وحیده دشتی
کارشناسی ارشد نرم افزاز

Unsupervised Learning Algorithms

الگوریتم های یادگیری بدون نظارت

 دادههایارائهشدهبهالگوریتمنظارتنشدهدارایبرچسب نیستند .بدینمعناکهمتغیر ورودی Xبدون هیچمتغیرخروجی
متناظریدادهشدهاست.

 دریادگیرینظارتنشده،الگوریتمها به حال خود رها میشوندتاساختارهای جالبموجوددر میان دادهها راکشفکنند.
 آموزشدادنماشینهابراییادگیریبرایخودشانبدون آنکه به آنها صراحتا گفته شود کاریکهانجاممیدهنددرست
محسوبمیشودیاغلط(.یانلیوکن -پدرشبکههایعصبیپیچشی)

 در یادگیری نظارت شده:
سیستمدرتالشبراییادگیریازمثالهایقبلیاستکهبهآندادهشده( .بهعبارتدیگر،در
یادگیرینظارتشده،سیستمدرتالشبرایپیداکردنالگوهاازمثالهاییاستکهبهآندادهشده).
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استخراج داده ها
 مابرایاینکهبتوانیمتصمیم گیری بهینه ای انجامدهیم،نیازداریمکهازداده ورودی(سیگنال -تصویرو…) پارامترهای تاثیرگذار زیادی
رااستخراجکنیم.
 ازآنجاکهبهطوردقیقنمیتواندرمسائل پیچیده مشخص کرد که چه فاکتورهای موثرهستنددراینحالتابعاد داده بسیار باال میرود
وباعثمیشودالگوریتمما generalizedنباشد.

 کچالشاصلیمادرپروژههاطراحییکمدل generalizedاست .زیراکهماروینمونه کارمیکنیمومیخواهیممدلطراحیشده
رویجمعیت کار کند.
ازطرفیممکناستدرپروسهاستخراجویژگی،ویژگیهاییاستخراجشودکهاطالعات مفیدی برای مسئله نداشته باشد و یا تکراری
باشند واطالعاتجدیدیبهمسئلهاضافهنکنندوحتیممکناستمرتبطبانویزباشندوکار تحلیل ما را خراب کنند.
برایحلاینمشکالتازروشهای feature conditioningاستفادهمیکنیم .تعداد ویژگیها را کاهش میدهیم.

سه تا عامل اصلی وجود دارد که باعث می شود کاهش بعد امکان پذیر باشد:

• نویز
هنگامثبتدادهیکسریاطالعاتی ناخواسته همراهباسیگنالاصلیثبتشودکهربطی به مسئله نداشته باشد وموقعاستخراجویژگی،

ویژگیهاییثبتشوندکهمربوطبهنویزباشند .پسبایدماچنینویژگیهاییراحذفکنیم.
•اطالعات نامرتبط
ممکناستاطالعاتیهنگامثبتدادهثبتشودکه مرتبط با مسئله نباشد ،مثل backgroundتصویرکهممکناستدراکثرمسائلربطی
بهمسئلهاصلینداشتهباشد،وموقعاستخراجویژگی،ویژگیهاییثبتشوندکهمربوطبهمسئلهوتسکنداشتهباشند .پسبایدماچنین

ویژگیهاییراحذفکنیم.
• اطالعات تکراری
ممکناستویژگیهاییاستخراجشودکهاطالعات جدیدی به مسئله اضافه نکند،بااینکهویژگیخوبیاستولیاطالعاتیکه بهمسئله
میدهدهماناطالعاتیباشدکهدرویژگییاویژگیهایدیگرموجودباشد.
یکی از این روش ها برای کاهش بعد PCA

تحلیل مؤلفه اساسی

)Principal Components Analysis(PCA

 اندازه دادهها نهفقطیکچالشبرایسختافزارهایکامپیوتر،بلکهتنگناییبرایکارایی بسیاریازالگوریتمهای یادگیری ماشین محسوبمیشود.

 اینروشسادهودرعینحالمحبوبوکارآمدمحسوبمیشود.


یکیازابزارهایبهینگیهست.

 ازاینروشدرکاربردهاییمانند پیشبینی بازار بورس استفادهمیشود.
PCA یکیازتکنیکهایکاهش ابعاد داده ها استکهدربرخیمسائل به خوبی وباسرعت باال عملمیکند.
 استفادهازاینروشنهتنهادرپردازش سریع تر داده ها کمکمیکندکهدربرخیمواردبهمسئله overfitingنیزکمکشایانیمیکند.


هدف اصلی تحلیل مؤلفه اساسی:

 شناساییالگوهایموجوددردادههااست(همبستگیبینمتغیرهاراشناساییمیکند)
 درصورتوجودیکهمبستگیقویبینمتغیرها :تالشهابرایکاهش ابعاد معنادار خواهدبود)a+b=c( .

۱۴۸

روند کار تحلیل مؤلفه اساسی

 استانداردسازیدادهها


مرتبسازیمقدارهایویژهبهترتیبنزولیوانتخاب kبردار( Kتعدادابعادزیرفضایویژگیجدیداست)

 ساختماتریستصویر Wاز Kبردارویژهانتخابشده
 تبدیلمجموعهدادهاصلی Xبهوسیله ،Wبرایبهدستآوردن زیرفضایKبُعدی

هدف تحلیل مؤلفه اساسی:
کاهش ابعاد فضای ویژگیاصلیباتصویر آنبهزیرفضای کوچکتری استکهدرآنبردارهایویژهمحورهاراتشکیلمیدهند.

یکیازکاربردهایاساسیاینتکنیکراکهدربحثپردازشتصویر
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مثال تحلیل مؤلفه اساسی
بررسی روابط متقابل بین مجموعه متغیرها به منظور شناسایی ساختار اساسی آن متغیرها استفاده می شود.
مقایسه دو تصویر با یکدیگر:
به عنوان مثال  ۴۰۹۶ویژگی برای هر تصویر را در نظر بگیرید ،حال با در دست داشتن یک پایگاه داده عظیم از تصاویر اشخاص که
هر کدام دارای  ۴۰۹۶ویژگی (منظور همان تعداد پیکسل های تصویر است) می خواهیم یک تصویر آزمایش را با این پایگاه داده مقایسه

کرده ،و شخص شبیه به آن را پیدا کنیم.
طبیعتا با مقایسه تصاویری با این حجم ویژگی بسیار زمان بر و در مواردی غیر ممکن خواهد بود.

۱۴۹
با اعمال :PCA
اعمال تکنیک کاهش بعد به تصویر ،ویژگی ها را (تعداد پیکسل های تصاویر) بعد از اعمال ))PCAکاهش داد و نتیجه مطلوب را در
زمان بسیار کم گرفت.
عمال PCAراستای بیشترین تغییرات را با توجه به تعداد ویژگی ها و نوع آنها به ما می دهد.
به همین دلیل در برخی موارد که تنها محوری که بیشترین تغییرات یا پراکندگی را دارد برای ما مهم است ،راه حل مناسبی خواهد بود.

فلسفهالگوریتمکاهشبعد (PCAتجزیهمولفههایاساسی)

 الگوریتم PCAیکیازمعروفترینروشهای کاهش بعد استاینروشبراساسپراکندگی کار میکندوداده ها رادرجهتی
نگاشتمیدهدکهبیشترین واریانس باشد.

 روشهاییکهبراساسپراکندگی کارمیکنند،فرضشان ایناستکهویژگیهایی که واریانس بیشتری دارند،حاویاطالعات مهمی از
مسئله هستند.

دادههارادرجهتینگاشتمیدهندکهواریانس یا همان پراکندگی در آن جهت ماکزیمم شود.
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k-means Clustering

هدفآنپیداکردنبیشینهمحلیاست.

دراینالگوریتم،ابتداتعدادخوشههایموردنظربایدانتخابشوند.
الگوریتم  ،KMeansاز کتابخانه  sklearnاستفاده می کند.

دادههاراباپاسدادنپارامتر n_clustersخوشهقرارمیدهیم.
خوشهبندیباهدفتجزیه nمشاهده به kخوشه میباشدکههریکازمشاهداتمتعلقبه
خوشههایبانزدیکترینمیانگینآناست.
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(Stochastic Gradient Descent (SGD

 تقریباتمامیادگیریعمیقتوسطیکالگوریتمبسیارمهمتأمینمیشود( SGD :درفصل ۴صحبتشده) کهمجموعه های آموزش

بزرگ برای generalization,خوبالزمهستند،امامجموعههایآموزشیبزرگنیزازنظرمحاسباتی گران ترند.
SGD روشیمبتنیبر تکرار برای بهینهسازی یکتابعمشتقپذیراست .درحقیقت SGDالگوریتمیدراختیارماقرارمیدهدکه
طیچندحلق ٔه تکرار مقدارکمینهیکتابعرابدستبیاوریم.

SGD یکروشبهینهسازیسادهاستکهمیتوانیدباالگوریتمهاییادگیریماشیندربسیاریازبانکهایاطالعاتیازآناستفادهکنید.
 اینروشبامشتق از هر نمونه داده آموزش سرو کار دارد و مرتببهروزرسانیمیشود(.هرلحظهدادهجدیدیواردمیشودمرتببه
روزرسانیمیشود)
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(Stochastic Gradient (SGD
 امروزه،هنگامیکهمدلبا SGDآموزشدیدهباشندعملکردبسیارخوبیازخودنشانمیدهند(.بهروزرسانیمرتب)

 SGD کاربردهایمهمیدرزمینهیادگیریعمیقدارد .اینروشاصلیبرایآموزش مدلهای بزرگ خطی در
مجموعهداده های بسیار بزرگ است.

مزیت :هزینههربروزرسانی SGDبهاندازهمجموعهآموزشبستگیندارد.
 بانزدیکشدن mبهبینهایت،مدل قبل ازاینکه SGDازهمه نمونه های مجموعه آموزشی نمونهبرداریکند،
درنهایتبهبهترین خطای آزمون ممکنخودهمگراخواهدشد.
 باافزایشبیشتر  ،mمدتزمانالزمبرایرسیدنبهبهترینخطایآزمونممکندرمدلافزایشنمییابد.
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نکات تکمیلی SGD

 دربعضیازمواردکهپارامترهایتابعهدفزیاداندیامجموع ٔه دادههای آموزشی بسیار بزرگ استمحاسب ٔهانجامشدهدر
هرحلقهمیتواندبسیار زمانبر و پیچیده باشد بههمیندلیلدراینموارداز SGDاستفادهمیشود.
 در هر حلقه اینعملیاتراتنهابرایبخشی از مجموع ٔه دادههای آموزشی کهدراختیارداریم،انجاممیدهد.

 SGD یکالگوریتممحبوبومتداولبراییادگیریطیفگستردهایازمدلهادر یادگیریماشین است،از
جمله ماشینهایبردارپشتیبانی ،رگرسیونلجستیک و مدلهایگرافیکیمیباشد.
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Building a Machine Learning Algorithm

 تقریبا همه الگوریتم های یادگیری عمیق را می توان به عنوان نمونه های خاصی از یک دستور العمل کامال ساده توصیف کرد :
ترکیب مشخصات یک مجموعه داده  ،یک تابع هزینه ،یک روش بهینه سازی و یک مدل.
 به عنوان مثال :الگوریتم رگرسیون خطی یک مجموعه داده متشکل از Xو  ،yوتابع هزینه ایرا کهشاملمیشود.

 حداقل رساندن تابع هزینه باعث تخمین حداکثر احتمال می شود.

 نکات ساخت الگوریتم یک مجموعه داده:


درکاساسیازالگوریتمداشتهباشید(.الگوریتمموردانتخابیچهانتظاراتیداریم)

 چندمنبعمختلفیادگیریپیداکنید.
 الگوریتمرابهقطعاتتقسیمکنید.


بایکمثالسادهشروعکنید(ازابتدابررویپایگاهدادههایبزرگاعمالنکنیم)

۱۵۳

Challenges Motivating Deep Learning

 الگوریتم های ساده یادگیری ماشین کهدراینفصلشرحدادهشدهاند،درموردطیف گسترده ای ازمشکالتمهمبسیارخوب کارمی
کنند .بااینحال،آنهادرحلمشکالت اصلی در هوش مصنوعی،مانندشناخت گفتار یاتشخیص اشیا ،موفقنبودهاند.

 علتتوسعه یادگیری عمیق تاحدیناشیازخوب کار نکردن الگوریتمهایسنتیدرموردچنینوظایفهوشمصنوعیبود.
 قدرتوقابلیتالگوریتمهایسنتی یادگیری ماشین برای یادگیری توابع پیچیده در فضاهای با ابعاد باال کافی نیستند.
 چنینفضاهاییاغلبهزینه های باالی محاسباتی زیادی را تحمیل می کنند.
 یادگیری عمیق برایغلبهبراینموانعطراحیشدهاست.
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The Curse of Dimensionality

هنگامی که تعداد ابعاد داده ها زیاد باشد ،بسیاری از مشکالت یادگیری ماشین بسیار دشوار می شود .این پدیده

the curse of dimensionality

شناخته می شود.

نگرانی :باافزایش تعداد متغیرها،تعداد پیکربندیهای احتمالیمجموعهایازمتغیرهابهطورتصاعدی افزایش مییابد.
اینچالشدربسیاریازمکانهادرمحاسبات وبهویژهدر یادگیری ماشین بوجودمیآید.
یکچالشناشیاز the curse of dimensionalityیک چالش آماری است.

مثال:
درنظربگیریمکهفضایورودیمانندیک شکل دریکشبکهمرتبشدهاست .در ابعاد کم میتوانیماین فضا را با تعداد کم سلول
شبکهایکهبیشترتوسط داده ها اشغالمیشوند،توصیفکنیم .هنگامتعمیمبهیک نقطه داده جدید،مامیتوانیمبه سادگی با بررسی
نمونه های آموزشی کهدرهمانسلولورودیجدیدقراردارند،بگوییم که چه کاری انجام شود.
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چالش اصلی
 اما در مورد سلول هایی که هیچ نمونه ای از آنها ندیده ایم چه می توان گفت؟
از آنجا که در فضاهای با ابعاد باال تعداد پیکربندی ها بسیار زیاد خواهد بود ،بسیار بیشتر از تعداد نمونه های ما  ،در بیشتر تنظیمات هیچ
نمونه آموزشی مرتبط با آن وجود نخواهد داشت.
 چگونه ممکن است در مورد این پیکربندی های جدید حرف معناداری بزنیم؟
بسیاری از الگوریتم های سنتی یادگیری ماشین به راحتی فرض می کنند که خروجی در یک نقطه جدید
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باید تقریبا همان خروجی در نزدیکترین نقطه آموزش باشد.

k-Nearest Neighbors

Local Constancy and Smoothness Regularization

 از جمله پرکاربردترین :یکعملکرداگردریکمنطقهکوچکازفضاتغییرزیادینکند،ثابتمحلیدارد .الگوریتم های
یادگیری ماشین بایدبراساستجربیات قبلی درموردنوع عملکردی کهبایدیادبگیرند،هدایتشوند.
مثال اول:
الگوریتمهاییادگیریخانوادهk-نزدیکترینهمسایگاناست.
مثال دوم:

الگوریتمدرختتصمیمگیریمیباشد.
چالش با هوش مصنوعی :در ابعاد باال ،حتی یک عملکرد بسیار ثابت می تواند به روشی متفاوت تغییر کند .اگر عملکرد در مناطق

مختلف به طور متفاوتی رفتار کند  ،توصیف آن با مجموعه ای از نمونه های آموزش بسیار پیچیده می شود .وظایفهوش مصنوعی
ساختاریدارندکهبسیار پیچیده استومحدود به ویژگی های ساده و دستی مشخص مانند تناوب نیست،بنابراینمامی خواهیم
الگوریتمهایییادبگیریمکهمفروضاتعمومیتررادرخودداشتهباشند.
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Manifold Learning

یادگیری منیفلد برای تحلیل تصاویر
 فرضمیشودهرتصویردادهای در بعد باال بودهکههر پیکسل یک بعد از فضا رااشغالمیکند.
درصورتیکهاینمجموعهتصاویرازشیئی خاص اخذشدهباشندکهبراساسپارامترهایک ّمیبایکدیگرتفاوتدارند؛
میتوانبااستفادهازابزارهایمناسبیادگیریمنیفلد،اینمجموعهتصاویررادرفضایی با بعد کمتر بهگونهاینگاشت کردکه
ارتباط ذاتی پارامترهاحفظشود.
 مجموعه ای از نقاط است که می تواند با در نظر گرفتن فقط تعداد کمی به خوبی تخمین زده شود.

راههایمناسباندازهگیریفاصلهویاشباهتبیندادههادریادگیریماشین است.
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