استبرابر    انسی کووار  سیمعادله مشخصه ماتر 

۰ = det (𝑆 − 𝜆𝐼) = |14 − 𝜆 −11−11 23 − 𝜆| = (14 − 𝜆)(23 − 𝜆) − (−11) × (−11) = 𝜆2 − 37𝜆 + 2۰1 

 : داریم  حل معادله مشخصه از  
𝜆 = 1

2 (37 ± √565) = 3۰.384۹, 6.6151 = 𝜆1, 𝜆2 

 ژه ی و یمحاسبه بردارها. 4
را محاسبه    ژهیمقدار و  نیمربوط به بزرگتر  ژه یبردار و  دیفقط با  ،یاصل  لفهوم  نیاول  افتنی  یبرا
را    𝜆1مربوط به    ژهیما بردار و  نیبنابرا  .است  𝜆1  ژهیمقدار و  نی. در مثال حاضر، بزرگترمیکن 

 .میکن   یمحاسبه م
𝜆مربوط به   ژهیبردار و = 𝜆1   بردار𝑈 = [𝑢1𝑢2]  کند:یرا برآورده م  ریاست که معادله ز 

[۰۰] = (𝑆 − 𝜆1𝐼)𝑋 = [14 − 𝜆1 −11−11 23 − 𝜆1] [𝑢1𝑢2] = [ (14 − 𝜆1)𝑢1 − 11𝑢2−11𝑢1 + (23 − 𝜆1)𝑢2
] 

14) معادل با دو معادله زیر است:  که − 𝜆1)𝑢1 − 11𝑢2 = ۰ −11𝑢1 + (23 − 𝜆1)𝑢2 = ۰ 

  ستند یمعادالت مستقل ن  نیکه ا میشویمتوجه م ،یمعادالت خط دستگاه نظریهبا استفاده از 
 ها توسطو جواب
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 𝑢1
11 = 𝑢2

14 − 𝜆1 = 𝑡 

𝑢1 شوند، به این معنا که  ارائه می  = 11𝑡, 𝑢2 = (14 − 𝜆1)𝑡 

𝑡با گرفتن  باشد.هر عدد حقیقی می   𝑡جایی که   = 𝑈1 صورترا به  𝜆1مربوط به   ژهی، بردار و1 = [ 11
14 − 𝜆1] 

 که با  میکن یرا محاسبه م  𝑋1 واحد، طول  ژهیبردار و  افتنی  یبرا.  میکن ی م  افتیدر
‖𝑈1‖ = √112 + (14 − 𝜆1)2 

= √112 + (14 − 3۰.384۹)2 = 1۹.7348 

 برابر است با  𝜆1واحد مربوط به   ژه یبردار و  ن،یبنابرا.  دیآی بدست م

𝑒1 = [ 11 ‖𝑈1‖⁄
14 − 𝜆1 ‖𝑈1‖⁄ ] 

= [ 11 1۹.7348⁄
14 − 3۰.384۹ 1۹.7348⁄ ] 

= [ ۰.5574−۰.83۰3] 

𝜆  ژهیمربوط به مقدار و  𝑒2  ژهیاسبات مشابه، بردار ومحبا انجام   = 𝜆1   بدست  توان  یرا م
𝑒2  آورد: = [۰.83۰3۰.5574]. 

 محاسبه اولین مولفه اصلی . 5
برابر  مثال    نیا  یلفه اصلوم  نیباشد. اول  هادادهنمونه در جدول    نیام- k  [𝑋1𝑘𝑋2𝑘]  دیفرض کن 
 است با:

𝑒1𝑇 [𝑋1𝑘 − �̅�1𝑋2𝑘 − �̅�2
] = [۰.5574      − ۰.83۰3] [𝑋1𝑘 − �̅�1𝑋2𝑘 − �̅�2

] 
= ۰.5574(𝑋1𝑘 − �̅�1) − ۰.83۰3(𝑋2𝑘 − �̅�2). 

[𝑋11𝑋21]  مربوط به مثال اول   یاصل  مولفه  نیه عنوان مثال، اولب = [  : شودیمحاسبه م  ر یبه صورت ز  [411
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[۰.5574      − ۰.83۰3] [𝑋11 − �̅�1𝑋21 − �̅�2
] 

= ۰.5574(𝑋11 − �̅�1) − ۰.83۰3(𝑋21 − �̅�2) = ۰.5574(4− 8) − ۰.83۰3(11− 8.5) = −4.3۰535 

 : خالصه شده است  زیرمحاسبات در جدول    جینتا
7 13 8 4 𝑿𝟏 

14 5 4 11 𝑋2 −𝟓.  اولین مولفه اصلی  4.3۰52− 3.7361 5.6۹28 𝟏𝟐𝟑𝟖

 یاصل مولفه نیاول یهندس  یمعنا. 6
,�̅�1) . ابتدا مبدا را به "مرکز"  میکنیم   ی را معرف  ید یمختصات جد  یمحورها  ،12-8شکل    برای �̅�2  )  تغییر
-8)شکل    میدهیم  رییتغ  𝑒2و    𝑒1  ژهیو  یمختصات را به جهت بردارها  یو سپس جهت محورهاداده  
 (. دینی بب را 13

 
 ی اصل  هایمولفه یمختصات برا دستگاه .13-8شکل 

 مولفه  نی(. اولدین یرا بب   14-8)شکل    کشانیممی  𝑒1، عمودها را از نقاط داده شده به محور  سپس
ممکن است به عنوان   𝑒1نقاط داده در محور    نگاشتعمود هستند.    یپاها  𝑒1مختصات   یاصل
 ا شده ر  ارائه مجموعه داده    توانمی  در نتیجه، شده در نظر گرفته شود،    ئه ارااز نقاط داده    یب یتقر
 .  میکن   نیگزینقاط جا  نیبا ا

  ی عن یعدد مشخص کرد،    کیبه طور واضح با    توانی را م  هاب یتقر  نیاز ا  کیاکنون، هر  
ا مجموعه  ب  بایتوان تقر   یارائه شده را م  یدو بعد  یهامجموعه داده  نی. بنابرا𝑒1  یب یمختصات تقر 

 (: دین یرا بب   15-7نشان داد )شکل    ریز  یبعد  کی  یهاداده
−𝟓. 𝟏𝟐𝟑𝟖 𝟓. 𝟔𝟗𝟐𝟖 𝟑. 𝟕𝟑𝟔𝟏 −𝟒.  اولین مولفه اصلی  𝟑𝟎𝟓𝟐
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 ی مولفه اصل  ن یها در محور اولداده نگاشت  .14-8شکل 

 

 هاداده یبعد کی ی بی تقر یهندس  شینما .14-8شکل 
 ر پایتون اجرا کنید: توانید کد زیر را دهمچنین می

In    [1]: #data 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

from sklearn.decomposition import PCA 

X = np.array([[4,11],[8,4],[13,5],[7,14]]) 

X1=np.mean(X[:, 0]) 

X2=np.mean(X[:, 1]) 

pca = PCA(n_components=1) 

pca.fit(X) 

X_pca = pca.transform(X) 
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X_new = pca.inverse_transform(X_pca) 

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], alpha=0.2) 

plt.scatter(X1, X2, alpha=0.2) 

plt.scatter(X_new[:, 0], X_new[:, 1], alpha=0.8) 

plt.axis('equal'); 

print(pca.components_) 

 
Out [1]: [[ 0.55738997 -0.83025082]] 

 
 PCAمزایا و معایب 

 مزایا

  انه یتوسط را  یبه راحت  ی است که از نظر محاسبات  ی بر جبر خطیمبتن  PCA  :محاسبه  یآسان برا •
 قابل حل است. 

سا • افزا  نیماش  یریادگی   یهاتمی الگور  ری سرعت    ی ریادگ ی  یهاتمیالگور   : دهدی م  شی را 
  تر عیسر  شوند،یوزش داده مآم  یمجموعه داده اصل   یبه جا  ی اصل  مولفه  یکه بر رو  یزمان  نیماش

 . شوندیهمگرا م

 معایب 

صورت    ن یا  ریشوند، در غ  متعارف  PCA  یقبل از اجرا  دیها باداده  سازی داده:متعارف •
 شود.یدشوار م  نهیبه  یاصل  یاجزا  ییشناسا

• PCA   یخطریروابط غ  یبرا  تمیالگور  :کندی ها را فرض میژگ ی و  نیب  یرابطه خط  کی  
 . ستیمناسب ن

 نیفلد )کاهش غیرخطی(یادگیری م
.  در کار کاهش ابعاد استفاده کرد  یلفه اصل وم  لیاز تحل  توانیکه چگونه م  مید یددر بخش پیشین  

قدر  آن   ا،هدر داده  یرخطیاست، در صورت وجود روابط غ  ع یسر  و  منعطف  PCAکه   یدر حال
  یر یادگیه نام  ها باز روش   یابه دسته  میتوانی ، م محدودیت  نی رفع ا  یکند. برایخوب عمل نم 
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ها به مجموعه داده  فیکه به دنبال توص  ینظارتغیر  یاز برآوردگرها  یادسته  ؛میمراجعه کن   منیفلد
 با ابعاد باال هستند.   یدر فضاها  شدههیتعب   یبعدکم   یفلدهایعنوان من 
  یش  کی  نیا  .دیورق کاغذ را تصور کن   کیکنم  ی م  شنهادیپ  د،یکن یفکر م  فلدیمن   کیبه    یوقت

لوله    ایدو بعد خم شود    اینتواند در  یو م  وجود داردما     یبعد- سه  یایاست که در دن  یدبع-دو
  یشده در فضاهیتعب   یدوبعد  فلدیمن   کیورق را    نیتوان ایم  ،فلد یمن   یِریادگی  . در اصطالحِشود

  ، یبعد -سه ی کشش تکه کاغذ در فضا ای مجدد،  یدهدر نظر گرفت. چرخش، جهت یسه بعد
 ک یهمچنان    د،یمچاله کن   ای  د یچیبپ  د،یاگر کاغذ را خم کن   .دهدینم   رییرا تغ  هندسه صاف کاغذ

  ی هاتمی. الگورستین  یخط  گر ید  یبعد-سه  یدر فضا  یاست، اما جاساز  یبعد-دو  فولدیمن 
ساختار    نییتع، یا به عبارت دیگر،  کاغذاین    یدو بعد  تیماه  یریادگیبه دنبال    منیفلد  یریادگی
 . هستند  فلدیمن   نیا

  یفلدها یمن   یبر رو  یواقع  یایبا ابعاد باال در دن  یهاکه داده  کندی م   انیب  فلدیمن   هیفرضسا،  اسا
  ی معن   نیتر، به ااند. به عبارت سادهشده   هیبا ابعاد باال تعب   یاند که در فضاقرار گرفته   یبعدکم

  ترن ییابعاد پا  اب  ترکینزد  اریبس   فلدیمن   کی  یاوقات بر رو  شتریبا ابعاد باالتر ب  یهااست که داده
  فلد یمن   یریادگیآن قرار دارند،    یرو  یآموزش  یهاکه نمونه  یفلدیمن   یِسازمدل   ندِیقرار دارند. فرآ 

   .شودی م  دهینام
د  نظریه م   لیفرانسیهندسه  من ینشان  که  م  فلدیدهد  عنوان  ی را  به    ی اض ی ر  یفضا  کیتوان 
  ی محل   ای( )سنجه کِیور کامل توسط مترتوان به طی آن را م   یدر نظر گرفت که هندسه ذات  یانتزاع

  ممکن  نیبنابرا.  کرد  نییتع  ، است  یدس یاقل  یفضا  هیکوچک که شب   بسیار  یگیو اطالعات همسا
نقاط داده در   یجاساز  یتواند برایم  فلدیمن   کی  یمحل  یگیکه ساختار همسا  م یاست فکر کن 

  فلدیمن   کیاگر  رو،  از این  استفاده شود.  پایین-بعد  یِهای ژگیو  یِبا ابعاد باال در فضا  یفضا
  ار یبا ابعاد باال بس  یکه در فضا  ییهاشده باشد، نمونه  هیبا ابعاد باال تعب   یدر فضا  پایین-بعد
را    یدسیاقل  یموجود در فضا  یهانمونه  یهای ژگیهمان و  یبه طور محل  رسند،یبه نظر م  دهیچیپ

و سپس به کل   میکن   جادیا  یمحل  تکاهش ابعاد را به صور  نگاشتِ  میتوانیم  ن،یدارند. بنابرا
ها داده  میتوانیم  یعیبه طور طب   ابد،یی سه کاهش م  ایکه ابعاد به دو    ی. هنگاممیفضا گسترش ده

در ادامه این   است.  دیمف  زین   یاهداف مصورساز  یبرا  فلدیمن   یریادگیرو    ن یو از ا  میرا تجسم کن 
 ردازیم. پبخش به بررسی چند الگوریتم محبوب یادگیری منیفلد می 

 1ایزومپ 

 ن یکتری. نزدردیگیم  اد یها را  داده  یاست که مدل داخل  منفیلد  یریادگی  تمیالگور  کی  زومپ،یا
تمام    نیرا ب  ریمس  نیتر. سپس کوتاه دهدمی   تشکیل یک گرافکند و  یرا بهم متصل م  گانیهمسا
نقاط    از  سطح()فاصله دو نقطه نسبت به    یکیفاصله ژئودز  نی کند. ای گراف محاسبه م  یهاگره 

 
1 Isomap 
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اعمال    گراففواصل    سیماتر  یرا رو  یبعد-چند  یگذاراس ی مق  ت،ی. در نهاکندرا برآورد می
 د.ن شو  یجاساز   نییبا ابعاد پا  یاصل  یهاداده  شودیکه باعث م  کندی م

است که تعداد   نیا  کردیرو  نیوجود دارد. اول  یگیهمسا  گرافساختن    یبرا  یکل  کردیدو رو
  با معیار فاصله  هیهمسا  نیکترینزد-کا. به عنوان مثال، با استفاده از  دیرا مشخص کن   گانیهمسا
در نظر گرفتن همه نقاط با فاصله کوچکتر از    یبرا  𝜖  لهآستانه فاص  ن ییتع  گری. روش دیدس یاقل 𝜖  دارند: اگر محدوده    یکسانی   تیمحدود  کردیحال، هر دو رو  نیاست. با ا  هیبه عنوان همسا

که در آن    فتد،یاتفاق ب  "اتصال کوتاه"، بزرگ باشد، ممکن است  𝜖  ای  𝑘مشخص شده    یگیهمسا
اگر   گر،ید  یدر نظر گرفته شوند. از سو  گریکدیبه    کیاز نقاط دوردست به اشتباه نزد  یبرخ

که در    فتدیکوچک باشد، ممکن است "مدار باز" اتفاق ب  یلیمشخص شده خ  یگیمحدوده همسا
 د.جدا شون  گریکدیاز مناطق از    یآن برخ
برا  تمیالگور  کی در    نیب  ریمس  نیترمحاسبه کوتاه  یکارآمد  رئوس  جفت  ،  گراف  کیهر 
. با کندی ( بهتر کار را مادیز هاییالبا  ییها)گراف  چگال هایگراف است که با  دیفلو تمیالگور

  د یفلو  تمیباشد. الگور  خلوت  گرافشود که  یداده م  حیترج  یزمان  دایکسترا  تمیحال، الگور  نیا
حال  نیبدتردر    𝑂(𝑛3)  یدگیچیپ  یادار در  است،  الگور   یحالت    هایهرم با    کسترایدا  تمیکه 
 است.   یگیاندازه همسا  ،𝐾است که در آن   𝑂(𝐾𝑛2𝑙𝑜𝑔𝑛)  یدگیچیپ  یدارا  یبوناچیف

  میتوانی دهد، اما چگونه می را ارائه م  یآموزش  یهانمونه  پایین-بعدفقط مختصات    زومپیا
فضا  دیدج  یهانمونه به  مدل    کیاست که    نیا  یکل  کردیرو  کی  م؟یبرسان  پایین-بعد  یرا 
مختصاتِ  یونیرگرس از  استفاده  با  ورود  یآموزش  یِهانمونه  یِباال  یِابعاد  را  عنوان  و   یبه 

آموزش    ونی. سپس از مدل رگرسمیآموزش ده  یبه عنوان خروج  را  مربوط  پایین-بعدمختصات  
چن م یاستفاده کن   دیجد  یهانمونه  پایین-دبعمختصات    ین یبشیپ  یبرا  دهید فاقد    ی روش  نی. 

 !! وجود ندارد  یحل بهتررسد راه یرسد، اما در حال حاضر به نظر میبه نظر م  تیعموم

 (LLE) 1جاسازی خطی محلی

با هدف   (LLE) ی محل  یخط  یکند، جاسازیها را حفظ منمونه  نِیب  یِکه فاصله   زومپیبرخالف ا
 LLEی معروفی که در خصوص الگوریتم  جملهاست.    هیهمسا  یِهانمونه  نِیب  یِخط  روابطِ  حفظِ

:  "2برازش کنید   یصورت محل به   د،یفکر کن  یصورت جهانبه"است که    شود اینبه کرات نقل می 
  نیو از ا  کندینگاه م  نمونهدر اطراف هر    یکوچک و محل  یهابه تکه  تمیالگوربه عبارت دیگر،  

نشان داده   15-8طور که در شکل  همان  .کندیاستفاده م  ترع یوس  فلدیساخت من   ی برا  هاقطعه 

 
1 Locally Linear Embedding 

2 think globally, fit locally 
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از   یخط  بیترک  کی  قیتوان از طریرا م 𝑥𝑖 نقطه نمونه  کیمختصات    دیشده است، فرض کن 
𝑥𝑘  هیهمسا  یهامختصات نمونه , 𝑥𝑗  و 𝑥𝑙 یعن یکرد،    یبازساز: 𝑥𝑖 = 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗 + 𝑤𝑖𝑘𝑥𝑘 + 𝑤𝑖𝑙𝑥𝑙 

 است.   پایین-بعد  یدر فضا  باالحفظ رابطه    LLE  هدف

 
 شود یحفظ م پایین-بعد  ی با ابعاد باال در فضا ی ها در فضانمونه یرابطه بازساز .15-8شکل 
LLE یگیهمسا یهاشاخص  ییبا شناسا  𝑄𝑖 نمونه   یبرا𝑥𝑖 ی هاو سپس وزن کندیشروع م  
 :کندی م  دایپ  𝑄𝑖ها را در نمونه  𝑤𝑖  یخط  )نوسازی(  یبازساز

𝑚𝑖𝑛𝑤1,…,𝑤𝑚 ∑‖𝑥𝑖 − ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗𝑗𝜖𝑄𝑖 ‖
2

2𝑚
𝑖=1  

𝑠. 𝑡 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗𝑗𝜖𝑄𝑖 = 1 

𝐶𝑗𝑘 اگر شده هستند. شناخته 𝑥𝑗و   𝑥𝑖که در آن   = (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)𝑇(𝑥𝑖 − 𝑥𝑘) گاهآن، باشد  𝑤𝑖𝑗  
 : دارد  1بسته   فرمحل  راه  کی

𝑤𝑖𝑗 = ∑ 𝐶𝑗𝑘−1𝑗𝜖𝑄𝑖∑ 𝐶𝑙𝑠−1𝑙,𝑠𝜖𝑄𝑖  

را    𝑥𝑖از    𝑧𝑖  پایین-بعدکند، مختصات  ی حفظ م  پایین-بعد  یرا در فضا   LLE  ،𝑤𝑖  که  ییاز آنجا
 ه صورت زیر بدست آورد:توان بی م

𝑚𝑖𝑛𝑧1,…,𝑧𝑚 ∑‖𝑧𝑖 − ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑗𝑗𝜖𝑄𝑖 ‖2𝑚
𝑖=1  

𝑧𝑖  مختصات بعد پایین  𝑥𝑖  کند.یم  نهیرا به 
 

1 closed form solution 
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𝒁اگر   = (𝑧1, … , 𝑧𝑚)𝜖ℝ𝑑 ́ ×𝑚,  (𝑾)𝑖𝑗 = 𝑤𝑖𝑗    و𝑴 = (𝑰 − 𝑾)𝑇(𝑰 − 𝑾) آن   گاه ، 
.𝑚𝑖𝑛𝒁   𝑡𝑟(𝒁𝑴𝒁𝑻) 𝑠 ورت توان به صی را م  معادله پیشین 𝑡 𝒁𝒁𝑻 = 1 

متشکل   سیماتر ZT: می حل کن  ژهیو ری مقاد تجزیهرا با معادله فوق  میتوانی م. کرد یس یبازنو
 است.   M  ادیر ویژهمق  نیتربا کوچک  ́ 𝑑 ژهیو  یاز بردارها

 1 (SNE-t)شده همسایگی تصادفی توزیع جاسازی-تی

کاهش    هایکیتکن ترین  از محبوب  یکی  ،(t-SNE)  شدهتوزیع   یتصادف  گییهمساجاسازی  -تی 
هر    یسازکار را با مدل  نیا  t-SNEبا ابعاد باال است.    یهاداده  مصورسازی  یبرا  یرخطیابعاد غ

به   کیکه نقاط مشابه نزد  ییجا   دهد،ی انجام م  یبعد-سه  ایدو    یفضا  کینقطه با ابعاد باال در  
 عیدو توز  t-SNE،  کار  برای انجام این.  شوندی م  یسازلدورتر مد  ،هرمشابیو نقاط غ  گریکدی

جفت نقاط    یبر رو  یگریبا ابعاد باال و د  یجفت نقاط در فضا   یبر رو  یکی،  سازدمیاحتمال  
دارند.    یتراحتمال کم  رمشابهیو نقاط غ  ادیکه نقاط مشابه احتمال ز  یطوربه   ،بعد پایین  یدر فضا

 . کندکمینه میاحتمال را    ع یدو توز  نیب  ،2لیبلر -کولبک ییواگرا ESN-t،  تردقیق  بیانِبه  
در مجموعه داده   گرید  نمونه  با  نمونه هر    نیمحاسبه فاصله ب  t-SNE  تمیمرحله در الگور  نیاول

که فاصله خط  شود،  استفاده می   یدسیاقل  ، از فاصلهفاصلهبرای معیار  فرض،  شیطور پاست. به
شوند.  یم  ل یها به احتماالت تبدفاصله   ن یسپس ا.  است  یژگیو  یضاهر دو نقطه در ف  نیب  میمستق
 . مشاهده کنیدآن را    16-8در شکل    توانیدمی 

 
 ها به احتماالت.  ها و تبدیل آنمحاسبه فاصله .16-8شکل 

 
1 t-distributed stochastic neighbor embedding 

2 Kullback-Leibler 
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  ی ریگاندازه  هانمونه  ریو سا  نمونه  نیا  نیخاص در مجموعه داده، فاصله ب  نمونه  کی  یبرا
ها بر  شود و فواصل با نگاشت آنیحالت متمرکز م  نیا  ینرمال بر رو  ع یتوز  کیشود. سپس  ی م
  ، نرمال  ع یتوز  نیا  ارِیشوند. انحراف معیم  لیبه احتماالت تبد  ،نرمال  ِعیتوز  احتمالِ  یِچگال  یرو
  هایِنمونهاگر    گر،یمعکوس دارد. به عبارت د  رابطه  ،مورد نظر  نمونهدر اطراف    هانمونه  چگالیبا  
نرمال کوچکتر است.   ِعیتوز معیارِ(، انحراف ترچگالوجود داشته باشد ) ی کینزد نیا در یادیز

بزرگتر    اریگاه انحراف معتر(، آنکم   چگالیوجود داشته باشد )  یکینزد  نیدر ا  یاما اگر موارد کم 
 است.

  هاها بر مجموع آن آن میبا تقس  نمونههر  یفواصل به احتماالت، احتماالت برا  لیپس از تبد
در مجموعه داده  نمونههر  یاحتماالت براشود که مجموع ی باعث م نیشوند. ایم یبنداس یمق
مختلف و سپس نرمال کردن    یهای چگال  یمختلف برا  معیاربرسد. استفاده از انحراف    1به  

از   خلوتی یهاو خوشه چگال یهاست که اگر خوشه امعن  نی، به انمونههر  یبرا 1 بهاحتماالت 
مجموعه  هانمونه باشد،    در  داشته  وجود  و    چگال  یهاخوشه   t-SNEداده  داده  را گسترش 
 . شوند  مصورسازیتر  راحت  ،کند تا بتوانند باهمی پراکنده را فشرده م  یهاخوشه

  ی س یدر مجموعه داده محاسبه شد، ماتر   نمونههر    یشده برا  بندیاس یکه احتماالت مق  یهنگام
است.    گرید  هاینمونهاز    کیبه هر    هیچقدر شب   نمونهکه هر    کندی م  حی که تشر  میاز احتماالت دار

 .نشان داده شده است  1ی حرارتنقشه  کیبه عنوان   17-8شکل  مصورسازی در    نیا

 
شوند.  یم  رهیذخ   ریاز مقاد  یسی به عنوان ماتر  نمونه هر    یشده برابندی  اسیاحتماالت مق  .17-8شکل  

تر  رهیباشند، کادر ت  کترینزد  نمونه: هر چه دو  اندشده  ورسازی مص  ینقشه حرارت  ک یعنوان  به  جا نیدر ا  نیا
 است.   یها در نقشه حرارتاست که نشان دهنده فاصله آن

 
1 heatmap 



 
ها و ابزارها: مبانی، مفاهیم، الگوریتمیادگیری ماشین و علم داده  406  

 
 

  گریکدیداده با    ریارتباط مقاد  یچگونگ  یما برا  یالگو  ایاحتماالت ما اکنون مرجع    سی ماتر
موارد در  کردن  ی ادف، تصt-SNE  تمیدر الگور  یو با ابعاد باال است. گام بعد  یاصل  یدر فضا

همان    نیاست )ا  دیجد  (است  نطوریدو محور باشد، اما معموال ا  ستیالزم ن)  امتداد دو محور
 (.گیردمی   یتصادف   نام  t-SNE  است که  ییجا

t-SNE  کند و  ی محاسبه م  بعد پایینِ جدید،و    یتصادف   یِفضا  نیرا در ا  هانمونه  نیفواصل ب
 عیاستفاده از توز  یاست که به جا  نیکند. تنها تفاوت ایم  لید ها را مانند قبل به احتماالت تب آن

 نرمال  ع یتوز  کی  هیشب   تاحدودی  تی  ع یکند. توزی استفاده م  استیودنت-تی  ع ینرمال، اکنون از توز
به سمت    شتری است و ب  هموارترآن    دو طرفو    ستیتفاوت که وسط آن چندان بلند ن  نیااست، با  

 (. 18-8شود )شکل  ی م  دهیکش  رونیب

 
 توزیع نرمال و توزیع تی .18-8شکل 

درهم  "گام به گام    د،یجد  ی محورها  نیاست که نقاط داده را در اطراف ا  نیا  t-SNEاکنون کار  
  یاحتماالت اصل  سی را تا حد امکان به ماتر  ترن ییابعاد پا  یاحتماالت در فضا  سیتا ماتر   "1بزند

ها تا  س یاست که اگر ماتر  وجود دارد این  نجایادر    ی کهکند. شهود  ک ینزددر فضای با ابعاد باال  
  نکهیا  یبرادر هر دو فضای، نزدیک به یکدیگر هستند.    هادادهگاه  آن باشند،    شابهحد ممکن م

به    دیبا  نمونهبا ابعاد باال باشد، هر    یفضا  سیماتر  مشابه  بعد پایین،  یاحتمال در فضا   سی ماتر
که دور    هایینمونهو از    ه استبود  کیبه آن نزد  یصلا  یهاشود که در داده  ترکینزد  هاینمونه
خود را به   هیباشند، همسا  یک ینزدهمان  در    دیکه با  هایینمونه  در نتیجه، .  بگیردفاصله    ،بودند

  ی روهاین نید. تعادل ان کن ی دور مخود از را  دور باشند دیکه با یاما موارد  شاند،کی سمت خود م
  س ی حرکت کند که دو ماتر  یمورد در مجموعه داده به سمتشود که هر  ی عه باعث مو داف  هجذاب

دوباره   بعد پاییناحتمال    سی ماتر  د،یجد  تیموقع  نیتر کند. اکنون، در اهیشب   یاحتمال را کم 
و   بعد پایین  یهاس ی که ماتر  شودیو باعث م  کنندیدوباره حرکت م  هانمونهو    شودی م  بهمحاس
از   یکه به تعداد تکرارها ابدیی ادامه م یروند تا زمان نید. ابه نظر برسن  ترهیشب  یدوباره کم  باال،

که  یهنگام. ابدیها بهبود نس ی ماتر نی)تفاوت( ب ییکه واگرا یتا زمان ای م،یشده برسن ییتع شیپ
واگرا  یتکرار  ندیفرآ  نیا با  لیبلر کم،-کولبک  ییبا  ابعاد    بازنمایی  د یهمگرا شد،  از    پایینبا 

 
1 shuffle 
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 ن یکل ا  را حفظ کند.   کینزد  هاینمونه  ن یب  یکه شباهت ها  میداشته باشرا خود    یاصل  یهاداده
 نشان داده شده است.   1۹-8در شکل    ندیفرآ

 

  ه یاول  یمقدارده  د یجد  یمحورها  یرو  یبه طور تصادف   هانمونه.t-SNEفرآیند الگوریتم    .19-8شکل  
  شود یمحور محاسبه م  ن یا  یااحتمال بر سی محور نشان داده شده است(. ماتر  ک یدر این مثال  شوند )یم

کولبک    یی واگرا  کمینه کردنبا ابعاد باال با    یِاصل  س یبه ماتر  ه یشب سی ماتر  ن یتا ا  زندیریهم م را در و موارد  
( جذب  رهیستند )خطوط با داها هبه آن  ه یکه شب  هایی نمونهبه سمت    ها نمونه  ،ییجابجا  نیشود. در ح   لیبلر
 شوند. یوط با مثلث( دور ممشابه )خطریشوند و از موارد غیم

فواصل به احتماالت   لیتبد   یبرا  تی  ع یچرا از توزشاید برای شما این پرسش بوجود آید که  
دوطرف   . دیتوجه کن   1۹-8به شکل  دوباره    برای فهم بهتر،  م؟یکن ی استفاده م  بعد پایین  یدر فضا

مشابه    احتمالِ  دست آوردنِب  یبدان معناست که برا  نیاست. ا  نرمال   ع یتر از توز گسترده   تی  ع یتوز
کمک   ن یدورتر شوند. ا  ،متمرکز است  تی  عیتوز  که  یاز حالت  دیبا  رمشابهینرمال، موارد غ  ع یاز توز

و به   میها وجود داشته باشند پخش کن ها را که ممکن است در دادهاز داده  ییهاتا خوشه  کندی م
که اغلب گفته    نتیجه مهم این استل،  حا  نی. با امیکن   ییتر شناساها را راحتآن   کندی ما کمک م

 ی کند، اما معموال ساختار جهانیحفظ م  بعد پایین  بازنماییِرا در    یساختار محل  t-SNEشود    یم
را که در   هایینمونه  میتوانیمما  بدان معناست که    نیکند. در عمل، ایحفظ نم را    )سراسری(
 ی به راحت  میتوانیاما نم   م،یکن  ریتفس  گریکدیبه    هیشب   ،هستند  ک ینزد  گریکدیبه    یینها   بازنمایی

 هستند.  یاصل  یهادر داده  هانمونه  یِهاخوشه  ریبه سا  هیشب  ها،نمونهکه کدام دسته از    مییبگو
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 :شده است  ارائه  t-SNE  الگوریتم  یطرح کل  ریدر ز
 حاسبه فاصله بین جفت نقاط م  .1مرحله 

  یکند. احتمال شرطی م  سهی ابعاد باال مقابا    یجفت نقاط داده را در فضا  t-SNEدر مرحله اول،  
  ی شباهت مورد استفاده برا ک یهستند. متر کیدهد که نقاط چقدر نزدی هر جفت نشان م یبرا

احتمال   ،کینزد  یِباشد. بر اساس آن، نقاط داده   یدس یتواند فاصله اقلی احتمال م  ع یساخت توز
  ت ینهایاند، احتمال بازهم جدا شده  توجهی  طورِ قابلبهکه    یاکه نقاط داده  یدر حال  ارندد  ییباال

 است:  ریبه شکل ز  𝑥𝑗و   𝑥𝑖دو نقطه داده   نیب  یاحتمال شرط  ،یاضیدارند. از نظر ر  یکوچک

𝑝𝑗|𝑖 = exp (−‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑗‖2
2𝜎𝑖2 )

∑ exp (−‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑘‖22𝜎𝑖2 )𝑘≠𝑖  

  ن یا  1سرگشتگی را با توجه به    𝜎𝑖  مقدار  تمیاست. الگور  ی گاوس  ع یتوز  انسیوار  𝜎𝑖2که در آن  
  کندی م  یریگاحتمال را اندازه یهاع یاز توز یبرخ ین یبش یپ تی قابل سرگشتگیکند. ی م دایپ ع یتوز
در    دیمف  ریپارامتر را مشخص کند، مقاد  نیتواند ای است. کاربر م  t-SNEپارامتر مهم در    کیو  
 . است  5۰تا    5  دهحدوم

 𝑝𝑗|𝑖  ک،ینقاط داده نزد  یجفت نقطه متناسب با شباهت آن است. برا  کیاحتمال    یچگال
کوچک    𝑝𝑗|𝑖اند،  از هم جدا شده  قابل توجهیکه به طور    ینقاط  یخواهد بود و برا  ادینسبتا ز

  ی را در فضا  یینها  یهاتا شباهت   دیبعد باال متقارن کن   یرا در فضا  یاحتماالت شرط  خواهد بود. 
با    یدو نقطه داده، احتماالت شرط  نیب  جفتیشباهت    یریگاندازه  یبرا  .دیابعاد باال بدست آور 

تقارن  م  𝑝𝑖𝑗به احتماالت مشترک    گیری دو احتمال،با میانگین  نقطه در مجموع،  𝑁در نظر گرفتن  
𝑝𝑖𝑗 شوند:ی م = 𝑝𝑗|𝑖 + 𝑝𝑖|𝑗𝑁  

 ساخت فضای بعد پایین  .2مرحله 
  ک یساخت    یمرحله بعد  ،ی اصل  یهاداده   یفضا  یبرا  نقاط  جاحتماالت زو  یریگپس از اندازه 

پایین  یفضا پاییندر فضا  𝑦𝑗و    𝑦𝑖دو نقطه داده    نیب  𝑞𝑖𝑗  یهااست. شباهت   بعد  به    ی بعد 
 شود:ی محاسبه م  ریصورت ز

𝑝𝑗|𝑖 = (1+ ‖𝑦𝑖 − 𝑦𝑗‖2)−1∑ (1 + ‖𝑦𝑖 − 𝑦𝑗‖2)−1𝑘≠𝑙  

 
1 perplexity 
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 𝑦𝑖   و𝑦𝑗  نقاط داده با ابعاد باال   بعد پایینبا    انیهمتا𝑥𝑖   و𝑥𝑗  .هستند 
 جدید های احتمال فضای با بعد باال و فضای کمینه کردن تفاوت بین توزیع  .3مرحله 
  جاد یا  دیجد  یبا ابعاد باال و فضا  هیاول  یل فضااحتما  ع یتوز  نِیب  تفاوتِ  کمینه کردنِ  یگام بعد

از تابع    ،گرادیان کاهشیتفاوت با    نیا  کمینه کردن  یاست. برا  افتهیشده با تعداد ابعاد کاهش  
𝐷𝐾𝐿(𝑝𝑖𝑗||𝑝𝑗𝑖) : است  (KL)  لیبلر-کولبک  ییواگرا  تابع زیان  نیا  t-SNEشود. در مورد  ی استفاده م  زیان = ∑𝑝𝑖𝑗𝑙𝑜𝑔 𝑝𝑖𝑗𝑞𝑖𝑗𝑖≠𝑗  

t-SNE    ابعاد    ینقاط را در فضا  لیبلر- تابع زیان واگرایی کولبکگرادیان کاهشی و  با استفاده از
ساختار    ه یشب   ،باال  یابعاد  یها در فضاساختار داده  نینابراب  شود،ی م  کسانی  𝑝𝑖𝑗با    عمال   𝑞𝑖𝑗 ، کنیمکمینه میرا   KL ییواگرا یوقت م؟یکن می استفاده   KL ییچرا از واگرا  کند.یم نهیتر بهن ییپا

 :KL  ییبر اساس معادله واگرا  خواهد بود.  بعد پایین  یها در فضاداده
با شباهت    یتا نقاط محل   میدار  ازین  𝑞𝑖𝑗  یمقدار بزرگ برا  کیبزرگ باشد، به    𝑝𝑖𝑗اگر   •

 . میباالتر را نشان ده

دور از هم   یتا نقاط محل  میدار  ازین 𝑞𝑖𝑗 یبرا  یمقدار کوچکتر  کوچک است، به𝑝𝑖𝑗اگر   •
 .میرا نشان ده

 استفاده از توزیع تی برای محاسبه شباهت بین دو نقطه در فضای بعد پایین   .4مرحله 
t-SNE  یبه جا  بعد پایین  یدو نقطه در فضا  نیمحاسبه شباهت ب  یبرا  استیودنت-تی  ع یاز توز  

  جادیا  ترن ییابعاد پا  ینقاط را در فضا  احتمالِ   ِعیتوز  تی،  ع یتوز  کند.یم  استفاده  یگاوس  ع یتوز
 .کندیکمک م  ازدحامو به کاهش مشکل    کندی م

  ی رعملیغ  یچندبعد  یهامجموعه داده  یبرا  میدارد. کاربرد مستق  زیخود را ن  بیروش معا  نیا
، t-SNEبل از استفاده از  قرو،  از این  هستند.  هیشب   اریفواصل در ابعاد بزرگ بس  چرا که  ،است
اعمال کرد. پس از آن، در   ی گریتوان ابتدا در روش کاهش ابعاد دیرا م  یچند بعد  یهاداده

  یمرحله مهم   یسازهنجارها،  را اعمال کرد. قبل از وارد کردن داده  t-SNE  توانمی  صورت لزوم،
  یتصادف  تمیکه الگور  ییااست. از آنج  یدسیاستفاده شده فاصله اقل  یِفاصله   اریمع  چراکه  ،است

  دایپ  زیان  نیتربا کم  یِحلِ ، راهKL  ییبار اجرا کرد تا با توجه به واگرا  نیتوان آن را چندیاست، م
 .شود

 (UMAP) افکنشو  کنواختی فلدیمن برآورد

ابعاد  دیروش جد   کی  ر،یاخ  یهادر سال  افکنش    کنواختی  فلدیبرآورد من با عنوان    کاهش  و 
(UMAP)    دهیاست و از ا  یرخطیغ  کیتکن   نی. ااستارائه شده  t-SNE  بعد    یفضا  جاد یا  رایب
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. مدل د دار  زین  یادیعمده ز  یهاحال، تفاوت  نیکند. با ای م  یرویها پداده  شینما  یبرا  پایین
توپولوژ  یاض یر و  اساس هندسه  بر  توز  یسازنرمال از    UMAP  است.  یمانیر   یآن    یهاع یدر 

  .شودیاستفاده م  هیهمسا  نیکتر ینزد-کانسخه هموار از    کی،  بلمقادر  .  کندیاحتمال استفاده نم 
UMAP    از نظر عملکرد نسبت بهt-SNE  یابعاد  یدر فضا  یکه جاساز  یدارد. زمان  تیمز  ن یچند  

کند و در ی را بهتر حفظ م  یساختار جهان   UMAPاست.  ترع یبزرگتر از سه بعد باشد، سر  دیجد
با ابعاد باال به    شیهر نقطه در نما  تم،یند. طبق الگورکی م  رهی را ذخ  یحال اطالعات محل  نیع

  ، است  )سرگشتگی(  مهم  ابرپارامتر  کی  یدارا  t-SNEکه    یدر حال  خود متصل است.  هیهمسا
UMAP  آن   یاریبس را دارد. مهماز  حداقل فاصله، تعداد    گان،ی تعداد همسا  ابرپارامتر  نیترها 
قابل    میطور مستقپارامترها به ابر   ایناست که    نیا  تیحال، مز  نیهستند. با ا  کیها و مترمولفه 

 . میدهی م  حیتوض  شتریب  اتیها را با جزئدرک هستند و ما آن
اندازه    پارامترابراین  است.  پارامترها  ابر  نیتراز مهم   یکی  گانی همسا  نیکترینزدتعداد    پارامترابر

  ریثابا ابعاد باال ت هیاول گرافکند که بر ساخت  یم نییدر نظر گرفته شده را تع یمحل همسایگان
مقاد  یگذارد. هنگامی م برا  ریکه  م  پارامترابر  نیا  یکم  حفظ    یمحل  اتیشود، جزئی مشخص 
 ن ی کند. ایتوجه م  هیاول  یهادر داده  یبه ساختار جهان  تمیباال، الگور  ریبا مقاد  ابل،شود. در مقی م
 در نظر گرفته شود.   t-SNEدر    سرگشتگی  پارامترابراز    یرییممکن است به عنوان تغ  پارامترابر

 کیتوانند در یکند نقاط تا چه حد میمهم، حداقل فاصله است که کنترل م پارامترابر نیدوم
شود در یم  ترچگال   شیمنجر به نما  نییپا   ری. مقادرندیقرار گ  گریکدی  اب  پایینابعاد    اب  شینما
مقاد  یحال تخص  ری که  به  من  غیرمتراکمی  صیباال  داده  نقاط  ماز  تعداد    پارامترِابرشوند.  ی جر 

کند. ی م  نییتع  را  شوندیداده م  شی ها به آن نمارا که داده  یاافتهی بعد کاهش    یها ابعاد فضامولفه 
 کند.  ی را کنترل م  یورود  یهاداده  یط یمح  یفاصله در فضا  یِمحاسبه   یِنحوه   ،کیمتر  پارامترابر

  ی فضاها   یک یتوپولوژ  یهاش ینما  نیب  متقابلِ  یِکند، آنتروپیاستفاده م  UMAPکه     زیانیتابع  
  KL  ییاست که از واگرا  t-SNEبا    سهیتفاوت مهم در مقا  کی  ز ین  نیاست. ا  نییبا ابعاد باال و پا
تابع   عنوان  م  زیانبه  ای استفاده  با  بس  نیکند.  مشابه  تکن   یار یحال،  ابعاد  یهاکیاز  ،  کاهش 

UMAP کندیاستفاده م   زیانتابع    نیا  کمینه کردن  یبرا  گرادیان کاهشی  از. 
 تیاهم ی ب   ابرپارمترهااز    یاست که انتخاب مجموعه خوب  نی ا  کاهش ابعاد،  کیتکن   نیاشکال ا

هنگام ساخت    یفواصل محل  چراکه  ،باشد  یمعن یها ممکن است بخوشه  نی. فواصل بستین
از  شود،  یمختم    یمحل  کمینهبه    و  است  یتصادف UMAP  تمیشود. الگوری در نظر گرفته م  گراف
  ی از تصادف  UMAP  .میبار بدست آور  نیچند  کسانی  ابرپارمترهایرا با    جیکه نتا  بهتر است  رو،این

  ی سازنه یمسائل سخت بهکمک به حل  یو هم برا  برآوردبه مراحل    دنیسرعت بخش  یبودن هم برا
  د یتول  یمتفاوت  جیتوانند نتای م  UMAPمختلف    یبدان معناست که اجراها  ن یکند. ای استفاده م

نسبتا کوچک    دیبا  آلدهیاجراها در حالت ا  نیب  انسیوار  نیبنابرا  .است  دارینسبتا پا  UMAPکنند.  
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را   جینتا  نکه یاز ا  نانیاطم   یداشته باشند. برا   یراتییمختلف ممکن است تغ  یاما اجراها  ،باشد
 .ردک  میتنظ  یحالت دانه تصادف  کی  توانمیکرد،    دیبازتول  قایدق  توانی م

 نگار خودرمز
برا  هستند  های عصبیشبکه  (رمزنگار خودکار )یا    هاخودرمزنگار استفاده    یکه  ابعاد  کاهش 

از داده  بازنماییِ  یریادگیخودرمزنگار    کیشود. هدف  ی م به   یابیتبا دس  ،یورود  یهافشرده 
 بعد   هایِبازنمایی کشف    ییتواناتر، خودرمزنگارها،  به عبارت ساده  است.  ی در خروج  یبازساز
ند  ن کی م  یکه سعهستند    یاز خروج  یورود  دیبازتولبا ابعاد باال را دارند و قادر به    یهاداده  نپایی
ممکن است    یبه خروج  یورود   رونوشت کردن از  یریادگی  ند. ن را به خودش منتقل ک  𝑥  یورود

با تحم   تیاهم یب اما  برسد،  نظر  بر ساختار شبکه،تیمحدود  یبرخ  لیبه  را   ها  خودرمزنگار 
تواند همه چیز را بیاموزد، چرا که نمیرا    های آموزشیدادههای  ویژگی  نیترمهم  کند کهیمجبور م

 سازی کند.مدل 
گلوگاه    ک ی  قیبا ابعاد باال را از طر  ی ورود  یهااست که داده  نیاخودرمزنگارها  پشت    دهیا

سپس    کند،  ینپایبا ابعاد    بازنمایی  کیبه    لیتبددر طول فرآیند آن را    دریافت کند و  یاطالعات
  ییدر فضا  یکند. با نگاشت ورود  جادیا  شده،بازنمایی آموخته   ایناز    را  یورود  یهاداده  دیبازتول

 مختلف است.   یهایژگی و استخراج و  یریادگیقادر به    یشبکه عصب  افته،یبا ابعاد کاهش  
  یی ازنماتا ب  میدهی که چرا ما به خود زحمت م  دیپرسش بوجود آ  نیخواننده ا  یبرا  دی حال، شا

  ی است که وقت  نیپاسخ ا  م؟یریبگ  ادی  یهرچه بهتر خروج  دیبازتول   یرا فقط برا  یاصل  یورود
 ، یعصب   پنهان شبکه   یِهاهیال  قیفشرده از طر  ییبازنما  کی  دیتول  م،یدار  ادیز  یِهایژگیبا و  یورود

فشرده   تواندی م آموزش  یورود  یسازبه  بنابرا  ینمونه  عصب   یوقت  نیکمک کند.  تمام    یشبکه 
آنچه اتفاق    کند،یم  م یپنهان را تنظ  ه یال  یهاو وزن تمام گره  کندیرا مرور م  یآموزش  یهاداده
 جه، یت. در نم ین یبیکه ما معموال م  دهندیرا نشان م  ی ورود  یها واقعا نوعاست که وزن  نیا  افتدی م

شبکه   ز،ینو یبا مقدار  ییهاهمانند داشتن داده م،یها را وارد کن از داده  یگرینوع د میاگر بخواه
را هنگام   زیاز نو  یداده و حداقل بخش  صیتشخ  ی را در ورود  ز یخودرمزنگار، قادر خواهد بود نو

 حذف کند.  یخروج  دیتول
اند. رمزگذار ابعاد  شده  لی تشک  رمزگشاو    رمزگذار،  یاز دو قطعه شبکه عصب   خودرمزنگارها

که رمزگشا    یدهد در حالی ابعاد کم کاهش ممجموعه با    کیمجموعه داده با ابعاد باال را به    کی
  یندیفرآ  ن یدهد. هدف چن ی با ابعاد باال گسترش م  یهارا به داده  نییابعاد پا  یهااساسا داده
، شانس  به خوبی ساخته شده باشد  یاست. اگر شبکه عصب   یاصل  یورود  دی بازتول  یتالش برا

خودرمزنگار    کیساختار    د دارد.رمزشده وجو  یهااز داده  یاصل  ی ورود  دیبازتول  یبرا  یخوب
 نشان داده شده است.  2۰-8خودکار در شکل  
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 ساختار یک خودرمزنگار  .20-8شکل 

استفاده کرد،   هابا سایر روش مشابه  ،یژگیکاهش ابعاد و یتوان برایماز خودرمزنگار  ،در عمل
را کارآمدتر    دیجد  یهای ژگیتوانند ویم  یشبکه عصب   یهامدل  چراکه  .تر استی اما عملکرد آن قو
در   ،هستند خورهای پیش شبکهبه  هیشب  اری بسخودرمزنگارها  ،یساختار  نظرِماز استخراج کنند. 

و    هیال  کی  ،یورود  هیال  کیها  آن   ،شکل  نیترساده تفاوت   یخروج  هیال  کیپنهان  دارند. 
در    یکسان ی  یهاتعداد گرهخودرمزنگارها  است که    نیا  خورهای پیش شبکهبا    یدیکل  یساختار

 خود دارند.    یو خروج  یورود  یهاهیال
ها  آن   یریادگی  ندیدر فرآ  خور،ی پیششبکهو  خودرمزنگار    نیب  یِعمده  ِ تفاوت با این حال،  

است دادهخودرمزنگارها    ؛نهفته  جابدون   یهااز  به  استفاده  برچسب   یهاداده  یبرچسب  دار 
 میدهی رد. ابتدا نسخه استاندارد آن را شرح موجود داها  خودرمزنگاراز    یانواع مختلف.  کنندی م

 آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.   گرید  یهاو سپس نسخه
معموال    بازنمایی نهفتهابعاد    .کاهش ابعاد است  یبرا  خودرمزنگار  ج ی را  یاز کاربردها  یکی

  بازنمایی ،  به خوبی عمل کنداست و اگر رمزگذار    یاصل  یکوچکتر از ابعاد ورود  اریبس
از نسخه اصل  کینهفته به عنوان   ابعاد ورودی  بسیار کمینسخه فشرده خوب  با    تر ، 

 کند.  یعمل م

   خودرمزنگار استاندارد

رمزگذار است که    ک ی. بخش اول  استمتشکل از دو بخش    یاستاندارد ساختارخودرمزنگار  
  ، یرمزگذار  کیوردن  بدست آ  یها را براکه آن   ردیگیم  ادیکند و  ی م  افتیرا در  یورود  یهاداده

عنوان   به  )که  م  زین  1نفهته  بازنمایی  ای  رمزفشرده کند  با    دتوانیم  این عملشود(.  یشناخته 
 

1 latent representation 
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پنهان و  ه یال کیبرای  رمز، ،یاضیر منظرِ. از صورت گیردها داده یِهایژگیو نیترمهم  یِریادگی
= ℎ نشان داد:  ریتوان به صورت زیرا م  𝑥 یورود  𝜎(𝑊𝑥 +  𝑏) 

  اسیو با  وزنماتریس   بیبه ترت  𝑏و    𝑊شبکه،    هیال  یسازتابع فعال  𝜎،  نهفته  بازنمایی  ℎدر آن    که
 .هستند

  به  رمز  یکند. هدف رمزگشا بازسازی م   افتیرا در  شدهرمزیِ  دادهبخش دوم رمزگشا است که  
�́� توان بایمورد را م  نیدر ا  �́�    بازتولید شود.    کیرمزگذار نزد  یِورود  یِهاتا حد امکان به داده  ،حاصل  بازتولیدِ  کهاست  ای  گونه  =  �́�(�́�ℎ + �́�)   

 هستند.   اسیس وزن و بایماتر   ،یساز فعال تابع  مختلف    یپارامترها  �́�و   �́�  ،�́�  کهنشان داد،  
ℎاگر رمزگذار با تابعی به شکل   = 𝑓(𝑥)    و رمزگشا را با تابعی به شکل𝑟 = 𝑔(ℎ)    نشان

𝑔(𝑓(𝑥))توان با یک تابع  کل یک خودرمزنگار را میگاه،  دهیم، آن = 𝑟     ،که در  توصیف کرد
 ℎ  کیبدست آوردن    خودرمزنگارآموزش  از  هدف    است.  𝑥  یاصل  یمشابه ورود  𝑟  یآن خروج

را    رینکات ز  خودرمزنگار،آل    دهینشان دهد. مدل ا  یرا به خوب  𝑥  یاست که بتواند ورود  دیمف
 :ردیگیدر نظر م
 را با دقت بسازد.   بازتولیدحساس است تا بتواند    یبه ورود  یزه کافبه اندا •

  یهاداده  یکه مدل به سادگ  یبه طور  ،ستیحساس ن  ینسبت به ورود  یبه اندازه کاف •
 .دکن ینم   برازشبیش  . به عبارت دیگر،سپاردیرا به خاطر نم   یآموزش

 الزم است   یورود  بازتولید  یه برا را ک  ی اداده  راتییکه فقط تغ کندیمدل را مجبور م  موازنه  نیا
تابع   کیشامل ساخت عمل  ن یموارد، ا شتریحفظ کند. در ب ی در ورود یبدون حفظ افزونگ را

  یمدل با مقدار واقع   یِشده   ین یبش ی پ  مقدارِتفاوت    زانیم  یِاب یارز   یبرا  زیان،است. تابع    زیان
م هرچه  ی استفاده  و  مدکم  زیانشود  عملکرد  معموال  باشد،  است.  تر  بهتر  برایتابع  ل   زیان 

,𝐿(𝑥  به صورت  خودرمزنگار 𝑔(𝑓(𝑥)))  شود، که در آن  ی م  فیتعر𝐿    محاسبه    یبرا  زیانتابع
  تابع زیان )زیان بازتولید(  کمینه کردن  خودرمزنگار،  هدف آموزشِ است.  𝑔(𝑓(𝑥))و    𝑥اختالف  
انتشار  پسمانند  ه  های عمیقبکهشاستاندارد    یهاکیتوان با استفاده از تکن یشبکه را م  است.

 .آموزش داد
  م ی دواری، امعمل کده استخوب    یورود  یهاداده   بازتولیدکه در    خودرمزنگار  کیبا آموزش  

  ی ریجلوگ  یبکشد. برا  ریرا به تصو  هادر داده  دی مف  یهایژگیاز و  یبتواند برخ  ℎ  نفهته  بازنماییکه  
 خودرمزنگاررا به    ییها  تیمحدود  دیبا  د،یمف  یهایژگیو  یریادگیو    ت یاهم یب  یهاحلاز راه

   .میاضافه کن 
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ابعاد کوچکتر از   ه ب  ℎبا مجبور کردن    دیمف  یهایژگیاستخراج و  یتواند برایم  خودرمزنگار 𝑥    .1ناقص   خودرمزنگار باشد،    ی تر از بعد ورودآن کم  نهفتهکه بعد    خودرمزنگاریاستفاده شود 
مخودرمزنگار  ناقص،    یبازنمای  کی  یری ادگیشود.  ی م  دهینام مجبور  برجسته   کندی را    ن یترتا 
  ع یتوز  بازنمایی  کی  ℎ  بازنمایی نهفته  گر،ی. به عبارت ددرا ثبت کن   یآموزش  یهاداده  یهایژگیو

به   هیشب   ن ی. اآوردبدست می ها  در داده  رییتغ  یشده است که مختصات را در امتداد عوامل اصل
. در واقع، دهدی م  نشانها را  در داده  رییتغ  یاصل   هایمولفه   نگاشتِ )افکنش( است که    یروش
آموزش    یمربعات خطا برا  نیانگیم  اری و از مع وجود داشته باشد  یپنهان خط  یِه یال  کیاگر  

  ی هامولفه   نیرا در گستره اول  یکه ورود  رندیگی م  ادی پنهان    یگاه واحدها شبکه استفاده شود، آن 
  کندیمتفاوت رفتار م  PCAبا   خودرمزنگارباشد،  یرخطین غپنها  هی. اگر الکنند بازنمایی یاصل
 بکشد.   ریرا به تصو  یورود  ع یتوز  یچندوجه  یهاجنبه  تواندیو م

د کن ای  گونهبهرا    ℎاست که    ن یا  گریانتخاب  بُ  م یمحدود  از    عدِکه  باشد  𝑥بزرگتر  .  داشته 
ابعاد    خودرمزنگاری ورود  نهفتهکه  بعد  از  بزرگتر    دهینام  2کامل رافَ  نگارخودرمزاست،    ی آن 

کنند. از برازش پیدا می میلِ به بیشابعاد بزرگ، رمزگذار و رمزگشا    لیحال، به دل  نیشود. با ای م
 ی که ورود  رد یبگ  ادیتواند  یمهم    یخط  یرمزگذار و رمزگشا  کی   یحت  ، یموارد  نیدر چن رو،  این

. ردیبگ  ادیها  داده  ع یمورد توز  در  یدیمف  هیچ بازنماییِ  نکهیبدون ا  ،کند  رونوشت  یرا در خروج
شبکه    یبر رو  گرید  یهاتی را با اعمال محدود  یساختار جالب   میتوانیخوشبختانه، هنوز هم م

  خودرمزنگار است.    ℎدر    3یپراکندگ   تیها، محدودت یمحدود  نیاز پرکاربردتر  یکیم.  یکشف کن 
 .شودی م  دهینام  4خلوت  خودرمزنگار  ،یپراکندگ   تیبا محدود  فراکامل

 حذف نویز خودرمزنگار 

 ی ورود  گنالیجهت متفاوت است. س  کیاز  استاندارد    نگاررمزخودربا    زیحذف نو  نگاررمزخودر
تا حد ابتدا  نو  نگاررمزخودردر    یدر  به شبکه تغذیخراب م  زیحذف  شود.  یم  هیشود و بعدا 

  ی اب یراب بازنسبتا خ  یهااز داده  یداده ورود  انیشود که جری انجام م  یاگونهآموزش شبکه به  
ای م م  نگاررمزخودربه    امر  نیشود.  اولی اجازه  تا ساختار  برا  یورود  یهاگنالیس  هیدهد    ی را 

  بازتولید   یرا به اندازه کاف   یاصل   یتا بردار ورود  ،درک کند  یاصل  یِورود  بردارِ  مناسبِ  بازتولیدِ
پیش   کند. شد،  همچنان که  بیان  م  را  𝐿  زیانتابع    نگارهارمزخودرمعموال  تر  . دهندی کاهش 
,𝐿(𝑥 دهد: ی را کاهش م   زیان زیر  تابع   زیحذف نو  نگاررمزخودر 𝑔(𝑓(�́�))) 

 
1 undercomplete autoencoder 

2 overcomplete autoencoder 

3 sparsity 

4 sparse autoencoder 
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حذف    خودرمزنگار  سمیمکان   خراب شده است.  زیاست که با نو  𝑥از   رونوشت  کی  �́�که در آن  
 نشان داده شده است.   21-8در شکل    زینو

 
 خودرمزنگار حذف نویز .21-8شکل 

نویز   کردن  واضافه  آموزش  𝑥  یرودبه  طول  ا  نان یاطم  یبرا  در    خودرمزنگار   نکهیاز 
 شود.  انجام می آموزد،یداده را م  عیتوز دی مف یهایژگیو

 خلوت خودرمزنگار 

  یپراکندگ لیبا تحم  یورود یهارا در داده یارزشمند یتواند ساختارهای مخلوت  نگاررمزخود
ب  یبه واحدها آموزش  در طول  پراکندگاموزدیپنهان  م  ی.  افزودن عبارت   تواندی عموما    یهابا 

پنهان به جز چند   یهمه واحدها  یبا صفر کردن دست  ای  آموزشدر طول    زیانبه تابع    (Ω)   یاضاف 
𝐿 :دی بدست آ  یمورد ضرور (𝑥, 𝑔(𝑓(𝑥))) +Ω(ℎ) 
با ورود یک نمونه جدید، که  شود  منجر به این می  ،پنهان  یهاهیال  در  زیانتابع  سازی  با جریمه

ادعا کند که    شخصیمثال، اگر    یاست که، برا  نیروش ا  نیشهود پشت ا  چند فعال شود.تنها  
متخصص است، ممکن است در حال  و شیمی    ، فیزیکیروانشناس  ،رایانهعلوم    ات،یاضیدر ر

  درکند که  یحال، اگر او فقط ادعا م  نیموضوعات باشد. با ا  نیا  یِدانش کامال سطح   یریادگی
  خودرمزنگاری  یو برا  بدست آوریمرا از او    یدیمف  یهانشیب  میلی، مادارد  تخصص  علوم رایانه

عملکرد  سازی  با فعالکه هنوز    یترکم  یهاتعداد گره  ؛است  طور نیهم   ز ین  م یدهی که آموزش م
م را حفظ  به  نگاررمزخودکه    ندن کیم  نیتضم   کنند،یخود  واقع  اضاف  یجادر  در    یاطالعات 

 . ردیگیم  ادین را  پنها  بازنمایی،  یورود  یهاداده
 خلوت-کا  نگاررمزخودوجود دارد،  خلوت  نگاررمزخود  نهیکه در زم ییهاشرفت یاز پ یکی

  ریو سا  م یکن یرا انتخاب م  ی ساز توابع فعال  نیبا باالتر  نورون   kما    خودرمزنگاراین  است. در  
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  افتنی  یبراستانه را  و آ  میریگی م  دهیناد  ReLU  یسازرا با استفاده از توابع فعال  یساز توابع فعال
وجه    نیبه بهتر   یکند تا سطح پراکندگی م  میرا تنظ  kمقدار    نی. امیکن یم  میها تنظنورون   نیبزرگتر

 . دیمجموعه داده به دست آ  یبرا

 1ای خودرمزنگار پشته

رابطهاز مجموعه داده  یبرخ بنابرایژگیدر و  یادهیچیپ  یِها  تنها    ن،یها دارند.  از    ک یاستفاده 
  یهایژگیمنفرد نتواند ابعاد و  نگارِرمزخود  کیممکن است  چرا که  .  ستین  یکاف  نگاررمزخود
. میکن ی م  استفاده  یاپشته   نگاررمزخود، از  یموارد  نیچن   یبرا  نیرا کاهش دهد. بنابرا  یورود
هم   یهستند که رو  یمتعدد  یرمزگذارها   داست،یطور که از نام آن پ، هماناینگار پشته رمزخود
 د.انشده  دهیچ

 کاهش ابعاد با پایتون

PCA  در پایتون 

 مجموعه داده 

ب  یدر حال   ار یابعاد بس  یمتن   یهاو داده  ریمانند تصاو  یواقع   یایدن  یهامجموعه داده  شتری که 
 . میکن ی استفاده م یسادگ یبرا  MNIST سینودست  ارقام یهادارند، ما از مجموعه داده ییباال

است   ۹تا   ۰  نیب  سینودست   ارقاماز    یخاکستر  ریاز تصاو  یا مجموعه MNISTمجموعه داده  
 ی مجموعه داده دارا  نیا  ن،یاست. بنابرا  کسلیپ  28×28در اندازه    ریتصو  6۰۰۰۰که شامل  
مجموعه داده، ما از   نینشان دادن کاهش ابعاد در ا  یبرا  است.  784نمونه داده با ابعاد    6۰۰۰۰

PCA  شینما  نیید پابا ابعا  یژگیو  یها را در فضادادهو    میکن یها استفاده مکاهش ابعاد داده  یبرا  
  جیکند و نتایم  میترس  یدو بعد  یهایژگیو  یبه فضا  یژگیو  784ها را با  مثال داده  نی. امیدهی م
 کند.ی م  مصورسازیرا  

 هاخانهوارد کردن کتاب
In    [1]: from keras.datasets import mnist, fashion_mnist 

import time 

import numpy as np 

import pandas as pd 

from sklearn.decomposition import PCA 

import matplotlib.pyplot as plt 

from matplotlib import colors as mcolors 

import seaborn as sns 

 
1 Stacked Autoencoder 
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 وارد کردن مجموعه داده 
In    [2]: (X_train, y_train) , (X_test, y_test) = mnist.load_data() 

 هاسازی داده آماده 

را در    X_train  یهاو داده  کنیممی   جادیا  ریدر تصو  هاکسلیو تعداد پ  ریواتعداد تص  هب  هیآرا  کی
X  کنیم.رونوشت می 

In    [4]: X = np.zeros((X_train.shape[0], 784)) 

for i in range(X_train.shape[0]): 

    X[i] = X_train[i].flatten() 

را در   هاو آن داریممی را بر  MNIST آموزشی یها% از داده25  و زنیمدرهم میرا  مجموعه داده
 کنیم. می  رهیقاب داده ذخ  کی

In    [4]: X = pd.DataFrame(X) 

Y = pd.DataFrame(y_train) 

X = X.sample(frac=0.25, 

random_state=1400).reset_index(drop=True) 

Y = Y.sample(frac=0.25, 

random_state=1400).reset_index(drop=True) 

df = X 

 MNISTدر مجموعه داده   PCAاستفاده از 
In    [5]: pca = PCA(n_components=2) 

pca_results = pca.fit_transform(df.values) 

PCA  ا بعد  به همراه   PCA  مولفه. دو  2  یاصل  مولفهو    1  یاصل  مولفهکند،  یم  جادیدو  را 
 است.   ازیمورد ن  مصورسازی یبرا  تنها  برچسب   .کنیممی قاب داده اضافه    کی  در  هاآن   برچسب

In    [1]: pca_df = pd.DataFrame(data = pca_results 

             , columns = ['pca_1', 'pca_2']) 

pca_df['label'] = Y 

 مصورسازی 

. اکنون میاها را انجام دادهین یبشیپ  ی و برخ  میاخود را آموزش داده  تمیمرحله ما الگور  نیدر ا
 است.   قیما چقدر دق  تمیکه الگور  ببینیم   میخواهمی 

In    [3]: fig = plt.figure(figsize = (8,8)) 

ax = fig.add_subplot(1,1,1)  

ax.set_xlabel('Principal Component 1', fontsize = 15) 

ax.set_ylabel('Principal Component 2', fontsize = 15) 

ax.set_title('2 component PCA', fontsize = 20) 
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targets = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] 

colors = ['r', 'g', 'b'] 

colors = dict(mcolors.BASE_COLORS, 

**mcolors.CSS4_COLORS) 

colors=['yellow', 'black', 'cyan', 'green', 'blue', 'red', 

'brown','crimson', 'gold', 'indigo'] 

for target, color in zip(targets,colors): 

    indicesToKeep = pca_df['label'] == target 

    ax.scatter(pca_df.loc[indicesToKeep, 'pca_1'] 

               , pca_df.loc[indicesToKeep, 'pca_2'] 

               , c = color 

               , s = 50) 

ax.legend(targets) 

ax.grid() 

 
t-SNE  در پایتون 

 هاخانهوارد کردن کتاب
In    [1]: from sklearn.manifold import TSNE 

from keras.datasets import mnist 

import matplotlib.pyplot as plt 

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D 

import seaborn as sns 

import matplotlib.patheffects as PathEffects 

import numpy as np 

import pandas as pd 
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 وارد کردن مجموعه داده 
In    [2]: (X_train, y_train) , (X_test, y_test) = mnist.load_data() 

 هاسازی داده آماده 
In    [4]: X = np.zeros((X_train.shape[0], 784)) 

for i in range(X_train.shape[0]): 

    X[i] = X_train[i].flatten() 

را در   هاو آن داریممی را بر  MNIST آموزشی یها% از داده8۰  و زنیمدرهم میمجموعه داده را 
 کنیم. می  رهیقاب داده ذخ  کی

In    [4]: X = pd.DataFrame(X) 

Y = pd.DataFrame(y_train) 

X = X.sample(frac=0.80, 

random_state=10).reset_index(drop=True) 

Y = Y.sample(frac=0.80, 

random_state=10).reset_index(drop=True) 

df = X 

df['label'] = Y 

 MNISTدر مجموعه داده  t-SNEاستفاده از 
In    [5]: tsne = TSNE(n_components=2, verbose=1, 

perplexity=40, n_iter=300) 

tsne_results = tsne.fit_transform(df) 

out    [5]: [t-SNE] Computing 121 nearest neighbors... 

[t-SNE] Indexed 48000 samples in 0.026s... 

[t-SNE] Computed neighbors for 48000 samples in 139.468s... 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 1000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 2000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 3000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 4000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 5000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 6000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 7000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 8000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 9000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 10000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 11000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 12000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 13000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 14000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 15000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 16000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 17000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 18000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 19000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 20000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 21000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 22000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 23000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 24000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 25000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 26000 / 48000 
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[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 27000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 28000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 29000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 30000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 31000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 32000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 33000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 34000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 35000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 36000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 37000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 38000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 39000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 40000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 41000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 42000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 43000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 44000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 45000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 46000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 47000 / 48000 

[t-SNE] Computed conditional probabilities for sample 48000 / 48000 

[t-SNE] Mean sigma: 451.266121 

[t-SNE] KL divergence after 250 iterations with early exaggeration: 95.580673 

[t-SNE] KL divergence after 300 iterations: 4.694413 

 مصورسازی 

 یزیآماز دو بعد و رنگ  اینقطهنمودار    کی  جادیبا ا  میتوانی م م،یاکنون که دو بعد حاصل را دار
 .میکن   مصورسازیها را  هر نمونه با برچسب مربوط، آن

In    [3]: df['tsne-2d-one'] = tsne_results[:,0] 

df['tsne-2d-two'] = tsne_results[:,1] 

plt.figure(figsize=(16,10)) 

sns.scatterplot( 

    x="tsne-2d-one", y="tsne-2d-two", 

    hue=df['label'], 

    palette=sns.color_palette("hls", 10), 

    data=df, 

    legend="full", 

    alpha=0.3) 
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 های مولد مدل
نحوه   فیتوص  یهستند که برا  نیماش  یریادگی  یهامدلای از  دسته   )تولیدی(  مولد  یهامدل 
ها را در هر از داده  یادیمدل مولد، ابتدا حجم ز  کیآموزش    ی. براشوندی ها استفاده مداده  دیتول

مدل  میکن یم  یآورجمع   یاحوزه بعدا  برا  یو  آموزش    ییهاداده  د یتول  ای  جادیا  یرا  آن  مانند 
به    هیشب   ییهادادهکه    رندیبگ  اد ی   های مولد توانایی این را دارند تامدل  گر،یبه عبارت د  .میدهی م

 کنند.   جادیا  ایم راتغذیه کردهکه ما به آنها    ییهاداده
. 2کننده تفکیک   یهامدل و    1مولد   یهامدل دو نوع مدل وجود دارد:  اساسا در یادگیری ماشین  

 X  یهایژگیو و  Yهدف    ری متغ  نیب  یکه رابطه شرط  رد،یگیم  اد یرا    P(Y|X)  کننده،تفکیک  مدل 
  ف یمولد توص  هدف مدلدر مقابل،    است.  رهایمتغ  نیمرتب کردن رابطه ب  یراب  یکردیروو    است
داده   ع یهر نوع توز  یریادگی  ی برا  یروش  به عبارت دیگر،مجموعه داده است.    کاملِ  یِاحتمال
ها در  دهی پد  فی توص  یبرا  یاله یبه عنوان وس  ینظارتغیر  نیماش  یر یادگیدر  مدل مولد،  است.  
  را درک کنند.  یواقع  یایسازد دنی ها را قادر مانهیو راشود  ی ها استفاده مداده

داده شده نقاط داده   یهایژگیو  𝑥𝑖که در آن    م،ینظارت داربا  یریادگی  مساله  کیما    دیفرض کن 
𝑥𝑖از )   ()𝑓تابع    ی ریادگی،  𝑦  ین یبشیپ  یهااز راه  یکی.  هستندمربوط    یهابرچسب   𝑦𝑖و   , 𝑦𝑖  )

 ن ی. چن گرداندبرمی   یخروجبه عنوان  را    𝑦  نیترو محتمل  کندی م  افتیرا در  𝑥  که  طوری؛ بهاست
  تفکیکنحوه    یریادگیدر حال    چراکه  رند،یگیقرار م  کنندهتفکیک  یهادر دسته مدل  ییهامدل 

کالس   𝑥  نیب هست  یهااز  روشدیمختلف  پشتیبان،شبکهمانند    ییها.  بردار    ی هاشبکه  های 
  اریها را بسداده  دیاگر بتوان  یحت با این حال،  .  رندیگیدسته قرار م  ن یدر ا  م و درخت تصمی  یعصب 
 .دیندارها  داده  دیاز نحوه تول  یتصور  چیه  د،یکن   بندیدسته  قیدق

,𝑓(𝑥تابع    یککرده و    یدها را تولاست که چگونه داده  یندوم ا  یکردرو 𝑦)   که به    یریمبگ  یادرا
با    یدجد  𝑥  یرا برا  𝑦توان  ی. سپس مدهدیم  یازبا هم امت  𝑦و    𝑥توسط    شدهیینتع  یکربندیپ

,𝑓(𝑥  یازکه امتای  𝑦  یافتن 𝑦)  درک بهتر این دو دسته از  برای  .  ردک  ینیبیش ، پکندمی  را بیشینه
  ،یردر تصو  گربه  یکمانند  ه  حیوان  یرا نوع  𝑦و    یرتصو  یکرا به عنوان    𝑥زنیم.  می ی  ها، مثالمدل 

که مدل چقدر معتقد    گوید ی به ما م  شودی نوشته م  𝑝(𝑦|𝑥)که به صورت    ی. احتمالیدتصور کن 
که   یبا همه احتماالت  یسهدر مقا  یورود  یرتصو  یکبا توجه به    ،وجود دارد  گربه  یکاست که  

احتمال را مدل   نگاشت  ینا  طور مستقیمبهکنند  ی م  یکه سع  ییهایتم. الگورداندیدرباره آن م
  یکنند تابعی م   یمولد سع  یها مدل   یگر،د  یاز سو  شوند.یم  یدهنام  کنندهتفکیک   یهاکنند، مدل

,𝑝(𝑦  توامبه نام احتمال   𝑥)    که چقدر مدل معتقد    یمبخوان  ینگونهرا ا  ینا  توانیمی . میرندبگ  یادرا

 
1 Generative models 

2 Discriminative models 
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دو احتمال بهم مرتبط    ینزمان در آن وجود دارد. اهم  𝑦  گربه  یکاست و    یرتصو  یک  𝑥است که  
,𝑝(𝑦ها را به صورت  آن   توانی هستند و م 𝑥) = 𝑝(𝑥)𝑝(𝑦|𝑥)  در این رابطه،  .نوشت  𝑝(𝑥) 
معموال تابع    𝑝(𝑥)باشد. احتمال    یرتصو  یک  𝑥  یورودچقدر احتمال دارد  دهد که  نشان می 

   شود.ی م  یدهنام  یچگال
 یتمال ورودشود که مدل به احیمربوط م  یتواقع  ینمولد به ابه  ها  مدل   ینا  یدننام  یاصل  یلدل

و   𝑦  یواناتاز انواع ح  یبرداربا نمونه  توانیمی م  ر این اساس،دارد. ب  یزمان دسترسهم  یو خروج
,𝑝(𝑦از    𝑥  یدجد   یرتصاو 𝑥)  یک مولد    یهامدلرو،  از این   .یمکن   یدتول  یواناتاز ح  یریتصاو  
ساختار   یحتوض درک و یلها پتانسآن یعنیدارند،  کنندهتفکیک یهاجالب نسبت به مدل یتمز
 در دسترس نباشد.    یبرچسب   یچکه ه  یزمان  یحت  ؛را دارند  یورود  یهاداده  یربناییز

آموزد، به  یم  ی شرط  یعتوز   یرا برا  یمدل   یمامستق  کننده تفکیکمدل    یک   ی،به طور کل
,𝑝(𝑦عنوان مثال،   𝑥)    که در آن𝑦  هدف و    یرمتغ   یک𝑥  یکها هستند. در مقابل،  یورود  
ت مولد  ,𝑝(𝑦  توام  یعوزمدل  𝑥)  م میرا  گفته  اصطالح  به  و  میآموزد  که  تواند  یشود 

 . کند یدداده تول  یعاز توز ییهانمونه

  ی رو یپ  یواقع  یایدن  ایاش  شِیدا یباشد که از پ  یدیجد  یهانمونه  دیواقعا قادر به تول  یاگر مدل 
  ،رواین است. از    درک کرده  گرفته و  ادی را بدون آموزش    یگفت که مفهوم  توانیدر واقع م  کنند،ی م
  یهامدلدر رده    توانی مولد را م  یها)مدل   غیرنظارتی  یهاها، در رده مدل دسته از مدل  نیا

 .ردیگ ی قرار داد( قرار م  زین  یخودنظارت
عمومامدل   نیا رو  ها  م  یعصب   یهاشبکه  یبر  م  شوندی اجرا  طب   توانندیو  طور    ی عیبه 
  یایدن  یهااز داده  یادیدرک بن   نیا  یعصب   یهادهند. شبکه  صی خها را تشداده   زیمتما  یهایژگیو

 مشابهکه    کنندی استفاده م  ییهاداده  یسازمدل  یها براو سپس از آن  کنندی م  افتیرا در  یواقع
 هستند.  یواقع  یایدن  یهاداده

است تا    یمجموعه آموزش  یِهاداده  یِواقع   ِعیتوز  یریادگیمولد    یهاانواع مدل   یهدف اصل 
 ق یدق  ع یمدل وجود ندارد که توز  یامکان برا  نیشوند. اما ا  د یتول  یراتییبا تغ  دیاط داده جدنق

  یواقع  یهاداده  ع یکه مشابه توز   میکن ی م  یسازرا مدل   یعیتوز  نیو بنابرا  اموزدیما را ب  یهاداده
تواند  یه مک  میکن ی استفاده م  ی تابع  یریادگی  یبرا  یعصب   یهاکار، ما از دانش شبکه  نیا  ی. برااست
 بزند.  بی تقر  یواقع  ع یمدل را به توز  ع یتوز

 انواع مدل مولد 
طور موثر  احتمال به  یچگال   نیاست. ا  𝑝(𝑥)احتمال   یتابع چگال  یریادگیمولد    یهاهدف مدل 
داده  توص  یآموزش  یهارفتار  را  م   کندی م  فیما  قادر  را  ما  داده  سازدی و  با    یدیجد  یهاتا  را 

را    𝑝(𝑥)احتمال    یمدل ما چگال  میخواهیم  آل،ده ی. در حالت امیکن   دیتول  ع یاز توز  یریگنمونه
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  ی هاراهبردهدف،    نیبه ا  دنیرس  یباشد. برا  کسانی   𝑝𝑑𝑎𝑡𝑎(𝑥)  یهاداده  یکه با چگال  ردیبگ  ادی
 وجود دارد.   یمختلف 

کنند آن را    سعییا    محاسبه کنند  1حی صررا به طور    𝑝 یتابع چگال  توانندی ها ماول مدل  دسته
مدل به ما  و    میرا به مدل وارد کن   𝑥نقطه داده    کی  میتوانی بعد از آموزش م  ،یعن ی.  تقریب بزنند

  مولد   یهاعنوان مدل  ها بهاین مدل  از  است.  𝑝(𝑥)که حاصل    دهدمینقطه داده را    نماییدرست 
 𝑝(𝑥) شوند،یته مشناخ  2یضمن   مولد  یهادوم که به عنوان مدلدسته      شود.نام برده می  حی صر

  ی بردارنمونه  ییربنایز  ع یاز توز  میتوانیحال، پس از آموزش مدل، م  ن ی. با اکنندیرا محاسبه نم 
 .میکن 

 های متغیر نهفته مدل
از   یمحدودبا مجموعه   𝑝(𝑥) دهیچیاحتمال پ  ع یتوز  یریادگی  ،نیماش  یریادگیدر    یاصل  مساله

  یریادگی  ی. به عنوان مثال، برااندهگرفته شد  ع یتوز  ن یا  است که از 𝑥 باالینقاط داده با ابعاد  
رو  ع یتوز بر  باگربه  ریتصاو  ی احتمال  تعر  یعیتوز  دیها،  بتواند همبستگ  می کن   فیرا    یهایکه 
  نیا  میمستق  یساز مدلدهند، مدل کند.  ی م  لیرا تشک  ریکه هر تصو  ییهاکسل یتمام پ  نیب  دهیچیپ

 .است  رممکنیغ  یحت   ای  زیبرانگکار چالش   کی  ع یتوز
 ع یتوز  کیو    میکن   یرا معرف z نهفته  ریمتغ  کی  میتوانیم 𝑝(𝑥)  میمستق  یسازمدل   یجابه
 یاحتمال  روابط. در  ندیگوی م  نماییدرستکه به آن    میکن   فیها تعرداده  ی برارا     𝑝(𝑥|𝑧) یشرط

z   گربه،  ریتصاو  درمثال    یکرد. برا   ریتفس  وستهیپ  یتصادف   ر یمتغ  کیتوان به عنوان  یرا م  z  
 .شکل آن باشد   ایاز نوع گربه، رنگ    اینهفته   بازنماییِ  یِحاو  تواندی م

محاسبه    یبرا  نهفته  یرهایمتغ  یرا رو  𝑝(𝑧)  پیشین  ع یتوز  کی   میتوانی، مzداشتن    بارو،  از این
,𝑝(𝑥  :  میکن   یمشاهده شده و نهفته معرف  یرهایمتغ  یروبر  توام  ع یتوز 𝑧) = 𝑝(𝑥|𝑧)𝑝(𝑧) 
 . میکن   حل  ترساده  یرا به روش  𝑝(𝑥)  دهیچیپ  عیدهد که توز  یامکان را م  ن یبه ما ا  توام  ع یتوز  نیا

𝑝(𝑥) :میببر  هیرا به حاش  نهفته  یرهایمتغ  دیبا  𝑝(𝑥)داده    ع یبدست آوردن توز  یبرا = ∫𝑝(𝑥, 𝑧)𝑑𝑧 = ∫𝑝(𝑥, 𝑧)𝑝(𝑧)𝑑𝑧                               (1− 8)   
محاسبه    زیر  را به صورت   𝑝(𝑧|𝑥) پسین  ع یتوز  میتوانیم  زیب هیبا استفاده از قض  ن، یبر ا  عالوه

𝑝(𝑧|𝑥) :میکن  = 𝑝(𝑥, 𝑧)𝑝(𝑧)𝑝(𝑥)                                                     (2 − 8) 

 
1 explicitly 

2 implicit 
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 . میتنباط کن پنهان را با توجه به مشاهدات اس  یرهایدهد تا متغی به ما اجازه م  نیپس  ع یتوز
 :داریمرا    زیر  یاساس  اتاکنون اصطالح  ده،یا  نیبا توجه به ا

 کند.ی را مدل م  نهفته  یرهایرفتار متغ  :𝑝(𝑧) توزیع پیشین •

متغ  :𝑝(𝑥|𝑧)  نماییدرست • نگاشت  مشخص    نهفته  یرهاینحوه  را  داده  نقاط  به 
 کند.ی م

,𝑝(𝑥  توزیع توام  • 𝑧) = 𝑝(𝑥|𝑧)𝑝(𝑧):    است و اساسا     نیشیپو    نماییدرستضرب
 کند.ی م  فی مدل ما را توص

  ع یمدل است. توز  ییاست و هدف نها  یاصل  یهاداده  ع یتوز  :𝑝(𝑥)  ایتوزیع حاشیه •
 نقطه داده وجود دارد.  کی  دی که چقدر امکان تول  دیگویبه ما م  یاه یحاش

  ک یتواند توسط  ی کند که می م  فیرا توص  یپنهان  یرهایمتغ  :𝑝(𝑧|𝑥)  توزیع پسین •
 شود.  دینقطه داده خاص تول

 !!کردیماستفاده ن  از برچسب   یشکل  چیه  که ما از  دیتوجه داشته باش
 : ردک  فی تعرتوان  میرا    گریدو اصطالح د  اساس،بر این  
  ی ، ما از فضااساسااشاره دارد.    z  نهفته   ریاز متغ  𝑥محاسبه نقطه داده    ندیبه فرآ  تولید: •

توز  نهفته از  میکن ی م  ها حرکتداده  یواقع  ع یبه  رم.   شود.ینشان داده م  𝑝(𝑥|𝑧)  نماییدرستبا    ن یا  یاضینظر 

  𝑝(𝑧|𝑥)پسین    ع یاست و با توز  𝑥از نقطه داده   zپنهان    ری متغ  افتنی  ندیفرآ  استنباط: •
به صورت    است و بالعکس.  دیاست که استنباط معکوس تول  یهیبد  شود.ی فرموله م 

 گیریم:برا در نظر    ریز  شکل  میتوانی م  یبصر

 
، 𝑝(𝑥|𝑧)  نماییدرست که    میشود. اگر فرض کن ی م  بیبا هم ترک  زیاست که همه چ  یانقطه   نجایا

را    ریموارد ز  میتوانیمدانیم،  را به نحوی می  𝑝(𝑧)  پیشینو    𝑝(𝑥)  یاهیحاش  ،𝑝(𝑧|𝑥)  نیپس
 :میانجام ده



 
 فصل هشتم: یادگیری غیرنظارتی                                                                             425

 

را از    𝑥و سپس نقطه داده    𝑝(𝑧)را از    𝑧  میتوانی نقطه داده، م  کی  دیتول  یبرا  تولید: • 𝑝(𝑥|𝑧)  میکن   یبردارنمونه : 𝑧 ~ 𝑝(𝑧) 𝑥 ~ 𝑝(𝑥|𝑧) 
را از    𝑧و سپس    𝑝(𝑥)را از    𝑥،  نهفته  ریمتغ  کی  استنباط  یبرا  گر،یاز طرف د  استنباط: • 𝑝(𝑧|𝑥)  میکن یم  یبردارنمونه : 𝑥 ~ 𝑝(𝑥) 𝑧 ~ 𝑝(𝑧|𝑥) 

ها از آن  که داده  یدیتول  ندِیفرآ  توانندیم  این است که  نهفته  یرهایمتغ  یدارا  یهامدل   تیمز
 د ینقطه داده جد  کی  میخواهیاست که اگر م  ین مع  نیبه ا  ،یبه طور کل.  کنند  انیاند را بشده   جادیا

از   یبردارنمونه  یو سپس از آن برا  میکن   افتیدر  𝑧 ~ 𝑝(𝑧)نمونه    کی  دیابتدا با  م،یکن   دیتول
  نیکار، همچن   نی انجام ا  نی. در حمیاستفاده کن   𝑝(𝑥|𝑧)  یشرط  ع یوزاز ت  𝑥 دیمشاهده جد  کی
شما    .ریخ  ایدهد  ی ارائه م  𝑝(𝑥)داده    ع یتوز  یابر  یخوب   بیمدل تقر  ایکه آ  میکن   یابیارز  میتوانی م
  دیتول  یکه برا  یکه تمام اطالعات  دیریدر نظر بگ  یرا به عنوان گلوگاه  نهفته  یرهایمتغ  دیتوانی م

 یبا ابعاد باال رو  یهاکه داده  میدانیم  منیفلد  هیاز آن عبور کنند. ما از فرض  دیزم است باها الداده
ابعاد    ،نهفته  یِفضا  نیبا ابعاد باال قرار دارند. ا  یفضا  نیشده در ا  هیتعب   ترن ییپا  ابعادِ  یفلدهایمن 
  یفضا  کیاده به  نقاط د  لیتبد   نهفته،  یرهایمتغتر،  به عبارت ساده  کند.یم  هیتر را توجن ییپا
پا  وستهیپ ابعاد  به روشداده  نهفته  یرهایمتغ  ،یبه طور شهود  تر هستند.نییبا  را  تر  ساده  یها 

 کنند. ی م   فیتوص

  م یکه با آنها سر و کار دار  ییهااکثر داده  ی( برا1-8که انتگرال در معادله )  دیتوجه داشته باش
 .می( استفاده کن 2-8در رابطه )  نیپس  استنباط  یبرا  یاز روش  دیو با  1ندارد  یلیحل تحلراه

 استنباط پسین 

ما را در مورد    یاست، باورها  یدر استدالل احتمال  ی دیجزء کل  کی، که  𝑝(𝑧|𝑥)  پسین  ع یتوز
 ی برا  نیحال، پس  نیکند. با ایبروز م  دیجد  یِنقطه داده  کی پس از مشاهده    نهفته  یرهایمتغ
انتگرال در    یبرا  یلیحل تحلراه  چیه  چراکه،  حل است  رقابلیاغلب غ  یواقع  یایدن  یهاداده

  ب یتقر یشود، وجود ندارد. دو روش برای( ظاهر م2-8در مخرج معادله ) که( 1-8معادله )
است. با    کارلومونت   مارکوف  رهیبه نام روش زنج  یریگروش نمونه  کیوجود دارد.    ع یتوز  نیا
ا  نیا محاسبات روش   نیحال،  نظر  از  به  یها  و  هستند  داده  گران  مق  یهامجموعه    اسیبزرگ 

تکن شوندینم  دوم  روش  ا  یقطع  بیتقر  یهاکی.  جمله  از   استنباطها  کیتکن   نیهستند. 

 
1 no analytical solution 
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 ک ی آن به    لیکار را با تبد  نیو ا  شودیاستفاده م  خودرمزنگار تغییرپذیراست که در    1تغییرپذیر
است    نیروش ا   نیکال اکه اش  دیتوجه داشته باش. با این حال،  دهدی انجام م  یسازنهیبهمساله  
 کند.   جادی ا  تینهایب  یدر زمان محاسبات   یرا حت  یقی دق  جیتواند نتایکه نم 

 خودرمزنگار تغییرپذیر 

تغییرپذیر  استنباط با    نهفته  ریمتغ  یها مدل  یریادگی  یبرا  یچارچوب کل  کی  خودرمزنگار 
به طور کل  تغییرپذیر مدل مولد و    یراب  یعصب   یهااز شبکه   خودرمزنگار تغییرپذیر،  ،یاست. 

 کند.  یاستفاده م  استنباطمدل    نیهمچن 
( در  i.i.d)   کسانی  ع یمستقل با توز  یتصادف   یرهایمتغمشاهدات را به صورت    فرض کنید که

.  شوندیم  دیتول  z  ینهفته تصادف  یرهایاز متغ  یها توسط برخکه داده  میکن یو فرض م  گیرمنظر می
شواهد مدل    مین کی م  ی. سپس سعمیکن ی فرض مشدنی  رام  را   𝑝(𝑧)ما   ر،یمتغ  استنباط  دگاهیاز د 𝑝𝜃(𝑥)  بیشینه کنیم:   ،شدهبرآورد  یِنهفته   ع یتوز  بِیرا با تقر log 𝑝𝜃(𝑥) = 𝐷𝐾𝐿(𝑞𝜑(𝑧|𝑥)||𝑝𝜃(𝑧|𝑥)) + ℒ(𝜃, 𝜑; 𝑥) 

حد    ℒمولد و    یامترهاپار  𝜃  ،تغییرپذیر  یپارامترها   𝜑،  لیبلر-کولبک  ییواگرا  𝐷𝐾𝐿که در آن  
  ی سیتوان آن را بازنویم زیب قضیه طبق  ( است.ELBO)پایین تغییرپذیر یا حد پایین مشاهدات 

,ℒ(𝜃 :کرد 𝜑; 𝑥) = −𝐷𝐾𝐿(𝑞𝜑(𝑧|𝑥)||𝑝𝜃(𝑧)) + 𝔼𝑞𝜑(𝑧|𝑥)[𝑙𝑜𝑔𝑝𝜃(𝑥|𝑧)] 
معادله    نیب  یارتباط واضح  م،یکن ی را به عنوان پارامتر انتخاب م  یکه وزن شبکه عصب   یهنگام

رمزگذار    یرو  سازمنظم  کیمانند    KL  ییواگرا  تم یوجود دارد. آ  خودرمزنگار تغییرپذیرو    باال
دوم    تمیکه آ  ی، در حالبزند  پیشین تخمین  بهزده شده را  نیتخم   نهفته  رِیمتغ  ِعیکند تا توزیعمل م
است    نیا  ای که وجود داردبا این حال، نکته  .کندکمینه می  z  نهفته  ریرا تحت متغ  بازتولید  یخطا

  یگرفتن با توجه به پارامترهاچرا که مشتق.  عبور کند  یتصادف  هیتواند از الیانتشار نم که پس
به   zپنهان    ریمتغ  قیاز طر  توانیرا نم   هاان یگراد  گر،ی. به عبارت دستین  ریپذامکان  𝜑  ریمتغ

قابل   یتصادف  یهاگره   قیانتشار از طرکه پس   شودی م  یمشکل از آنجا ناش   نیعقب انتشار داد. ا
 ک یرو،  از این  را دارد.   یقطع  ریانتظار مقاد  مترها،پارا  نیا  نییتع   یانتشار براو پس  ستین  انیجر

  zنهفته    ریکه متغ  یمعن   نیشده است. به ا  شنهادیمشکل پاین  حل    یمجدد برا  یپارامترساز  تدبیر
,𝑔𝜑(𝜖  پذیرمشتق   لیتبد  کیرا با   𝑥)    یز اضافینو  ریمتغ  کیبا  𝜖   یبرا  .میمجددا پارامتر کن 
𝑧 : کرد  انیتوان به صورت بیمجدد را م  سازیپارامتر   ،یگاوس = 𝜇 + 𝜎𝜖,      𝜖~𝒩(۰, 𝐼) 

 
1 variational inference 
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اغلب به عنوان   MSEمحاسبه کرد و    یلیتوان به صورت تحلیرا م  KL  ییواگرا  ت،یدر نها
صورت زیر  به  (VAE)  خودرمزنگار تغییرپذیر  زیانتابع    نیشود. بنابرای استفاده م  یبازساز  زیان

ℒ𝑉𝐴𝐸 آید:بدست می  = 1
2∑∑(1 + log(𝜎𝑖,𝑗2 ) − 𝜇𝑖,𝑗2 − 𝜎𝑖,𝑗2 )𝐽

𝑗=1
𝑀

𝑖=1 + ∑‖𝑥𝑖 − �̃�𝑖‖22𝑀
𝑖=1  

  ی ها داده  نیام𝑖  بیبه ترت  �̃�𝑖و    𝑥𝑖نهفته،    یهای بعد رمزگذار  𝑗ها،  نمونه داده  تعداد  𝑀که در آن  
 . 1نشان داده شده است  22-8در شکل    خودرمزنگار تغییرپذیر  کیشمات  هستند.  بازتولیدو    یاصل

 
 خودرمزنگار تغییرپذیر  .22-8شکل 

 پایتون  در خودرمزنگار تغییرپذیر

 هاخانهوارد کردن کتاب
In    [1]: import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

import seaborn as sns 

import warnings 
import tensorflow 

tensorflow.compat.v1.disable_eager_execution() 

 ارد کردن مجموعه داده و 
In    [2]: from tensorflow.keras.datasets import mnist 

(trainX, trainy), (testX, testy) = mnist.load_data() 

 

 

 
 توانید به مرجع زیر مراجعه کنید: خودرمزنگار تغییرپذیر میی اطالعات بیشتر در خصوص برا 1

 1399 شه،یاند عادینخست، تهران، م  شیرایو کردها،ی و رو  می: اصول، مفاهقیعم یریادگمیالد وزان، ی

https://www.researchgate.net/profile/Milad-Vazan/publication/349928501_Deep_learning_principles_concepts_and_approaches/links/614997cb519a1a381f71bca2/Deep-learning-principles-concepts-and-approaches.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Milad-Vazan/publication/349928501_Deep_learning_principles_concepts_and_approaches/links/614997cb519a1a381f71bca2/Deep-learning-principles-concepts-and-approaches.pdf
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In    [2]: for j in range(5): 

    i = np.random.randint(0, 10000) 

    plt.subplot(550 + 1 + j) 

    plt.imshow(trainX[i], cmap='gray') 

    plt.title(trainy[i]) 

plt.show() 

 
 هاسازی داده آماده 

In    [4]: train_data = trainX.astype('float32')/255 

test_data = testX.astype('float32')/255 
 

train_data = np.reshape(train_data, (60000, 28, 28, 1)) 

test_data = np.reshape(test_data, (10000, 28, 28, 1)) 

 

print (train_data.shape, test_data.shape) 

out    [4]: (60000, 28, 28, 1) (10000, 28, 28, 1) 

 زگذار ساخت رم

 .یمکن یم  یفخود را تعر  VAEقسمت رمزگذار مدل    یندر ا
In    [5]: import tensorflow 

 

input_data = tensorflow.keras.layers.Input(shape=(28, 28, 1)) 

 

encoder = tensorflow.keras.layers.Conv2D(64, (5,5), 

activation='relu')(input_data) 

encoder = tensorflow.keras.layers.MaxPooling2D((2,2))(encoder) 

 

encoder = tensorflow.keras.layers.Conv2D(64, (3,3), 

activation='relu')(encoder) 

encoder = tensorflow.keras.layers.MaxPooling2D((2,2))(encoder) 

 

encoder = tensorflow.keras.layers.Conv2D(32, (3,3), 

activation='relu')(encoder) 

encoder = tensorflow.keras.layers.MaxPooling2D((2,2))(encoder) 

 

encoder = tensorflow.keras.layers.Flatten()(encoder) 

encoder = tensorflow.keras.layers.Dense(16)(encoder) 
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ی نهفته توزی    ع و نمونه  گی 

وظ  ینا و  یفهبخش  آخر   پیچشی  یهایژگی گرفتن  و  یناز  م  بخش  وار  یانگینمحاسبه    یانسو 
 یع توز  یک از    نهفته  یهایژگیو  یمطور که فرض کردنهفته را بر عهده دارد )همان  یهایژگیو

 نشان داد(.  یانسو وار  یانگینتوان با میرا م  یع کنند و توزی م  یروینرمال استاندارد پ
In    

[5]: 
def sample_latent_features(distribution): 

    distribution_mean, distribution_variance = distribution 

    batch_size = tensorflow.shape(distribution_variance)[0] 

    random = tensorflow.keras.backend.random_normal(shape=(batch_size, 

tensorflow.shape(distribution_variance)[1])) 

    return distribution_mean + tensorflow.exp(0.5 * distribution_variance) * 

random 

distribution_mean = tensorflow.keras.layers.Dense(2, name='mean')(encoder) 

distribution_variance = tensorflow.keras.layers.Dense(2, 

name='log_variance')(encoder) 

latent_encoding = 

tensorflow.keras.layers.Lambda(sample_latent_features)([distribution_mean, 

distribution_variance]) 

کامل  شده( در واقع قسمت رمزگذار مدل را  آموخته  یع پنهان )محاسبه شده از توز  یهایژگیو  ینا  
 کرد:   یفتعر  یرتوان به صورت زی کند. اکنون مدل رمزگذار را می م

In    [5]: encoder_model = tensorflow.keras.Model(input_data, 

latent_encoding) 

encoder_model.summary() 

 
 هزار پارامتر قابل آموزش دارد. 57رمزگذار بسیار ساده است و فقط حدود  
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ی نهفته توزی    ع و نمونه  گی 

را به عنوان    نهفته  یو بردار رمزگذار  یردگیم  یرا به عنوان ورود  یرتصو  یکبخش رمزگذار مدل  
توزیم  یخروج از  که  داده  آموخته  یع دهد   یفه شود. وظیم  یبردارنمونه  یورودشده مجموعه 

  ویری تص  یا)  یاصل  یرگرفته و تصو  یشده را به عنوان ورود  یهبردار تعب  یناست که ا  ینا  رمزگشا
  یشنما  یک که بردار نهفته    ییجاکند. از آن  یجاد( را دوباره ایاصل   یرمتعلق به کالس مشابه تصو

و   Deconvolutional  هاییهجفت از ال  یناست، بخش رمزگشا از چند  هایژگیشرده از وکامال ف
  یک را که    یاساسا کار  Deconvolutional  یهال  یکشده است.    یلتشک  upsampling  هاییهال
بازگرداندن وضوح    یبرا  upsampling  یها  یهکند. الی دهد معکوس می انجام م  پیچشی  یهال

 کند.ی م   یبازساز  ی را با ابعاد اصل  یرتصو  یبترت  ینشود. به ا یاستفاده م  یرتصو   یاصل
In    [5]: decoder_input = tensorflow.keras.layers.Input(shape=(2)) 

decoder = tensorflow.keras.layers.Dense(64)(decoder_input) 

decoder = tensorflow.keras.layers.Reshape((1, 1, 64))(decoder) 

decoder = tensorflow.keras.layers.Conv2DTranspose(64, (3,3), 

activation='relu')(decoder) 

 

decoder = tensorflow.keras.layers.Conv2DTranspose(64, (3,3), 

activation='relu')(decoder) 

decoder = tensorflow.keras.layers.UpSampling2D((2,2))(decoder) 

 

decoder = tensorflow.keras.layers.Conv2DTranspose(64, (3,3), 

activation='relu')(decoder) 

decoder = tensorflow.keras.layers.UpSampling2D((2,2))(decoder) 

 

decoder_output = tensorflow.keras.layers.Conv2DTranspose(1, (5,5), 

activation='relu')(decoder) 

 

 کرد:  یفتعر  یرت زتوان به صوری زگشا را ممدل رم
In    [5]: decoder_model = tensorflow.keras.Model(decoder_input, 

decoder_output) 

decoder_model.summary() 
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پذیر  ساخت خودرمزنگار تغیی 

 کرد.    یفرمزگذار و رمزگشا تعر   یهابخش   یببا ترک  توانی را م  خودرمزنگار متغییر  یت،در نها
In    [5]: encoded = encoder_model(input_data) 

decoded = decoder_model(encoded) 

autoencoder = tensorflow.keras.models.Model(input_data, decoded) 

autoencoder.summary() 

 
 تابع زیان

In    [5]: def get_loss(distribution_mean, distribution_variance): 

     

    def get_reconstruction_loss(y_true, y_pred): 

        reconstruction_loss = tensorflow.keras.losses.mse(y_true, y_pred) 

        reconstruction_loss_batch = tensorflow.reduce_mean(reconstruction_loss) 

        return reconstruction_loss_batch*28*28 

     

    def get_kl_loss(distribution_mean, distribution_variance): 

        kl_loss = 1 + distribution_variance - 

tensorflow.square(distribution_mean) - 

tensorflow.exp(distribution_variance) 

        kl_loss_batch = tensorflow.reduce_mean(kl_loss) 

        return kl_loss_batch*(-0.5) 

     

    def total_loss(y_true, y_pred): 

        reconstruction_loss_batch = get_reconstruction_loss(y_true, y_pred) 

        kl_loss_batch = get_kl_loss(distribution_mean, distribution_variance) 

        return reconstruction_loss_batch + kl_loss_batch 

     

    return total_loss 

 است: آموزش آماده  یمدل برا یت، در نها
In    [5]: autoencoder.compile(loss=get_loss(distribution_mean, 

distribution_variance), optimizer='adam') 

 وزش مدل آم
In    [5]: autoencoder.fit(train_data, train_data, epochs=20, batch_size=64, 

validation_data=(test_data, test_data)) 
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 نتایج 

 ۹  یرز  کد.  یدد  یمخواه  آزمون  یرتصاو  یمدل خود را بر رو  بازتولید  یهایت قسمت قابل  یندر ا
آنها    یمربوط را برا  بازتولید  یر کند و ما تصاوی انتخاب م  یشیرا از مجموعه داده آزما  یرتصو
 . یمکن ی م  یمترس

In    [5]: offset=400 

print ("Real Test Images") 

# Real Images 

for i in range(9): 

    plt.subplot(330 + 1 + i) 

    plt.imshow(test_data[i+offset,:,:, -1], cmap='gray') 

plt.show() 

 

# Reconstructed Images 

print ("Reconstructed Images with Variational Autoencoder") 

for i in range(9): 

    plt.subplot(330 + 1 + i) 

    output = autoencoder.predict(np.array([test_data[i+offset]])) 

    op_image = np.reshape(output[0]*255, (28, 28)) 

    plt.imshow(op_image, cmap='gray') 

plt.show() 
 

Real Test Images 
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Reconstructed Images with Variational Autoencoder 

 
حال،    ینمناسب است. با ا  ییبا کارا   یرقم  یرتصاو  یبازسازکه مدل قادر به    دهدنشان می فوق    یجنتا

  ی شده از نظر ظاهر  یبازساز  یراز تصاو  یاست که برخ  ینبه آن توجه کرد ا  یدبا   ینجاکه در ا  ینکته مهم
  یر فقط به تصو   یبازسازکه    فتدای اتفاق م   یلدل  ینبه ا  ینا.  هستند  یاصل   یرمتفاوت از تصاو   یاربس

   !جالب است، نه.  است که آموخته شده است  یعیتوزاز  بلکه    یست،وابسته ن  یورود
  ین تار هستند. ا یکم  یخروج  یراست که تصاو ینبه آن توجه کرد ا یدبا  ینجاکه در ا یزیچ دومین

را  یک آن   تغییرپذیر  خودرمزنگارهایر  د  یجمورد    یفیت ک   یا)   ویزن پر    یهای ها اغلب خروج است، 
  . خودرمزنگارهای تغییرپذیر کوچک هستند  یار)گلوگاه( بس  نهفته  یبردارها  یراز  ،کنندی م  ید( تولیینپا

به آنها قدرت    کهاست    یعتوز  یادگیری   یاند، هدف واقعنشده   یطراح  یرتصاو  یبازساز  یدر واقع برا
 .کنند  یدتول  یجعل  یهادهد تا داده یم  یافوق العاده 

 های نهفتهیژگ  های و خوشه

  یادنهفته را    هاییژگی و  یربناییز  یع توز   ،خودرمزنگارهای تغییرپذیر  ،تر بیان شدپیش همانطور که  
  ،کالس  یک متعلق به    یِهانمونه  یِنهفته  هایِی است که رمزگذار  یمعن   ین اساسا به ا  ینا  گیرند،ی م
 دور باشند.   یکدیگراز    یلیخ  نهفته  یدر فضا  یدنبا
  مصورسازی ها را و آن یمکن  یجادخود ا یشیآزما یرهمه تصاو  ی نهفته را برا یهای جاساز  یاییدب
 :یمکن 

In    [5]: x = [] 

y = [] 

z = [] 

for i in range(10000): 

    z.append(testy[i]) 

    op = encoder_model.predict(np.array([test_data[i]])) 

    x.append(op[0][0]) 

    y.append(op[0][1]) 

df = pd.DataFrame() 

df['x'] = x 

df['y'] = y 

df['z'] = ["digit-"+str(k) for k in z] 
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plt.figure(figsize=(8, 6)) 

sns.scatterplot(x='x', y='y', hue='z', data=df) 

plt.show() 

 
  یبا رتق  یناست. ا  یکترنهفته نزد  یدر فضا  یکسانارقام    یجاسازدهد که  نمودار باال نشان می

  یانی به قسمت پا یایید. بیمبدست آور ییرپذیرتغ یخودرمزنگارهااز  یمخواستی است که م یزیچ
 .یمن کی م  یشمدل خود را آزما  یدیتول  هاییت که قابل  ییجا  ،میروب

 تولید تصویر جعل 

نرمال استاندارد    یع از توز  ،یِورود  یِهاداده  یِهنهفت  یِهای دهد که رمزگذاری نشان م بخش قبل  
  رو،از این  .مختلف ارقام قابل مشاهده است  یهاکالس  یبرا ی واضح یکنند و مرزهای م یرویپ

بدان معناست که ما در   ینا.  اختصاص دارد  یقسمت از فضا به چه کالس  داند که کداممدل می
را با عبور دادن نقاط    یآموزش  یهامشابه مجموعه داده  هاییژگی با و  یرقم   یرتصاو  توانیمیواقع م
توانند ی م  ییرپذیرتغ  یخودرمزنگارها  در نتیجه،.  یمکن   ید( تولنهفته  یع توز   یاز فضا )فضا  ادفیتص

 . استفاده شوند  یجعل  یهاداده  یدتول  یمولد برا  یهابه عنوان مدل
 .یمکن   یدنهفته تول  هاییاز ارقام با رمزگذار   یادسته  یاییدب

In    [5]: generator_model = decoder_model 

x_values = np.linspace(-3, 3, 30) 

y_values = np.linspace(-3, 3, 30) 
figure = np.zeros((28 * 30, 28 * 30)) 

for ix, x in enumerate(x_values): 

    for iy, y in enumerate(y_values): 

        latent_point = np.array([[x, y]]) 

        generated_image = generator_model.predict(latent_point)[0] 

        figure[ix*28:(ix+1)*28, iy*28:(iy+1)*28,] = 

generated_image[:,:,-1] 

  

plt.figure(figsize=(15, 15)) 

plt.imshow(figure, cmap='gray', extent=[3,-3,3,-3]) 

plt.show() 
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از   یماکرده   یما سع  یراز  یابید بباال  یرتصو  یس( را در ماتر۹تا    ۰تمام ارقام )از    یدتوان  یشما م

 . یمکن   یدتول  یرتصاو  نهفته  یفضا   یهاتمام بخش 

 ( GANs) 1های متخاصم مولدشبکه
در  .  شوندی مولد محسوب م  یهامدل   نیاز قدرتمندتر  یکی(  GANsمتخاصم مولد )  یهاشبکه

رفته شوند.  در نظر گ  دیکه با  Gو    D  ییبازنما  یفضا  ،وجود دارد  مولفهدو    GANمعماری شبکه  
  مولد  یگریو د  D  کنندهتفکیک  یکی.  ساختمجزا    یدو شبکه عصب توان با  این دو مولفه را می

G  بهبود   یرقابت  یِباز  را در طولِ  گریکدیکنند تا  یدو نفره عمل م  یباز  کیها مانند  است. آن
د،  ده صیتشخ یواقع  ریرا از تصاو Gشده توسط  د یتول یجعل  ریکند تصاوی م  یسع Dبخشند. 
اشتباه به را  Dکند تا  دیتول یواقع ریبا تصاو یشتریمشابه ب ری کند تصاویم یسع Gکه  یدر حال
 کند.ی م   دیتول  یواقع  ریتصاو  ، دهیدآموزش  G  ،تی. در نهااندازد

  ک یآن    یاست و خروج  نهفته  یشده از فضا  یبردارنمونه  یتصادف   زینو  یمقدار  مولد  یورود
  z  فرض کنید.  بزند  تخمینرا    یداده اصل  یموجود در فضا   ری اواست که قرار است تص  𝑥  ریتصو

،  بر این اساسباشد.    Gمولد    یپارامترها  𝜃𝑔و   𝑝𝑧(𝑧)شده از  یبردارنمونه  یتصادف  ریمتغ  کی
;𝐺(𝑧توان به صورت یرا م  مولد  یخروج 𝜃𝑔)  .مولد    نشان دادG  تا    کندیتمام تالش خود را م
دهنده ص یحال، تشخ  نیدر هم .  دهد  بیرا فر  D  کنندهک یکند تا بتواند تفک  دیتول  یواقع   یریتصو

;𝐺(𝑧مولد    یهای( و خروج𝑥)  یاصل  ریکند که تصاوی کار م  بند دودوییدسته  ک یبه عنوان   𝜃𝑔) 
به عنوان ورود پارامترها   D  کنندهتفکیک . سپس،  ردیگیم  یرا  م   𝜃𝑑  یبا    ریتصاو  کندی تالش 

 
1 Generative adversarial networks 
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صورت زیر  بهاز منظر ریاضی شبکه متخاصم مولد  کیدهد. هدف  صیتشخجعلی  ازرا  یاصل
 است:

min𝐺 𝑚𝑎𝑥𝐷𝐿(𝐷, 𝐺) = 𝔼𝑥~𝑝𝑟(𝑥)𝑙𝑜𝑔𝐷(𝑥, 𝜃𝑑) + 𝔼𝑧~𝑝(𝑧)log (1 − 𝐷(𝐺(𝑧; 𝜃𝑧))) 

های تولید شده توسط  ادهتوزیع د  𝑝𝑔(𝑥)های واقعی و  توزیع داده  𝑝𝑟(𝑥)که در معادله فوق  
 مولد است. 
  ص یآموزش تشخ  هیدر مراحل اول  یرا به راحت  یو جعل  یواقع  ریتواند تصاویم  D  کنندهتفکیک 

log (1  رو،از ایندهد.   − 𝐷(𝐺(𝑧; 𝜃𝑧))  میتوانیشود. در عمل، میاشباع م  log 𝐺(𝑧; 𝜃𝑧)   را به
log (1کردن    نهیکم   یجا − 𝐷(𝐺(𝑧; 𝜃𝑧))  در   متخاصم مولد   یهاشبکه. چارچوب  یشینه کنیمب

 نشان داده شده است.  23-8  شکل

 
 متخاصم مولد  یهاشبکه .23-8شکل 

 خالصه فصل
مجموعه   ایهستند    ریی طور دائم در حال تغبه   ایکه الگوها ناشناخته هستند   یمسائل  یبرا ▪

 . درخشدی م  ینظارتریغ  یر یادگی  م،یها ندارآن  یبرا  یکاف   شدهی گذاربرچسب   یهاداده

  ی الگوها  افتنیو در    کندی تر مرا قابل حل  یقبل   یمسائل حل نشدن  ،یرنظارتیغ  یریادگی ▪
  اریبس  نده،یآ  یهاآموزش و هم در داده  یدر دسترس برا  یگذشته  یهاپنهان هم در داده

 .کندیتر عمل مچابک

  یگذار سب را برچسب برچبدون   یهاطور خودکار نمونه به   توانی م  یرنظارت یغ  یر یادگیبا   ▪
 رد.ک

 است.  ادیها زهستند که تراکم نقاط داده مشابه در آن   یها مناطقخوشه ▪
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که    یااست به گونه  اءیاز اش  یامجموعه  یبندگروه  فهیوظ  یاخوشه   لیتحل  ای  یبندخوشه ▪
به    یشتریها( شباهت بشهها )خوگروه  ریگروه )به نام خوشه( نسبت به سا  کیدر    اءیاش
 ته باشند. داش  گریکدی

تنها  تواندیم  یبندخوشه ▪ قرار  داده  یساختار ذات  ییشناسا  یبرا  ییبه  ها مورد استفاده 
  ی ریادگی  فی وظا  ریسا  یبرا   پردازششیپ  کیتکن   کیبه عنوان    تواندی که م  یدر حال  رد،یگ

 عمل کند.   زین  یبندمانند دسته

 است.  ین یبشیپ  یبندو هدف از دسته  یفیتوص  یبندهدف از خوشه ▪

عدم شباهت   ایشباهت    نییتع  یفاصله برا  یارهایاز مع  یبندخوشه  یهااز روش   یاریسب ▪
 .کنندی استفاده م  یهر جفت ش  نیب

  کندی است که فرض م  یبندخوشه   یهاتمیاز الگور  یاخانواده  ه،ینمونه اول  یبندخوشه ▪
 نشان داد.   ه یاول  یهااز نمونه  یابا مجموعه  توانیرا م  یبندساختار خوشه 

م  صانهیحر  یاستراتژ   کی  k-means  تمیگورال ▪ به  کیو    کندی اتخاذ    یسازنهیروش 
 .کندیاتخاذ م  یب ی راه حل تقر  افتنی  یرا برا  یتکرار

  یبندروش خوشه  کیاست که    نیا  یمدل مخلوط گاوس   یبنداز نقاط قوت خوشه   یکی ▪
 . نرم است

  یابه مجموعه  را  یگاوس   ع یتوز   نیاست که چند  یمدل  ی به سادگ  یمدل مخلوط گاوس  کی ▪
 .دهدیها برازش ماز داده

 خوشه بالقوه است.  کیدهنده  در مدل مخلوط، نشان   یهر گاوس ▪

مراتب   یبندخوشه ▪ همان  یمتفاوت  کردیرو  یسلسله  و  پدارد  نامش  از    داست، یطور که 
 . دهدی خت توسعه مها را به شکل درمراتب خوشه سلسله 

با شکل    ییهاخوشه  افتنیکه قادر به    است  یروش  ،یبر چگال  یمبتن   یبندخوشه  کردیرو ▪
پ آن  نام  از  همانطور که  و  است  چگال  داست،یدلخواه  برانمونه  یاز  اختصاص    یها 

 .کندی در خوشه استفاده م  تیعضو

  یاب یارز  یها را از منظر چگالنمونه  نیارتباط ب  ،یچگال  بریمبتن   یبندخوشه  یهاتم یالگور ▪
 .دهندی ها را گسترش مباط، خوشه قابل ارت  یهاکرده و با افزودن نمونه

بس ▪ الگور  گرید  یاری برخالف   ی بندخوشه   یهاتمی الگور  ،یسنت  یبندخوشه   یهاتمی از 
 مقابله با موارد دورافتاده را دارند.   ییتوانا  یچگال  بریمبتن 

▪ DBSCAN  نمونه  یهاع یتوز یاست که چگال یچگال بریمبتن  یبندخوشه تمیالگور کی
,𝜀" )ی گ یر "همساجفت پارامت  کیرا با   𝜇 کندی ( مشخص م. 

  یاز استراتژ   یعنوان بخشمدل مستقل، بلکه به   کیعنوان  را نه به  یبندکه خوشه   یزمان ▪
 برد.   دیخواه  یبندبهره را از خوشه   نیشتریب  د،یبریتر به کار مگسترده   یهاکشف داده

 انجام کاهش ابعاد است.   یبرا  یاصل  زهیانگ  برازش،شیاجتناب از ب ▪
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 تر است.کم   یتر و منابع محاسباتزمان آموزش کم   یها به معنا تر در دادهد ابعاد کمتعدا ▪

 است.  دیمف  اریها بسداده  یمصورساز   یکاهش ابعاد برا ▪

 .کندی ها را حذف مدر داده  زیکاهش ابعاد نو ▪

 ی ژگی و استخراج و  یژگیکاهش ابعاد وجود دارد: انتخاب و  یبرا  کرد یدو رو  ،یطور کلبه ▪

مهم را انتخاب و    یهای ژگیاز و  رمجموعهیز  کی  کندی م  یسع  یژگینتخاب وا  کردیرو ▪
 چندان مهم را حذف کند.نه  یهایژگیو

 کند.  جادیا  دیجد  یژگیو  یرفضایز  کی  کندی م  یسع  یژگیخاب وانت ▪

اطالعات    شتریها با هدف حفظ بداده   یسازفشرده   ی ژگیپشت استخراج و  یاصل  دهیا ▪
 مربوط است. 

 .شودیکاهش ابعاد استفاده م  یهستند که برا  یعصب   یهاهخودرمزنگارها شبک ▪

 اند.شده  لی رمزگذار و رمزگشا تشک  ،یخودرمزنگارها از دو قطعه شبکه عصب  ▪

  ف یتوص  ی هستند که برا  نیماش  یریادگی  یهااز مدل  یا( دستهیدیمولد )تول  یهامدل  ▪
 .شوندی ها استفاده مداده  دینحوه تول

 کامل مجموعه داده است.   ی احتمال  فیمولد توص  هدف مدل  ▪

 شتریمطالعه ب یمراجع برا
Albalate, A., & Minker, W. (2013). Semi-supervised and unsupervised 

machine learning: novel strategies. John Wiley & Sons. 

Rhys, H. (2020). Machine Learning with R, the tidyverse, and mlr. Simon 

and Schuster. 

Tripathy, B. K., Anveshrithaa, S., & Ghela, S. (2021). Unsupervised 

Learning Approaches for Dimensionality Reduction and Data 

Visualization: Unsupervised Learning Approaches for Dimensionality 

Reduction and Data Visualization. CRC Press. 

Zhao, H., Lai, Z., Leung, H., & Zhang, X. (2020). Feature Learning and 

Understanding: Algorithms and Applications. Springer Nature. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9مباحث منتخب 

 

 وهی چیست و چه مزایایی دارد؟یادگیری گر ▪

 ارتباط آن با سایر رویکردها آشنایی با یادگیری همیشگی و ▪

 یادگیری تقویتی چیست؟  ▪

 های یادگیری تقویتیالگوریتم ▪

 یادگیری تقلیدی و تفاوت آن با یادگیری تقویتی  ▪

    اهداف:
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 گروهی یادگیری 
از    ما  عتی طب   نیا  م،یمهم دار  یریگمیبه تصم   ازیکه ن  یِاز مواقع   یاریدر بس   کینظر  است که 

و به   میروی گام فراتر م   کیموارد، ما    شتری. در ببهره ببریم  یریگمیکمک به تصم   یبرا  متخصص
تواند در ینم   به تنهایی  یفرد  چیه  کنیم که فکر می  از این جهت  . میهست  ز یدنبال نظر دوم و سوم ن

داشته باشد.    یدانش کامل،  (یپزشک   صیدشوار است )مثال تشخ  ین یکه از نظر ع  یوعمورد موض
شده  افت یدر  یهاهیتوص  یبه نوع  ،یاز عوامل، ما سپس به طور شهود  ینظر گرفتن تعدادبا در  
برا از تصم   یرا  ترک  یینها  میاطالع  از همهمیکن ی م  بیخود وزن کرده و  ما  این تصمیم.  ها  یِ 

 . میریگی باشد که خودمان م  یم ی بهتر از تصم   میتصم   نیا  میانتظار دار   چرا که  ،میکن ی ماستفاده  
برند.  یها هنوز از مشورت با منابع متعدد سود م، انسان مساله مهارت ما در حل    رغمیعل
که    یعادت انسان الهام گرفته باشد، زمان  نیاز ا  نیماش  یریادگیاست که حوزه    یعیطب   ،نیبنابرا

راه دنبال  مدل  یبرا  ییهابه  م  یهابهبود  شامل    نیماش  یریادگی  ازای  حوزه.  گردندیخود  که 
باست  ا  ییهاهیرو مدل  تا  روش  یهاآموزش  و  بهبودِ   آنها  یهایخروج  بِ یترک  یِهامتعدد  به 

یادگیری  تر،  به عبارت ساده  .شودیشناخته م  1ی گروه  یریادگی به عنوان    مدل دست یابد،  عملکرد
 بهتر.  یِن یبشیپ  بدست آوردن عملکردِ  یبرا  مدل،  چندیناستفاده از    یعنی هنرِگروهی،  

  گرد هم   فیضع  یهارندهی ادگیاز    یاست که گروه  نیا  ،یگروه  یهاپشت مدل   یِاساس  اصلِ
  مترادفِ  ،یگروه  یسازمدل   پشتِ  دهند. شهودِ  لیتشک  یقو  رندهیادگی   کی  گریکدیتا به کمک    ندیآ

 ن یمانند درخواست نظر از چند  م، یاروزمره به آن عادت کرده  یاست که ما در زندگ  یزیبا چ
 جهینت  ایبد    میحداقل رساندن احتمال تصم منظور بهاص بهخ  میتصم   کی  ذمتخصص قبل از اتخا

قابل    1-۹در شکل    تشکیل شده استسودمند    گروهِ  ک ینمونه که در آن    یِویسنار  کی  .نامطلوب
هر   م یدهی آموزش م   کسانی  یآموزش  یهاداده  یرا بر رومدل    5مثال، ما  این  در    مشاهده است.

 کند.  یم  ین یبشیرا دارد پ  یرا  نیشتریکه ب  یالسک  ،دهد و گروهی م  یرا  ریمدل به کالس تصو 

 
 مثالی از یادگیری گروهی .1-9شکل 

 
1  
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  ؛کنندیدارند و اشتباه م  ییهات یآنها محدود  یِهمه  .ستیکامل ن   نیماش  یریادگی  مدلِ  چیه
مشاوره    ،متخصص  نیدشوار از چند  یریگمیانسان ممکن است قبل از تصم   کیطور که  همان

ترک  ،نیچن هم  .بخواهد   ار یبس  یِهاین یبش یپ  ،مدل  نیچند  یِهاین یبش ی پ  بِینشان داده شده که 
اند  کرده   ییرا شناسا   ییهاتی موقع  یو تجرب  یاز مطالعات نظر  یاریدهد. بسی را ارائه م  یترقیدق

  یریادگیکه چرا    وجود دارد  لیسه دلطور کلی،  بهسودمند هستند.    یگروه  یهاستمیکه در آن س
 :کند  جادیامنفرد    رندهیادگی  کینسبت به    یبهتر  جینتا  دتوانی م  یگروه

  ی ها ممکن است اطالعات کافداده  ده،ی چیمسائل پ  یبرا  محدود:  آموزشیِ  هایِداده .1
ها مواجه  ممکن است با آن  رندهیادگیکه    ییهاداده  یِ احتمال  یِهایژگی و  یِهمه  یرا برا

 یِ مجموعه داده   کی  یفرد برا  به  منحصر   یِهیفرض  کی  ،نیبنابرا  .شود، ارائه نکند
کند.    رکا  یگرید  یِمجموعه داده  یبرا  یاطالعات ناکاف  لیاست به دل  دیبع  ،محدود
وجود دارد که   یشتریشانس ب  رندگان،یادگی  یهاهیفرض  بِیبا ترک  یآموزش  یهادر داده

 کند.   تیریناشناخته را مد  یهای ژگیبا و  ییهاداده  تیبا موفق  ی گروهییادگیرنده 

  ، یریادگی  یِهاتمی الگور  یِجستجو  یندهایفرآ  ناقص:  یِجستجو  یِندهای فرآ  برانِج .2
منحصر به فرد   یِنهیبه  یِهیفرض  کیاگر    ی حترو،  از این  .ممکن است ناقص باشند

تواند به جبران  یم   یادگیری گروهینشود.    دایوجود داشته باشد، ممکن است هرگز پ
 .کمک کند  یناقص   یجستجو  یِندهایفرآ  نیچن 

فرد   یِنه ی به  یِه یفرض  چیه .3 به  ندارد  یمنحصر  برا  موردِ  یِفضا  :وجود    یجستجو 
 رو از این   واحد نباشد.  یِنهیبه  یِه یفرض  کی  یِممکن است حاو  ،نیمع  یِمجموعه داده

 متعدد ارائه دهد.   یهاه یفرض  بیرا با ترک  یخوب  یهاب ی د تقرنتوای م  یادگیری گروهی

 دگیری گروهی؟!، چرا یایادگیری عمیق هستتا 
شناخته   قیعم   یریادگیچه که عموما به عنوان  در آن  ریاخ  یشناختو روش  یمحاسبات   یهاشرفت یپ
  ی معماریک  با    است.  داده   رییرا تغ  گروهی  یر یادگی  یهاروشاز  شده  درک  یِسودمند  ،شودی م

 ف یکامل در طبه    کینزد  یعملکرد  توانندیم  قیعم   یِعصب   یِها، شبکهابرپارمترها  م یو تنظ  یکاف 
  ی برا  یسازمنظم  تدبیرهایاز    یاریبس  ن،یا  بر  ها داشته باشند. عالوهاز مجموعه داده  یعیوس
 در دسترس هستند.   برازشبیشبدون    دهیچیپ  یِ هامدل  نیا  ییِاز همگرا  نانیاطم 

  ی دیمف  هنوز نقشِ  گروهی  یهاروش   ایآ  یِ یادگیری عمیق،العادهرو، با این عملکرد فوق از این
شبکهکهاین  اول  !دارند؟ آموزش  داردهزینه  ،قیعم   یعصب   یها،  زیادی  محاسباتی  تنظی    م ی. 

است.    ریپذبه ندرت امکان   ی کمبود منابع محاسبات  لیها به دلمدل   نیا  یجامع برا  ابرپارمترهایِ
.  است  یباال ضرور  ین یبشیبا عملکرد پ  ییهامدل  دیتول  یمناسب برا  یِمعمار  افتنیحال،    نیبا ا

منفرد   یهامدل  ن یبا چن   یمشابه  ین یبشیعملکرد پ  تواندیم  گروهی   ستمیس  کی  ن،یبرخالف ا
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 ر یمشابه. ممکن است در نگاه اول غ  یمحاسبات  یهانهیکند، اما بدون متحمل شدن هز  جادیا
  ن یبا ا !به آموزش دارند ازین گروه نیز، کی دی تول یمدل برا نیچند  چراکهبه نظر برسد،  یشهود
کمتر( که امکان کاوش بهتر در   یهاه یباشند )ال یترکم  یدگیچیپ توانندی م یفرد یهامدل حال، 
محاسبات  بنددسته   یفضا بودجه  همان  در  م  یرا  اکندی فراهم  بر  عالوه  ا  یاریبس  ن،ی.    ن یاز 
 در نظر گرفت.  مدل(  نیانتخاب بهتر  ی)به جا  یگروه  یینها   ستمیتوان در سیرا م  ماتیتنظ

 ن،یبنابرا  کنند.برازش جلوگیری نمیصورت کامل از بیش به  یسازمنظم  یهاروش،  کهاین  دوم
نشده  ییهامدل   بیترک همگرا  بیش   ایاند،  که  مشکلِ  می ها  داده  برازشاز  مبرندرنج   دن توانی ، 
  یهاهنگام کاوش مجموعه داده  ت،ی. در نهاندن ک  دیرا بدون آموزش مجدد تول  یبهتر  یهامدل 
  جاد یرا ا  جینتا  نیبهتر  یروهگ  یهاستمیس  که  شودیم  دهیاز مسابقات د  یاریبس  در  ،یواقع  یایدن
 . کنندی م

به انسان دست    کینزد  ،ی به عملکرد  فی وظا  یدر برخ  قیعم   یِعصب   یِهاکه شبکه  یدر حال
ا  نیا  تیواقعاند،  افته ی اینهستند.    یتخصص   اریها بسمدل  نی است که  از    رو،از    کیاستفاده 

ها به دقت کامل برسد و  ها و سگگربه   ریتصاو  نیب  صیبتواند در هنگام تشخ  که  یعصب   یشبکه
  ی هامشابه بر اساس نمونه  ی هاکالس   ییمتفاوت اما مرتبط )مثال شناسا  مساله  کیرا در    آن
  ار یموضوع بس  کیبه    نیخواهد داشت. ا  یرا در پ  یفیضع  اری( بکار برد، عملکرد بسیی ویدیو

( مربوط  ی آن بحث شد تر دربارهکه پیش )  ناهار مجانی نیست  هیقض  نام  به  ،معروف  بحثِ  موردِ
  ن ی ها بهترها و مجموعه دادهانواع داده  یِدر همه   به تنهایی،  نیماش  یریادگی   مدلِ  چیه  :شودی م

داشت. نخواهد  را  م   نیا  عملکرد  مجموعهی نشان  که  مدل   ی ادهد  ،  یتخصص  اریبس  یهااز 
 ستند.موضوع ه  نیا  یبرا  یبهتر  حلِراه

 های یادگیری گروهی تکنیک
 یرنده یادگی اغلب "که   مدل  نیاست که در آن چند  نیماش  یر یادگی  یالگو  کی  یگروه  یریادگی

  ج ی بدست آوردن نتا  یشوند و برای آموزش داده م  مساله  کیحل    ید برانشوی م  دهی " نامفیضع
شوند،    بیترک  یرست بد  فیضع  یهامدل   یاست که وقت  نیا  یاصل  یهیشوند. فرضی م  بیبهتر ترک

 .  میبدست آور  یتری قوی/ ترقیدق  یاهمدل  میتوانی م
  م ینامی م  ییها( را مدلهیپا   یهامدل  ای)  فیضع  رندگانِیادگی ما    ،یگروه  یریادگی  ینظریهدر  
تر  دهیچیپ یهامدل  یطراح یبرا ییهاها به عنوان بلوکمدل از آن نیچند بیتوانند با ترکی که م

 ن یبه ا  کنند یخود چندان خوب عمل نم   یخودبه  هیپا  یهامدل   نیلب اوقات، ااستفاده شوند. اغ
  میکن   یاست که سع  نیا  یگروه  یهاروش   دهیا  رو،. از ایندارند  باالیی  انسیوار  یا  بایاسکه    لیدل

 کیتا    میکاهش ده  ،هااز آن  موردچند    بیترک  ارا ب  یف یضع  رندگانِیادگی  نیچن   انسیوار  ای  بایاس
   .ابدیدست   یکه به عملکرد بهتر  میکن   جادی( ای مدل گروه  ای)  یقو یِرندهیادگی 
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انتخاب   تجمع   یخود را برا  هیپا  یهامدل   دیابتدا با  ،یگروه  یر یادگی  مدل  کی  ادجای  یبرا
 ی همگن   فِیضع  رندگانِیادگیشود تا  یاستفاده م  هیپا  یریادگی  تمیالگور  کیاوقات از    شتر ی. بمیکن 

شود. ی " گفته مهمگن "  هااین نوع مدلاند. به  ده یآموزش د  لفمخت  یاهکه به روش  میداشته باش
استفاده    هیپا  یریادگی  یهاتمیوجود دارد که از انواع مختلف الگور  زین  ییهاحال، روش  نیبا ا
  ب یترک  "ناهمگن  یهامدل مجموعه"  کیناهمگن در    فیضع  رندگانیادگیاز    یسپس برخ  .کنندی م
 .شوندی م

ها  مدل  نیا  تجمع با روش    دیبا  ،ما  فیضع  رندگانیادگیاست که انتخاب    نینکته مهم ا  کی
با روش   دیبا  م، یباال را انتخاب کن   انسیکم اما وار  اسیبا با  هیپا  یهاهماهنگ باشد. اگر مدل

  انسیبا وار  هیپا  یهاکه اگر مدل   یدارد، در حال  انسیبه کاهش وار  لیباشد که تما  1یاکنندهع یتجم 
 دارد.  بایاسبه کاهش    لیباشد که تما  یبا روش تجمع  دیبا  م،یال را انتخاب کن با  اسیکم اما با
مدل  راستای ایجاد یک  در    نیماش  یِرنده یادگی   نیچند  بیترک  یبرا  یادی ز  یگروه  یهاکیتکن 
و   انسیکاهش وار  یبرا  2پردازیتجمیععبارتند از:    هاکیتکن   نیترجیوجود دارد. را  گویانهپیش 
 . بایاسکاهش    یبرا  3افزایی توان
 )بوستینگ( افزاییتوان

  ل یتبد  یقو  رندگانیادگیرا به    فیضع  یادگیرندگانِها است که  تمیاز الگور  ایافزایی، دستهتوان 
الگوری م آموزشِ  افزاییتوان  تمیکند.  م  هیپا  یِرنده یادگی   کی  با  توز  شودی شروع  سپس    ع یو 

  بندیِدسته  یهاتا نمونه  کنندی م  میتنظ  هیپا  یِده رنیادگی  یِجهیرا با توجه به نت  یآموزش  یهانمونه
  یِرنده یادگی  نیاول  . پس از آموزشِردیقرار گ  یبعد  یِه یپا  رندگانِیادگی  شتری توجه ب  ردنادرست مو

  میتنظ  یبرا  جهیو از نت  ندیبیشده آموزش م م یتنظ  یآموزش   یهادوم با نمونه  هیپا  یِه رندیادگی  ه،یپا
توز آموز  ع یمجدد  تا زمانیتکرار م  یندیفرآ  نیشود. چن یاستفاده م  یشنمونه  که تعداد    یشود 

وزن و   هیپا رندگانِیادگی نیا  تیبرسد و در نها Tشده  فیتعر  شیبه مقدار از پ هیپا رندگانِیادگی
 شوند.   بیترک

ساده را از افزایی  توان  تمیکه الگور  است  AdaBoostافزایی  توان   تمیالگور  نیترشناخته شده
  یروبر   شتریتمرکز ب  تمیالگور  نیپشت ا  یِاصل   یِده یا  بخشد.یبهبود م   یتکرار  ندیفرآ  کی  قیطر

مجموعه   یکه به هر الگو  نیتر است. مقدار تمرکز با وز ها سخت آن بندی  دستهاست که    ییالگوها
الگوها اختصاص   یِ هبه هم   یکسانیشود. در ابتدا، وزن  یم  نییشود، تع یداده ماختصاص   آموزشی

که وزن    یدر حال  ابدیی م  شیاشتباه افزا  بندیدسته  یهاشود. در هر تکرار وزن تمام نمونهیم  داده

 
1 aggregating 

2 bagging 

3 boosting 
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با    شودی مجبور م  فیضع  یِرنده یادگی  جه،ی. در نتابدیی کاهش م  حیصح  بندیدسته  یهانمونه
  ی دشوار مجموعه آموزش   یهانمونه   یبررو  شتر،یب  بندهایدسته  جادیو ا  یاضاف  یانجام تکرارها

  بنددسته  یوزن دقت کل  نیشود. ای اختصاص داده م  بنددستهبه هر    یوزن  ن،یرکز کند. عالوه بر اتم 
  یهاوزن   ن،یاست. بنابرا  حیصح  بندیدسته   یاز وزن کل الگوها  یو تابع  کندی م  یریگرا اندازه
مقیدق  بندهایدستهبه    یباالتر داده  ایتر  از  براوزن  نیشود.    دیدج  یالگوها  بندیدسته  یها 

 شود.ی استفاده م
به    .تمرکز دارد  بایاسعمدتا بر کاهش    افزاییتوان   انس،یوار-بایاس  تحلیل  و  تجزیه از منظر  

قدرتمند    اریتوانند بسی م  فیضع  میتعم   ییبا توانا  رندگانیادگیاز    یااست که مجموعه  لیدل  نیهم 
 باشند.

 )بگینگ(  پردازیتجمیع

است. بندها دستهاز   یامجموعه ایجاد یحال موثر برا ن یروش ساده و در ع کی پردازیتجمیع 
ا   نیکه با ا  یگروه  بنددسته   کیمختلف را در    بندهایِدسته   یهایخروج  شود،ی م  جادیروش 
شود که دقت آن باالتر از دقت هر  یم  بنددسته  کیمنجر به    نی. اکندیواحد ادغام م  بنددسته
 است.    منفردی  بنددسته
برا  نیچند  جینتا  بِی ترک  پردازی،تجمیع پشت    یِدهیا آوردن    یمدل    ی کل  جه ینت  کیبدست 

 م یکن   جادیمجموعه داده ا  کی   یروبرها را  مدل  یِسوال وجود دارد: اگر همه  ک ی  نجایاست. در ا
  ی کسانی  جه یها نتمدل  نیا  کهوجود دارد    یادیخواهد بود؟ احتمال ز  دیمف  د،یکن   بیها را ترکو آن

از    یکی  م؟یمشکل را حل کن   نیا  میتوانی دارند. پس چگونه م  ی کسان ی  یدورو  رایز  ،داشته باشند
اراهاین   چند  یاصل   یآموزش   یِمجموعه  میتقس  با  ،مختلف  یِه یپا  یادگیرندگان  جادیها    ن یبه 

است.    هیپا  یِرندهیادگی  کیآموزش    یمجموعه براریو استفاده از هر ز  رهمپوشانیغ  رمجموعهیز
 ده یدآموزش   یِه یپا   یادگیرندگانمتفاوت هستند، احتماال    یآموزش  یهارمجموعهیکه ز  ییاز آنجا

است که    یمعن   نیکامال متفاوت باشند، به ا  هارمجموعهیحال، اگر ز  نیهستند. با ا  تمتفاو  زین
که احتماال منجر   ردیگی مرا در بر یاصل  یاز مجموعه آموزش  یمجموعه فقط بخش کوچک ریهر ز
 یِرنده یادگیگروه خوب مستلزم آن است که هر    کیکه    یی. از آنجادشوی م  یفیضع  ِ یریادگیبه  
  یهمپوشان  ی اها به گونهرمجموعهیز  میدهیخوب باشد، ما اغلب اجازه م  یمعقول  رطوبه  هیپا

 باشد.   یکاف   یهاها شامل نمونهاز آن  کیداشته باشند که هر  
 𝑚با توجه به مجموعه داده با   .کندکار می  استرپبوت یبرداربر اساس نمونه  یپردازع یتجم 

.  کندیم رونوشت یبردارنمونه را انتخاب کرده و در مجموعه نمونه کی ینمونه، به طور تصادف
برداشتن آن    یبرا  یکه هنوز فرصت   یطوربه  میداری نگه م  یاصل  یهامجموعه دادهآن را در  سپس،  

نمونه   𝑚  یمجموعه داده حاو  کی  ندیآفر  نیای  مرتبه  𝑚تکرار  با  .  وجود داشته باشددفعه بعد    در
بار ظاهر شوند در   ک یاز    شی ممکن است ب  یاصل  یهااز نمونه  یکه در آن برخ  آیدی بدست م
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 ی ها% از نمونه63.2  با یکه تقر  م یاندیم  5فصل  از  .  ممکن است هرگز ظاهر نشوند  یکه برخ  یحال
 . شوندیها ظاهر مدر مجموعه داده  یاصل

نمونه   𝑚  یهر کدام حاو  کهکند  یم  دیمجموعه داده را تول  T  مرتبه،   T  در   باال  ندیاعمال فرآ
 ن یشوند. چن یم  بیو ترک  دهی ها آموزش دمجموعه داده  نیا  یبررو  هیپا  رندگانِیادگیاست. سپس،  

اول  روندِ  ،یاهیرو ترک  یپردازع یتجم   یهیکار  هنگام    ه، یپا  رندگانِیادگی  یِهاین یبش ی پ  بیاست. 
ساده را    یریگنیانگیو روش م  بندی دسته  فیوظا  یساده را برا  یریگیروش را  یپردازع یتجم 
  افت یرا در یکسانی یکالس تعداد آرا نیکه چند ی. هنگامکندیاتخاذ م یون یرگرس فیوظا یبرا
 .میکن   یبررس  شتریآرا را ب نانیاطم   ای  میرا انتخاب کن   یکی  یبه طور تصادف   میتوانیکنند، م  یم

که    یی: از آنجاآوردی به ارمغان م  یپردازع یتجم   یرا برا  یگرید  تیسترپ مزابوت  یریگنمونه
  کند،ی آموزش استفاده م  یبرا   یاصل  یآموزش  یها% از نمونه63.2فقط از    هیپا  یِرنده یادگیهر  

  یبرا  یبه عنوان مجموعه اعتبارسنج  توانیرا م  )خارج از کیسه(  ماندهیباق  یهانمونه  36.8%
توانا آوردن  آوردن    یبرا  .استفاده کرد  میتعم   ییبدست   یهانمونه  دیبا  ن،یتخم این  به دست 

 یهااز نمونه  یامجموعه  𝐷𝑡  فرض کنید .  میکن   یابیرا رد  هیپا  یِیادگیرنده مورد استفاده هر    یآموزش
پ  یعن یباشد،  نشده  دیده  𝑥 مونهبرای ن  ینیبشیپ  یدهندهنشان   𝐻𝑜𝑜𝑏(𝑥)را نشان دهد و    ℎ𝑡  رندهیادگیاستفاده شده توسط   توسط    یِهاین یبش ی فقط  نظر   ایه یپا  رندگانیادگیانجام شده  در  را 

𝐻𝑜𝑜𝑏(𝑥) : می، داررواز ایناند.  استفاده نکردهبرای آموزش    𝑥که از نمونه   میریبگ = 𝑎𝑟𝑔𝑦𝜖𝑌  𝑚𝑎𝑥 ∑𝕀(𝑇
𝑡=1 ℎ𝑡(𝑥) = 𝑦). 𝕀(𝑥 ∉ 𝐷𝑡) 

 :است  یپردازع یتجم   میتعم   یخطا  نشده،های دیدهنهنموو برآورد  
𝜖𝑜𝑜𝑏(𝑥) = 1|𝐷| ∑ 𝕀(𝐻𝑜𝑜𝑏(𝑥) ≠ 𝑦)(𝑥.𝑦)𝜖𝐷  

کن  پ  𝑂(𝑚)  هیپا  یرنده یادگی  کی  یمحاسبات  یِدگیچیپکه    دیفرض  پس    ی دگ یچیاست، 
𝑇(𝑂(𝑚)  بایتقر   یپردازع یتجم  + 𝑂(𝑠))    آن در    ایی  گیری را  یدگیچیپ  𝑂(𝑠)است، که 
  یلیاست که اغلب خ  یثابت  Tکم است و    𝑂(𝑠)  یدگیچیکه پ  ییاست. از آنجا  یریگنیانگیم

  ک ی  یپردازع یتجم   یعن یاست،    هیپا  رندهیادگی   یدگیچیهمان پ  یدارا  یپردازع یتجم   ست،یبزرگ ن
 کارآمد است.  گروهی  یریادگی  تمیالگور

کند و یکمک م  انسیکاهش وار  به  یپردازع یتجم   ،واریانس-بایاس  و تحلیل  هیاز منظر تجز
 . است  دینشده مفهرس  میدرختان تصم   یبرا ژهیبه و  نیا

 افزاییتوانپردازی با تفاوت تجمیع

  ی ب یمدل ترک  کی  دیرا با تول  بنددستهاست که دقت    یکیتکن   ،افزایی توانمانند  ه  ،پردازیتجمیع 
ترک  بنددسته   نیکه چند   ی ریگی ار  کردیرو   کیاز    هر دو روش.  بخشدیبهبود م  کند،ی م  بیرا 
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  ب یمختلف را ترک  بندهایِدسته  یهایشود تا خروجیاجرا م  یکنند که به طور متفاوتی م  یرویپ
  ییهایبندعملکرد دسته  ریثاتحت ت  بنددستههر    ،پردازیتجمیع برخالف    ،افزاییتوانکند. در  

 بندی دسته  یِبه خطاها  دیجد  بنددستهاند. به طور خاص،  ساخته شده   ،است که قبل از ساخت آن
توجه با توجه    زانیکه م  ییجا  د،کن ی م  یشتریتوجه ب  اند،ساخته شده  یقبل  بندهایدسته که توسط  

شود،  ی انتخاب م  یهر نمونه با احتمال مساو  ،پردازیتجمیع . در  شودیم  نییها تعبه عملکرد آن
 شوند.ی ها انتخاب من آن متناسب با وز  یها با احتمالنمونه  ،افزاییتوان که در    یدر حال

 ( دیرپای) 1همیشگییادگیری 
  یی هامدل   ،یمحاسبات  یهانهیبزرگتر و کاهش هز  یهامجموعه دادهبا در دسترس قرار گرفتن  

مدل هر    کیحال، آموزش    نی. با اشدنددر دسترس    زیبزرگتر هستند ن  فیکه قادر به حل وظا
ممکن است  چراکه  .  باشدممکن    ریاست غ  ممکن  ،است  دیکار جد  کی  یریادگیبه    ازیبار که ن

  ی خصوص  میمشکالت حفظ حر  لیبه دل  دیجد  یهادر دسترس نباشند، داده  تری م یقد  یهاداده
  ک یاز آموزش    تواندیشود، نم   یدر آن بروزرسان  دیبا  ستمیکه س  یدفعات   ایشوند    رهینتوانند ذخ
اندازه کافبا تمام داده  دیمدل جد به  راه حلکن   یبانیمکرر پشت  یها  را   نیا  یبرا  ید.  مشکالت 

  ی کارها  میاست که بتوان  نیا  همیشگی  یریادگیهدف از  .  افتی  شگیهمی  یریادگیتوان در  ی م
  ی وقت.  میریبگ  ادی  میاکه قبال آموخته  ییمربوط به کارها  یهابه داده  یبه دسترس   ازی را بدون ن  دیجد

خاص،    یارها یم استفاده از معدر صورت عد  رند،یگی م  ادیرا    ی د یجد  فی وظا  یعصب   یهاشبکه
.  شودی دانش دوم م  یو معموال باعث فراموش  شودی داده م  تیاولو  تری م یبر دانش قد   دیدانش جد

به عنوان    نیا م  2زیآمفاجعه   یفراموشموضوع معموال  ب   2-۹شود )شکل  یشناخته   (. دین یب را 
  یی قادر به حفظ توانا  ،دهیدآموزش   یشبکه عصب   کیافتد که  یاتفاق م   یزمان  زیآمفاجعه   یفراموش 
داده   قیتطب   دیجد  فیانجام وظا  ی که برا  یکه قبال آموخته است، زمان  یفیانجام وظا  ی خود برا

 ، نیست.شودی م

 
  یهاکالس یریادگ یهنگام   یقبل  یِآموخته شده  دانشِ .زیآمفاجعه یاز فراموش یریتصو  .2-9شکل 
 شوند(. یمحو م یج یوند )به صورت تدر شیفراموش م  ،اند نشده دهید یمدت یکه برا ی دیجد

 
1 lifelong 

2 catastrophic forgetting 
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 رد، یگیم  ادیاست که به طور مداوم    شرفتهیپ  نیماش  یِریادگی  یِالگو  کیهمیشگی،    یریادگی
برایم  یآوررا جمع   یقبل  یآموخته شده در کارهادانش آن  از  به    یکند و    ندهیآ  یِریادگیکمک 

  ییشود. توانای ثر موآگاه و م  یِریادگی  در  شتریو ب  شتریب  ،رندهیادگی  ند،یفرآ  نیکند. در ای استفاده م
  ی غالب فعل  نیماش  یریادگی  یحال، الگو  نیهوش انسان است. با ا  یهااز شاخصه  یکی  یریادگی

را    نیماش  یریادگی  تمیالگور  ،یآموزش  یها: با توجه به مجموعه دادهردیگیم  ادیبه صورت مجزا  
آموخته شده   دانشِ  حفظِ  یبرا  یتالش  چید. هکن   دیمدل تول  کیتا    کندیمجموعه داده اجرا م  یرو

در   آن  از  استفاده  نم   ندهیآ  یِریادگیو  ایانجام  اگرچه  بس  یِر یادگی  یِالگو  نیدهد.    ار یمجزا 
که به    ییکارها  ی دارد و فقط برا  ازین  ینمونه آموزش  یادیبوده است، اما به تعداد ز  زیآمت ی موفق
 هستند مناسب است.    محدودشده و    فیتعر  یخوب

در گذشته دانش    چراکه  .میر یبگ  ادیطور موثر  به  ،با چند مثال  میتوانی ها مسه، ما انسان یدر مقا 
م  میاکرده  یآورجمع   یادیز امکان  ما  به  دادهی که  با  اندک    ایها  دهد  . هدف میریبگ  ادیتالش 
های  باتهوشمند،    ارانیمانند دست  ییهااست. برنامه   تیقابل  نیبه ا  یابیدست  همیشگی  یریادگی

 ز یتعامل دارند ن  یواقع  یهاطیدر مح  هاستمیها و سکه با انسان   یکیزیف  یهاو روبات  مکالمه
شده آموخته  دانشِ  یآورجمع  ییهستند. بدون توانا  همیشگی  ی ر یادگی  یهات یقابل  نیچن   ازمندین
نخواهد  هرگز واقعا هوشمند  ستمیس کیدانش، احتماال  یِجیتدر  یِریادگی یاستفاده از آن براو 

 بود.

 یادگیری همیشگی تعریف  
𝑁  تا    𝟏از    ف،یدنباله از وظا  کی   یبر روکه    رندهی ادگی  کی − که   یرا انجام داده است. هنگام  یری ادگی،  𝟏

𝑁  یدر کارهاشود، از دانش بدست آمده  یروبرو م  𝑁  فی با تکل −   ی برا   یری ادگیکمک به    یگذشته برا   𝟏
 کند. ی استفاده م 𝑁 فی تکل
  نیام-Nگذشته و  یهادامنه/ فیرا وظا N-1تا  1 فی، وظاهمیشگی نهیبر زم دیکتأ یبرا
 . مینامیدامنه م/ ی فعل فهیوظرا 

 دارد: وجود  (  LML)  1یادگیری ماشین همیشگی  ستمیس  کی   ی سوال و چالش در طراح  نیچند
 گذشته حفظ شود؟ یِریادگی  فِی از وظا دی با یچه اطالعات  •

 استفاده خواهد شد؟  ندهی آ یریادگی به کمک  یاز دانش برا یشکالچه اَ •

 آورد؟یچگونه دانش را بدست م ستمیس •

 کند؟یاستفاده م ندهی آ یریادگی کمک به  یاز دانش برا ستمیچگونه س •

 :دارد  ازین  ریز  یبه چهار جزء کل  LML  ستمیس  کیپاسخ به سواالت ذکر شده در باال،    یبرا

 
1 Lifelong Machine Learning 



 
ها و ابزارها: مبانی، مفاهیم، الگوریتمیادگیری ماشین و علم داده  448  

 
 

 ن یکند. ایم  ره یگذشته را ذخ  یریادگیاز  اطالعات حاصل    (:PIS)  1اطالعات گذشته   یِذخیره ▪
مورد استفاده    یاصل  یها( داده1مانند )  یاطالعات  یبرا  یفرع-هایذخیرهممکن است شامل  
  ی الگوها ای یی( مدل نها3هر کار گذشته و ) یریادگیاز  یان یم جی ( نتا2در هر کار گذشته، )

 گذشته باشد.    فیشده از وظاآموخته

به    ازین  نیکند. ایم  رهیرا ذخ  PISشده از  ادغام   ایشده  استخراج  نشِدا  (:KB)  2دانش  گاهی پا ▪
در مورد    زیدانش ن  گاهِیپا  یِریپذاس یکاربرد دارد. مق  یدانش مناسب برا  ییِطرح بازنما  کی

 است.  یداده ضرورکالن 

توان به  ی را م   کاویدن  نیکند. ای استخراج م  PISدانش را از    (:KM)  3دانش   یِکنندهاستخراج ▪
  ی ریادگیدانش را از اطالعات حاصل از    چراکه  .در نظر گرفت  یریادگی فرا   ندیفرآ  کینوان  ع

 شود.ی( اضافه م دانشِ پایهموجود ) KBآموزد. دانش به ی گذشته م  فیوظا

  تواند ی م  رندهیادگی  نی، اKBبا توجه به دانش موجود در   (:KBL) 4بر دانش  یمبتن رندهیادگی  ▪
 استفاده کند.   دیکار جد  یبرا PISدر اطالعات    یبرخ  ایو  از دانش  

 هستند:    یضرور LMLعامل    کی  یبرا  ریعناصر ز  از دیدگاهِ دیگری
 آموخته شده.  یِوظیفه  دانشِ حفظِ (1)
 .  دی جد  فی هنگام حل وظا یاستفاده از دانش قبل  ای  یانتخاب انتقالِ (2)
انتق  یستمیس  کردی رو  کی   (3) کارآمد عناصر حفظ و  و  موثر  تعامل  را  که  فوق  ال 

 کند. یم نیتضم
شود. هر دانش  ی دانش انجام م   ییِبازنما  دگاهِیبا د  ،دانش  صحبت در مورد حفظِ  نه،یزم  نیدر ا
  یِرهیذخ یِتواند به سادگی شکل م نیترِ توان به اشکال مختلف نشان داد. سادهیشده را مآموخته
دانش    دقت و خلوصِ  تیاز مزخام    یآموزش  یِهاداده   یسازرهیباشد. ذخ  یآموزش  یِهانمونه

دارد،   ازیکه ن  یسازرهیاز ذخ  یادیحجم ز  ل یحال، به دل  نی( برخوردار است. با انشدا  حفظِ)
توان  یرا م  یآموزش  یهاشده از نمونه  جادیا  قیدق  یِهیفرض  کیاز    یشیناکارآمد است. متناوبا، نما

مزا  رهیذخ بازنما  یایکرد.  مق  یِاندازه  ،ییدانش  در  آن  فضا  سهیا کوچک  ن  یبا    ی برا  ازیمورد 
 است.  یآموزش  یهافراتر از نمونه  مِیتعم   یآن برا  ییو توانا  یاصل   یآموزش  یهاداده

شامل    ،ییبازنما  شود. انتقالِی انجام م   نیماش  یریادگی   دگاهی دانش از د  صحبت در مورد انتقالِ
 د یهدف جد  فهیوظ  کیبا    یریادگی  ستمیس  کیبه    ،شناخته شده  یِفه یوظ  بازنماییِ  کی  صیتخص

، مقداردهی  ستمیس  یِه یفرض  ی خاص از فضا  یحوزه   کیدر    دی کار، مدل جد  نیاست. با انجام ا
در عملکرد    یرا بدون ضرر قابل توجه  دیجد  مدلِ  آموزشِ  زمانِ  ،اغلب  ،ییبازنما  شود. انتقالِی م

 
1 Past Information Store 

2 Knowledge Base 

3 Knowledge Miner 

4 Knowledge-Based Learner 
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ظ دانش و حف  نیب  یبر تعامل ضرور  یستم یس  کردیرودهد.  یحاصل کاهش م   یهاهیفرض  میتعم 
  د یجد  قاتی تواند از تحقی م  LML.  ستین  تمیالگور  کیفقط    LML  .دارد  دیتاک  یانتقال   یریادگی

  ی سازماندهمند شود، اما شامل حفظ و  بهره  یآموزش  یهاکیو تکن   یریادگی  یهاتمیدر مورد الگور
 شود.یم  زیدانش ن

 های مرتبط با یادگیری ماشین همیشگی حوزه
ز  یهانهیزم از جمله  همیشگی  نیماش  یر یادگیبا    یادی مرتبط  دارد،  انتقالی  :وجود    ،یادگیری 

یادگیری  و    برخط  یریادگی ،  خودآموخته  یریادگی   ،انی پایب  یریادگی   ،یافه یچندوظ  یریادگی 
  ی در حال میریدر نظر بگ LMLها را به عنوان انواع مختلف آن  میتوانی م  ،ی. به طور کلباز جهان
 ک یهر    طور خالصه به  ریز  یهاتمرکز دارند. در بخش  یخاص  یِفرع  ئلمسابر    ها ناز آ  ک یکه هر  
 . دهیمشرح می ها  از آن

 یادگیری انتقالی

،  کلیطور قرار گرفته است. به قیمورد تحق یاطور گسترده به ریاخ یهادر سال ، یانتقال یریادگی
مقدار    یمنبع دارا  هدامنه هدف. دامن   کیدامنه منبع و  یک  شامل دو حوزه است:    یانتقال   یریادگی

 ی هاداده  یکه دامنه هدف دارای در حال  ،است  شدهی گذاربرچسب   یآموزش  یهااز داده  یمناسب 
هدف  ایاست    یشده کم   یگذاربرچسب   یآموزش ندارد.  وجود  اطالعاتِ  ،اصال  از    استفاده 

  تر،سادهعبارت    بههدف است.    یِدر حوزه  ین یبشیکمک به پ  یبرا  ،منبع   یِاز دامنه  بانظارت
  حوزه  یک  کیاز دانش    یبردارکار مشخص با بهره   کی  یِریادگی  ندِیکمک به فرآ  ،یانتقال  یریادگی
  هدامن   یهامعموال فقط داده  چراکه  .است LMLمورد خاص از    کی  یانتقال  یریادگیاست.    گرید

دامنه هدف  که دامنه منبع و    کندیمعموال فرض م  نیهمچن   یانتقال  یریادگیکند.  یمنبع را حفظ م
 .دارند  یکیارتباط نزد

 ای یادگیری چندوظیفه

به عملکرد   یابیطور همزمان، با هدف دستچند کار مرتبط به  یریادگی  ،یافهیچندوظ  یریادگی
اطالعاتِ از  استفاده  با  وظاگذاری کاشترابه    طِمربو  بهتر  توسط    یری ادگیاست.    فیشده 

 ی بهتر  م یتعم   جهیکند و در نتی م  یریجلوگ  منفرد  یوظیفهدر    برازشبیشاز    نیهمچن   یافهیچندوظ
  ن یمتمرکز است و بنابرا  فیخطاها در همه وظا  کردنکمینهمعموال بر    یافهیچندوظ  یریادگیدارد.  
  جراگذشته ا  یهمه کارها از جمله تمام کارها  یرو  دیبا  ،شودوارد می   دیجد  یوظیفه  کی  یوقت

 ی کند و تنها بر رویگذشته استخراج و انباشته م  فِی، دانش را از وظاLML  گر، ید  یشود. از سو
جد دانشِ  دیکار  از  استفاده  م  با  اجرا  شده    ی ریادگی   ،یانتقال  یریادگیبا  مشابه    شود.ی حفظ 

 مرتبط هستند.  گریکدیبه    فیکند که وظای معموال فرض م  یافهیوظچند
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 1پایان یادگیری بی 

به عملکرد بهتر و   یابیمعنا که هدف آن دست  نیدارد به ا  LMLمشابه با    یمنطق  انیپای ب  یریادگی
پایان  یادگیری بی   ستمیس  نیترشدهشناخته  است.  شتریو ب  شتری ب  یهابهتر پس از مشاهده داده

 ی هدف آن بدست آوردن اطالعات از وب برا( نام دارد که  NELL)  2ان ی پا یزبان ب یرندهیادگی 
به عملکرد بهتر   یابیدست  ،یریادگی  وز، هدفِاست. در هر ر  افتهیدانش ساختار   گاهیپا  کی  جادیا

  از روز قبل است.
 3یادگیری خودآموخته 

است که در آن حوزه منبع همان حوزه هدف    یانتقال  یریادگیاز    ینوع خاص،  خودآموخته  یریادگی
بنابرا از حجم زیدامنه متمرکز م  کی  یفقط رو  نیاست.  بدون   یهااز داده  یادیشود. دانش 
دار  برچسب   یهاتر از دادهآسان   اری که بدست آوردن آن بس  دیآی ( بدست م دهداکالن برچسب )
شوند.  ی نشان داده م  𝐷𝑈و    𝐷𝐿با    بیبدون برچسب به ترت  یهادار و دادهبرچسب   یهااست. داده

از    یوتمولد متفا  ع یتواند توزی م  𝐷𝑈وجود ندارد.    𝐷𝐿و    𝐷𝑈  نیب  یِدر مورد رابطه   یفرض   چیه 𝐷𝐿    .داشته باشد𝐷𝑈  یهابه داشتن برچسب   یازین  𝐷𝐿  .ندارد 
 است:  ریخودآموخته به شرح ز  یادگیریِ  یمراحل اساس

 . 𝑫𝑼سطح باال از  بازنمایی آموختن یک .1

 .𝑫𝑳 یبرا 4باززایی  هایویژگینگاشت این  .2

مثال،    تاربانظ  یریادگی مدل    کی  .3 عنوان  روSVM)به  بر   یهای ژگی و  ی( 
 .دیکن جادی ا 2از مرحله شده باززایی

  یِ داده  یادی مقدار ز  ق یاست که از طر  نیا  𝐷𝑈سطح باالتر از    بازنماییِ  کی  یریادگیمنطق  
 ادیدهد،  ی م  لیرا تشک  یش  کی" که  ی ممکن است بتواند "عنصر اساس  تمیبدون برچسب، الگور

باشد.    کسلیشدت پ  ریتواند مقادیم  𝐷𝐿  یبرا   یاصل  یژگیو  ر،ی تصاو  یعنوان مثال، برا. به  ردیبگ
را با استفاده    ریکه تصاو  ردیبگ  ادیممکن است    تمیبدون برچسب، الگور  یهاداده  یریادگی  قیاز طر
  بازنماییِ   نیدهد. با اعمال ا  شیخام نما   کسلیشدت پ  ریمقاد  یبه جا  ریتصاو  یرو  یهااز لبه

رود قابل یکه انتظار م  میآوریبدست م  𝐷𝐿  یبرا  یطح باالترس  بازنماییِ،  𝐷𝐿  یشده براآموخته
عد  بُ  یبه فضا  ،یاصل   یِنظارت، هر نمونه آموزشبدون   بازنمایی  یریادگیاز    پستر باشد.  میتعم 

 
1 Never-ending Learning 

2 Never-Ending Language Learner 
3 Self-Taught Learning 

4 Regenerate 
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تواند با استفاده  ی، مSVM، به عنوان مثال  بانظارت  یریادگی  تمیالگور  کیشود و  ی م  لیتبد  دیجد
 شده ساخته شود. ل یتبد  یآموزش  یهااز داده

 1یادگیری برخط 

  فهیمورد مطالعه قرار گرفته است. وظ  نیماش  یر یادگیدر جامعه    ایطور گسترده به   برخط  یریادگی
 نیبه ا .است  LML هیشب  برخط یریادگی پیکربندیِثابت داده است.  انیجر کیاز  یریادگی آن،

 یهاکه داده  کندیمعموال فرض م  برخط  یریادگیکند. اما  یداده کار م  انیجر  یویمعنا که در سنار
در    نیهمچن   LMLکه    یدر حال  گذارند،ی موجود به اشتراک م   ی هارا با داده  یکسانی  ع یتوز   دیجد

  ی کسانی  ع یشوند که توز  یناش  دیجد  یوظیفه   کی ممکن است از    دی جد  یهاکه داده  ردیگی نظر م
 نامربوط( ندارد.    یحت  ای)

 2یادگیری جهان باز

 ن یدر زمان آزمون سروکار دارد، بنابرا  ،دیجد  یِهاکالس   ییِشناسا  ان باز با مشکلِجه  یریادگی
در مدل    دیجد  یهاکالس   یکند. وقتی شده اجتناب مشناخته  ی هااشتباه به کالس   یِدهاز نسبت 
جهان باز را   یریادگی ب،یترت نی. به اکندی را برطرف م همیشگی یریادگیمساله  شوند،ی ادغام م

 در نظر گرفت.   همیشگی  یریادگی  یفرع  یفهیبه عنوان وظتوان  ی م
 کننده تفکیک ی ها مدل  یبرا  یادگیری ماشین همیشگی

LML  توان  یرا م  گذشته  یاست. کارها  گرفتهقرار    مورد بررسی  یبه خوب  یبندطبقه   مسائل  یبرا
و   4یسازبر منظم ی مبتن  یکردها ی رو، 3پودمانی  یبی ترک  یکردهای رو کرد:  یبندبه سه دسته طبقه

 .5مرور یکردهای رو
 رویکرد ترکیبی پودمانی 

بکار  مختلف    فی وظا  یرا برا  یمدل متفاوت   یپارامترها   ای، اجزا  پودمانی  یب یترک  یکردهایرو
مدل    کی، آموزش  پودمانی  ی ب یترک  کردیرو  نیترکنند. ساده   یری مدل جلوگ  یتا از فراموش  گیرندمی 

  ی قبل  دهیدآموزش   یهادر استفاده از مدل   کردیرو  نیحال، ا  نیهر کار است. با ا  یجداگانه برا
نت  تشکس در  و  م  جه یخورده  منابع  اتالف  به  مشکل،.  شودیمنجر  این    ی هاشبکه  برای حل 

 
1 Online learning 

2 Open world learning 

3 modular compositional approaches 

4 regularization based approaches 

5 rehearsal approaches 
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  کی  دیفرض کن .  شد  شنهادیپ  یقبل  دهیدآموزش   یهااز مدل  یبا استفاده از دانش قبل  1روپیش
  دیجد فه یکه وظ یهنگاماست.   دهیآموزش د 1در کار   𝑖=1𝐿{ℎ𝑖(1)}ی  هیال 𝐿  یحاو ی شبکه عصب 

  ی معرف  دیجد  یِفرع  یهاشوند و شبکهی ثابت م   یقبل  یِمدل آموزش داده شده  یپارامترها   د،یآی م
  د یجد  یوظیفه   ن یا  یبرا  یژگیو  هایِنقشه   ساختنبه منظور    نی شیپ  یهای ژگیو  یهانقشه   بروی  و

 شوند.اعمال می
 زی سابر منظم رویکرد مبتنی

به   ازیرا برطرف کنند، ن  آمیزفاجعه  یتوانند مشکل فراموشیم  پودمانی  یب یترک  یکردهایاگرچه رو
کمک به   یبرا  فهیدر هر وظ  پودمان   کی  یحت  ای   پودمان  نیچند  ؛است  ادی ز  اریبس  هادر آن   حافظه

  دهیدمدل آموزش  2قیدق-میتنظ   کرد،یاز رو  یگریاست. نوع د  ازیمورد ن  فیهمه وظا  یریادگی
است.    یقبل  فی حفظ عملکرد مدل در وظا  یشبکه براسازی  و منظم  دی جد  یکارها  یبرا  یقبل
برا  کیمعموال    یسازبر منظمیمبتن   کردینوع رو  نیا را   ا ی  و   داردینگه م  فیهمه وظا  ی مدل 

براکندمی اضافه    دیهر کار جد   ی برا  یمحدود  اری بس  یپارامترها راه    ی پارامترها  میتنظ  ی. دو 
در    رییرا از تغ  یقبل  فیمهم وظا  یِشبکه  یاست که پارامترها   نیراه ا  نیدارد. اولشبکه وجود  

  سازیشبکه را منظم  یاست که پارامترها  نیراه دوم ا  .دیکن   مهی جر  یبعد   فیوظا   یریادگیهنگام  
 نکنند.   رییتغ  یبعد  یکارها  یری ادگیهنگام    یقبل  دهیآموزش د  یهامدل   یهایتا خروج  دیکن 

 رویکرد مرور 

  یقبل  هایوظیفه  ی ها را برااز نمونه  یبافر حافظه است که تعداد کم   کیشامل    مرور،  یکردهایرو
شود که    یها در هر دسته نگهداراز نمونه  یارمجموعهیشده است که ز  شنهادیکند. پیم  رهیذخ
  ی روبر  برازشبیش مستعد    مرور  . روش برآورد کندنحو    نیهر کالس را به بهتر  نیانگیتواند می م
 یِبر حافظه یمبتن   یکردهایرو   رایمشکل، اخ  ن یپرداختن به ا  ی شده است. برا  رهیذخ  یهامونهن
مدل آموزش   یپارامترها  یبروزرسان   GEMهدف    ارائه شده است.  )GEM(  3ان یگراد  کیزودیاپ
 نکند.   دا یپ  شی افزا  یقبل  هایوظیفهتمام    ی برا  زیاناست که    یابه گونه  دهید

 4تشخیص خارج از توزیع 
  شودیفرض م  یعن ی  شوند،یجهان بسته آموزش داده م   اتیاغلب با فرض  ق یعم   یعصب   یهابکهش

ا  یآموزش  یهاداده  ع یمشابه توز  یش یآزما  یهاداده  ع یکه توز که در   یحال، هنگام  نیاست. با 
 

1 Progressive Networks 

2 fine-tune 

3 Gradient Episodic Memory 

4 Out-of-distribution detection 
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  یو منجر به کاهش قابل توجه  ستیفرض درست ن  نیشود، ایبکار گرفته م  یواقع  یایدن  یکارها 
محصول    گرهایهیمانند توصه  یکاربردها  ی افت عملکرد برا  نیشود. اگرچه ایها منآ  دعملکر  از

 ی خانگ  کیو ربات  یمانند پزشکه  یهادر حوزه  ییهاستمیس  نیقابل قبول است، اما استفاده از چن
 شوند.  یباعث بروز حوادث جد  توانندی م  چرا که  ،خطرناک است

مشاهده شده    ع یتوز  ه یکه شب   کنندیا پردازش مر  هاییداده  عمیق  یعصب   یهاکه شبکه  یهنگام
ن  زماندر   )ستن یآموزش  توزبه  د  از  خارج  پ  ،(شوندی م  دهینام  ع یاصطالح    یهاین یبش یاغلب 

. را ببینید(  3-۹)شکل    دهندیاز حد انجام م  شیب  نانی کار را با اطم   نیو ا  دهندی انجام م  یاشتباه
 میتعم   ع یخارج از توز  یهامکان به نمونهدر صورت ا  دیبا  آلدهیا  یهوش مصنوع  ستمیس  کی

  یایدن  یکاربرد  یهااز برنامه  یاریبس  یبرا  ع یخارج از توز  صِی تشخ  ییتوانا  ،نیبنابراپیدا کند.  
 مهم است.   اریبس  یواقع

 
  ک ی  یعصب  یهاارائه شود، شبکه  آموخته شده  عِیخارج از توز  دِیجد  ینمونه ک یکه  یهنگام .3-9شکل 

  یی هاتمیالگور   عیخارج از توز  ص یکنند. تشخیم  ی نیبشیپ  ی ادیز   نانی شده با اطمآموخته  ع یکالس را از توز 
 .کندیم شنهادیمشکل پ نی رفع ا  یرا برا 

  ن یماش  یریادگی  یهاستمیس   یمن یو ا  نانیاطم   تیقابل  نیتضم   یبرا  ع یخارج از توز  صیتشخ
رانندگ  ضروری در  مثال،  عنوان  به  م  یاست.  ما  که   یزمان  یرانندگ  ستمیس  می خواهیخودران، 
  صیشخرا ت  ردیبگ  منیا  میتواند تصم یاست و نم   دهیرا که قبال ند  ییای اش  ای  یرعادیغ  یهاصحنه

 دهد، هشدار بدهد و کنترل را به انسان واگذار کند.  
از    یظاهر شد و از آن زمان به بعد توجه روزافزون  2۰17بار در سال    نیاول  یمشکل برا  نیا
خارج    صیدر مورد تشخ  ریاخ  یکارها  شتریبه است.  را به خود جلب کرد  یقاتیجامعه تحق  یسو

 نه یرا به  1متقابل   یآنتروپ   زیاناست که از    یعصب   یهاشبکه  بانظارتبر آموزش    یمبتن   ع یاز توز

 
1 cross-entropy loss 
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برای احتمال  یعن ی ،حل مساله داردبا راه میتناظر مستق کیشبکه  یموارد خروج نیکند. در ای م
 بدان نی. ابرسد کیبه  شهیمجبور است هم  یخروج بردارِ شِی نماجمع  حال، نیهر کالس. با ا

  ست، ی ن  یآموزش  ع یاز توز  یکه بخش   شودی نشان داده م  یورود  کیشبکه  به    یست که وقتامعن 
منجر   دهیپد نی. اجمع احتماالت به یک برسدتا  دهدی م کالس   نیترکیاحتمال را به نزد بازهم

 . اندده یشده است که هرگز ند  ییبه محتوا  1مطمئن  ادیز  یعصب   یهاشبکه  یبه مشکل شناخته شده

 یادگیری تقویتی 
از مسائل    یاریها را دارد و در بسقدرتمند داده  ییبازنما   ییتوانا  قیعم   یریادگی  نکهیوجود ا  با

 ک یساخت  یاما برا کند،ی بهتر عمل م گرید یهاروش  یاریاز بس ریو پردازش تصو بندیدسته
  ستمیس  کیکه    شودی م  یناش  ییجاامر از آن   نی. استین  یکاف   یهوش مصنوع  هوشمندِ  ستمِیس

همانند انسان از   دیها را داشته باشد، بلکه باآموختن از داده ییتوانا دینه تنها با یوعهوش مصن 
  ن یماش  یر یادگی  یهااز حوزه  یک ی  یتیتقو  یریادگی.  اموزدیب  زی ن  یواقع  یایدن  طیتعامالت با مح

 .کند  یواقع  یایدن  طیرا قادر به تعامل با مح  نیموضوع دارد تا ماش  نیرکز بر او تم   باشدی م
تعامل با    قیعامل در تالش است با آزمون و خطا مساله را از طر  قیاز طر  یتیتقو  یریادگی
  یتواند ضمن انجام بازخورد فور  یحل کند. عامل م  باشد،یعامل ناشناخته م   یکه برا  یطیمح

در   پاداشدهد. بازخورد معموال به عنوان    رییرا تغ  طیمح  تیخود وضعبا اقدامات    ط،یاز مح
درشودی م  دهینام  یتیتقو  یریادگی با  عامل  ب  یهاپاداش   افتی.  مح  شتریمثبت    یی توانا   ط،یاز 
از اقدامات    نهیبه  رهیزنج  کیکردن    دایهدف عامل پ  ،یطور کل. بهکندی بهتر را کسب م   یریادگی

مارکوف    یریگمیتصم   ندیفرآ  کیمعموال به عنوان    ،یتیتقو  یریادگیاست تا مساله را حل کند.  
 کرد.   فیتوص  4-۹آن را همانند شکل    توانیو م  شودی م  یسازمدل 

 

 نمایش یادگیری تقویتی  .4-9شکل 

 
1 overconfident 
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شود، با  قابل مشاهده است، واحد یادگیرنده که عامل نامیده می 4-۹ طور که در شکلهمان
دهد. پس از طور فعال تغییر میمال ممکن، محیط خود را بهاز مجموعه اع  𝑎انتخاب عمل  

گوید. عالوه  را به عامل می  𝑠کند و وضعیت جدید  اجرای عملی، محیط مطابق با آن تغییر می
ی عمل انتخاب شده با  به عامل، بازخوردی درباره   𝑟اداش  براین، محیط با انتشار یک سیگنال پ

دهد، در نتیجه . یک عامل همچنان به فعالیت خود ادامه میدهدشده ارائه میتوجه حاالت داده
 از یک وضعیت به وضعیت دیگر منتقل، تا زمانی که به یک حالت نهایی برسد.  

 صورت زیر فهرست کرد:توان بهمی دهنده یک سیستم یادگیری تقویتی را  عناصر تشکیل 
 بیند.ای که با هدف انجام کاری مشخص، آموزش می برنامهعامل:  ▪
 دهد.جهانی واقعی یا مجازی، که در آن عامل اقداماتی را انجام میمحیط:  ▪

 شود.شود و سبب تغییر وضعیت )حالت( در محیط میحرکتی که توسط عامل انجام میعمل:   ▪

کند و هر وضعیت  هدف را در یک مساله یادگیری تقویتی تعریف می  یک تابع پاداش،پاداش:   ▪
کند که مطلوبیت ذاتی آن وضعیت را  دد واحد نگاشت میمشاهده شده از محیط را به یک ع

تواند مثبت یا منفی  هدف از پاداش در یادگیری تقویتی، ارزیابی یک عمل که می  دهد.نشان می 
کند. پاداش واقعی یک هر عمل از محیط دریافت می باشد و بازخوردی است که عامل پس از  

 ت بالفاصله محقق نشود.  عمل درست انجام شده در یک وضعیت خاص، ممکن اس

کلیه اطالعاتی که عامل در محیط فعلی خود در اختیار دارد. برای مثال در یک بازی وضعیت:   ▪
 ها در صفحه است. همه مهره  شطرنج، وضعیت، موقعیت 

ه به اینکه در برخی مسائل، عامل بر وضعیت کامل محیط دسترسی ندارد،  با توجمشاهدات:   ▪
از وض است که عامل می معموال مشاهده بخشی  دیگر، عیتی  عبارت  به   تواند مشاهده کند. 

دهد و آنچه در اطراف عامل  مشاهدات اطالعاتی هستند که محیط در اختیار عامل قرار می 
می  نشان  را  دهد  می  حالرخ  این  با  بهدهد.  مشاهده  و  ادبیات، وضعیت  در  اغلب  جای  ، 

 شوند. دیگر استفاده می یک

عامل با توجه به وضعیت فعلی چه اعمالی انجام خواهد داد. کند که  مشخص می مشی:  خط ▪
یادگیری عمیق، می را در زمینه  این تصمیمات  تا  آموزش دهیم  را  توانیم یک شبکه عصبی 

مشی خود را اصالح کند تا تصمیمات  کند خطی بگیرد. در طول دوره آموزش، عامل سعی م
شود و یکی از مشی )کنترل( نامیده می بهتری بگیرد. وظیفه یافتن خط مشی بهینه، بهبود خط

 اصلی ترین مسائل در یادگیری تقویتی است.

مدت خوب است. به عبارت  کند که چه چیزی برای عامل در درازمشخص می تابع مقدار:   ▪
دار را روی یک حالت معین اعمال می کنیم، اگر از آن حالت شروع کنیم،  دیگر، وقتی تابع مق
 دهد.در آینده انتظار داشت را به ما می  توانکل بازدهی را که می 

 کنند تا سازوکار یادگیری تقویتی را بهتر درک کنید:زیر کمک می   یِهساد  هایِمثال 
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ای دارید و قصد دارید به آن آموزش دهید تا اقدامات خاصی را انجام دهد. فرض کنید گربه
طور مستقیم به او گفت که  توان به فهمد، نمیجا که گربه فارسی یا هر زبان دیگری را نمیاز آن

توان یک استراتژی متفاوتی را دنبال کرد. ما یک  د. در عوض، می چه کاری را باید انجام ده
کند به طرق مختلف به آن پاسخ دهد. اگر پاسخ گربه روش  وضعیت را ارائه و گربه سعی می 

ض همان وضعیت قرار گیرد،  دهیم. اکنون هر زمان که گربه در معر مطلوبی باشد، به او ماهی می
مشابهی را برای دریافت پاداش )غذا( دارد. چراکه یادگرفته است  گربه نیز با اشتیاق بیشتر انتظار  

 کند.  که اگر یک عمل خاص را انجام دهد، پاداش دریافت می 
 در این مثال:

 گیرد.  باشد، قرار می گربه عاملی است که در معرض محیط که در این مورد خانه می •
ای خاص برای راه رفتن گربه تواند نشستن گربه باشد و شما از گفتن کلمهوضعیت می  •

 کنید.  استفاده می 

دهد. عامل با انجام یک عمل، با انتقال از یک وضعیت به وضعیت دیگر واکنش نشان می  •
 رود. به عنوان مثال، گربه از حالت نشستن به راه رفتن می

امی  کودکان  از  دیگری  مثال  می رتوان  انجام  را  اشتباهاتی  اغلب  ها  بچه  دهند. ائه کرد. 
کنند  کنند اطمینان حاصل کنند که کودک از این اشتباه درس گرفته و سعی می بزرگساالن سعی می 

توانیم از مفهوم بازخورد استفاده کنیم. اگر والدین  دیگر آن را تکرار نکنند. در این حالت می 
کنند، که بازخوردی منفی است. کودک  ونه خطا سرزنش می گسختگیر باشند، فرزندان را برای هر

آورد که اقدام اشتباهی انجام داده است، چرا که با سرزنش  از این پس با انجام این خطا به یاد می
والدین همراه خواهد بود. پس از آن بازخورد مثبتی نیز وجود دارد، جایی که والدین ممکن است  

ت، تحسین کنند. در اینجا، ما یک عمل صحیح را به طریقی  سها را بخاطر انجام کاری درآن
 خاص اجرا یا در تالش برای اجرای آن هستیم. 

این طور خالصه می به یادگیری  توان  یادگیری تقویتی نوعی روش شناسی  بیان کرد که،  گونه 
ایج را در  تدهیم تا از آن یاد گرفته، تا بهبود ناست که در آن به الگوریتم با پاداش بازخورد می 

 همراه داشته باشد.آینده به
 مارکوف  یریگ میتصم  یندهایفرآ
ر  کیمارکوف،    یریگمیتصم   یندهایفرآ   ی ریگمیتصم   یویسنار  کی  یبرا  یتصادف  یاضی مدل 

. در کندی را انتخاب م   یهمان عامل، عمل  گریدبه عبارت   ای  رندهیگ  میاست. در هر مرحله، تصم 
بخش   نیا نتا  یمدل،  تصا  جی از  بخش  یدفآن  فرآ  جهینت  زین  گرید  یو  است.    ی ندهایعمل 

  یسینوبرنامه  قیاستفاده و از طر یسازنه یانواع مسائل به یسازمدل  یامارکوف، بر یریگمیتصم 
 .قابل حل هستند  یت یتقوی ریادگیو    ایپو
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را نشان   هات یکه وضع ییهاره یبا دا یانینمودار جر کیمارکوف، همانند  یریگم یتصم  ندیفرآ
قابل انجام از   یتمام اقدامات احتمال  انگریکه نما  شودیخارج م  یهافلش  رهی. از هر دادهندی م

مثال،  باشدی م   تیآن وضع عنوان  به  بازنمود    یریگمیتصم   ندیفرآ   کی.  در    ی باز  کیمارکوف 
  ها صفحه شطرنج است مهره  ی ری محل قرارگ  یدهندهاست که نشان   ییهات یوضع  یدارا  ج،شطرن

 .باشندی شطرنج م  یدر صفحه   یهابراساس مهر   یحرکات احتمال  انگرینما  که  یو اعمال
ا  یریگمیتصم   ندیفرآ  کی  یاصل  یژگیو  کی وضع  نیمارکوف،  هر  تمام    دیبا  تیاست که 

  ییکه "دارا  یداشته باشد، الزام  اریآگاهانه در اخت  یریگمیتصم  یعامل را برا  ازیاطالعات مورد ن
انتظار داشت عامل از خود    توانی که نم   دیگوی مارکوف م  یی دارا. اساسا شودی م   دهیمارکوف" نام
تخته شطرنج،    یفعل   تیخود داشته باشد. به عنوان مثال، وضع  تیخارج از وضع  یخیحافظه تار 
که قبال   یبه حرکات  یازیو ن  دی گوی است را م  یحرکت بعد  نیانجام بهتر  یرا که برا  یهمه موارد

  .اوردیخاطر بها را بهتا آن   ستیانجام شده ن
به الگو قرار دادن    یرا حل کند، الزام  یابتواند مساله   یتیتقو   یریادگی  نکه یا  ی عمل، برا  در

  کیشطرنج توسط    یباز  یمن از چگونگ   یِ. به عنوان مثال، خاطره ستین  یواقع  یایمساله دن
روند تصم   فیحر در  است  دن  یریگمیخاص ممکن  در  اما    یواقع  یایمن  باشد،  داشته  نقش 
 نیبه ا  یازینکه  بدون این برنده ساخت    را  شطرنج  یعامل باز  کی  یتیتقو  یریادگیبا    توانی م

 .باشد  داشتهاطالعات  
>از عناصر    ییتا5  کیمارکوف، توسط    یریگ  میتصم   یندهایفرآ 𝑆, 𝐴, 𝑃, 𝑅, 𝛾   ف یتعر  <

 که:  ییجا  شود،ی م
• S:  است.  های احتمالی محیطها که شامل تمام نمایش ای از وضعیتمجموعه 

• A  :ای از اعمال را در یک فضای عملیاتی در اختیار  در هر وضعیت، محیط مجموعه
قرار می  بر عامل  از طریق اعمال  انتخاب نماید. عامل  این اعمال  از  تا عامل،  دهد 
 گذارد. محیط تاثیر می 

• P  :𝑃 = (𝑠, 𝑎, �́�) = 𝑃𝑟(𝑠𝑡+1 = �́�|𝑠𝑡 = 𝑠, 𝑎𝑡 = 𝑎)  اس انتقالی  ت که  ماتریس 
𝑡در زمان  �́�منجر به وضعیت   𝑡در زمان   𝑠در وضعیت  𝑎دهد عمل  احتمال می  + 1  

 شود.می 

• R  :R = (𝑠, 𝑎, �́�)    پاداش مورد انتظار است که عامل پس از عمل𝑎    در وضعیت𝑠  
 کند.دریافت می   �́�و رسیدن به وضعیت  

• 𝜸  : مدت و درازمدت  ه های کوتادهنده اهمیت بین پاداشفاکتور نزول است و نشان
 باشد.می 

تصمیم فرآیندهای  در  اساسی  "خط مساله  یافتن  مارکوف،  تصمیم گیری  برای  گیرنده  مشی" 
𝑎ها را به اعمال  که وضعیت  𝑃است؛ یک تابع   = 𝜋(𝑠)   تواند  مشی می این خط کند.نگاشت می
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فاکتور نزول    مشی را بیابیم که مجموع پاداششد. هدف این است که یک خط قطعی یا تصادفی با 
 از هر وضعیت به وضعیت بعد را بیشینه کند:

𝐺𝑡 = ∑𝛾𝑖∞
𝑖=𝑡 . 𝑅(𝑠𝑖, 𝑎𝑖, 𝑠𝑡+1) 

 شود.به عنوان بازده نام برده می  𝐺𝑡از  
   عامل

های نهایی با  پاداش عامل کسی یا چیزی است که با انجام برخی اعمال، مشاهدات و دریافت  
گیرد،  ای است که براساس پاداش و تنبیه تصمیم میعامل مولفه  کند.برقرار می این محیط ارتباط  

گیری، عامل مجاز است از هرگونه مشاهده از محیط چه اقدامی باید صورت پذیرد. برای تصمیم
قوانین داخلی می این  استفاده کند.  قانون داخلی  بهتوانند هر چیو هرگونه  اما  باشند،  طور  زی 

ری تقویتی، انتظار براین است که وضعیت فعلی توسط محیط تامین تا وضعیت،  معمول در یادگی
مشی  از آن، با استفاده از یک تابع خط  گیری مارکوف را داشته باشد و پسخصوصیت تصمیم

 گیرد چه تصمیمی باید صورت گیرد.تصمیم می

ر است برخی از  افزار ماست که قراتقویتی، عامل نرم   در بیشتر سناریوهای عملی یادگیری  
روشی کم به  را  مشکالت  و  حل کند.ومسائل  مهم  بیش کارآمد  از  یکی  عناصر  عامل  ترین 

مبتنیتشکیل  سیستم  یک  جهت  دهنده  در  هوش  شامل  چرا که  است.  تقویتی  یادگیری  بر 
از آنجا که عامل در یادگیری  گیری و توصیه اقدامات )اعمال( بهینه در هر شرایط است.تصمیم
های  نقش بسیار مهمی را داراست، تحقیقات زیادی در مورد معماری یادگیری و مدلتقویتی  

،  بر مقدارمبتنی های  ها به الگوریتمها را بر اساس عاملمرتبط انجام شده است. در ادامه الگوریتم
 کنیم.بندی میتقسیم   بر مدلمبتنی و    مشیبر خطمبتنی 
 مقدار بریمبتن یهاتمیالگور 

و   شوندها اختصاص داده میبه وضعیت  𝑉𝜋(𝑠)بر مقدار، توابع مقدار  های مبتنیدر الگوریتم
گیرد. تابع مقدار، تابعی است که میزان  ها میعامل تصمیمات خود را برمبنای مقادیر وضعیت 

کند. دو نوع متفاوت از تابع اداش آینده ارزیابی میبینی پخوب بودن وضعیت را برمبنای پیش
 ود دارد:مقدار وج

می   مقدار-تابع وضعیت • مقدار خوانده  تابع  به عنوان  بازده  که معموال  مورد    𝐺𝑡شود، 
است و توسط معادله بلمن   𝜋مشی  و پیروی از خط  𝑠انتظار با شروع از یک وضعیت  

𝑉𝜋(𝑠) :شودصورت زیر تعریف می به = 𝔼[𝐺𝑡|𝑆𝑡 = 𝑠] 
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= ∑ 𝜋(𝑎|𝑠)∑𝜋(�́�|𝑠, 𝑎)[R = (𝑠, 𝑎, �́�) + 𝛾𝑉𝜋(�́�)]�́�∈𝑆𝑎∈𝐴  

مورد انتظار    𝐺𝑡شود، بازده  مقدار خوانده می-𝑄که معموال با عنوان    عمل-تابع وضعیت •
طور مشابه توسط  است و به  𝜋مشی  و پیروی از خط  𝑡زمان    عمل در-یک جفت وضعیت

,𝑄𝜋(𝑠 :شودتعریف میصورت زیر  معادله بلمن به 𝑎) = 𝔼[𝐺𝑡|𝑆𝑡 = 𝑠, 𝐴𝑡 = 𝑎] = ∑𝑃(�́�|𝑠, 𝑎)[R = (𝑠, 𝑎, �́�) + 𝛾 ∑ 𝜋(�́�, �́�) + 𝑄𝜋(�́�, �́�)]𝑎∈𝐴�́�∈𝑆  

 معادالت بلمن 

شود که تابع مقدار را به پاداش فوری به عالوه  معادالت بلمن به مجموعه معادالتی گفته می 
 د.کن یافته تجزیه می مقادیر آتی تنزیل

𝑉𝜋(𝑠) = 𝔼[𝐺𝑡|𝑆𝑡 = 𝑠] = 𝔼[𝑅𝑡+1 + 𝛾𝑅𝑡+2 + 𝛾2𝑅𝑡+3+. . . |𝑆𝑡 = 𝑠] = 𝔼[𝑅𝑡+1 + 𝛾(𝑅𝑡+2 + 𝛾𝑅𝑡+3+. . . )|𝑆𝑡 = 𝑠] = 𝔼[𝑅𝑡+1 + 𝛾𝐺𝑡+1|𝑆𝑡 = 𝑠] = 𝔼[𝑅𝑡+1 + 𝛾𝑉(𝑆𝑡+1)|𝑆𝑡 = 𝑠] 
 ار: مقد-𝑄طور مشابه برای  به

𝑄𝜋(𝑠, 𝑎) = 𝔼[𝑅𝑡+1 + 𝛾𝑉(𝑆𝑡+1)|𝑆𝑡 = 𝑠, 𝐴𝑡 = 𝑎] = 𝔼[𝑅𝑡+1 + 𝛾𝔼𝑎~𝜋𝑄(𝑆𝑡+1, 𝑎)|𝑆𝑡 = 𝑠, 𝐴𝑡 = 𝑎] 
𝑉𝜋(𝑠) عمل برقرار است:-مقدار و وضعیت-معادله زیر بین توابع وضعیت = ∑𝜋(𝑎|𝑠)𝑎 𝑄𝜋(𝑠, 𝑎) 

ن کل پاداش تجمعی در بلند مدت است. به عبارتی دیگر، هدف از  کردهدف عامل بیشینه
بیشینه   مشی که حداکثر پاداش تجمعی را مشی بهینه است.  خطیادگیری تقویتی، یافتن خط

این   به  ∗𝜋مشی بهینه  خطشود.  نشان داده می  ∗𝜋شود و با  مشی بهینه نامیده میکند، خطمی 
با مقدار وضعیت    ∗𝜋تحت    𝑠  صورت است که مقدار هر وضعیت برابر  یا  تحت    𝑠بیشتر 

𝑠ی برای همه  ′𝜋مشی دیگر  خط ∈ 𝑆  :باشد 𝑉𝜋∗(𝑠) = 𝑉∗(𝑠) ≥ 𝑉𝜋′  ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, 𝜋′
 

مشی بهینه استفاده کرده و ممکن است  مقدار بهینه باشد، عامل از خط -اگر تابع وضعیت
مقدار بهینه شود. -باشد که منجر به همان تابع وضعیتمشی بهینه وجود داشته  چندین خط
𝑉∗(𝑠) را می توان به شرح زیر تعریف کرد:  ∗𝑉مقدار بهینه  -تابع وضعیت = 𝑚𝑎𝑥𝜋𝑉𝜋(𝑠) ∀ 𝑠 ∈ 𝑆 
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,𝑄∗(𝑠 شود:نیز می   ∗𝑄عمل بهینه -مشی بهینه منجر به تابع وضعیتن، خطعالوه برای 𝑎) = 𝑚𝑎𝑥𝜋𝑄𝜋(𝑠, 𝑎) ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, 𝑎 ∈ 𝐴 = 𝔼[𝑅𝑡+1 + 𝛾𝑉∗(�́�)|𝑆𝑡 = 𝑠, 𝐴𝑡 = 𝑎] 
𝑉∗(𝑠) سازی بلمن را از معادالت معرفی شده قبلی استخراج کرد: توان معادله بهینهدر پایان، می  = 𝑚𝑎𝑥𝑎∈𝐴(𝑠)𝑄𝜋∗(𝑠, 𝑎) = 𝑚𝑎𝑥𝑎  𝔼[𝑅𝑡+1 + 𝛾𝑉∗(�́�)|𝑆𝑡 = 𝑠, 𝐴𝑡 = 𝑎] = 𝑚𝑎𝑥𝑎 ∑𝑃(�́�|𝑠, 𝑎)[R(𝑠, 𝑎, �́�) + 𝛾𝑉∗(�́�)]�́�∈𝑆  

= 𝑚𝑎𝑥𝑎 ∑𝑃(�́�|𝑠, 𝑎)[R(𝑠, 𝑎, �́�) + 𝛾𝑚𝑎𝑥�́�𝑄𝜋∗(�́�, �́�)]�́�∈𝑆  

ی تقوین    نمودار پشتیبان  ی در یادگی   گی 

گیری( بهتر قابل درک  ها )نمودار پشتیبان االت و کنشمعادالت بلمن با استفاده از درختی از ح
های مختلف در یادگیری  ها و مدلگیری، یک نمایش بصری از الگوریتم هستند. نمودار پشتیبان 

 دهد.  تقویتی را نشان می 
دادن وضعیت، م، با نشان گیری )عملیات بروزرسانی(، نمایش گرافیکی الگوریت فرآیند پشتیبان 
مقدار با یک دایره توخالی  -قال، پاداش و غیره است. در این نمودار وضعیت عمل، وضعیت انت
عمل می-درحالیکه  داده  نمایش  توپر  دایره  یک  با  فلش  مقدار  یک  با  عمل  همچنین،  شود. 

 شود.شده از وضعیت نمایش داده میشروع 
ری  بررسی  گیرا با استفاده از نمودارهای پشتیبان مقدار -حال بیایید نحوه نمایش یک وضعیت

 (. 5-۹کنیم )شکل  
1. 𝑠  .حالت شروع و گره اصلی است 
داده شده و عامل طور که توسط فلش نشان تواند صورت گیرد. همانسه عمل می  𝑠از حالت   .2

 کند. عمل می  𝜋مشی   طبق خط

این عامل می .3 باشد،  معین  انتقال  احتمال  با  در  در صورتی که یک محیط تصادفی  تواند 
حالت احتمالی    3شود  طور که در شکل مشاهده میپایان برسد. همان  های مختلفی بهحالت 
 تواند پس از انجام بیشترین عمل درست به آن وارد شود. داده شده که عامل می   نشان

 

 𝑉𝜋(𝑠)مقدار  -گیری وضعیتنمودار پشتیبان  .5-9شکل 
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 خط مشی بریمبتن یهاتمیالگور 

استراتژیخط سازوکا مشی،  است که  را  ای  بعدی  اقدام  بهترین  تعیین  برای  یادگیری  ر 
مشی، هسته اصلی عامل یادگیری تقویتی  کند. خطپذیر میامکانبراساس وضعیت فعلی 

 است؛ به این معنا که به تنهایی برای تعیین رفتار کافی است.

مبتنیالگوریتم خطهای  الگوریتمبر  با  مقابل  در  مبتنیمشی،  رویکرد  های  مقدار،  بر 
جای یافتن مقدار هر وضعیت ممکن  گیرند. در این رویکرد، بهتری را در پیش مییممستق

مشی هستند تا بازده  مشی بهینه، به دنبال یافتن مستقیم خطو سپس بدست آوردن خط
 مورد انتظار بیشینه شود.  

روش اصلی  هسته  دیگر،  عبارت  مبتنیبه  خطهای  مجدد  بر  بروزرسانی  مشی، 
مورد انتظار افزایش یابد. به عبارت    𝐺𝑡طوری که بازده  است؛ به   𝜃ی  مشپارامترهای خط

مشی تصادفی انتخاب و در مرحله  مشی، در ابتدا یک خطبر خطتر، در رویکرد مبتنیساده
مشی جدید را با استفاده از تابع  شود. سپس، خطپیدا می  مشی ارزیابی تابع مقدار آن خط

مشی بهینه  ه بهبود پیدا کند. این روند را تا زمانی که خطمقدار محاسبه تا در هر مرحل
𝜃𝑖+1 شود:صورت زیر توصیف میسازی بهکند. روند بهینهپیدا شود تکرار می = 𝜃𝑖 + ∆𝜃𝑖 

که   خطمجموعه  𝜃𝑖جایی  پارامترهای  از  خطای  برروی  است که   𝜋مشی  مشی 
 مشی است. پارمترهای خطتغییرات  𝜃𝑖∆شوند و  پارامترسازی می

 2در مقابل اکتشاف 1استخراج 

کند هرچه بیشتر اطالعات کسب کنند. به عنوان مثال،  ها قبل از انجام هرکاری سعی می انسان 
کند نظرات را بخواند یا از دوستانی که امتحان کند، سعی می   قبل از اینکه یک رستوران جدید را

کند. از طرف دیگر، در یادگیری تقویتی، انجام این کار    وجواند پرسش قبالً آن را امتحان کرده 
 کند. ها وجود دارد که به کشف بهترین استراتژی کمک میامکان پذیر نیست. اما برخی از تکنیک

تواند دو استراتژی را اعمال  در زمان تصمیم گیری در محیط، می در یادگیری تقویتی، عامل  
 کند:
تواند از  ب کند. با پیروی از این روش، عامل می یک عمل تصادفی را انتخااکتشاف:   •

های جدید و بهتری را پیدا کند. نتیجه آن،  مشی های جدید بازدید کند و خطوضعیت 
 گیری بهتر در آینده منجر شود.آوری اطالعات بیشتر که ممکن است به تصمیمجمع 

 
1 exploitation 

2 exploration 
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شناخته شده را   حریصانه عمل کند. با استفاده از پاداش کلی، بهترین اعمالاستخراج:   •
با توجه دانش موجود انتخاب کند. به عبارت دیگر، قصد دارد با توجه به اطالعات فعلی  

 بهترین تصمیم را بگیرد. 
دهید گیری: زمانی که ادامه کار قبلی را انجام می تصمیمدر یادگیری تقویتی به این نوع دو از  

 شود.ی استخراج و در هنگام امتحان کارهای دیگر اکتشاف گفته م
های کلیدی یادگیری تقویتی، معضل استخراج در مقابل اکتشاف است. اگر  یکی از ویژگی

به پاداش انباشته    عامل بخواهد اعمال بهتری بیآموزد یا به عبارت دیگر، اعمالی که در نهایت
بیشتری منجر شود، باید اعمال جدید را امتحان کند. همچنین اگر عامل از دانش فعلی خود  

های خوب را دنبال کرده باشد،  اج کرده و اقدامات قبالً شناخته شده برای بازخورد پاداش استخر
داشته باشد.   توانست دریافت کند،تضمین نمی شود که بازدهی باالتر از پاداشی که عامل می
تصمیم  هنگام  عامل  یک  است که  معضلی  این  روبرو  بنابراین  آن  با  بعدی  اعمال  برای  گیری 

گیرد، اما با  های بیشتری می عمال تصادفی را امتحان کند و حدس بزند که پاداششود: یا امی 
داش  خطر بدتر شدن امتیاز مواجه است. یا اینکه با عملکرد مطابق با شرایط فعلی خود به پا

تر اما مطمئن دست پیدا کند. به عبارت دیگر، اگر عامل تنها اکتشاف را انجام  احتماالً پایین
در این کار به امتیازات باالتری نرسد و اعمال خود را بهبود ندهد. در طرف   دهد، ممکن است

  مشی فعلی خود با دیدن تمام خطدیگر، اگر فقط از استخراج استفاده شود، ممکن است در خط
مشی بهینه را از دست خواهد داد. های احتمالی گیر کند. از همین رو، عامل احتماال خطسیر 

 عادل خوب بین اکتشاف و استخراج وجود داشته باشد.یک تباید  بنابراین،  
صورت برخط  شود که، فرآیند یادگیری در یادگیری تقویتی بهجایی ناشی می این معضل از آن

ای همانند یادگیری بانظارت داده دیگر، به یادگیری تقویتی هیچ دادهگیرد. به عبارت  صورت می
ها است و از طریق اعمالی که  آوری دادهنبال جمع دشود. بنابراین، عامل خود به نوعی بهنمی

گذارد. از همین رو، گاهی ارزش دارد که اعمال شده اثر می های مشاهدهدهد، بر دادهانجام می 
 های جدید انجام دهد. آوردن داده  مختلفی را برای بدست

طور  معضل اکتشاف در مقابل استخراج یک موضوع تکرارشونده در یادگیری تقویتی و به
کلی هوش مصنوعی است. آیا باید از دانش به دست آمده استخراج کنیم، یعنی باید یک مسیر  

های  ید بهتر، وضعیت مشی جدشناخته شده با پاداش باال را دنبال کنیم؟ یا باید در جستجوی خط 
گیری، عملکرد یادگیری عامل بسیار  ناشناخته را کشف کنیم؟ تعادل بین هر دو استراتژی تصمیم

ابتدا یک عامل الزم است  بهبود می این است که  آن،  برای حل  قبول  قابل  بخشد. یک پاسخ 
ایج بهتری را  آوری شده، نتها را کشف و به دنبال آن با استخراج از دانش جمع بیشترین وضعیت 

که آیا اکتشاف کافی  آوردن اینهای پویا، بدست کسب کند. اما نباید فراموش کرد که، در محیط
باشد. با این وجود، چند روش برای انتخاب اعمال ارائه گرفته یا نه بسیار پیچیده می صورت  

 پردازیم.ها میشده است که در ادامه به تشریح آن 
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کردن عملکرد عامل با استفاده از دانش موجود است که عملکرد آن  معنای بیشنهبه  استخراج:
عنوان مثال، یک جوینده طال اکنون یک    شود. بهمعموالً با پاداش مورد انتظار ارزیابی می 

داند که بزرگترین سنگ  کند و او میسنگ معدن دارد که روزانه دو گرم طال برای او فراهم می
داند که یافتن یک  ، همچنین میپنج گرم طال در روز به او بدهد. با این حالتواند  طال می

کند،  خراج از سنگ معدن فعلی می سنگ معدن جدید نه تنها او را مجبور به متوقف کردن است
بلکه برای او هزینه اضافی را نیز در پی دارد چرا که در نهایت خطر پیدا نکردن هیچ چیز را 

گیرد سنگ معدن فعلی را حفر کند تا  با توجه به این موارد، او تصمیم مینیز به همراه دارد.  
د و با توجه به خطرات بزرگ  حداکثر پاداش )در این حالت طال( از طریق استخراج بیشتر شو

می نظر  اکتشاف صرف  از  کرده خطکند. خطاکتشاف،  اتخاذ  اینجا  در  مشی  مشی که وی 
دهد که باالترین پاداش  طور مداوم عملی را انجام میحریصانه است، به این معنی که عامل ب

اکی را  های خطرنمورد انتظار را براساس اطالعات فعلی بدست می آورد، نه اینکه آزمایش 
 های مورد انتظار شود.انجام دهد که منجر به کاهش پاداش 

 
ال حفار معنای افزایش دانش موجود با اقدامات و تعامل با محیط است. به مث: بهاکتشاف

طال برگردیم، او آرزو دارد مدتی را صرف یافتن سنگ معدن جدید کند و اگر سنگ معدن  
می  پیدا کرد،  بزرگتری  روزانطالی  بازده  تواند  داشتن  برای  دریافت کند.  بیشتری  جایزه  ه 

بلندمدت بیشتر، ممکن است بازده کوتاه مدت فدا شود. حفار طال همیشه با معضل استخراج  
وبرو است، چراکه باید تصمیم بگیرد که معدن طال چه میزان بازده برای ماندن  و اکتشاف ر

. تعامل بین اکتشاف و استخراج  دارد و بازده معدن طال برای ادامه کار در او چقدر است
کند. تعامل  تعادل بین میزان تالش عامل به ترتیب در اکتشاف و بهره برداری را توصیف می 

های  وضوع اصلی تحقیقات یادگیری تقویتی و توسعه الگوریتم بین اکتشاف و استخراج، م 
 یادگیری تقویتی است.

اتژی انتخاب حریصانه اپسیلون-اسی   

ده و محبوب و در عین حال موثر برای انتخاب عمل در هر مرحله به عنوان  یک روش ممکن، سا
 1تا    ۰بین    𝑒اپسیلون است. در این روش، یک پارامتر  -استراتژی انتخاب، انتخاب حریصانه

کند. با استفاده از این دهد را کنترل میبر اینکه، استخراج یا اکتشاف انجام می اقدام عامل مبنی
انتخاب میامل بهوش در هر زمان عر را  اکتشاف و استخراج یکی  با طور احتمالی بین  کند. 

 کند. اکتشاف می   𝑒-1و انتخاب تصادفی از بین تمام اعمال موجود و با احتمال   𝑒احتمال  
عامل را وادار به جستجوی بیشتر و در نتیجه، احتمال اعمال بهینه را کاهش   𝑒مقادیر باالی 

دهد که در محیط ایجاد عامل توانایی واکنش سریع به تغییراتی را می دهد. در حالی که، به  می 
 دهد.تر سوق میعامل را به سوی اعمال بهینه  𝑒شود. در مقابل، مقادیر کم  می 
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من ن  اکتشاف بولی 

مشی  مشی توزیع بولتزمن است. توزیع بولتزمن، یک خط ای انتخاب اعمال، خطروش دیگر بر
دهد. و بر این فرض است که با  ان تمایل به اکتشاف را کاهش می یادگیری است که با گذشت زم

یابد. توزیع بولتزمن، احتمالی را با استفاده از یک پارامتر  پیشرفت یادگیری، مدل فعلی بهبود می 𝑇   دهد. به نام دما به هر عمل اختصاص می 
برای هر عم  را  زیر یک احتمال مثبت  از معادله  با استفاده  بولتزمن،    𝑎𝜖𝐴ل ممکن  توزیع 

 دهد: اختصاص می 

𝑃(𝑎|𝑠) = 𝑒𝑄(𝑠,𝑎)𝑇∑ �́�𝜖𝐴𝑒𝑄(𝑠,�́�)𝑇  

جدید 𝑇 جایی که   = 𝑒−𝑑𝑗 ∗ 𝑇 بیشینه + 1 

,𝑄(𝑠عمل با   𝑎)    بیشتر با احتمال𝑃  ه است.  بیشتری همرا𝑇    با افزایش تکرار𝑗    با گذشت
ن، با پیشرفت یادگیری گرایش به اکتشاف در عامل کاهش پیدا  کند. بنابرایزمان کاهش پیدا می

,𝑄(𝑠مشی یادگیری توزیع بولتزمن تمایل به استخراج از اعمال با  کند و در نتیجه، خطمی  𝑎)  
 شوند.در ابتدا تنظیم می  𝑑𝑗و نرخ تنزل    بیشینه 𝑇های  باال را دارد. پارامتر

 مدلمدل در مقابل بدون   بری مبتن

آوری بیشترین میزان  تر بیان شد، هدف اصلی عامل در یادگیری تقویتی، جمع طور که پیشهمان
مشی بهینه برای رفتار  پاداش در "درازمدت" است. در جهت انجام این کار، عامل باید یک خط

باشد. یعنی اگر عامل در یک تواند قطعی یا تصادفی )غیرقطعی( در محیط پیدا کند. محیط می
عملی را انجام دهد، وضعیت بعدی حاصل از محیط ممکن است لزوما همیشه وضعیت خاص  

 کند. مشی بهینه دشوارتر می ها، مساله را برای یافتن خط یکسان نباشد. قطعا این عدم اطمینان 

بینی در مقابل بازبینیپیش   

آن را    اشاره دارد که یک عامل یادگیری تقویتی بایدبینی و بازبینی به دو مساله اساسی  پیش 
پیش مسائل  حل کند.  است.  عمل  پیامدهای یک  برآورد  یا  محاسبه  توانایی  مستلزم  بینی، 

عمل -ها وضعیتجفت   ها یا مقادیر عملبینی معموال به معنای برآورد مقادیر وضعیت پیش 
ارد. بدون بازبینی، عامل هرگز عملی  گیری داست. در مقابل، بازبینی نیاز به توانایی تصمیم

 دهد.  م نمیرا انجا
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>گیری مارکوف  با توجه به فرآیند تصمیم  بینی:مساله پیش  𝑆, 𝐴, 𝑃, 𝑅, 𝛾 ، 𝜋مشی  و خط  <
مشی  پیدا شود. به عبارت دیگر، هدف این است که بفهمیم یک خط  𝑣(𝜋)باید تابع مقدار  

 چقدر خوب است.
>گیری مارکوف  رآیند تصمیمبا توجه به ف  مساله بازبینی: 𝑆, 𝐴, 𝑃, 𝑅, 𝛾 باید تابع مقدار    ،<

مشی پیدا  پیدا شود. به عبارت دیگر، هدف این است که خط  ∗𝜋مشی بهینه  و خط  𝑣(𝜋)بهینه  
 شود که بیشترین پاداش را با بهترین عمل برای انتخاب در اختیار قرار دهد. 

ند  دانیم، در یادگیری تقویتی مساله اغلب از منظر ریاضی به عنوان یک فرآیطور که می همان
ی مارکوف، روشی برای نمایش "پویایی"  گیرگیرد. فرآیند تصمیمگیری مارکوف صورت می تصمیم

محیط است؛ یعنی، نحوه واکنش محیط به اقدامات احتمالی عامل در یک وضعیت خاص. به 
گیری مارکوف به یک تابع انتقال مجهز شده که تابعی است که با  تر، فرآیند تصمیم عبارت دقیق

احتمال انتقال به هر  وضعیت فعلی محیط و علمی که ممکن است عامل انجام دهد،  توجه به  
گیری مارکوف مرتبط  کند. یک تابع پاداش نیز با فرآیند تصمیمها را ایجاد می یک از خروجی

 است.  
تابع پاداش با توجه به وضعیت فعلی محیط و احتماال عملی که توسط عامل و وضعیت بعدی  

کند. توابع پاداش و انتقال اغلب الگوی محیط نامیده د، پاداش دریافت می شومحیط انجام می 
از همین رو، نمیمی  نداریم.  را  انتقال  پاداش و  توابع  اوقات  این حال، گاهی  با  توانیم شوند. 
مشی  را تخمین بزنیم، چرا که ناشناخته است. در غیاب این توابع، در جهت تخمین خط  مشیخط

های آن است که اغلب به عنوان "مشکل یادگیری  مل با محیط و مشاهده پاسخ بهینه، نیاز به تعا
شود. چرا که، عامل باید با تقویت باورهای خود در مورد پویایی محیط، یک  تقویتی" نامیده می 

 ا تخمین بزند.  مشی رخط
تواند  کند و میبا گذشت زمان، عامل شروع به درک نحوه واکنش محیط به اقدامات خود می

مشی بهینه را برای مشی بهینه را تخمین بزند. بنابراین، در مسائل یادگیری تقویتی، عامل خطخط
زند.  " تخمین میرفتار در یک محیط ناشناخته با تعامل با آن، با استفاده از روش "آزمون و خطا

ل یا بدون بر مدهای مبتنیتوان به الگوریتمهای یادگیری تقویتی را می الگوریتمبر این اساس،  
 بندی کرد. مدل است تقسیم 
کند  بر مدل، عامل به یک مدل کامل از محیط دسترسی دارد، یا سعی می های مبتنیدر الگوریتم

مشی بهینه از تابع انتقال و پاداش  آورد درست خطمنظور برآن را از طریق تعامل بیاموزد و به
گیری کرده و بیاموزد ل احتماالتی را نمونهکند مدکند. به عبارت دیگر، عامل سعی میاستفاده می 

و از آن برای تعیین بهترین اعمال استفاده کند. عامل ممکن است فقط به تقریبی از توابع انتقال 
شود، دسترسی داشته باشد. در حالی که، با محیط  خته میو پاداش دسترسی که توسط عامل آمو

 ل دیگری داده شود. تواند به عامل مثال توسط عامتعامل دارد یا می 
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طور بالقوه پویایی محیط را در  تواند بهبر مدل، عامل می طور کلی، در یک الگوریتم مبتنیبه
از توابع انتقال و تابع پاداش را دارد   بینی کند. چراکه، تخمینیطول یا بعد از مرحله یادگیری پیش

با توجه به وضعیت فعلی و عمل،    داند کهو اگر احتمال انتقال با موفقیت آموخته شود، عامل می 
چقدر احتمال دارد به یک وضعیت خاص وارد شود. با این حال، باید توجه داشت که توابع  

کند، ممکن است  ه خود استفاده می مشی بهین انتقال و پاداشی که عامل برای بهبود تخمین خط
ها ممکن است این تقریب   مشی بهینه به دلیلرو خطفقط تقریبی از توابع "واقعی" باشد. از این

 هرگز یافت نشود.  
ای در مورد های بدون مدل هیچ دانش اولیهبر مدل، الگوریتمهای مبتنیدر مقابل الگوریتم 

در یافتن مسیرهای کارآمد، آن را بیآموزد. به عبارت دیگر، تابع انتقال ندارد و باید ضمن یادگیری  
مشی" را مستقیما از تجربه، یعنی با تعامل بین  "خط  یک الگوریتم بدون مدل، یا "تابع مقدار" یا

 زند، بدون اینکه از توابع انتقال و پاداش استفاده کند.  عامل و محیط تخمین می
بر مدل و بدون مدل این است که: آیا عامل  مبتنیهای  های تمیز دادن بین روش یکی از راه

بینی کند. به ت و پاداش بعدی را پیشتواند پیش از شروع هر اقدامی پس از یادگیری، وضعیمی 
بر مدل یا بدون مدل این است که الگوریتم ها را  های مبتنیتمایز بین الگوریتم عبارت دیگر، راه

کند، یک  کنند یا نه. اگر استفاده می تقال و پاداش استفاده می بررسی کنید و ببینید آیا از توابع ان
 است.    بر مدلالگوریتم یادگیری تقویتی مبتنی 

قوت و ضعف هستند. روش  نقاط  دارای  تاحدودی تضمین  هر دو روش  بدون مدل  های 
  کنند و زمان محاسبه بسیار کمی در هر آزمایش مشی بهینه را پیدا می کنند که در نهایت خط می 

کنند و بنابراین  ها در طول آزمایشات بسیار ناکارآمد استفاده می ها از دادهدارند. با این حال، آن
بر  های مبتنیاغلب برای دستیابی به عملکرد خوب به تجربه زیادی نیاز دارند. در مقابل، الگوریتم 

گیرد و گاهی  می   توانند بر این مشکل فائق آیند، اما عامل تنها برای یک مدل خاص یادمدل می 
از  های دیگر مناسب نیست. همچنین، برای یادگیری یک مدل دیگر نیاوقات برای برخی از مدل

 به زمان دارد.  
ریزی کند و دهد تا از قبل برنامه مزیت مهم در داشتن مدل این است که به عامل اجازه می 

وضعیت فعلی خود انجام دهد چه  تواند در  ببیند برای طیف وسیعی از اعمال مختلفی که می 
ازد. این امر  گیری برای عمل به مقایسه این نتایج بپردافتد. پس از آن، هنگام تصمیماتفاقی می 

کنند، منجر به بهبود قابل توجهی در  هایی که از مدل استفاده نمیتواند در مقایسه با الگوریتم می 
ی دانش خود، تنها به "آزمون و خطا" اعتماد  های بدون مدل برای بروزرسانکارایی شود. الگوریتم 

 ازی ندارند. ها و اعمال، نی رو، به ذخیره تمام ترکیبات وضعیت کنند. از همینمی 
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بندی کرد.  طبقه  2مشی خط-ازو خارج  1مشی خط-صورت درتوان بهرویکرد بدون مدل را می 
کنند و از آن برای ه می مشی فعلی برای ایجاد اقدامات استفادمشی، از خطخط-های درروش 

مشی، از یک خط-ازهای خارجکنند. در حالیکه، در روشمشی فعلی استفاده میبروزرسانی خط 
شود، استفاده مشی که بروز میمشی اکتشافی متفاوت برای ایجاد اقدامات در مقایسه با خطخط
 کنند. می 

 رویکردهای کالسیک یادگیری تقویتی
اید، در این بخش قصد داریم تا رویکردهای  یادگیری تقویتی آشنا شده  اکنون که با مفاهیم پایه

تشریح را  مسائل  در حل  تقویتی  یادگیری  رویکرد  کالسیک  این  میکنیم.  را  براساس  ها  توان 
بندی کرد. در  تقسیم  6-۹بر مدل، بدون مدل و ترکیبی از این دو همانند شکل  های مبتنیرویکرد

 پردازیم.دها میادامه به بررسی این رویکر

 

 بندی رویکردهای یادگیری تقویتینحوه تقسیم .6-9شکل 
 ایپو یسینوبرنامه

تواند برای محاسبه  شود که می ها گفته می ای از الگوریتمپویا، به مجموعهاصطالح برنامه نویسی  
مارکوف مورد استفاده  گیری  مشی بهینه با توجه به مدل کاملی از محیط به عنوان فرآیند تصمیمخط

 
1 on-policy 
2 off-policy 
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قرار گیرد. ایده اصلی برنامه نویسی پویا و به طور کلی یادگیری تقویتی، استفاده از توابع مقدار  
س خطبرای  جستجوی  ساختار  و  های کالسیک  مشی ازماندهی  الگوریتم  است.  خوب  های 
اسباتی زیاد،  نویسی پویا، به دلیل فرض داشتن یک مدل کامل و همچنین به دلیل هزینه محبرنامه 

ها از لحاظ نظری هنوز هم  کاربرد محدودی در یادگیری تقویتی دارند. با این همه، این روش
 مهم هستند.

و    مشیتکرار خطسازی است:  سی پویا، شامل دو نسخه متفاوت از چگونگی پیادهنویبرنامه 
 طور خالصه این دو رویکرد را شرح خواهیم داد. . در ادامه بهتکرار مقدار
 مش  تکرار خط 

داشته باشد،    �́�مشی بهتر  بهبود یافته تا یک خط  𝒗𝝅با استفاده از    𝝅مشی  هنگامی که یک خط
حتی بهتر بدست آورد.    "𝝅مشی  را محاسبه کرده و دوباره آن را بهبود بخشید تا خط  𝒗�́�توان  می 

 ها و توابع مقدار را بدست آورد: مشی توان به یک ترتیب به طور یکنواخت خطمیدر نتیجه 

 
که از یابد؛ مگر اینمشی قبلی اکیدا بهبود میمشی نسبت به خطتضمین شده است که هر خط

ب آنقبل  از  باشد.  تصمیمهینه  فرآیند  از  جا که  محدودی  تعداد  تنها  محدود،  مارکوف  گیری 
مشی و تابع مقدار  ها را دارد، این فرآیند باید در یک تعداد تکرار محدود، به یک خطمشی خط

 مگرا باشد.  بهینه ه
اشت  شود. باید توجه دمشی نامیده میمشی بهینه، تکرار خطاین روش برای یافتن یک خط 

مشی قبلی  مشی، که خود یک محاسبه تکراری است، با تابع مقدار برای خط که هر ارزیابی خط 
شود. این امر، معموال منجر به افزایش بسیار زیاد سرعت همگرایی ارزیابی سیاست  شروع می 

 کند.مشی دیگر تغییر کمی میمشی به خطشود؛ احتماال به این دلیل که تابع مقدار از یک خطی م
 تکرار مقدار 

مشی وجود دارد، این است که هر یک از تکرارهای آن  یکی از اشکاالتی که در روش تکرار خط
ت  مشی است، که این امر ممکن است خود یک محاسبه تکراری طوالنی مدشامل ارزیابی خط

ی  ها است. اگر ارزیابهای متعدد در مجموعه وضعیت همراه داشته باشد که مستلزم جابجایی را به
فقط در محدوده مجاز اتفاق    𝒗𝝅صورت تکراری انجام شود، همگرایی دقیقا به  مشی به خط
یم از  توانآید، آیا ما باید منتظر همگرایی دقیق باشیم، یا میافتد. در نتیجه، سوالی بوجود می می 

 آن دست بکشیم؟ 
دست دادن تضمین    تواند به چندین روش بدون ازمشی می مشی، تکرار خطمرحله ارزیابی خط
مشی  مشی کوتاه شود. یک مورد خاص مهم هنگامی است که ارزیابی خط همگرایی تکرار خط

د به توانفقط پس از یک بار حرکت متوقف شود. این الگوریتم تکرار مقدار نامیده شده که می
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رزیابی  مشی و مراحل اگیری ساده نوشته شود که ترکیبی از بهبود خطعنوان یک عملیات پشتیبان 
𝑣𝑘+1(𝑠) مشی است:خط = 𝑚𝑎𝑥𝑎𝔼[𝑅𝑡+1 + 𝛾𝑣𝑘(𝑆𝑡+1)|𝑆𝑡 = 𝑠, 𝐴𝑡 = 𝑎] = 𝑚𝑎𝑥𝑎 ∑𝑝(�́�, 𝑟|𝑠, 𝑎)[𝑟 + 𝛾𝑣𝑘(�́�)]�́�,𝑟  

تواند تحت همان شرایطی که وجود { می𝑣𝑘توان نشان داد که توالی } دلخواه، می  𝑣۰برای هر   𝑣∗  کند به را تضمین می𝑣∗  شود.همگرا می 
پایان می به  مقدار چگونه  تکرار  بگیریم که  نظر  در  بیایید  نهایت،  ارزیابی  در  رسد. همانند 

تکرارها نیاز دارد تا دقیقا در عمل همگرا  مشی، تکرار مقدار رسما به تعداد نامحدودی از  خط
 کند.جایی تغییر میتنها با مقدار کمی در یک جابه  شویم که تابع مقدارشود، ما زمانی متوقف می 

 1یافته مش  تعمیمتکرار خط 

مشی فعلی  تکرار خط مشی شامل دو فرآیند همزمان و متقابل است که یکی تابع مقدار را با خط
مشی را با توجه به تابع مقدار فعلی )بهبود کند، و دیگری خطمشی( سازگار می )ارزیابی خط 

کند. در تکرار خط مشی، این دو فرآیند متناوب هستند و هر یک قبل از  ی سیاست( حریص م
شروع روند دیگر تکمیل می شوند، اما این واقعا الزم نیست. به عنوان مثال، در تکرار مقدار،  

 شود.مشی انجام می مشی بین هر بهبود خطتکرار ارزیابی خط   تنها یک
شاره به ایده کلی اجازه دادن به تعامل فرآیندهای  یافته برای امشی تعمیماز اصطالح تکرار خط

شود. طرح کلی  مشی، مستقل از جزئیات دو فرآیند استفاده می مشی و بهبود خطارزیابی خط 
 نشان داده شده است.  7-۹ر شکل  یافته دمشی تعمیم برای تکرار خط

 
ه بهینه و در نتیجه مشی تا زمانی کیافته. توابع مقدار و خطمشی تعمیمتکرار خط  .7-9شکل 

 با هم سازگار باشند تعامل دارند. 

 
1 generalized policy iteration (GPI) 
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به راحتی می توان دریافت که اگر هم فرآیند ارزیابی و هم فرآیند بهبود پایدار شوند، یعنی  
مشی باید بهینه باشد. تابع مقدار تنها زمانی  گاه تابع مقدار و خط، آندیگر تغییری ایجاد نکنند

شود که با توجه مشی تنها زمانی پایدار می لی سازگار باشد، و خطمشی فعشود که با خطپایدار می 
می پیدا  ثبات  وقتی  فقط  فرآیند  دو  هر  بنابراین،  باشد.  فعلی، حریص  مقدار  تابع  که  به  کنند 

دهد که معادله  د که نسبت به تابع ارزیابی خود حریصانه عمل کند. این نشان میمشی پیدا شوخط
 مشی و تابع مقدار بهینه هستند.ست و بنابراین خطسازی بلمن برقرار ابهینه

توان هم به عنوان یک رقابت  یافته را می مشی تعمیم فرایندهای ارزیابی و بهبود در تکرار خط
ر درازمدت، این دو فرآیند برای یافتن یک راه حل مشترک تعامل  و هم همکاری در نظر گرفت. د
 مشی بهینه. دارند: تابع مقدار بهینه و خط

 مونت کارلو

برنامه  پویا، روش برخالف  از تجربه میهای مونت نویسی  تنها  از بسیاری جهات  کارلو  آموزند. 
کارلو مقدار یک وضعیت  مونتترین روش یادگیری تقویتی دانست. یک روش  توان آن را سادهمی 

کند. ن می را با گذراندن چندین مرتبه و میانگین کل پاداش دریافتی پس از تصویب وضعیت، تعیی
کارلو  های مونتشدن مرحله ناشناخته است، روش از آنجا که کل پاداش دریافتی قبل از سپری

ز پایان حرکت در فضای  ای قابل اجرا هستند. بروزرسانی تنها پس افقط برای کارهای مرحله 
بروزرسانی خارج  میوضعیت که  نامیده  در حالیاز خط  )بروزرسانی  فضای  شود  در  هنوز  که 

گیرد. عالوه براین، در  شود(، صورت میکنید، بروزرسانی برخط نامیده می عیت حرکت می وض
 جانشین. های  اساس تجربه واقعی است نه بر اساس مقادیر وضعیت کارلو، مقادیر بر روش مونت 

ایده تکرار خط روش  بر مبنای  طور که  کنند. همانیافته کار می مشی تعمیم های مونت کارلو 
یافته یک طرح تکراری است و از دو مرحله تشکیل شده  مشی تعمیمشد، تکرار خط   تر بیانپیش 

به  مشی فعلی ایجاد کند که  شود تقریب تابع مقدار را براساس خط است. در اولین گام، سعی می 
مشی با توجه به تابع مقدار  شود. در گام دوم، خطمشی شناخته میعنوان مرحله ارزیابی خط

کارلو،  های مونتیابد. در روششود، بهبود میمشی شناخته می مرحله بهبود خط  فعلی که به عنوان
شود. مشی فعلی برروی سیستم انجام می ها با اجرای خطبرای تخمین تابع مقدار، اجرای برنامه 

شوند برای تشکیل تخمینی از پاداش تجمعی در کل مرحله و توزیع حاالتی که با آن روبرو می
صورت حریصانه، با توجه به تابع مقدار  مشی فعلی به شود. سپس، خطفاده می تابع مقدار است 
  توان نشان داد کهشود. با استفاده از این دو مرحله به صورت تکراری، می زده می فعلی تخمین

کارلو  های مونت شود. اگرچه اجرای روشمشی بهینه همگرا میالگوریتم به تابع مقدار و خط
ها به تعداد تکرار زیادی نیاز دارد و از واریانس باال در تخمین  همگرایی آن   ساده است، اما برای
 برد.تابع مقدار رنج می 
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 یزمانتفاوت یر یادگی

دهد. رویکرد کارلو را در خود جای مینویسی پویا و مونت برنامه های  زمانی، ایده یادگیری تفاوت 
عمل را تقریب  -مقدار جفت وضعیت  ها در دو نقطه از زمان،زمانی با مقایسه تخمین تفاوت 

همین از  زند،  تفاوتمی  نام  برنامهرو  همانند  است.  خود گرفته  به  را  پویا،  زمانی  نویسی 
گیرد )که به ها یاد می برآورد مقادیر را براساس سایر تخمین  زمانی،های یادگیری تفاوتالگوریتم 
تواند  کارلو، می همانند روش مونت  گویند(. همچنین، یادگیری تفاوت زمانی 1استرپینگآن بوت

طور مستقیم از تجربیات بیآموزد. این بدان معناست که یادگیری  بدون اطالع قبلی از محیط و به
نظارت  توان آن را معادل با یادگیری بدون گیری بدون مدل )یا می زمانی یک رویکرد یادتفاوت 

 دانست( است.  

تفاوت  یادگیری  رویکرد  در  اصلی  پیش زمانایده  بین  تفاوت  براساس  یادگیری  های  بینیی، 
درپی زمانی است و برای بروزرسانی نیازی به صبرکردن تا پایان مسیر نیست. به عبارت دیگر،  پی 

گیرنده برای الگوی فعلی ورودی، بیشتر با بینی کنونی یادن است که پیش هدف از یادگیری ای
د. بینش این روش بر این است که، پس از  بینی بعدی در مرحله بعدی مطابقت داشته باشپیش 

هایی که عامل پس از بازدید یک وضعیت و انجام یک عمل معین بدست  مشاهده برخی از پاداش 
 عمل ارائه کرد. -برای مقدار یک جفت وضعیت توان تخمین بهتری  آورده، می

برنامههای مونت روش و  نقاط ضعف جدی هستند؛ مونت کارلو  دارای  پویا  رلو کانویسی 
برنامه و  نیست  پیوسته  مسائل  حل  به  دارد.  قادر  نیاز  محیط  از  مدل  یک  به  پویا  نویسی 

تفاوت پشتیبانیادگیری  نسخه  از  مونزمانی،  روش  در  نمونه  تهیه  و  تگیری  کارلو 
برنامه بوت روش  از  همزاسترپینگ  پویا  مینویسی  استفاده  همین مان  از  تنها  کند.  رو، 

 کند. دیگر ترکیب میبلی را با یکهای قهای خوب روش قسمت 
 

که،  کند. در حالیکارلو، از پاداش کل برای بروزرسانی تابع مقدار استفاده میروش مونت
تفاوت بهروش  مجموع  زمانی،  از  استفاده  )با  مرحله  پایان  در  مقادیر  بروزرسانی  جای 

 کند.   صورت برخط در هر مرحله بروز می پاداش(، مقادیر را به

 

 
1 bootstrapping 
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نویسی  زمانی و برنامهکارلو ، یادگیری تفاوتگیری مونت مقایسه نمودارهای پشتیبان   7-9شکل 

 پویا برای توابع وضعیت مقدار 
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توان از نمودار  زمانی می نویسی پویا و یادگیری تفاوتکارلو، برنامه برای مقایسه سه رویکرد، مونت 
- گیری وضعیتس نمودار پشتیبان د براسا گیری استفاده کرد. مقایسه بین این سه رویکرپشتیبان 

 قابل مشاهده است.  5-4مقدار در شکل  
بینی با یک قانون بروزرسانی برای تابع مقدار  یادگیری تفاوت زمانی اغلب به یک مساله پیش 

𝑉(𝑠) داده شده، اشاره دارد:  ← 𝑉(𝑠) + 𝛼(𝑟 + 𝛾𝑉(�́�) − 𝑉(𝑠)) 

و    𝛼جایی که   یادگیری  ا  𝛾نرخ  تنزیل  خطای فاکتور  عنوان  به  پرانتز  داخل  قسمت  ست. 
𝛿𝑡 زمانی شناخته می شود: تفاوت  = 𝑟 + 𝛾𝑉(�́�) − 𝑉(𝑠) 

بینی در دو روش مختلف برای انجام بازبینی استفاده زمانی برای پیش روش یادگیری تفاوت 
  مشیاز خط مشی و دیگری خارجشود. تفاوت اصلی این دو روش این است که یکی در خطمی 

- شود، سارسا و کیوطور گسترده در یادگیری تقویتی استفاده میاین دو الگوریتم که بهاست.  
 پردازیم.زمانی می باشد. در ادامه به بررسی این دو نوع از الگوریتم تفاوتیادگیری می 

( سارسا )در خط   مش 

ار  بع مقدزمانی است که در تالش برای تخمین یک تاسارسا یک روش یادگیری تقویتی تفاوت
به را  "پاداش"،  عمل  از: )"وضعیت"، "عمل"،  نام  این وراثت  یاد بگیرد.  تابع مقدار  جای یک 

در خط رویکرد،  این  است.  شده  بعدی"( گرفته  "عمل  بعدی"،  چرا که  "وضعیت  است،  مشی  𝑄𝜋(𝑠, 𝑎)    را برای𝜋  مقدار  -زند. قانون بروزرسانی وضعیتمشی فعلی تخمین می برای خط
,𝑄(𝑠 باشد: ر می یصورت زبه 𝑎) ← 𝑄(𝑠, 𝑎) + 𝛼(𝑟 + 𝛾𝑄(�́�, �́�) − 𝑄(𝑠, 𝑎)) 

نامحدودی  -های وضعیتتوان نشان داد که سارسا هنگامی که همه جفتمی  به تعداد  عمل 
 شود. مشی بهینه همگرا میبازدید شود، به یک خط

ی )خارج-کیو (از خط یادگی   مش 

شود که یکی از  ( نامیده می Q-learningدگیری )یا-کیومشی  از خطزمانی خارج یادگیری تفاوت 
به روشی بدون مدل است. قانون    Qها برای تخمین توابع مقدار  ترین روش ترین و محبوباساسی 

,𝑄(𝑠 بروزرسانی این روش به صورت زیر است: 𝑎) ← 𝑄(𝑠, 𝑎) + 𝛼(𝑟 + 𝛾𝑚𝑎𝑥�́�𝑄(�́�, �́�) − 𝑄(𝑠, 𝑎)) 

فعلی، بهترین اقدامات را انجام دهد. این  وجه به شرایط  یادگیری در تالش است با ت-کیو
از یادگیری از اقداماتی خارج - شود. چراکه، تابع کیومشی در نظر گرفته می از خطالگوریتم خارج 

مشی  دنبال یادگیری خطیادگیری به-توان گفت که، کیوطور کلی می گیرد. بهمشی فعلی یاد میخط
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های یادگیری تقویی عمیق  ، بسیاری از الگوریتم ه کند. امروزهاست تا مجموع پاداش را بیشین 
 یادگیری هستند.-بر کیومبتنی
مشی  تفاوت به اکتشاف است. این بدان معناست که، بدون توجه به خط یادگیری بی -کیو

شود؛ با این فرض که هر جفت  مشی مطلوب همگرا می شود، به خطاکتشافی که دنبال می 
طور مناسب کاهش  به  𝛼زدید شده و پارامتر یادگیری  د نامحدودی بااقدام وضعیت به تعدا

 یابد.می 

 ی مش خط یوجوجست

طور مستقیم  مشی نیازی به حفظ یک مدل تابع مقدار ندارند، بلکه بهوجوی خطهای جستروش 
مشی در  وجوی خطهای جست کنند. از بین الگوریتموجو میرا جست   ∗𝜋مشی بهینه  یک خط

 ترین هستند.  مشی محبوب یری تقویتی، الگوریتم گرادیان خطیادگ

دست آوردن  اتژی رفتار بهینه برای عامل برای بههدف از یادگیری تقویتی، یافتن یک استر
سازی  سازی و بهینهمشی به طور مستقیم به مدلهای گرادیان خط های بهینه است. روشپاداش 
انجا مشی می خط با  این خط مشی  از خطپردازند.  ارائه شده  اقدامات  مشی فعلی و محاسبه  م 

جهت افزایش بازده مورد انتظار با استفاده  مشی در  شود. سپس پارامترهای خط پاداش ارزیابی می 
مشی را می توان با توجه  شوند. قانون بروزرسانی برای پارامترهای خطاز گرادیان نزولی بروز می 

𝜃𝑖+1𝜋 نوشت:صورت زیر  به  𝐽به بازده مورد انتظار   = 𝜃𝑖𝜋 + 𝛼∇𝜃𝜋𝑗  , 𝑗 = 𝔼𝜋(∑𝛾𝑘𝑟𝑘∞
𝑘=۰ ) 

های تصادفی را بیاموزد که  مشی تواند خطبهتری دارد و می مشی، همگرایی  جوی خطوجست 
روش  امکان با  مقدار  بر  مبتنی  الگوریتمهای  عمده  اشکال  نیست.  خط پذیر  مرحله  های  مشی، 

تواند در یادگیری  برد و بنابراین می ها است که از واریانس زیادی رنج می مشی آن ارزیابی خط 
 های خوب، کند باشد.مشی خط

 ل نقاد عام

گیرند  های با واریانس باال، به آهستگی یاد می مشی محض، به دلیل تخمینهای گرادیان خطروش 
زمانی  های تفاوت از روش  توان و برای اجرای مسائل برخط نامناسب هستند. با این حال، می

 برای مقابله با این مشکالت استفاده کرد. 

شده  پوشش فضای وضعیت و مقادیر تقویت رویکردهای تابع مقدار از لحاظ نظری، به کل  
های کاربردی  مربوطه از همه اعمال ممکن در هر وضعیت نیاز دارند. بنابراین، هنگام کار با برنامه

مح پیچیدگی  باال،  ابعاد  مقادیر  با  در  کوچک  تغییر  یک  همچنین،  و  داشته  زیادی  اسباتی 
  شود.  مشیکننده محلی ممکن است باعث تغییر زیادی در خطتقویت 
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مشی  مشی فعلی و خط مشی، خطجوی خطوهای جست های تابع مقدار، روش در مقابل روش 
شی را محاسبه  مگیرند و سپس تغییرات پارامترهای خط مشی فعلی در نظر می بعدی را به خط

های تابع مقدار است. با  تری در مقابل روشکنند که در نتیجه، پیچیدگی محاسباتی بسیار کم می 
سازی محلی شود و نتواند به مشی ممکن است سبب بهینهال، رویکردهای جستجوی خطاین ح

 بهینه سراسری برسد. 
مشی و یک تابع  خطصورت همزمان یک  های نقاد عامل با ترکیب این دو رویکرد بهروش 
یاد می -وضعیت را  تابع مقدار و رویکرد جست مقدار  تلفیق  از  این رویکرد که  وجوی  گیرند. 

وری از مزیت هر دو روش ارائه شده است، با ساختار نقاد عامل شناخته  برای بهره مشی  خط
ر صریح  طوزمانی است که بههای یادگیری تفاوتنقاد عامل، روش   توان گفت، روش شود. میمی 
نشان داده شده است، انتخاب اقدام   8-۹طور که در شکل  کند. همانمشی را ذخیره میخط

شود. بنابراین، تصمیم گیری  ز نقاد برای انتقال مقادیر به عامل استفاده می توسط عامل کنترل و ا
 باشد. مشی براساس این نقاد می در مورد به روزرسانی خط

 
 ساختار نقاد عامل  .8-9شکل 

 ( ویک-نایا)د یبیترک  کردیرو

بدون مدل و  هایی است که توانایی تلفیق قابلیت یادگیری در روش  کیو، یکی از معماری -داینا
ها بازدید  که کدام وضعیت بر را دارد. الگوریتم با دیدن اینهای مبتنیریزی در روشقابلیت برنامه

یاد گرفته و از اطالعات برای   گیرد، یک مدل راشود و چه پاداشی در یک وضعیت خاص میمی 
 کند.بروزرسانی احتماالت انتقال و تابع پاداش استفاده می 
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 1یادگیری تقلیدی 
ها را در هوش  شرفت یپ  نیتراز متعارف  یبرخ  های اخیرطی سال   یادگیری تقویتی،که    یدر حال
دود شده  شده محی سازهیشب   یهابه حوزه   یادی آن تا حد ز  تی انجام داده است، موفق  یمصنوع

طور شود. اگرچه ممکن است بهیداده مو  شده    فیتعر  یپاداش به خوب  گنالیاست که در آن س
  ی های در باز  ازی)مانند امت  شده ی سازهیشب   یهاحوزه ص باشد که تابع پاداش در  مشخ  یشهود
بس  ست،ی( چی آتار دسترس  ،یواقع  یایدن  یهااز حوزه  یاریدر  بس  یفرض  پاداش  تابع    ار یبه 

  ک یکه    ی. در حالدیریخوب را در نظر بگ  یرانندگ  یمشخط  ک ی  یریادگی  فهیت. وظاس  سخت
کند، ممکن است نتواند از نظر   یرانندگ  هاهراحت در جاد  الیبا خ   تواندیخوب م  یراننده انسان

خوب و بد را از هم جدا   یرانندگ  یهااستیس  قیطور دقرا فرموله کند که به  یتابع پاداش  یاض یر
بدون ع پاداش خوب،  کند.  تقویتیملکرد  مناسب    یرانندگ  مسالهحل    یبرا  یادگیری  خودران 

 . ستین
از   میمستق  دیتوان با تقلیخوب را م  یمشخط  کیتابع پاداش،    فیتعر  یدشوار  رغمیعل
  یدسترس  یآموخت که ممکن است به تابع پاداش واقع  کارشناس  کیارائه شده توسط    یرها یمس

رفتار کند. در حالت    نه یبه  طی داند که چگونه در محیم  با این حال،؛  نداشته باشد  ایداشته باشد  
مس  یمشخط  آل،دهیا نم   یرها یصرفا  خاطر  به  را  رفتار    سپارد،یخبره  در    کارشناسبلکه  را 

  یریادگی  یبرا  کردیرو  نی. ادهدیم  میتعم نیز    کارشناس  یرهایمشاهده در مس   رقابلیغ  یهاحالت 
 شود.ی شناخته م  یدیتقل یریادگی نوان  به ع  دیتقل  قیاز طر  یمشخط  کی

  ک یمشخص است.    یِوظیفه  کیرفتار انسان در    دیتقل  ،ید ی تقل  یر یادگی  یهاکیهدف تکن 
مشاهدات و اعمال آموزش    نیب  نگاشت  یریادگیبا    2هاش ینمااز    وظیفه،  کیانجام    یعامل برا

 به   را یاخ  نهیزم  ن یحال، ا  نیهاست که وجود داشته است. با اسال  یادگیری تقلیدی  دهی. ابیندمی 
هوشمند مورد توجه قرار    یکاربردها  یتقاضا برا  شیافزا  نیدر محاسبات و همچن   شرفتیپ  لیدل

  ی آموزش کارها  چراکه  ،است  تیدر حال محبوب  دیتقل  قیاز طر  یریادگی  میگرفته است. پارادا
  ورطبه   یدیتقل  یریادگی  یهاکند. روشی م  لیتسه  فیاز وظا  یتخصص  را با حداقل دانشِ  دهیچیپ

  ی سینوبه برنامه  ازیبدون ن  ش،یارائه نما  یِمسالهکار را به    کیآموزش    یِمساله   توانندی بالقوه م
 آن کار کاهش دهند.  یتوابع پاداش خاص برا  یطراح  ای  حی صر

 
1 Imitation Learning 

2 demonstrations 
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 تفاوت یادگیری تقلیدی با یادگیری تقویتی

آموزش    یِمرحله ( را در  ی لب انسان)اغ  کارشناس  کیابتدا اعمال    رندهیادگی   ،یدیتقل  یریادگیدر  
م سپس  ی مشاهده  ا  رندهیادگیکند.  استفاده    مشیخط   یِریادگی  یبرا  یآموزش  یِمجموعه  نیاز 

عملکرد    نیکند تا به بهتر  دیرا تقل   کارشناسشده توسط  کند اقدامات نشان دادهی م  یکند که سعی م
 ی جود ندارد. در عوض، عامل داراو  کارشناسی  نیچن   یتیتقو  یادگیریدر    برسد. در طرف مقابل،

عمل استفاده    یو فضا  تیکاوش موثر وضع   یبرای  یهایعملکرد "پاداش" است و از استراتژ 
عامل خودران را    دییایبدهد.  ارائه می  نهیبه  یمشخط   کی)با آزمون و خطا(    ییکند و به تنهای م

جاده،   : ندیبیهر لحظه مباشد که عامل در    یزیتواند همان چی حالت م  ی. فضامیریدر نظر بگ
 باشد.   توقف  و  ، شتابفرمان اتومبیلتواند  ی . اقدامات مادهیعابران پ  و  گرید  یهان یعالئم، ماش

کند و اقدامات او یرا مشاهده م  )کارشناس(  یانسان  یراننده  کی  یدی تقل  یریادگیعامل    کی
  وضعیت،کند که در هر  یم  جاد یرا ا  مشیخط،  روایناز  کند.  یمختلف ثبت م   هایوضعیترا در  

انجام شود. در زمان اجرا، تمام    دیبا  یانجام داده است، چه اقدامات  کارشناسچه  بر اساس آن
  قایدق  هاوضعیت   رایبزند، ز  بی تقر   یمشدرست را بر اساس خط   اقدامتا    دکن ی تالش خود را م 

 خواهد شد.وارد نیز  عنصر احتمال    کیو   ستندیهم ن  هیشب 
 یاه یمثال، هر ثان  یبرا  .کندی م  افتی تابع پاداش در  کی  یادگیری تقویتی،ل  عام  کیدر مقابل،  

  ن یماش  ا ی  ادهیبا عابر پ  ایشود و اگر تصادف کند  یمثبت محاسبه م  ازیامت  ک یگذرد به عنوان  یکه م
  ی اقدامات تصادفرسد. سپس عامل با  ی م  انیبا پاداش صفر به پاوظیفه  برخورد کند،    یگرید

و   کندبیشینه میکه کدام اقدامات پاداش را    ردیگیم  ادیآزمون و خطا    قیاز طرو    کندی م  وعشر
خوب باشد )بر   یبه اندازه کاف یمشکه خط  یزمان ،ی. پس از مدترسدی کدام اقدامات به صفر م 

هر دو روش    نیبنابرا  .کندی استفاده م  رانندگی  یبرا   یمشاز خط  عاملعملکرد(،    یارها یاساس مع
 متفاوت است.    یمشخط   یریادگیشوند. فقط نحوه  ی زمان اجرا م  یتراتژ اس  کیمنجر به  

 سازی رفتار( )شبیهیادگیری تقلیدی مستقیم 

روبرو است و   یم یعظ  یجستجو  یبا فضا  یت یتقو  یریادگیدر    یاچند مرحله   یریگمیتصم   ندیفرآ
مرحله قبل   نیندکه چ  یمناسب   ماتِیتصم   یِریادگی  یبرا  یتجمع  یهارو استفاده از پاداشنیاز ا

  ی هااز جفت   میمستق  دی را با تقل  یمشکل   نیچن   توانی حال، م  نی. با استیآسان ن  ،گرفته شده است
 یدیتقل  یریادگی که کاهش داد،  یبه خوب یانسان  کارشناسانشده توسط  یعمل ارائه-وضعیت

 شود.نامیده می (  1رفتار  یسازه یشب)معروف به    میمستق
,𝜏1}اند  را به ما ارائه کرده  رهایاز مس  یامجموعه  یانسان  کارشناسان  دیفرض کن  … , 𝜏𝑚}  ،

 : و اقدامات است  هاوضعیتاز    یاشامل دنباله   ریکه در آن هر مس
 

1 behavior cloning 
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𝜏𝑖 =< 𝑠1𝑖 , 𝑎1𝑖 , 𝑠2𝑖 , 𝑎2𝑖 , … , 𝑠𝑛𝑖+1𝑖 > 

  وضعیت که در هر    دیگوی به عامل م  یاطالعات  نیاست. چن   ام𝑖  ریتعداد انتقال در مس  𝑛𝑖که در آن  
استفاده    یمشخط  یریادگی  یبرا  بانظارت  یریادگیاز    میتوانی ما م  ن،یبنابرا  .انجام دهد  یچه کار

 مطابقت دارد.  یانسان  کارشناسانِبدست آمده از    ریمس  یهاکه با داده  میکن 
مجموعه داده   کیتا    میاستخراج کن   رهایمس  یعمل را از همه-وضعیت  یهاجفت  میتوانی م
𝐷 :میبساز   دیجد = {(𝑠1, 𝑎1), (𝑠2, 𝑎2),… , (𝑠∑ 𝑛𝑖𝑚𝑖=1 , 𝑎∑ 𝑛𝑖𝑚𝑖=1 )} 

 کند.ی م  نویسیحاشیهها  ها و اقدامات را به عنوان برچسبیژگیها را به عنوان ووضعیت که  
داده از مجموعه  استف  یمشمدل خط  کی  میتوانی، م𝐷  یسپس،  با  الگوررا  از    یهاتمیاده 

 .  میاموزیب  وستهیاقدامات پ  یبرا  ونیرگرس  یهاتم یالگور  ای اقدامات گسسته    یبرا  بندیدسته
را حل    مشیخط،  بانظارت  یآموزش  زیان  کمینه کردن( با  BCرفتار )  یسازهیپس از آن، شب 

𝑚𝑖𝑛𝜋𝐽𝐵𝐶(𝜋) :کندی م = − 1𝑁 ∑log 𝜋(𝑠𝑘, 𝑎𝑘)𝑁
𝑘=1  

   1تقویتی معکوسیادگیری 

 بتوانیم   است، اما ممکن است  ز یبرانگتابع پاداش اغلب چالش   یاز کاربردها، طراح  یاریدر بس
. این  میاستخراج کن   یانسان  کارشناسن ارائه شده توسط    یهاطور معکوس از مثالتابع پاداش را به 

 شود.نامیده می   معکوس یتی تقو یریادگی   رویکرد
 نیچن مشخص است و هم  Aعمل    یو فضا  X  وضعیت  یفضا   ،معکوس  یتیتقو   یریادگیدر  

,𝜏1}  ریمس  یِهمجموعه داد … , 𝜏𝑚}  ،میدار  میمستق  یدیتقل  یریادگیچه در  درست مانند آن  .
 است:   ریمعکوس به شرح ز  یتیتقو  یریادگی   یاصل  یدهیا

  افتن یه مطابقت دارد، معادل  شدئهارا  یهاکه با مثال   یانجام اقدامات  یاجازه دادن به عامل برا  
  جادیرا ا  ییرهایهمان مس  نهیبه  یمشکه خط  ییتابع پاداش است، جا  طِیدر مح  نهیبه  یمشخط

که    میگردی م   یما به دنبال تابع پاداش  گر،یارائه شده است. به عبارت د  هابه عنوان مثال   کند کهی م
  ی تیتقو  یریادگی   یمشآموزش خط  یاش برتابع پادا  نیباشند و سپس از ا  نه یارائه شده به  یهانمونه

 .میکن ی استفاده م
𝑅(𝑥) یعن ینشان داد،    هاوضعیت از    یتابع خط  ک یتوان به عنوان  یکه تابع پاداش را م  دیکن   فرض = 𝑤𝑇𝑥 مشیخط  یتجمع  یها. سپس، پاداش  𝜋  نوشت  زیرتوان به صورت  یرا م: 

 
1 Inverse Reinforcement Learning 
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𝜌𝜋 = 𝔼[∑𝛾𝑡𝑅(𝑥𝑡)+∞
𝑡=0 |𝜋] = 𝔼 [∑𝛾𝑡𝑤𝑇𝑥𝑡+∞

𝑡=0 |𝜋] 

= 𝑤𝑇𝔼 [∑𝛾𝑡𝑥𝑡+∞
𝑡=0 |𝜋]. 

 است.  وضعیت  یبردارها  یوزنجمع   امید ریاضیو    𝑤  بی ضرا  داخلیکه حاصل ضرب  
∑]𝔼وضعیت    یبردارها  امید ریاضی نشانگر    �̅�𝜋  دیاجازه ده 𝛾𝑡𝑥𝑡+∞𝑡=0 |𝜋]    امید باشد. 

 زد:    بیمونت کارلو تقر توان با استفاده از روش  یرا م  �̅�𝜋  ریاضی
  میتوانی رو م  نیمشاهده کرد، از ا  نهیبه  یمشاز خط   یاتوان به عنوان نمونهی را م  مثال  یرها یمس

  ∗�̅�  که با  میریبگ   نیانگیو سپس م  میکن   حاسبهم  ،مثال  ریرا در هر مس  هاوضعیت   یمجموع وزن
𝑅(𝑥)  نهیتابع پاداش به  برای  پس،سنشان داده شده است.   = 𝑤∗𝑇𝑥   امید ریاضی  �̅�𝜋  دیتول  

∗𝑤∗𝑇�̅� :میدار،  گرید  مشیخطشده توسط هر   − 𝑤∗𝑇�̅�𝜋 = 𝑤∗𝑇(�̅�∗ − �̅�𝜋) ≥ ۰. 
∗�̅�) میاگر بتوان − �̅�𝜋)  میوانتیآنگاه م  م،یمحاسبه کن   یمشهر خط  یرا برا  𝑤∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑤 𝑚𝑖𝑛𝜋𝑤𝑇(�̅�∗ − �̅�𝜋) 𝑠. 𝑡. ‖𝑤‖ ≤ 1. 

 . میحل کن را  

شروع با   ،نیگزیجا کردیرو  ک یدشوار است،  هامشی خط یِ که بدست آوردن همه ییاز آنجا
  است.   یتابع پاداش بهتر به صورت تکرار   افتنی  یو استفاده از آن برا  یتصادف  یمش خط  کی

  ابد یی ادامه م  یروند تا زمان  نیشود. ای بهتر استفاده م  یمشخط افتنی   یسپس از تابع پاداش برا
 .میرا داشته باش  )نمونه(  مثال  یرهایمتناسب با مس  یمشو خط  اشکه تابع پاد

شروع    کارشناس  یهاش یاز نما  یاما با مجموعهدر یادگیری تقویتی معکوس،    طور خالصه،به
م  میکن ی م ا  میکن ی)فرض  را    یپارامتر  پاداشِ  تابعِ   میکنیم  یسپس سع،  هستند(  نه یبه  ها نیکه 

 .شودی م  کارشناس  (ی مشخط)  که باعث رفتار  م،یبزن  نیتخم 

 خالصه فصل
گرد   فیضع یهارندهیادگیاز  یاست که گروه نیا ،یگروه یهاپشت مدل  یِاصل اساس ▪

 دهند.  لیتشک  یقو  رندهیادگی  کی  گریکدیتا به کمک    ندیآ  هم

 ن یها بهترها و مجموعه دادهانواع داده  یِدر همه  ،ییبه تنها  نیماش  یریادگیمدلِ    چیه ▪
 عملکرد را نخواهد داشت. 

  مینامیم  ییها( را مدلهیپا  یهامدل  ای)  فیضع  رندگانِیادگی  ،یگروه  یریادگی  یهیدر نظر ▪
  یهامدل   یطراح  یا بر  ییهاها به عنوان بلوکمدل از آن   نیچند  بیبا ترک  توانندی که م

 استفاده شوند.  تردهیچیپ
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بندها از دسته  یامجموعه  جادیا  یحال موثر برا  نیروش ساده و در ع  کی  یدازپرع یتجم  ▪
 است.

  ی کل  جهینت  کیبدست آوردن    یمدل برا  نیچند  جینتا  بِی ترک  ،یپردازع یپشت تجم   یِدهیا ▪
 است.

 .کندی استرپ کار مبوت  یبرداربر اساس نمونه  یپردازع یتجم  ▪

است که قبل از ساخت   ییهایبندعملکرد دسته ریبند تحت تاثهر دسته  ،ییافزاتواندر  ▪
 اند.آن، ساخته شده 

مداوم    شرفتهی پ  نیماش  یِریادگی   یِالگو  کی  ،یشگ یهم   یریادگی ▪ طور  به    ادی است که 
 کمک به   یو از آن برا  کندیم  یآوررا جمع   یقبل  یآموخته شده در کارهادانش  رد،یگی م
 .کندی ه ماستفاد  ندهیآ  یِریادگی

فرض    یعن ی  شوند،یجهان بسته آموزش داده م  اتیاغلب با فرض  قیعم   یعصب   یهاشبکه ▪
 است.  یآموزش   یهاداده  ع یمشابه توز  یش یآزما  یهاداده  ع یکه توز  شودی م

مشاهده    ع یتوز  ه یکه شب   کنندیرا پردازش م  ییهاداده  قی عم   ی عصب   یهاکه شبکه  یهنگام ▪
کار را   نیو ا  دهندیانجام م   یاشتباه  یهاین یبشیاغلب پ،  ستندیزمان آموزش نشده در  
 . دهندی از حد انجام م  شیب  نانیبا اطم 

  عیخارج از توز  یهادر صورت امکان به نمونه  دیبا  آلدهیا  یهوش مصنوع  ستمیس  کی ▪
 کند.   دایپ  میتعم 

توز  صیتشخ ▪ از  ا  نانیاطم   تیقابل  نیتضم   یبرا  ع یخارج    یریادگی  یهام ستیس  یمن یو 
 است.   یضرور   نیماش

تعامل   قیعامل در تالش است با آزمون و خطا مساله را از طر  قیاز طر  یتیتقو   یریادگی ▪
 حل کند.  باشد،یعامل ناشناخته م  یکه برا  یطیبا مح

ر  کیمارکوف،    یریگم یتصم   یندهایفرآ ▪   یویسنار  کی  یبرا  یتصادف  یاضیمدل 
 است.   یریگمیتصم 
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