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...آموزه ها تا این لحظه

.  مختلف برای مجموعه آموزشی بحث کرده ایم( estimators)خصوصیات برآوردگرهای

:چالش اصلی

.  ما با رشد مقدار داده های آموزش ، رفتار یک برآوردگر را نیز درگیر می کنیم

نقطه تخمیندر مجموعه داده ما ، mبه طور خاص ، ما معموالً آرزو می کنیم که ، با افزایش تعداد نقاط داده 

.مربوطه همگرا شوددار واقعی پارامترهایمقما به 



Consistency

۱۳۲
۱۳۳

هتری را مدل های بآموزشی بیشتر، داده های با الگوریتم می کند که این اطمینان را حاصل ، استیادگیریالگوریتمیکدرویژگییکسازگاری

.باز می گرداند

:مثال

تمام آزمونهایی که دانش آموزان می گیرند با استفاده از مقیاس نمره دهی یکسان می شوند.

الحاً به به پارامتر جامعه نزدیک و نزدیک تر شده و اصطافزایش حجم نمونه نوعی از برآوردگرهای دنباله ای است که با : سازگاربرآوردگر 

.آن همگرا خواهد بود

.می شودآن صفر بایاس میزان و بوده Unbiasedدر حقیقت برآوردگر سازگار، برآوردگری است که در حد و با افزایش تعداد نمونه ها، 

.الگوریتم با داده های آموزشی بیشتر، مدل های بهتری را باز می گرداند



Maximum Likelihood Estimation

۱۳۲
۱۳۳

اینازپیش:

برآوردگرهایازبرخیما(Estimator)ایمدیدهرارایج.

ایمکردهتحلیلوتجزیهراآنهاخصوصیات. 

: سوال مهم

برآوردگرهاایناما(Estimator)؟اندآمدهکجااز

راآنواریانسوبایاسسپسوکنندایجادخوب(Estimator)برآوردگریکاستممکنعملکردهاازبرخیکهبزنیمحدساینکهجایبه

.کنیمتحلیلوتجزیه

.چالش تابع هزینه را کاهش دهد•



۱۳۴

: هدف

باشیمداشتهاصلیکخواهیممی

کهآوریمبدستراخاصیتوابعآنازبتوانیمکه

.هستندمختلفهایمدلبرایخوبی(Estimator)برآوردگرهای

:کهحداکثر برآورد احتمال روشی است 

کندمی تعیینرا مدلیک مقادیر پارامترهای 

.می رسانندحداکثرتوصیف شده توسط مدل را به احتمال تولید فرآیند پارامتر به گونه ای یافت می شوند که مقادیر 

...ایجاد یک اصل کلی



تولید فرآیندحداکثری احتمال 

۱۳۵

.شودمیاستفادهواقعیمقادیربههابینیپیشیاهاتخمینبودننزدیکبررسیبرای MSEاز

 .استواقعیبهنزدیکتر،MSEپایین

دهندهاننشترپایینمقداروشودمیاستفادهرگرسیونهایمدلبرایمدلارزیابیمعیاریکعنوانبهاین

.استبهترنتایج



MSEمثال 

۱۳۵

:در تصاویر عکاسی

کنیممیسعیپیداستنامشازکههمانطورآندرکهداردوجود Super Resolutionدر MSEکم شدنازکاربردی

دادندستازاگر .باشیمداشتهبصریجذابتصویریکتادهیمافزایشممکنشکلبهترینبهراتصویروضوح

MSE نهاییتصویر،کنیماستفادهتنهاییبه ً .بودنخواهدتارواقعا



سرانجام فرض ها در شبکه های عصبی

۱۳۵

.  آموزیمزیادی را می پارامترهای در واقع هستیم، آموزش یک شبکه عصبی هنگامی که ما در حال 

آمده احتمال به دستبدهیم، به مدل را به گونه ای که وقتی کل مدل آموزش ، مدلبهترین پارامترهای ما می خواهیم بنابراین، 

.  را به حداکثر برسانند

:زیرااست این مسئله مهم 

.می کندروشنبیان می کنیم حل مسئله را که هنگام استفاده از شبکه عصبی برای همه مفروضاتی 

احت تر صورت مسله مشخص است راهکار ر/ شفاف سازی این رویه بیشتراست)کندکه مرتکب می شود کمک می مدل ما و اشتباهاتی رفتاراین به درک 

.(بدست می آید

.با مفروضات صحیح رخدادها را شفاف سازی میکنیم



Bayesian Statisticsدنیای 

۱۳۴

 بدست می آوردپیشامد دیگر اتفاق افتاده باشد را هنگامی که احتمال رخ دادن یک پیشامد قضیه ی بیز ،  .

 که در معادله ی زیر مشاهده می کنید،با استفاده از تئوری بیز ،خواهیم توانست احتمال رخ دادن همانطورA  را هنگامی

.اتفاق افتاده باشد ، بدست آوریم Bکه 

 ، در اینجاB  شواهد وA فرضیه است.

 استفاده می کندبرای جمع بندی شواهد در مورد احتمال پیش بینی بیزی از احتمال بیزی استنباط  .

- شواهد پیشینتعیین آمار بیزی با طبقه بندی و(evidence ) ها کمک می کندبه مدل.

هستندفرضیات همان اعتقادات ما در مورد طبیعت 



Bayesian Statisticsدنیای 

۱۳۵

 مجموعه داده را باD  و فرضیه را باhنمایش می دهیم.

براساس این نمادها، دوباره رابطه بیز را می نویسیم:

 ،باشدمی تواند بی نهایت بزرگ یا تعداد فرضیات خیلی زیاد فضای فرضیات.



Bayesianمثال الگوریتم 

۱۳۴
۱۳۸ .  توصیف می کندبازی گلف را برای برگزاری یک شرایط آب و  هوا را در نظر بگیرید که مجموعه ی داده یک 

Yes=شودمی مناسب بودن هوا بازی انجام 

No=شودصورت نامناسب بودن آب و هوا بازی انجام نمی در 

کنیمتقسیمپاسخوویژگی  هاماتریسبخشدوبهتوانیممیرادادهمجموعه.

هاردیفآن،درکهشودمیدادهمجموعههایردیفیهمهشامل:ویژگیماتریس

.اندشدهتشکیلپیوستههمبههایویژگیاز

باالیمجموعه  دادهدر‘Outlook’،‘Temperature’،‘Humidity’و‘Windy’ایناز

.باشندمینوع

Playستوندرکهاستویژگیماتریسهایخروجییهمهشاملباالیمجموعه دادهدرپاسخبردار• Golfشودمیدادهنشان.



Naive Bayesمثال الگوریتم 

۱۳۴
۱۳۸

:قبلمثالقوانین

هوارطوبتhumidityباارتباطیهیچدمابودنHot،مثالعنوانبه.هستندیکدیگرازمستقلهاویژگیکنیممیفرض

هوابستهمبههاویژگیرو،ایناز.نداردبادهابرتاثیری،هیچباشدبارانیRainyروزآندرoutlookاگریاندارد

.نیستند

وhumidityمقداردوداشتنباشمامثالعنوانبه.می باشندیکسانوزنواهمیتدارایویژگی هایهمه•

outlookاهمیتبیوربطبیویژگیازهیچکدام.کنیدبینیپیشراهواوآبوضعیتدقیقصورتبهنمی  توانید

.باشندمیموثراندازهیکبهپیش بینیدرهاآنازهرکدامونیستند

ادامه

.به طور کلی در موقعیت های واقعی درست نیستند Naive Bayesپیش فرض های مطرح شده 

.نددر حقیقت ، فرض مستقل بودن هرگز درست نیست،اما اغلب در تمرین و عمل به خوبی کار می ک



بیان مثال با بیزین

۱۳۸

:متناظر آن را به صورت زیر می توان نوشت yخروجی و  Xویژگیبردار به عنوان مثال برای واضح تر شدن مساله ،

 ,”Rainy is outlook ”, “Temperature is hot“ با توجه به شرایط آب و هوایی P(y|X)این مثال در 

“high humidity” و“no wind”  می باشدبه معنی احتمال بازی نکردن گلف.

یا باورهایی در مورد پارامترهای مدل )قضیه بیز از فرضیه 

هدات حمایت می کند که بتواند داده های شبیه مشا( یادگیری ماشین

.موجود تولید کند



زبان پایتون

۱۳۸



SVM))ماشین بردار پشتیبان 

۱۴۰

از مناسب است؛ ولی در همین حوزه می تواند، در ساخت مدل ها، از برخیمجموعه داده های کوچک تر کار بر روی برای ماشین بردار پشتیبان 

.عمل کندالگوریتم های دیگر بسیار قدرتمند تر 

ماشین بردار پشتیبان »SVM)  ) ائل طبقه بندی و هم مسماشین است که هم برای مسائل الگوریتم نظارت شده یادگیری یک

.  استفاده می شودمسائل طبقه بندی قابل استفاده است؛ با این حال از آن بیشتر در رگرسیون 

 الگوریتم درSVM، هر نمونه داده را به عنوان یک نقطه در فضایn- داده ها ترسیم کرده پراکندگیروی نمودار بعدی

(n تعداد ویژگی هایی است که یک نمونه داده دارد ) مختصات  یکی از مؤلفه های مربوط به داده ها، هر ویژگی و مقدار

.  نقطه روی نمودار را مشخص می کند

Support Vector Machines



SVMمثال 

۱۴۱

.استوزن و بلندی موی افراد انجام می شود، آن دسته بندی فرض بر آن است که عامل هایی که بر اساس 

.مردان در جمعیت مثال ما، میانگین قد بلندتری دارند1.

.زنان در جمعیت مثال ارائه شده، بلندی موی بیشتری دارند2.

.  داختصاص داریک زن است که به بردار پشتیبان یک ( 45، 150)مثال برای 

جه از ماشین بردار پشتیبان مرزی است که دسته مردان و زنان را به بهترین و

آن ها در این مثال، دو دسته وجود دارد و بنابراین جداسازی. یکدیگر جدا می کند

.به وسیله ماشین بردار پشتیبان آسان است

قد افراد

بلندی مو



تفسیر بردار پشتیبان

۱۴۲

مرزهایی که می توانند دسته های زنان و مردان را جداسازی کند

.مرز به بهترین شکل نمونه داده های موجود را دسته بندی می کندکدام :سوال

ه ها ممکن است به این نمونه داد)محاسبه می شود ( مرز بین دسته ها)فاصله نزدیک ترین نمونه داده ها تا خط جداساز در الگوریتم ماشین بردار پشتیبان، 

(.  هر دسته ای تعلق داشته باشند

وداردآبیدایره هایتارافاصلهکمترینرنگنارنجیجداسازخطمثال،برای

.داردفاصلهآنتاواحددوجداساز،بهآبیدایرهنزدیک ترین

راصلهفابیشترینکهمی شودانتخابخطیجداسازها،همهبرایفاصلهاینمحاسبهازپس

.دارددادهنقطهنزدیک ترینتا

داردهدادنقطهنزدیک ترینازرافاصلهبیشترینرنگمشکیجداسازخطمثال،ایندر.



اگر یک خط جداساز که بتواند داده ها را دسته بندی کند کشف نشد چه باید کرد؟

۱۴۲

مل می کند؟، الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای دسته بندی داده ها چگونه عشکل باشداگر توزیع داده ها مانند نمودار موجود در 

تر وجود دارد تا نگاشت داده ها به یک فضای بُعد باالبنابراین، نیاز به . نمی تواند نمونه داده ها را به خوبی دسته بندی کندیک خط راستدر چنین مسائلی 

. بتوان به وسیله ماشین بردار پشتیبان نمونه داده ها را به درستی از یکدیگر تفکیک کرد

.این مسائل نیاز به رابطه سازی برای ماشین بردار پشتیبان وجود دارددر 

.تفاده هستندالگوریتم های زیادی برای انجام این نگاشت قابل اس. هر یک از مربع های سبز موجود در توزیع اصلی در یک فضای جدید نگاشت و در این فضای جدید داده ها به طور دقیق دسته بندی شده اند



الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

۱۴۳

ماشین بردار پشتیبان یک الگوریتم دسته بندی بسیار قدرتمند است  .

 وریتم و دیگر ابزارهای یادگیری ماشین استفاده کنیم، این الگالگوریتم های جنگل تصادفی از آن همراه با وقتی

.می تواند مدلی بسیار قابل توجه برای دسته بندی داده ها ارائه کند



k-Nearest Neighbors

۱۴۴

نزدیک ترین همسایگی-kالگوریتم 

 الگوریتم شده،بر اساس آمارهای ارائهk- است که بیشترین استفاده را در ده الگوریتمی نزدیک ترین همسایگی یکی از

.، هم در صنعت و هم در دانشگاه داشته استیادگیری ماشین و داده کاویپروژه های گوناگون 

 طبقه بندیالگوریتم های دالیل اصلی پرکاربرد بودن یکی از(Classification)  موجود چالش های اساسی یکی از « تصمیم گیری»آن است که

.  استتحلیلیدر اغلب پروژه های 

.یک مشتری وفادار است یا نه؟آیا !دارد یا خیرپتانسیل الزم برای مورد هدف قرار داده شدن  Xتصمیم گیری درباره اینکه آیا مشتری : برای مثال

  K-NN :طبقه بندیمثال 

 طبقه بندی شود( کره قرمز)یا دسته دوم ( کره آبی)اولباید به دسته ( نقطه سبز)آزمایش نمونه  .

اگرk=3( سیاهدایره) ،کره قرمز و ۲، نمونه به دسته دوم اختصاص دارد؛ زیرا درون دایره سیاه درونی

.داردکره آبی وجود ۱

هم چنین اگرk=5( نارنجیدایره )کره آبی ۳زیرا در حلقه بیرونی . به دسته اول اختصاص داده می شود

 .کره قرمز است۲و 



نزدیک ترین همسایگی استفاده کرد؟-kچه زمانی باید از الگوریتم 

ای مسائل اگرچه، در اغلب مواقع از آن بر. قابل استفاده استطبقه بندی و رگرسیون نزدیک ترین همسایگی برای مسائل-kالگوریتم 

.  استفاده می شودطبقه بندی

:ارزیابی هر روشی به طور کلی به سه جنبه مهم آن توجه می شودبرای 

سهولت تفسیر خروجی ها1.

زمان محاسبه2.

قدرت پیش بینی3.

.ی گیرداین الگوریتم اغلب به دلیل سهولت تفسیر نتایج و زمان محاسبه پایین مورد استفاده قرار م

3

4

5

6

7

8

9

#### Start of STEP 2

# Setting number of neighbors = 1

k = 1

#### End of STEP 2

# Running KNN model

result,neigh = knn(data, test, k)

# Predicted class

print(result)

-> Iris-virginica



۱۴۷

الگوریتم درخت تصمیممعایب 

از معایب درخت تصمیم:

.عدم استواری و دقت ناکافی است•

.  گ می شوندصورت نمایی با بزرگ شدن مسئله بزربه تصمیم درخت های •

رای بمعیار کارایی را مصرف می کند زیرا برای هر گره باید داده کاوی حافظه زیادی درخت تصمیم در برنامه های ساخت •

.ندبهترین ویژگی را انتخاب کرا ذخیره کند تا بتواند ویژگی های مختلف 




