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Unsupervised Learning Algorithms

۱۴۸

نظارتالگوریتم های یادگیری بدون 

متغیر ورودی بدینمعناکه. نیستندبرچسب دادههایارائهشدهبهالگوریتمنظارتنشدهدارایX هیچمتغیرخروجیبدون

.  متناظریدادهشدهاست

راکشفکننددر میان داده ها جالبموجودساختارهایمیشوندتاالگوریتم ها به حال خود رها ،نشدهیادگیرینظارتدر.

کاریکهانجاممیدهنددرستبدون آنکه به آن ها صراحتا گفته شود آموزشدادنماشینهابراییادگیریبرایخودشان

(پدرشبکههایعصبیپیچشی-لیوکنیان.)غلطمحسوبمیشودیا

 شدهدر یادگیری نظارت:

،دربهعبارتدیگر). سیستمدرتالشبراییادگیریازمثالهایقبلیاستکهبهآندادهشده

.(یادگیرینظارتشده،سیستمدرتالشبرایپیداکردنالگوهاازمثالهاییاستکهبهآندادهشده



استخراج داده ها

زیادییرگذار پارامترهای تاث( …تصویرو-سیگنال)داده ورودیانجامدهیم،نیازداریمکهازتصمیم گیری بهینه ای اینکهبتوانیمبرایما

.رااستخراجکنیم

میروداال ابعاد داده بسیار باینحالتدرثرهستندموفاکتورهای مسائل پیچیده مشخص کرد که چه ازآنجاکهبهطوردقیقنمیتواندر

.نباشد generalizedماشودالگوریتموباعثمی

اصلیمادرپروژههاطراحییکمدلکچالشgeneralized کارمیکنیمومیخواهیممدلطراحیشدهنمونهزیراکهماروی. است

.  کندجمعیت کار روی

کراری اطالعات مفیدی برای مسئله نداشته باشد و یا تازطرفیممکناستدرپروسهاستخراجویژگی،ویژگیهاییاستخراجشودکه

.کار تحلیل ما را خراب کنندواطالعاتجدیدیبهمسئلهاضافهنکنندوحتیممکناستمرتبطبانویزباشندوباشند

.تعداد ویژگیها را کاهش می دهیم. استفادهمیکنیم feature conditioningبرایحلاینمشکالتازروشهای



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

نویز•

راجویژگی،وموقعاستخربطی به مسئله نداشته باشد همراهباسیگنالاصلیثبتشودکهاطالعاتی ناخواسته هنگامثبتدادهیکسری

.پسبایدماچنینویژگیهاییراحذفکنیم. ویژگیهاییثبتشوندکهمربوطبهنویزباشند

اطالعات نامرتبط•

تصویرکهممکناستدراکثرمسائلربطی backgroundمثلکه مرتبط با مسئله نباشد، ممکناستاطالعاتیهنگامثبتدادهثبتشود

پسبایدماچنین.بهمسئلهاصلینداشتهباشد،وموقعاستخراجویژگی،ویژگیهاییثبتشوندکهمربوطبهمسئلهوتسکنداشتهباشند

.ویژگیهاییراحذفکنیم

اطالعات تکراری•

بهمسئله،بااینکهویژگیخوبیاستولیاطالعاتیکهاطالعات جدیدی به مسئله اضافه نکندممکناستویژگیهاییاستخراجشودکه

.  میدهدهماناطالعاتیباشدکهدرویژگییاویژگیهایدیگرموجودباشد

PCAیکی از این روش ها برای کاهش بعد 



Principal Components Analysis(PCA)

۱۴۸

اساسیمؤلفه تحلیل 

 میشودمحسوبیادگیری ماشینبسیاریازالگوریتمهایکارایینهفقطیکچالشبرایسختافزارهایکامپیوتر،بلکهتنگناییبرایداده هااندازه.

ودرعینحالمحبوبوکارآمدمحسوبمیشوداینروشساده.

یکیازابزارهایبهینگیهست.

استفادهمیشودبورسپیش بینی بازار ازاینروشدرکاربردهاییمانند.

PCA عملمیکندسرعت باال وبامسائل به خوبی استکهدربرخیکاهش ابعاد داده ها یکیازتکنیکهای  .

کمکمیکندکهدربرخیمواردبهمسئلهزش سریع تر داده ها ازاینروشنهتنهادرپردااستفادهoverfitingنیزکمکشایانیمیکند.

 تحلیل  مؤلفه اساسیاصلی هدف:

(همبستگیبینمتغیرهاراشناساییمیکند)شناساییالگوهایموجوددردادههااست

خواهدبودکاهش ابعاد معنادار تالشهابرای: درصورتوجودیکهمبستگیقویبینمتغیرها.(a+b=c)



اساسیروند کار تحلیل مؤلفه 
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دادههااستانداردسازی

مرتبسازیمقدارهایویژهبهترتیبنزولیوانتخابk بردار(K استتعدادابعادزیرفضایویژگیجدید)

تصویرماتریسساختW ازK بردارویژهانتخابشده

تبدیلمجموعهدادهاصلیX بهوسیلهW،زیرفضایآوردنبرایبهدستKبُعدی

:هدف تحلیل مؤلفه اساسی

.داستکهدرآنبردارهایویژهمحورهاراتشکیلمیدهنزیرفضای کوچکتری آنبهتصویرویژگیاصلیباابعاد فضایکاهش 

ازکاربردهایاساسیاینتکنیکراکهدربحثپردازشتصویریکی



تحلیل مؤلفه اساسیمثال 
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.شودمیاستفادهمتغیرهاآناساسیساختارشناساییمنظوربهمتغیرهامجموعهبینمتقابلروابطبررسی

:یکدیگرباتصویردومقایسه

کهاصاشختصاویرازعظیمدادهپایگاهیکداشتندستدرباحالبگیرید،نظردرراتصویرهربرایویژگی۴۰۹۶مثالعنوانبه

قایسهمدادهپایگاهاینباراآزمایشتصویریکخواهیممی(استتصویرهایپیکسلتعدادهمانمنظور)ویژگی۴۰۹۶دارایکدامهر

.کنیمپیداراآنبهشبیهشخصوکرده،

.بودخواهدممکنغیرمواردیدروبرزمانبسیارویژگیحجماینباتصاویریمقایسهباطبیعتا 

:PCAاعمالبا

دررامطلوبنتیجهودادکاهش((PCAاعمالازبعد(تصاویرهایپیکسلتعداد)راهاویژگیتصویر،بهبعدکاهشتکنیکاعمال

.گرفتکمبسیارزمان

.دهدمیمابهآنهانوعوهاویژگیتعدادبهتوجهباراتغییراتبیشترینراستایPCAعمال 

.بودواهدخمناسبیحلراهاست،مهممابرایداردراپراکندگییاتغییراتبیشترینکهمحوریتنهاکهمواردبرخیدردلیلهمینبه



۱۴۹

(تجزیهمولفههایاساسی)PCAکاهشبعدفلسفهالگوریتم

الگوریتمPCA رادرجهتیداده ها میکندوپراکندگی کار روشبراساسایناستوشهای کاهش بعد یکیازمعروفترینر

.باشدواریانس بیشترین نگاشتمیدهدکه

عات مهمی از اطالدارند،حاویویژگیهایی که واریانس بیشتری ایناستکهفرضشانکارمیکنند،پراکندگیکهبراساسروشهایی

.  هستندمسئله 

.شودواریانس یا همان پراکندگی در آن جهت ماکزیمم دادههارادرجهتینگاشتمیدهندکه



k-means Clustering
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.هدفآنپیداکردنبیشینهمحلیاست

.دراینالگوریتم،ابتداتعدادخوشههایموردنظربایدانتخابشوند

.استفاده می کندsklearnاز کتابخانه،KMeansالگوریتم

.میدهیمقرارخوشهn_clustersدادههاراباپاسدادنپارامتر

هریکازمشاهداتمتعلقبهمیباشدکهخوشه  kبهمشاهده  nهدفتجزیهخوشهبندیبا

.استبانزدیکترینمیانگینآنهایخوشه



Stochastic Gradient Descent (SGD(
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تقریبا تمامیادگیریعمیقتوسطیکالگوریتمبسیارمهمتأمینمیشود :SGD(صحبتشده۴درفصل )های آموزش مجموعه که

.  ترندمحاسباتی گران امامجموعههایآموزشیبزرگنیزازنظرهستند،خوبالزم,generalizationبرایبزرگ 

SGD درحقیقت. یکتابعمشتقپذیراستبر تکرار برای بهینه سازی مبتنیروشیSGDالگوریتمیدراختیارماقرارمیدهدکه

.مقدارکمینهیکتابعرابدستبیاوریمحلقٔه تکرار طیچند

SGD کنیدفادهآناستدربسیاریازبانکهایاطالعاتیازروشبهینهسازیسادهاستکهمیتوانیدباالگوریتمهاییادگیریماشینیک  .

هرلحظهدادهجدیدیواردمیشودمرتببه.)میشودبهروزرسانیمرتبآموزش سرو کار دارد و از هر نمونه داده مشتق اینروشبا

(روزرسانیمیشود



Stochastic Gradient (SGD(
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هنگامیکهمدلباامروزه،SGD (بهروزرسانیمرتب.)آموزشدیدهباشندعملکردبسیارخوبیازخودنشانمیدهند

SGD درآموزش مدلهای بزرگ خطی اینروشاصلیبرای. یادگیریعمیقدارددرزمینهمهمیکاربردهای

.  استداده های بسیار بزرگ مجموعه

.  نداردبهاندازهمجموعهآموزشبستگی SGDهربروزرسانیهزینه: مزیت

نزدیکشدنباm ازاینکهمدل قبل نهایت،بهبیSGD کند،نمونهبرداریهمه نمونه های مجموعه آموزشی از

.ممکنخودهمگراخواهدشدبهترین خطای آزمون درنهایتبه

بیشترباافزایشm ،مدتزمانالزمبرایرسیدنبهبهترینخطایآزمونممکندرمدلافزایشنمییابد  .



SGDنکات تکمیلی 
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دهدراستمحاسبهٔانجامشمجموعٔه داده های آموزشی بسیار بزرگ دربعضیازمواردکهپارامترهایتابعهدفزیاداندیا

.استفادهمیشود SGDبههمیندلیلدراینمواردازبسیار زمان بر و پیچیده باشد هرحلقهمیتواند

 کهدراختیارداریم،انجاممیدهدبخشی از مجموعٔه داده های آموزشی اینعملیاتراتنهابرایهر حلقه در .

SGDاست،ازیادگیریماشینالگوریتممحبوبومتداولبراییادگیریطیفگستردهایازمدلهادریک

.گرافیکیمیباشدمدلهایولجستیکرگرسیون،ماشینهایبردارپشتیبانیجمله



Building a Machine Learning Algorithm

۱۵۳

 دکرتوصیفسادهکامال العملدستوریکازخاصیهاینمونهعنوانبهتوانمیراعمیقیادگیریهایالگوریتمهمهتقریبا: 

.مدلیکوسازیبهینهروشیک،هزینهتابعیک،دادهمجموعهیکمشخصاتترکیب

ازمتشکلدادهمجموعهیکخطیرگرسیونالگوریتم: مثالعنوانبهX وy ،کهشاملمیشودراایهزینهتابعو.

 رساندن تابع هزینه باعث تخمین حداکثر احتمال می شودحداقل.

نکات ساخت الگوریتم یک مجموعه داده:

(الگوریتمموردانتخابیچهانتظاراتیداریم).اساسیازالگوریتمداشتهباشیددرک

چندمنبعمختلفیادگیریپیداکنید.

الگوریتمرابهقطعاتتقسیمکنید.

(ازابتدابررویپایگاهدادههایبزرگاعمالنکنیم)کنیدبایکمثالسادهشروع



Challenges Motivating Deep Learning

۱۵۴

 کارمیازمشکالتمهمبسیارخوبای گسترده طیفدرمورداند،دراینفصلشرحدادهشدهکهماشین یادگیری الگوریتم های ساده

.،موفقنبودهاندتشخیص اشیا یاشناخت گفتار مانند،مصنوعیمشکالت اصلی در هوش بااینحال،آنهادرحل. کنند

یبودالگوریتمهایسنتیدرموردچنینوظایفهوشمصنوعخوب کار نکردن تاحدیناشیازتوسعه یادگیری عمیق علت.

نیستندیادگیری ماشین برای یادگیری توابع پیچیده در فضاهای با ابعاد باال کافیسنتیالگوریتمهایقدرتوقابلیت  .

هزینه های باالی محاسباتی زیادی را تحمیل می کنندچنینفضاهاییاغلب  .

 برایغلبهبراینموانعطراحیشدهاستیادگیری عمیق.



The Curse of Dimensionality

۱۵۴

 the curse of dimensionalityپدیدهاین .شودمیدشواربسیارماشینیادگیریمشکالتازبسیاری،باشدزیادهادادهابعادتعدادکههنگامی

.شودمیشناخته

.مییابدتصاعدی افزایش مجموعهایازمتغیرهابهطوراحتمالیتعداد پیکربندیهای ،متغیرهاتعداد افزایش با: نگرانی

.بوجودمیآیددر یادگیری ماشین وبهویژهمحاسباتبسیاریازمکانهادراینچالشدر

.استچالش آماری یک  the curse of dimensionalityیکچالشناشیاز

:مثال

سلولکماین فضا را با تعدادمیتوانیمدر ابعاد کم . دریکشبکهمرتبشدهاستیک شکلدرنظربگیریمکهفضایورودیمانند

ادگی با بررسی به سمامیتوانیم،جدیدیک نقطه داده هنگامتعمیمبه. توصیفکنیمشوند،اشغالمیتوسط داده ها شبکهایکهبیشتر

.بگوییم که چه کاری انجام شودکهدرهمانسلولورودیجدیدقراردارند،نمونه های آموزشی 



چالش اصلی

۱۵۵
۱۵۶

؟گفتتوانمیچهایمندیدهآنهاازاینمونههیچکههاییسلولمورددراما

هیچنظیماتتبیشتردر،ماهاینمونهتعدادازبیشتربسیار،بودخواهدزیادبسیارهاپیکربندیتعدادباالابعادبافضاهایدرکهآنجااز

.داشتنخواهدوجودآنبامرتبطآموزشینمونه

؟بزنیممعناداریحرفجدیدهایپیکربندیاینمورددراستممکنچگونه

جدیدنقطهیکدرخروجیکهکنندمیفرضراحتیبهماشینیادگیریسنتیهایالگوریتمازبسیاری

.باشدآموزشنقطهنزدیکتریندرخروجیهمانتقریبا باید

k-Nearest Neighbors



Local Constancy and Smoothness Regularization
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 تم های الگوری. ثابتمحلیداردنکند،عملکرداگردریکمنطقهکوچکازفضاتغییرزیادییک: پرکاربردتریناز جمله

.هدایتشوندبگیرند،کهبایدیادنوع عملکردی درموردقبلی تجربیات بایدبراساسیادگیری ماشین

:مثال اول

.  نزدیکترینهمسایگاناست-kهاییادگیریخانوادهالگوریتم

:مثال دوم

.الگوریتمدرختتصمیمگیریمیباشد

مناطقدرعملکرداگر .کندتغییرمتفاوتروشیبهتواندمیثابتبسیارعملکردیکحتی،باالابعاددر: چالش با هوش مصنوعی

هوش مصنوعی وظایف.شودمیپیچیدهبسیارآموزشهاینمونهازایمجموعهباآنتوصیف،کندرفتارمتفاوتیطوربهمختلف

خواهیم،بنابراینمامیمحدود به ویژگی های ساده و دستی مشخص مانند تناوب نیستاستوبسیار پیچیده ساختاریدارندکه

.الگوریتمهایییادبگیریمکهمفروضاتعمومیتررادرخودداشتهباشند



Manifold Learning

۱۶۰

تصاویرمنیفلد برای تحلیل یادگیری 

رااشغالمیکندهر پیکسل یک بعد از فضا بودهکهای در بعد باال فرضمیشودهرتصویرداده.

ند؛اخذشدهباشندکهبراساسپارامترهایکّمیبایکدیگرتفاوتدارخاص شیئی درصورتیکهاینمجموعهتصاویراز

کردکهاشتنگبهگونهایفضایی با بعد کمتر بااستفادهازابزارهایمناسبیادگیریمنیفلد،اینمجموعهتصاویررادرمیتوان

.شودپارامترهاحفظارتباط ذاتی 

 شودمجموعه ای از نقاط است که می تواند با در نظر گرفتن فقط تعداد کمی به خوبی تخمین زده.

.تاسماشینراههایمناسباندازهگیریفاصلهویاشباهتبیندادههادریادگیری




