ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻋﻤﻞ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟

ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
اﻫﻞ ﻓﻦ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه از آن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﺪه ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
واژه آﯾﻨﺪه را از اﺻﻄﻼح ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﻮی
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﭼﻄﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داﻧﺶ ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟ داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ در
ﺟﻤﻌﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ درﺑﺎره ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .اﻣﺎ در ﻧﻮﺷﺘﺎر اﯾﻦ ﺷﻤﺎره و ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه ﻧﺤﻮه ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠﯽ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺳﺎده را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ارزش دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن را دارد .در اﯾﻦ ﺳﺮی از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﺳﻌﯽ
ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪای در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺪارﻧﺪ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ آﯾﻨﺪه ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ،ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
آﻣﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .در اﺑﺘﺪا اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺘﺎﺑﺎن
ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﻣﻐﺰﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ؛ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺑﺮده؟« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﻋﺒﺎرت  Machine Learningﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﯽ از دادهﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دادهﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺟﺎی ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ،دادهﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ورودی در اﺧﺘﯿﺎر
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ و در اداﻣﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دادهﻫﺎی ورودی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ،ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻮدش
را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ) (Classiﬁcationﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ دادهﻫﺎ را

در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  Classiﬁcationﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻋﺪاد در ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺧﻂ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻏﯿﺮ ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آنﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﮐﺪﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻪواﺳﻄﻪ آنﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از دادهﻫﺎی ورودی و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎی
ورودی را در ﻗﺎﻟﺐ دادهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ،ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت را در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮوﺟﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻘﯿﺎس دادهﻫﺎی ورودی )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎ( ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ و
دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ،در ﺣﻮزه اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺎ دو ﮔﺮوه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ) (Supervisedو ﺑﺪون
ﻧﻈﺎرت ) (Unsuperviedرا در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ.

Supervised Learning؛ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ آژاﻧﺲ ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ﻣﺴﮑﻦ و زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﺮدن ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ آژاﻧﺲ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ارزش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﯾﮏﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮآورد ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزان ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻓﻘﺪان ﻣﻬﺎرت ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ارزش درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی
را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻣﻮزان ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ارزش ﯾﮏﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺤﻠﻪای ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ در آن ﻗﺮار دارد ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ،اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻪ و ...ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دادهﻫﺎﯾﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪﺷﺪه ،ﻣﺤﻠﻪ ،اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻪ ،ﺗﻌﺪاد
اﺗﺎقﻫﺎ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دادهﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ دادهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ) (Training Dataدر اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ارزش ﯾﮏﺧﺎﻧﻪ را در ﯾﮏ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص ﺑﺮآورد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪل آﻣﻮزش ﺑﻪ
ﻧﺎم ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﺪل آﻣﻮزش ،ورودیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،دادهﻫﺎی
ﺑﺮﭼﺴﺐزده ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .در ﻣﺜﺎل ﻓﻮق ﻣﺎ درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪﺷﺪه اﻃﻼع دارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪ را از ﭘﯿﺶ ﻣﯽداﻧﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ ﮐﺎر ﻗﺮار دارد ،ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺴﺘﺘﺮ در ﺟﻮاب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻋﺪاد )راﺑﻄﻪﻫﺎ( را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و
آﻣﻮزش ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن ﺟﻮاب ﺗﺴﺎویﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻗﺮار
دارد ،اﻣﺎ ﻋﻤﻠﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺠﻬﻮل ﻗﺮار دارد .در
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ؟ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺮی ﻋﻤﻠﯿﺎت روی اﻋﺪادی
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ) .ﺷﮑﻞ (4

در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت،
ﻣﺎ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻣﯿﺎن دادهﻫﺎی ورودی را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺧﺮوﺟﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﺸﻒ
ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ
دادهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای
ﺣﻞ ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺧﺎص ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در اداﻣﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
 Un supervised learningﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻃﻼع ﻧﺪارﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻌﺎد ،ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه و ....اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم
را دارﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از روﯾﮑﺮد ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺪل ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،ﻣﺸﺎﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎﻏﺬی در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺴﺮی اﻋﺪاد روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم دارد راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﯾﺪهای
در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭘﯿﺪاﮐﺮده ،آنﻫﺎ را ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از دل آن
اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﻢ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻣﺎ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺪون ﻧﺎﻇﺮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﻣﺪل ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺪون ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﻣﯿﺎن ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﻋﺪادی ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده ﯾﺎ آنﻫﺎ را درون
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان از درون ﭼﻨﯿﻦ دادهﻫﺎی ﺧﺎﻣﯽ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ
اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد؟ در ﻣﺜﺎل ﻣﺎ ،آﯾﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر روی دادهﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ،ﯾﮏ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺮآورد ﻗﯿﻤﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ؟ )ﺷﮑﻞ  (5ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﯽ زﮐﺎوت ﻧﯿﺎز دارد.

در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ در
اﻃﺮاف داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ اﺗﺎقﻫﺎی زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺧﻮاﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ دادهﻫﺎ را در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ راﻫﮑﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را
ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،دادهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ آنﻫﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دارﻧﺪ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ
ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎزﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﯿﺎزی
ﺑﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری دادهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮐﻤﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی 5G

آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮآورد ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ،ﻧﻮﻋﯽ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎز دارد .ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی دارد ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺑﻪرو ﺷﺪه و ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ روﺑﻪرو ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،از ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ آﻧﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪتزﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﺮﯾﺰی ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏﺧﺎﻧﻪ را ﺣﺪس زده و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏﺧﺎﻧﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دﻧﯿﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ
از ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻨﻮز اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرﺗﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ و

ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را دارﻧﺪ ﮐﻪ روی ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﺪود و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در
ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺧﺎص ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮑﺴﺮی دادهﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﻢ در  30ﺗﺎ  50ﺳﺎل آﯾﻨﺪه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﮕﻔﺖزده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺳﺎل  97در ﻣﻮرد ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﻪ داﻧﺸﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﯿﻢ!

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏﺧﺎﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی رﮔﻮرﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ Multivariate
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﺮآورد ﮐﻠﯽ در ﯾﮏﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮوش
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارد اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪای درﺑﺎره اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻧﺪارﯾﻢ .ﭘﺲ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮑﺴﺮی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی زﺑﺎن ﻣﺤﺒﻮب ﭘﺎﯾﺘﻮن اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ .داﻧﺶ ﻻزم در ﻣﻮرد زﺑﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ!
def estimate_house_sales_price(num_of_bedrooms, sqft, neighborhood):
price = 0
 #در ﻣﺤﺪوده ﻣﻦ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ  200دﻻر در ﻫﺮ ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ
price_per_sqft = 200
if neighborhood == “hipsterton”:
 #در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
price_per_sqft = 400
elif neighborhood == “skid row”:
 #و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ
price_per_sqft = 100
 #ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﺎﻧﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
price = price_per_sqft * sqft
 #اﮐﻨﻮن ﺑﺮآورد ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﺪاد اﺗﺎقﺧﻮابﻫﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
if num_of_bedrooms == 0:
 #آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی اﺳﺘﻮدﯾﻮﯾﯽ ﻗﯿﻤﺖ ارزانﺗﺮی دارﻧﺪ
price = price — 20000
else:
 #ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ
 #ﺑﻪﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎارزشﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
)price = price + (num_of_bedrooms * 1000
return price
ﻓﻬﺮﺳﺖ 1
اﮔﺮ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ
اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ

ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ را ﮐﺸﻒ
ﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه اوﺿﺎع ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺪهآل ﻣﺎ را در
ﺧﺮوﺟﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد آن ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
def estimate_house_sales_price(num_of_bedrooms, sqft, neighborhood):
>price = <computer, plz do some math for me
return price
ﻓﻬﺮﺳﺖ 2
ﯾﮏ راﻫﮑﺎر اﯾﺪهآل ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﺎﺑﻌﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮآورد آن ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺮی اﻟﻤﺎنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺪاد اﺗﺎقﺧﻮابﻫﺎ،
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻟﻤﺎنﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏﺧﺎﻧﻪ اﺛﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯿﺎن
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ اﻟﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﺸﺎن
دادهﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ ) (1را از دﺳﺖ ﻃﯿﻒ ﺑﯽﺷﻤﺎری از دﺳﺘﻮرات ﺷﺮﻃﯽ  ifو  elseﻧﺠﺎت داده و ﮐﺪﻫﺎ را ﺳﺎدهﺗﺮ
ﮐﻨﯿﻢ.
def estimate_house_sales_price(num_of_bedrooms, sqft, neighborhood):
price = 0
 #ﮐﻤﯽ ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
price += num_of_bedrooms * .841231951398213
 #و ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن را ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
price += sqft * 1231.1231231
 #ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ
price += neighborhood * 2.3242341421
 #و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻤﯽ ﻧﻤﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد!!
price += 201.23432095
return price
ﻓﻬﺮﺳﺖ 3
ﺑﻪ ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ) (3ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻫﻤﺎن وزنﻫﺎی ﻣﺪل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ در ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﺛﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزنﻫﺎ دﻗﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﻢ،
ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮآورد ﮐﻨﺪ .راﻫﮑﺎر ﺳﺎدهای ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وزنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪل ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
وﺟﻮد دارد .اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ را در ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه از ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 14ﺑﻬﻤﻦ 1397

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
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