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۱  
 چرא אسترאتژی يאدگيری مאשيנ

  
  

 ،هاهرزنامه شناسايي وب، در جستجو جمله از مهم هايكاربرد از بسياري ي شالوده 1ماشين يادگيري
 ي برنامه يك روي شما تيم يا شما كه گيرم مي اين بر را فرض .است غيره و كاالها پيشنهاد گفتار، تشخيص
 شما به كتاب اين .كنيد پيدا دست سريع هاي پيشرفت به خواهيد مي و كند مي كار ماشين يادگيري كاربردي

 كرد. خواهد كمك كار اين انجام در

  
  گربه هاي ي عكس استارتاپ ارائه: مثال

 دوستداران به را هاگربه هاي عكس از پايان بي سيلي تا هستيد استارتاپي اندازي راه صدد در شما كنيد فرض
  كند. عرضه خانگي حيوان اين
  

  
  

                                                 
1- Machine Learning 
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۷ 
 د؟נبאש قدر بزرگ האی אزمאيשی ו אعتبאرسנجی بאيد چה مجمוعה

 
  

 .دهيد تشخيص را منتخب هاي الگوريتم تفاوت بتوانيد كه باشد بزرگ اياندازه به بايد اعتبارسنجي مجموعه
 پس باشد، %1/90 درستي داراي B بند دسته و %90 درستي مقدار داراي A بند دسته اگر مثال، عنوان به

 با مقايسه در .كند شناسايي را %1/0 تفاوت اين تواند نمي است نمونه 100 حاوي كه اعتبارسنجي مجموعه
  مجموعه نمونه، 100 حاوي اعتبارسنجي مجموعه ،ام بوده ها آن شاهد كه ماشين يادگيري سائلم ساير

 .هستند متداول نمونه، 10,000 تا 1000 هاي اندازه در اعتبارسنجي يها مجموعه .شود مي قلمداد كوچكي
 1.داشت خواهيد %1/0 بهبود تشخيص براي خوبي شانس نمونه، 10,000 از برخورداري با شما

 محصوالت) پيشنهاد و وب يجستجو تبليغات، حوزه در لامث عنوان (به بالغ و مهم كاربردي هاي برنامه براي
 امر اين زيرا ،دهند مي نشان رغبت بسيار هم بهبود %01/0 تفاوت به حتّي كه ام داشته برخورد نيز ييها تيم با

 نمونه 10,000 تر بزرگ بسيار ايمجموعه است ممكن مورد اين در .دارد شركت دهيسود بر مستقيم تأثير
 .دهد تشخيص را بهبود مقدار ينتر كوچك يحتّ بتواند تا كنيد انتخاب

 در را باال اطمينان كه باشد بزرگ اياندازه به بايد مجموعه اين ؟باشد بايد قدر چه آزمايشي مجموعه اندازه
 نسبت آزمايشي، مجموعه اندازه مقدار براي رايج هيوريستيك يك .كند ايجاد شما سيستم كلي عملكرد مورد
 ها نمونه از معدودي تعداد كه دهد مي جواب خوبي به هنگامي كار اين .كند مي پيشنهاد را شما يها داده 30%
 مسائل با كه بزرگ يها داده عصر در حاال اما .باشيد داشته اختيار در مورد) 10,000 تا 100 بين (مثًال را

 اختصاص يها داده نسبت ،رسد مي ميليارد يك از بيش به گاه ها نمونه تعداد و هستيم مواجه ماشين يادگيري
 در ها نمونه تعداد كه هنگامي يحتّ است شده كوچك اعتبارسنجي و آزمايشي هاي مجموعه به شده داده

 اعتبارسنجي آزمايشي/ هاي مجموعه داشتن .است بوده افزايش به رو اعتبارسنجي/آزمايشي هاي مجموعه
  .ندارد ضرورتي باشند شما هاي الگوريتم عملكرد ارزيابي هاي نيازمندي از فراتر كه بزرگ بسيار

                                                 
بررسي كرد. بيشتر توان عملكرد يك الگوريتم را روي مجموعه اعتبارسنجي از زوايه اختالف معنادار آماري  به لحاظ نظري نيز مي - 1

هاي پژوهشي دانشگاهي را داشته باشند) و من معموالً  كه قصد انتشار مقاله ها در عمل با اين مسئله مواجه نيستند (مگر اين تيم
  هاي مقدماتي مفيد باشند. كنم كه براي سنجش پيشرفت هاي آماري معنادار را پيدا نمي آزمايش
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۸ 
 וضعبرאی تيم خוد  سאزی جהت بהيנה تכ عددیאرزيאبی  يכ معيאر

 כנيد
  
  

 مجموعه روي را خود بند دسته شما :است عددي تك ارزيابي معيار يك از يمثال واقع در بند دسته درستي
 نسبتي چه دهد مي نشان كه كنيدمي پيدا دست عدد يك به و كرده اجرا )آزمايشي مجموعه يا( اعتبارسنجي

 B بند دسته و %97 درستي به A بند دسته اگر ،معيار اين مطابق .است كرده يبند دسته درستي به را ها نمونه از
 .كنيم مي قلمداد برتر بند دسته عنوان به را A بند دسته ما پس ،كند پيدا دست %90 درستي به

 دو شما بند دسته ارزيابي براي ها آن نيستند: عددي تك ارزيابي هايمعيار جزء 2بازخواني و 1دقت مقابل، در
 فرض .كند مي تر سخت را ها الگوريتم مقايسه كار عددي چند ارزيابي هاي معيار داشتن .دهند مي ارائه را عدد
  :كنند مي عمل صورت اين به شما هاي الگوريتم كنيد

  
 بازخواني دقت بند دسته

A  95%  90%  
B 98%  85%  

 
 بالفاصله را شما بنابراين ،ندارد ديگري به نسبت محسوسي برتري  بند دسته دو اين از كدام هيچ اينجا، در

  .كند نمي راهنمايي ها آن از يكي انتخاب براي
  

 F1 امتياز  بازخواني دقت بند دسته

                                                 
1- Precision 

عنوان گربه شناسايي كرده است  ها را به درستي آن بند شما بها در واقع عبارت است از نسبت تصاويري كه دستهه بند گربه دقت دسته - 2
هاي اعتبارسنجي يا آزمايشي). بازخواني در واقع به درصدي از تمام تصاوير گربه در مجموعه اعتبارسنجي (يا آزمايشي) اشاره دارد (داده

  كند. غالباً توازني ميان دقت باال و بازخواني باال وجود دارد. گذاري مي عنوان گربه برچسب ستي بهدر ها را به بند شما آنكه دسته
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 شما تيم كه بار هر بنابراين نداريد. خاصي  اعتبارسنجي  مجموعه و معيار شما كه كنيد فرض برعكس،
 براي و داده قرار خود كاربردي برنامه در را آن بايد شما كند، مي ايجاد هاگربه شناسايي براي جديدي بند دسته
 يا است شده حاصل پيشرفتي جديد بند دسته با آيا كه شويد متوجه تا كنيد كار كاربردي برنامه با ساعت چند
 درستي شما تيم اگر اين، بر مضاف رفت. خواهد پيش كُندي به باورنكردني طرزي به فرايند اين خير.
 كاربردي برنامه اجراي با را %1/0 بهبود اين نتوانيد است ممكن ،دهد بهبود %1/95 به %0/95 از را بند دسته

 به شما سيستم ،%1/0 بهبودهاي اين از مورد ها ده تدريجي انباشت با حال اين با دهيد. تشخيص
 سرعت با تا دهدمي امكان شما به  اعتبارسنجي  مجموعه و معيار داشتن رسيد. خواهد زيادي هاي پيشرفت
 نتيجه در و زنند مي رقم شما براي موفقيت با را بزرگي يا كوچك هاي بهبود ها ايده كدام كه دهيد تشخيص

  بگذاريد. كنار يا داريد  نگه اصالح براي را ها ايده كدام كه كنيد تعيين سرعت به دهد مي امكان
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۱۱ 
 / אزمאيשی  سנجیהאی אعتبאر زمאנ تغيير معيאرהא ו مجمוعה

  
  

 هاي مجموعه سرعت به تا است اين بر ما سعي كنيم، مي شروع را جديدي پروژه با كار كه هنگامي
  دهد. مي قرار تيم روي پيش را معيني هدف كار اين زيرا كنيم انتخاب را /آزمايشي اعتبارسنجي

 به زمان) مدت اين از تر طوالني ندرت (به هفته يك از كمتر ظرف تا خواهيم مي خود هاي تيم از معموالً ما
 بهتر كامل، موارد روي تمركز جاي به بروند. اوليه معيار نيز و اوليه آزمايشي يا  اعتبارسنجي مجموعه سراغ
 يك بندي زمان دوره اين ولي بگيريد. دست به عمالً را كار و كرده شروع ناكامل موارد با را خود كار است
 برنامه نوعي هاهرزنامه شناسايي برنامه مثال، براي ندارد. كاربرد بالغ كاربردي هاي مهبرنا مورد در اي هفته

 هاي مجموعه به دستيابي براي كه ايم ديده را هايي تيم ما شود.مي محسوب ژرف يادگيري بالغ كاربردي
 اند. كرده كار بالغ هاي سيستم روي ها ماه بهتر، /آزمايشي اعتبارسنجي

 پيدا دست الزم جهينت به شما معيار يا /آزمايشي اعتبارسنجي  مجموعه كه شديد متوجه بعدها كه صورتي در
 اعتبارسنجي، مجموعه روي معيار مقدار اگر مثال، براي دهيد. تغيير سرعت به را ها آن حتماً پس ،نكردند
 قائل B بند دسته براي را باالتري واقعاً يگاهجا شما، تيم ولي دهد،مي قرار B بند دسته از باالتر را A بند دسته
 معيار يا آزمايشي اعتبارسنجي/ هاي مجموعه بايد شما گويد مي كه است اي نشانه اين احتماالً پس است،
  دهيد. تغيير را خود ارزيابي

 اين شود؛ يم بندي رتبه B بند دسته از باالتر اشتباه به A بند دسته عمده، احتمالي دليل سه به باال مثال در
  از: اند عبارت داليل

 / اعتبارسنجي هاي مجموعه توزيع با داريد نياز آن به مطلوب عملكرد براي شما كه واقعي توزيع -1
 است. متفاوت آزمايشي

 وقتي باشد. باال سن با هايي گربه هاي عكس حاوي عمدتاً اوليه /آزمايشي اعتبارسنجي  مجموعه كنيد فرض
 تصاوير شما، انتظار برخالف كاربران كه شويد مي متوجه كنيد، مي مراجعه خود گربه كاربردي برنامه به شما
 مناسبي نماينده /آزمايشي اعتبارسنجي  مجموعه توزيع بنابراين اند. كرده آپلود را ها گربه بچه از بيشتري بسيار
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 هاي مجموعه مورد، اين در داريد. نياز آن به مطلوب عملكرد براي شما كه نيست هايي داده واقعي توزيع از
   باشند. واقعي توزيع معرف بيشتر تا كنيد روز به را خود آزمايشي اعتبارسنجي/

  

  
 

  ايد كرده برازش بيش را  اعتبارسنجي مجموعه شما -2

 در تدريج به شما الگوريتم تا شود مي موجب  اعتبارسنجي مجموعه كمك با ها ايده مكرر ارزيابي فرايند
 آزمايشي مجموعه روي را خود سيستم فرايند، اين تكميل از پس .شود برازش بيش  اعتبارسنجي مجموعه
 روي عملكرد از بهتر بسيار  تبارسنجياع مجموعه روي مدل عملكرد كه شديد متوجه اگر كرد. خواهيد ارزيابي

 اين در .ايد دهش رو روبه  اعتبارسنجي مجموعه در برازشبيش با كه دهد مي نشان است، آزمايشي مجموعه
  كنيد. پيدا را اي تازه  اعتبارسنجي مجموعه مورد،
  مجموعه مكك با منظم طور به را خود سيستم توانيد مي شود، رديابي تيم پيشرفت روند است الزم اگر

 براي آزمايشي مجموعه از حال، اين با ماه). در يا هفته در بار يك (مثالً كنيد ارزيابي نيز آزمايشي
 انجام را كار اين اگر نكنيد. استفاده گذشته هفته سيستم به برگشت جمله از الگوريتم مورد در گيري تصميم
 براي مجموعه اين روي توانيد نمي ديگر و شد يدخواه رو روبه برازشبيش با نيز آزمايشي مجموعه در دهيد،
 را خود تحقيقاتي مقاالت باشيد داشته قصد (اگر كنيد حساب خود سيستم عملكرد از طرفانه بي كامالً برآورد
 پيدا نياز آن به شما آنگاه كنيد، استفاده وكار كسب مهم تصميمات اتخاذ براي معيار اين از شايد يا كرده منتشر
   ).كرد خواهيد
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  نيستند سازي بهينه براي پروژه هاي نيازمندي جز كه كند مي گيري اندازه را مواردي معيار، -3

 بند دسته حاضر، حال در معيار اين باشد. بندي دسته درستي گربه، كاربردي برنامه براي شما معيار كنيد فرض
A بند دسته از باالتر را B و كرده امتحان را الگوريتم دو هر كه كنيد فرض ولي كند. مي بندي رتبه و ارزيابي 

 درستي اگرچه كند. مي بنديدسته نادرست به گاه وبي گاه را پورنوگرافي تصاوير A بند دسته كه شديد  متوجه
 معناي به تصاوير، اين روي سيستم عملكرد از ناشي بد تأثير حال، هر به ولي است، بيشتر A بند دسته

   كنيد؟ مي كار چه شرايطي چنين با مواجهه در شما خوب است. آن قبول غيرقابل عملكرد
 تربه حقيقتاً شما، محصول براي B الگوريتم كه دهد تشخيص را واقعيت اين تواند نمي جا اين در مزبور معيار

 زمان اكنون كنيد. اعتماد الگوريتم بهترين انتخاب براي معيار اين به توانيد نمي بنابراين است. A الگوريتم از
 با مواجهه در كه دهيد تغيير ايگونه به را معيار توانيد مي مثال، براي است. رسيده فرا ارزيابي هاي معيار تغيير

 از و كرده انتخاب را جديدي معيار كه كنم مي اكيد توصيه شود. متحمل را سنگيني جريمه شده، ذكر تصاوير
 معيار داشتن بدون طوالني مدتي براي را كار كه اين تا كنيد، استفاده تيم جديد هدف تعريف براي آن

   كنيد. مبادرت بندها دسته ميان از دستي انتخاب به دوباره آن تغيير با و داده ادامه اعتماد قابل
 رايج كامالً پروژه يك انجام جريان در ارزيابي معيارهاي يا اوليه /آزمايشي عتبارسنجيا هاي مجموعه تغيير
 متوجه اگر كند. مي كمك سريع تكرار در شما به اوليه، اعتبارسنجي/آزمايشي مجموعه و معيار داشتن است.
 هدايت درست يرمس سمت به را شما تيم ديگر فعلي، معيار يا /آزمايشي اعتبارسنجي هاي مجموعه كه شديد
 جديد مسير با شما تيم كه كنيد حاصل اطمينان و داده تغيير را ها آن است كافي ندارد. نگراني جاي كنند، نمي
  است. آشنا

  
  
  
  
  
  



Andrew Ng.  32  آموزش يادگيري ماشين  
 

۱۲  
  האی אزمאيשی ו אعتبאرسנجی נכאت כليدی در אيجאد مجمוعה

  
 
 موردانتظار يها داده كننده منعكس كه كنيد انتخاب توزيعي از را آزمايشي و اعتبارسنجي هاي مجموعه 

 هاي داده توزيع مشابه است ممكن رويه اين .كنيد كار ها آن روي خواهيد مي و بوده آينده براي شما
 نباشد. شما آموزشي

 كنيد. انتخاب توزيع يك از را آزمايشي و اعتبارسنجي هاي مجموعه امكان، صورت در 

 هاي هدف اگر كنيد. انتخاب خود تيم براي را عددي تك ارزيابي معيار يك سازي، بهينه منظور به 
 محاسبه (نظير كرده تبديل واحد فرمولي به و تركيب را ها آن پس هستند، شما مدنظر اي چندگانه
 كنيد. تعريف را سازي بهينه و مندي رضايت هاي معيار يا چندگانه) خطاي هاي معيار ميانگين

 از قبل را ايده ها ده از بيش است ممكن شما يعني است: هتكرارشوند شدت به فرايندي ماشين يادگيري 
 كنيد. آزمايش خود رضايت جلب

 سريع ارزيابي در شما به عددي تك ارزيابي معيار نيز و آزمايشي و اعتبارسنجي يها مجموعه داشتن 
 كند. مي كمك هاايده تر سريع تكرار بنابراين و ها الگوريتم

 نيز و آزمايشي و اعتبارسنجي هاي مجموعه كنيد تالش جديد كاربردي برنامه روي كار شروع هنگام 
 تواند مي بالغ كاربردي هاي برنامه روي بيشتر زمان صرف كنيد. ايجاد هفته يك از كمتر ظرف را معيار
 باشد. مطلوبي اقدام

 فراز قديمي ستيكيهيورحل براي درصد 70 و 30 نسبت به يآموزش و آزمايشي بخش دو به ها داده ا 
 يها مجموعه اينجا در نيست. كاربردي ،يدهست رو روبه زيادي يها داده با ،ها آن در شما كه يمشكالت

  باشند. ها داده %30 از كمتر بسيار است ممكن آزمايشي و اعتبارسنجي

 درستي خصوص در معنادار تغييرات بتواند كه باشد بزرگ اياندازه به بايد شما  اعتبارسنجي مجموعه 
 شما آزمايشي مجموعه باشد. تر بزرگ بسيار مقدار اين از ندارد لزومي ولي دهد، تشخيص را يتمالگور
 كند. ارائه سيستم نهايي عملكرد از مطمئني برآورد تا باشد بزرگ اياندازه به بايد
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 اعتبارسنجي در مجموعه  )%84 درستي خطا ( %16الگوريتم شما  فرض كنيدطور كه در باال ذكر شد،  همان

  :كنيم تقسيم ميرا به دو مؤلفه  %16خطاي اين ما  .دارد

  را  آنما  .است %15 نرخ خطا ،مثالدر اين  .آموزشياول، نرخ خطاي الگوريتم در مجموعه مؤلفه
 .كنيم مي قلمدادالگوريتم  باياس عنوان بهطور غيررسمي  به

  بدتر از مجموعه آموزشي  قدر چه  )آزمايشي يا( اعتبارسنجي مجموعه درالگوريتم عملكرد  دوم،مؤلفه
مجموعه آموزشي نسبت به  اعتبارسنجي در مجموعهاختالف عملكرد الگوريتم ، مثالدر اين . است

  .1كنيم قلمداد ميواريانس الگوريتم طور غيررسمي  آن را بهما  .% است1برابر با 

را در  تمالگوري و عملكرد بپردازد ا يعني باياسمؤلفه اول خطبه تواند  برخي تغييرات در الگوريتم يادگيري مي
از آن پردازند و به تعميم بهتر  واريانس مي يعني برخي تغييرات به مؤلفه دوم .دهدمجموعه آموزشي بهبود 

 ترين اميدواركنندهانتخاب  براي .2كند ميكمك  اعتبارسنجي/آزمايشيي ها مجموعهمجموعه آموزشي به 
از اين دو مؤلفه خطا از اهميت باالتري كه بدانيم پرداختن به كدام يك  خواهد بودبسيار مفيد  تغييرات،

   .برخوردار است
را براي الگوريتم  يمؤثرو واريانس به شما كمك خواهد كرد تا تغييرات  باياسايجاد بينش خوب در مورد 

  .نيدرقم بزخود 
  
  
  
  

                                                 
طور كلي باياس  ها نگراني نخواهيم داشت. به تري از باياس و واريانس است كه ما بابت آنحوزه آمار داراي تعاريف رسمي - 1

عبارت است از نرخ خطاي الگوريتم شما در مجموعه آموزشي در مواقعي كه يك مجموعه آموزشي بسيار بزرگ داشته باشيد. 
 ا مجموعه آموزشي در اين محيط چقدر بدتر است.اين كه عملكرد شما در مجموعه آزمايشي در مقايسه بعبارت است از واريانس 

كنند و مي  هاي بنويسيد كه اين دو كميت را مشخص توانيد فرمول هنگامي كه معيار خطاي شما، ميانگين مربعات خطا باشد، مي
راجع به گيري ما  اما در مورد اهداف تصميم آيد.شود كه خطاي كل از مجموع باياس و واريانس بدست ميهمچنين ثابت مي

  تري كه اينجا از باياس و واريانس ارائه شده كفايت خواهد كرد. نحوه پيشبرد كار در مسئله يادگيري ماشين، تعريف غيررسمي
تواند هر دو خطاي طور همزمان با ايجاد تغييرات اساسي در معماري سيستم، مي هايي نيز وجود دارد كه بههمچنين روش - 2

  ها دشوارتر است.  سازي آنهد. البته شناسايي و پيادهباياس و واريانس را كاهش د
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۲۱ 
  ואريאנسו  بאيאس האيی אزمثאل

  
   
 

ممكن است عملكرد   مانند يك انسان) » (ال هايد«بند  دسته .تصور كنيدها را  گربه بندي دستهما براي وظيفه 
  .تقريباً كاملي در اين كار داشته باشد

  :كند ميعمل صورت زير فرض كنيد الگوريتم شما به 
  = 1خطاي آموزش%  

 11 = اعتبارسنجي خطاي% 

برآورد   )%11-%1=% 10(و واريانس را  %1را  باياسبا استفاده از تعاريف فصل قبل، ما ؟ چيستمشكل خوب، 
، استخطاي آموزش بسيار پاييني داراي  بند دسته .رو هستيم روبهواريانس بااليي با مقدار بنابراين،  .كنيم مي
  .گويند مينيز  برازش بيشاين را  دهد. اسمتعميم  اعتبارسنجي به مجموعهآن را تواند  نمي اما

  :نظر بگيريدرا در مثال حاال اين 

 15=  يخطاي آموزش%  

 16 = اعتبارسنجي خطاي%  

كيفيت ضعيف و با  را مجموعه آموزشي بند اين دسته .كنيم برآورد مي %1و واريانس را  %15را  باياسما 
 .از خطاي آموزشي است باالتر كمي اعتبارسنجي ، اما خطاي آن در مجموعهكند برازش مي %15خطاي 

 برازش اين شرايط با نام كم .است پايينواريانس  و در عين حالباال  باياسداراي  بند بنابراين اين دسته
  .شودشناخته مي

  :را در نظر بگيريدمثال اين  الحا

  = 15خطاي آموزش% 

 30 = اعتبارسنجي خطاي% 
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۲۷ 
 כאהש ואريאנس یהאتכנيכ

  
  
  :هاي زير را امتحان كنيد تكنيكتوانيد  ، ميمواجه استواريانس باال مسئله  باالگوريتم يادگيري شما  اگر

  پرداختن بهبراي  روشاعتمادترين  ترين و قابل اين سادههاي آموزشي بيشتر:  دادهافزودن 
ي بسيار بيشتر و قدرت محاسباتي كافي براي پردازش ها دادهتا زماني كه به  ، البتهواريانس است

 . دسترسي داشته باشيد ها داده

 تنظيم( تنظيم افزودن L2 ، تنظيمL1 ،و را كاهش  انسيوار تكنيك نيا ):تكنيك دورريزي
  .دهد مي شيافزاباياس را 

 ش گراديان را پيش از موعد بر مبناي خطاي (يعني الگوريتم كاه رستوقف زود افزودن
را افزايش  باياس اماداده واريانس را كاهش  روشاين  : كنيد) توقفمجموعه اعتبارسنجي م

 روشآن را يك  مؤلفانو برخي  كند ميرفتار  تنظيمهاي  بسيار شبيه روش رستوقف زود .دهد مي
  .نامند مي تنظيم

  حل ممكن است به  روشاين هاي ورودي:  براي كاهش تعداد/نوع ويژگي ويژگيانتخاب
ها  تعداد ويژگيناچيز كاهش  .را نيز افزايش دهد باياسممكن است  اما كردهواريانس كمك  مسائل

كاهش  .داشته باشد باياسزيادي روي  تأثيربعيد است كه   ويژگي) 900ويژگي به  1000از  مثالً (
تا ، )ده برابري كاهشويژگي يعني  100ويژگي به  1000 كاهش مثالً(ها  بسيار باالي تعداد ويژگي

در  .را بيشتر كند گذاريتأثيراحتمال تواند ، ميهاي مفيد زيادي را حذف نكنيد ويژگي كه زماني
سط توانتخاب ويژگي اين د، نهست رو زيادي روبه يها دادهبا ، هنگامي كه مدرن ژرفيادگيري 
 ها دادهنوع براساس ها  از برخي ويژگي تا دهيم مي اجازهبه الگوريتم و  گيردصورت ميالگوريتم 
تواند بسيار  انتخاب ويژگي مي، استوقتي مجموعه آموزشي شما كوچك  حال، با اين .كند استفاده

 .مفيد باشد

 ) با احتياط استفاده كنيداز اين روش  : ها) /اليهها نورون تعدادكاهش مانند  كاهش اندازه مدل. 
 تكنيكبا اين حال، من اين  .دهد را افزايش ولي باياس داده واريانس را كاهش ممكن است روشاين 

بهتري را براي عملكرد  معموالً تنظيماضافه كردن  .كنم واريانس توصيه نمي رفع مسئلهرا براي 
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 كاهشرا هاي محاسباتي  هزينهاين است كه  مزيت كاهش اندازه مدل .به دنبال داردي بند دسته
آموزش مدل فرايند  اگر سرعت بخشيدن به .بخشد سرعت ميها  آموزش مدل بهو در نتيجه دهد  مي

اگر هدف شما كاهش واريانس  امامدنظر داشته باشيد. كاهش اندازه مدل را  پس حتماً، استمفيد 
  .مدنظر داشته باشيدرا  تنظيماضافه كردن  ،در عوض نداريدهزينه محاسباتي  اي بابت دغدغهت و اس

  :شود ميتكرار  باياسديگر از فصل قبل در مورد  تاكتيكدر اينجا دو 

  الهام به شما  تحليل خطا اغلب هاي تحليل خطا: هاي ورودي براساس بينش ويژگياصالح
از خطاها كمك  يدسته خاصدر حذف به الگوريتم  تاايجاد كنيد را هاي بيشتري  تا ويژگي دهد مي
، افزودن از جنبه نظري .درا كاهش دهنو واريانس  باياس تواماًتوانند  هاي جديد مي اين ويژگي .كند

به سراغ ، رو شديد روبه مورديچنين با اگر  اماواريانس را افزايش دهد؛  ممكن استهاي بيشتر  ويژگي
  .كند جلوگيري مينس افزايش واريااز  معموالًكه  برويد تنظيم هايتكنيك

  مانند معماري  ( باشد داشتهشما  تناسب بيشتري با مسئلهمعماري مدل را اصالح كنيد تا
 .دهد قرار  تأثيررا تحت و واريانس  باياس زمان همطور  بهتواند  مي تكنيكاين  : شبكه عصبي)
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۳۲ 
 يאدگيری האی مנحנی ميرست
  
  
خود را با استفاده يتم الگورشما  .است نمونه 100 شما مشتمل بر ض كنيد مجموعه آموزشي بسيار كوچكفر

. در واقع تعداد دهيد آموزش مينمونه و ...  30نمونه،  20نمونه،  10 با تعداد مجموعه تصادفياز يك زير
براي  اينمونه 10 هاي زيرمجموعه سپس از اين ادامه دهيد. 100تايي را تا رسيدن به عدد 10هاي نمونه

تر  هاي كوچك شويد كه منحني در اندازه توجهمممكن است  .م منحني يادگيري خود استفاده كنيديرست
 . تر از حد انتظار هستند) پايينيا  باالتر ،مقاديراينكه  يعني ( نويزدار استكمي  ،مجموعه آموزشي

باشيد و  شانسممكن است بدكنيد، استفاده مي تصادفي نمونه منتخب 10 فقط از هنگامي كه براي آموزش
هايي با برچسب اشتباه يا مبهم در اختيار  نمونه شامل اي مجموعهمانند » بد«مشخصاً يك مجموعه آموزشي 

 .برخورد كنيد» خوب«مشخصاً يك مجموعه آموزشي با شانس باشيد و  ممكن است خوش يا شما قرار بگيرد؛
به  اعتبارسنجي است كه ممكن است خطاهاي آموزشي و امجموعه آموزشي كوچك به اين معنداشتن 

  .دچار نوسان شوند صورت تصادفي

 وظيفهمانند  ( دارد چولگي كالس يا دستهيك سمت شما به شدت به  يادگيري ماشين يكاربردبرنامه اگر 
اين برنامه يا اگر   هاي مثبت است) نمونهاز  بيشترهاي منفي بسيار  نمونه نسبتها كه در آن  ي گربهبند دسته
يك ، پس شانس انتخاب  حيوان مختلف) گونه 100 شناساييمانند  (است زيادي كالس تعداد بسيار  داراي

مثال،  عنوان به .كند افزايش پيدا مينيز نيست  ها اي كه نماينده خوبي از دادهبد يا مجموعه مجموعه آموزشي
 هاي مثبت ها متعلق به نمونه از آن% 20و تنها  )y=0( منفي متعلق به كالسشما  هاي نمونهاز  %80 اگر

)y=1( ،تنها  عضوي از اين مجموعه، 10 منتخب اين احتمال وجود دارد كه يك مجموعه آموزشي آنگاه باشد
است كه بتواند روابط معناداري را از اين براي الگوريتم بسيار دشوار ؛ بدين ترتيب هاي منفي باشد نمونه شامل
   .ها استخراج كند داده
  :حل وجود دارد دو راهپس كند،  ي واقعي را دشوار ارونده مشاهده ي،منحني آموزش موجود در نويزاگر 
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 گيري با  نمونهاستفاده از تكنيك ، با نمونه آموزش دهيد 10 با تعدادتنها اينكه مدل خود را  جاي هب
را به صورت تصادفي از  )مجموعه 10 تا 3 مثالً ( مجموعه آموزشي متفاوت ينچند 1يذارجايگ

نمونه است. با كمك هر يك از اين  10هاي اصلي خود انتخاب كنيد كه هر يك داراي  مجموعه داده
 اعتبارسنجي آموزش دهيد و خطاي مجموعه آموزشي ورا  يمتفاوت هايمدلها  مجموعه داده

و مجموعه  رسنجياعتبا مجموعهمربوط به هر دو ميانگين خطاي  .هاي حاصل را محاسبه كنيد مدل
  .كنيد محاسبه و ترسيمي را آموزش

 پس ، متعددي استهاي  كالس داراييا  چولگي داردي شما به سمت يك كالس اگر مجموعه آموزش
توانيد  مثال، مي عنوان به .درا تشكيل دهي» 2يمتعادل«زيرمجموعه  نمونه، 10 انتخاب تصادفي جاي به

درصد آن  80مثبت و  هاي منتخب مربوط به كالس نهنمواز درصد  20اطمينان حاصل كنيد كه 
نسبت كالس توانيد اطمينان حاصل كنيد كه  ، ميتر كلي طور به .استمنفي كالس  مربوط به

مجموعه آموزشي در ها  آن كلي نسبتتا حد ممكن به  هاي منتخب شما موجود در دادههاي  نمونه
  .استاصلي نزديك 

به و را رسم كرده  هاي يادگيري منحنيشما قبالً كه  مگر اين مشكلي ندارم، ها تكنيكاز اين  كدامهيچ  بامن 
گر مجموعه ا .هستند نويزدار بيش از حد اصلي،ي ارونده مشاهدهها براي  ه اين منحنيكاين نتيجه برسيد 

دسته يا به سمت شما  و توزيع كالس مثال نمونه) 10,000بيش از شامل  د (مثالًآموزشي شما بزرگ باش
  .نيازي نخواهيد داشت ها تكنيك، احتماالً به اين كالس خاصي چولگي نداشته باشد

مثال، ممكن است  عنوان به باشد: پرهزينهدر نهايت، ممكن است رسم منحني يادگيري از نظر محاسباتي 
 .آموزش دهيد نمونه 10,000تا و به همين منوال  2000، سپس 1000 به همراهمجبور باشيد ده مدل را شما 

ي ها دادهبا مجموعه  يهاي مدلآموزش تر از  ي كوچك بسيار سريعها دادهبا مجموعه  يهاي مدلآموزش 
در مقياس خطي مانند  يوزشمجموعه آم هاي اندازه يكسان انتخاب جاي بهبنابراين،  .شودانجام مي تر بزرگ
 .آموزش دهيدرا  نمونه 10,000و  6000، 4000، 2000، 1000 تعداد هايي با توانيد مدل باال، شما ميمثال 
تنها  تكنيكالبته، اين  .دهدارائه هاي يادگيري به شما  درك روشني از روند منحني تواند مي امر همچناناين 

 .باشدچشمگير هاي اضافي  همه مدلدر  كه هزينه محاسباتي آموزش كاربرد دارددر صورتي 

                                                 
كنيد تا  نمونه را انتخاب مي 100نمونه متفاوت از  10طور تصادفي  گيري باجايگذاري در اينجا به اين معنا است: شما به نمونه - 1

كه براي اولين  اولين مجموعه آموزشي خود را شكل دهيد. سپس براي تشكيل دومين مجموعه آموزشي، بدون توجه به اين
كنيد. بنابراين اين امكان وجود دارد كه  نمونه را انتخاب مي 10ايد، دوباره هايي را انتخاب كرده نهمجموعه آموزشي خود چه نمو

جايگذاري استفاده  گيري بدون يك نمونه خاص در هر دو مجموعه آموزشي اول و دوم ظاهر شود. در مقابل، اگر از تكنيك نمونه
اند. در عمل، نتيجه استفاده از اين ب خواهد شد كه اولين بار انتخاب نشدهاي انتخانمونه 90كنيد، مجموعه آموزشي دوم تنها از 

  تر است. دو تكنيك نبايد تفاوت بزرگي ايجاد كند، اما استفاده از روش اول رايج
2- Balanced 
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۳۷ 
خוد אستفאدה  האی دאدהאز تمאم אيא گيريد כה میچگונה تصميم 

 يא خير כנيد
 

  
 .استشده توسط كاربر  بارگذاريتصوير  10,000گربه شما شامل  آشكارسازفرض كنيد مجموعه آموزشي 

توزيعي هستند  گر بيانو  يكسان است اعتبارسنجي/آزمايشي مجزاي مجموعهيك توزيع با  ها دادهاين توزيع 
نيز  ايد از اينترنت دانلود كردهكه تصوير ديگر  20,000شما  .دهيد مي بهابه آن  عملكرد مطلوبكه شما براي 

الگوريتم يادگيري خود استفاده   هاي آموزشي براي داده عنوان به تصوير 30,000 از تمام اينآيا شما بايد  .داريد
 گذاريد؟ ميالگوريتم يادگيري كنار باياس تصوير اينترنتي را به دليل ترس از  20,000 كه آن اينيا  يدكن

كه به صورت دستي هاي بينايي كامپيوتري  انند ويژگيم هاي يادگيري ( الگوريتم تر هاي قبل از نسل وقتي
واقعي  با اين ريسك، كرديد مياستفاده   )شودديده مي خطي ساده  بند دستهو به دنبال آن يك  شده  طراحي
بنابراين، برخي مهندسان به  .شود بدتر شدن عملكرد شما ميكه ادغام هر دو نوع داده باعث  رو بوديد روبه

  .نددادميتصوير اينترنتي هشدار  20,000شما در مورد اضافه كردن 

 -هاي عصبي بزرگ مانند شبكه -پذير هاي يادگيري قدرتمند و انعطافالگوريتم امروزيدر عصر  خطراين  اما
ها و واحد از داد كافياگر بتوانيد از عهده ساخت يك شبكه عصبي با تع .است پيدا كرده به شدت كاهش

اضافه  .تصوير را به مجموعه آموزشي خود اضافه كنيد 20,000توانيد با اطمينان  بر بياييد، مي پنهان هاي اليه
  .برد باال ميعملكرد شما را افزايش سطح تصاوير احتمال اين كردن 

هر دو نوع  دركه  رو هستيم روبه x→y هايي چوننگاشتما با است كه متكي اين واقعيت  راين مشاهده ب
د كه يك تصوير اينترنتي يا يك تصوير نوجود دار هاييسيستمبه عبارت ديگر،  .دهد جواب مي خوبي بهداده 

با را آن برچسب  ،انستن منبع تصويري بدون دحتّ و ورودي پذيرفته عنوان كاربردي موبايل را بهبرنامه 
   .كند بيني مي پيشاطمينان 
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  :دارد اضافي اثرات زير را به دنبالتصوير  20,000اضافه كردن 

ها  شود كه گربهشود كه در آن نشان داده مي رو مي عصبي شما با تعداد بيشتري از نمونه روبه  شبكه -1
اين كار مفيد است، زيرا تصاوير اينترنتي و به چيزي شبيه هستند و به چه چيزي شبيه نيستند. 

هايي دارند.  طور قطع با يكديگر وجه اشتراك به ل بارگذاري شده توسط كاربرموبايتصاوير برنامه 
تصاوير برنامه كاربردي  دراز تصاوير اينترنتي را  حاصلاز دانش  بخشيتواند  شبكه عصبي شما مي

  .اعمال كند موبايل

 خصوصيات مختص آشنايي بابراي را از ظرفيت خود  بخشيتا  كند مي وادارشبكه عصبي را  -2
بندي  چارچوب در مورد شيوههاي مختلف  مانند وضوح باالتر، توزيع (توسعه دهد تصاوير اينترنتي 

باشند،  داشته موبايلبا تصاوير برنامه كاربردي  تفاوت فاحشي خصوصيات. اگر اين  تصاوير و غيره)
اي ظرفيت كمتري بربدين ترتيب  .به خود تخصيص خواهند داد را ظرفيت شبكه عصبيبخشي از 
 هايي خواهد داشت، دادهوجود  موبايلاز توزيع تصاوير برنامه كاربردي  حاصل يها دادهتشخيص 
هاي  به عملكرد الگوريتماين ممكن است  از جنبه نظري، .دهيد اهميت ميها  آن به واقعاًكه شما 

   .شما آسيب برساند

كه  گريزي بزنيمشرلوك هولمز داستاني توانيم به شخصيت  مي به زباني ديگر تأثير دوم تشريحبراي ما 
به ازاي هر شما «گويد:  او مي .استبا فضاي بسيار محدود شيرواني گويد مغز شما مانند يك اتاق زير مي

مفيد را حقايق نبود حقايق غيرمفيد كه بنابراين،  .دانستيد مي كه قبالً كنيد چيزي را فراموش مي ،دانش اضافي
 1».تر است يز مهماز همه چ دران به حاشيه مي

يك  بزرگ را داريد (مثل بسيارخوشبختانه، اگر شما ظرفيت محاسباتي الزم براي ساخت يك شبكه عصبي 
هاي  به كمك داده چهشما ظرفيت كافي براي يادگيري  .جاي نگراني نيست، پس بزرگ) اتاق زير شيرواني

موجود،  دو نوع داده اينكه بدون را در اختيار داريد، صاوير برنامه كاربردي موبايلتبه كمك  چهو  ياينترنت
الزم نيست نگران ست كه هبزرگ  به قدريالگوريتم شما » مغز« .كنند براي كسب ظرفيت با هم رقابت 

  .فضاي زير شيرواني باشيد تمام شدن

را در اختيار  يگرپذير د يا يك الگوريتم يادگيري بسيار انعطاف ( نداريد بزرگ شبكه عصبييك  شمااگر  اما
و  اعتبارسنجي هاي مجموعه با توزيع كنيد تاي آموزشي خود ها دادهه بيشتري به )، پس بايد توجنداريد

  .داشته باشندشما مطابقت  آزمايشي

                                                 
  نوشته شده توسط آرتور كانن دويلمطالعه در اسكارلت  - 1
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 .را به داليل محاسباتي كنار بگذاريدها  آن بايدپس ، است فايده را در اختيار داريد كه كامالً بي ييها اگر داده
فراد، غيررسمي از ا تصاويرشامل  شما عمدتاً اعتبارسنجي/آزمايشي يها مجموعهمثال، فرض كنيد  عنوان به

نيز را از اسناد تاريخي اسكن شده  يفرض كنيد مجموعه بزرگدر ضمن  .هستندحيوانات  و ها نشانهها،  مكان
  :داريددر اختيار 

  

  
  

 توزيع كامالً متفاوت از در ضمنها  آن .شباهت داشته باشدگربه چيزهايي نيستند كه به اين اسناد حاوي 
 عنوان ها به دادهاين  از كه وجود ندارد اي نشانههيچ  .رسند شما به نظر مي آزمايشي/مجموعه اعتبارسنجي

اي در  نكتهتقريباً هيچ  ؛است اندكدر باال شرح داده شده اول  تأثير فوايدزيرا ، داستفاده كنيهاي منفي  نمونه
مجموعه /آزمايشيدر توزيع مجموعه  وبگيرد  فراوجود ندارد كه شبكه عصبي شما بتواند  ها ورد اين دادهم

و ظرفيت شبكه عصبي  اتيباعث هدر رفتن منابع محاسبها  آن گنجاندن .كاربرد داشته باشدشما  اعتبارسنجي
  .خواهد شد
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۴۷ 
 אנتהא بה אנتהאيאدگيری  يשפيدא

  
  

طور  به تابسازيد  تمحصوالكاربران در مورد آنالين  نظرات تحليلبراي  ي راخواهيد سيستم فرض كنيد مي
براي مثال، شما اميدوار هستيد كه  .خيرمحصول را دوست دارد يا  ،د كه آيا نويسنده آنخودكار به شما بگوي
 :قرار دهدبسيار مثبت در ميان نظرات را اين سيستم نظر زير 

This is a great mop!   
   :تشخيص دهدبسيار منفي را در دسته نظرات زير  نظرو 

This mop is low quality—I regret buying it. 

اين  ساختبراي  نامند. مي» 1ي احساساتبند دسته«را مثبت در مقابل نظرات منفي نظرات تشخيص  سئلهم
   :بسازيدزير را  مؤلفهدو  شامل مجراييتوانيد  سيستم، مي

 در آنكلمات ترين  مهمكه كند  نويسي مي حاشيهمتن را با اطالعاتي است كه سيستمي  :2گر تجزيه -1
و  ها گذاري تمام صفت براي برچسب گر  مثال، شما ممكن است از اين تجزيه عنوان به .3شوند شناسايي مي

  :شدخواهيد  رو روبهزير نويسي شده  حاشيهمتن در مثال باال با بنابراين  .استفاده كنيدها اسم

This is a greatAdjective mopNoun! 

دريافت ورودي  عنوان را بهنويسي شده  كه متن حاشيهاست الگوريتم يادگيري نوعي : احساسات بند دسته -2
به اين  كمك بزرگيتواند  مي گر  تجزيه نويسي حاشيه .كند ميبيني  را پيش نهفته در متن اتو احساس كرده

روي كلمات مهمي مانند  تسرع به تواند مي، الگوريتم شما صفات دهي بيشتر بهوزنالگوريتم يادگيري كند: با 
»great «تر مانند  اهميت و كلمات كم تمركز كند»this «را ناديده بگيرد.   
 

                                                 
1- Sentiment Classification 
2- Parser  

دهد، اما در اينجا اين تشريح ساده براي توضيح يادگيري ژرف ارائه مي تري را از متننويسي بسيار غني گر، حاشيه يك تجزيه - 3
  انتها به انتها كافي است.
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  :شوداين مجرا همراه با دو مؤلفه مزبور به صورت زير به تصوير كشيده مي

  
  

انتها به الگوريتم يادگيري  .اردبا يك الگوريتم يادگيري واحد وجود د چنين فراينديگزيني جاي بهتمايل  اخيراً
دريافت ورودي متن اصلي و خام  عنوان بهرا به سادگي " !This is a great mop"جمله براي اين كار  1انتها
  :دده تشخيص مستقيماً را احساسات كند مي تالش و كند مي

  
  

انتها به «عبارت  .گيرند مورد استفاده قرار مي انتها به انتهاهاي يادگيري  هاي عصبي معموالً در سيستم شبكه
از ورودي به  مستقيماًكه  كنيم درخواست ميبه اين واقعيت اشاره دارد كه ما از الگوريتم يادگيري » انتها

» انتهاي خروجي«سيستم را به » ورودي انتهاي« مستقيماًالگوريتم يادگيري يعني  ؛دوخروجي مطلوب بر
  .كند ميمتصل 

بسيار موفق  انتها به انتهاهاي  ، سيستمسروكار داريدفراوان  يها دادهها، با  در آنكه  هه با مسائليمواجدر 
انتها هاي  هاي بيشتري از سيستم مثال يبعد هاي فصلدر  .ي نيستندمناسبهميشه انتخاب ها  اما آند. ان بوده

  كنيم. ها راهنمايي مي استفاده از آن استفاده يا عدم زماندر مورد شما را و  بررسي خواهيم كرد به انتها را
  
  
  
  

                                                 
1- End-to-End Learning Algorithm 
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۴۸ 
 אנتהא بה אנتהאيאدگيری אز האی بيשتر  مثאل

  
  

با سه  يسيستمبراي انجام اين كار  د. ممكن استخواهيد يك سيستم تشخيص گفتار بسازي فرض كنيد مي
  :مؤلفه زير را در نظر داشته باشيد

  
  

  :دهند انجام مياين موارد را  هاي مزبور مؤلفه

ضرايب كپستروم ( MFCC هاي مانند ويژگي دستيشده  هاي طراحي : ويژگيها محاسبه ويژگي -1
در حالي كه شود ثبت مي ارمحتواي يك گفت با كمك آنه ك كند ميرا استخراج  1)مل يفركانس

  .گيرد گوينده را ناديده مي صداي گامد مانن ،كمتر مرتبط خصوصيات

 هستند.» ها واج«واحدهاي اساسي صدا به نام قائل به وجود : برخي از زبان شناسان 2واج آشكارساز -2
ت. اين اس "cake"كلمه در  "c" همان واج "keep"كلمه در  "k" براي مثال، صداي آغازين

 هاي موجود در كليپ صوتي را شناسايي كند.كند واج سيستم تالش مي

به صورت  شودتشخيص داده شده دريافت و تالش ميهاي  توالي واجدر اينجا نهايي:  آشكارساز -3
  .يك متن پيوسته در خروجي قرار بگيرد

و سعي كند ورودي دريافت  عنوان به ممكن است يك كليپ صوتي را انتها به انتهاسيستم يك در مقابل، 
   :توليد كند خروجي خود را مستقيماً

                                                 
1- Mel-Frequency Cepstrum Coefficients 
2- Phoneme  
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به ترتيب ها  آن ايم كه كامالً خطي هستند: خروجي يادگيري ماشين را توصيف كرده مجراهايفقط  تاكنونما 
عنوان مثال، در اينجا  به .تر باشند پيچيده ممكن است مجراها .شود از يك مرحله به مرحله بعدي منتقل مي

   :شده است ارائه انخودر خودرويك معماري ساده براي يك 

  
  

 .دهد ميخودروهاي ديگر را با استفاده از تصاوير دوربين تشخيص ؤلفه م دارد: يك مؤلفهاين سيستم سه 
گيرد كه  مسيري را براي خودرو ما در نظر مي آخرسپس مؤلفه  و كند مي شناساييرا  عابران پيادهمؤلفه ديگر 

  .كند ميجلوگيري  ها و عابران پياده خودروبرخورد با از 

ريزي  برنامه«مربوط به  مستندات علميبراي مثال،  .نيست مجرايك  هاي مؤلفههمه نيازي به يادگيري 
بسياري از اين  .شوند ميبراي مرحله طراحي مسير نهايي خودرو  هاي متعدد الگوريتمشامل » حركت ربات

  .يادگيري نيستند مستلزمها  الگوريتم

جهت مستقيماً و  كرده يافتدر حسگرها هاي خود را از ممكن است ورودي انتها به انتهارويكرد  ،در مقابل
  :را در خروجي خود داشته باشدفرمان 

  
  

براي مثال،  .هميشه بهترين رويكرد نيستولي ، داردهاي زيادي  موفقيت انتها به انتهايادگيري  كه به رغم اين
 به انتهاانتها يادگيري كارايي من در مورد  با اين حال، .دهد جواب ميخوبي  به انتها به انتهاتشخيص گفتار 

  .دهم ميتوضيح را دليل آن  ،چند فصل بعديدر  .ترديد دارم خودكاربراي رانندگي 
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۵۸ 
כتאب אيנ  بה مطאلعההאی خוد رא  تيمی הم −- رقהرمאנَب تשכيل تيم אَ 

 ואدאر כנيد
  
  

  !اين كتاب به پايان رسيد ،گويمتبريك مي

بدل قهرمان تيم خود تا به تواند به شما كمك كند  درباره اينكه چگونه اين كتاب مي دوم كتابدر فصل 
  .شويد صحبت كرديم

  

  
هايي از  اميدوارم شما نسخه .باشيدبرقهرمان اَ ميتبخشي از يك  ، فقط اين است كهقهرمان بودناَبربهتر از 

 !قهرمانان ديگر كمك كنيدبراَ خلقبدهيد و به  خود هاي تيمي دوستان و هماين كتاب را به 

 


