ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻋﻤﻞ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟ )ﺑﺨﺶ دوم(

در ﺷﻤﺎره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ اول ﻣﻄﻠﺐ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻋﻤﻞ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ دو روﯾﮑﺮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ و ﭼﺮا ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
اﻟﮕﻮی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری دادهﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ.
در ﺑﺨﺶ اول ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻋﻤﻞ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟« دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﯾﮑﺴﺮی
دادهﻫﺎ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدﯾﻢ ،دادهﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه را در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺳﺎده ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺮﯾﮏ ﺧﻮد ﺗﺤﻮﯾﻞ
دادﯾﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﻪ وزنﻫﺎ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
def estimate_house_sales_price(num_of_bedrooms, sqft, neighborhood):
price = 0
# a little pinch of this
price += num_of_bedrooms * 1.0
# and a big pinch of that
price += sqft * 1.0
# maybe a handful of this
price += neighborhood * 1.0
# and ﬁnally, just a little extra salt for good measure
price += 1.0
return price

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از ﺻﺤﺖ درﺳﺘﯽ ﺗﺎﺑﻊ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺎﺑﻊ و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
اراﺋﻪ ﮐﺮده ،اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  250ﻫﺰار دﻻر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺪل ﻗﯿﻤﺖ آن را 178
ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮآورد ﮐﺮده ،ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  72ﻫﺰار دﻻر دارﯾﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺤﺮاف را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ) .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهای وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﺗﻮان  2رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﻘﺎدﯾﺮ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ (.اﮔﺮ  500ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهای
ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻄﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  86,123,373دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﮐﺎرﮐﺮد اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎﺑﻊ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ (1

ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه را ﺑﺮ  500ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺧﻄﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .ﻣﻘﺪار
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ) (Costﺗﺎﺑﻊ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ وزنﻫﺎ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮد ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺎﺑﻊ دﻗﯿﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﺗﺎﺑﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دادهﻫﺎی ورودی ﻋﻤﻠﮑﺮدی درﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ وزنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم
اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم را ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از وزنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺮار ﮐﺮده و در اداﻣﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﺑﻊ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ راهﺣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ
ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ،اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ:
• ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ /ﺗﺮﺟﻤﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﻪوﺿﻮح ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ژﻧﺮﯾﮏ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ارﻗﺎم و اﻋﺪاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺮی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺎرآﯾﯽ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ در ﻋﻤﻞ
ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﺮﻓﻪای ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
• ﺗﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ آن را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮدﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻏﯿﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ) (Dumbاﺳﺖ .ﺗﻮاﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺪاد اﺗﺎقﺧﻮابﻫﺎ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﺪاد اﺗﺎقﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ ﭼﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﺑﻌﯽ دارﻧﺪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ارﻗﺎم را ﺑﻪﻋﻨﻮان وزنﻫﺎی ﻣﺪل آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺘﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
• ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن داده ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﺑﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎص از
وزنﻫﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺳﺘﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر آن را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﮐﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ رخ داد .ﺗﺎﺑﻊ آنﻫﺎ در آزﻣﺎﯾﺶ
ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺳﺘﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از درک ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﻮﺿﯿﺢ روﺷﯽ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدﻧﺪ) .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮد(.

ﯾﮏ ﻓﺮﺿﯿﻪ دﯾﮕﺮ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﺟﺎی آنﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺪاد اﺗﺎقﺧﻮابﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮑﺴﺮی ارﻗﺎم را ﺑﻪﻋﻨﻮان ورودی در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .اﻋﺪادی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درون ﯾﮏ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻧﺼﺐﺷﺪه ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺑﻊ
ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺎی آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﺮآوردی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﺰان زاوﯾﻪ ﭼﺮﺧﺶ
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدران ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .اﮔﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف ﻗﺒﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره داﺷﺘﯿﻢ،
ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺎم ﺳﻮم را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ،
ﺷﺎﻧﺲ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ زﻣﺎنﺑﺮ و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی
دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮای وزنﻫﺎ از
آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎری ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از وزنﻫﺎ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎری دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟

راﻫﮑﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﺎدهای را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ .ﻣﻌﺎدﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﮐﻪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ (2
شکل  .2این تابع هزینه است.

اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﺴﺮی اﻟﻤﺎنﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ در اﺻﻼح ﺑﻪ آن  Jargonﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ
ﮐﺮده ﺗﺎ ﺻﻮرت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(3
شکل  .3تتا نشاندهنده وزن جاری است .جی تتا هزینه وزنها است.

در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق ﺗﺘﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وزنﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه و ﺟﯽﺗﺘﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ازای آن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از وزنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ) .ﺷﮑﻞ (4
شکل  .4گراف تابع هزینه شما باید
شبیه نمودار فوق باشد .محور عمودی
بیانگر هزینه است.

ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮق ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ازای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻪرﺳﻢ ﻧﻤﻮداری ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ از وزنﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺪاد اﺗﺎقﺧﻮابﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ و اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .در ﻧﻤﻮداری ﮐﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد ،ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی ﻣﻘﺪار  Costرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ) .ﺷﮑﻞ (5

شکل .5

ﻧﻘﻄﻪ آﺑﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﻗﺮار دارد ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار وزنﻫﺎی ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ،از روی ﻧﻤﻮدار ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻤﯿﻨﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮق در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی از اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن وزنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺮای ﻫﺮ
ﯾﮏ از وزنﻫﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺟﻮاب درﺳﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردهاﯾﻢ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وزنﻫﺎی ﻣﺪل ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺎط در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﻧﻤﻮدار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ
زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮی در وزنﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯿﻨﻪ درﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از وزنﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﭼﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻮﭼﮏ در وزنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮردﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن
رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﺸﺘﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺷﯿﺐ ﻧﻤﻮدار آن ﺗﺎﺑﻊ در ﻧﻘﺎط دﻟﺨﻮاه ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،ﻣﺸﺘﻖ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻧﻤﻮدار ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻘﻄﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﺘﻖ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از وزنﻫﺎی ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه را از ﻫﺮ ﯾﮏ از وزنﻫﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪ
ﺷﺪن ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﻮدار اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺗﺎﺑﻊ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ از وزنﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪل ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ ،ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ.
روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ از روﯾﮑﺮد  Batch Gradient Descentاﺳﺖ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ از وزنﻫﺎی ﺗﻮاﺑﻊ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﮐﺘﺎب ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ

ﺗﻮاﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﭼﻨﺪ
ﻣﺘﻐﯿﺮه ) (Multivariate Linear Regressionﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ آن ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻄﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮق را روی ﻫﻤﻪ دادهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ را آﻣﻮزش داد .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﯿﭻ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از آنﻫﺎ ﻧﺪارد ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪس زده ﺑﺎﺷﯿﺪ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد .ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﺑﺮای
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮد و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺎرآﯾﯽ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زد و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻄﯽ ﺳﺎده ﻗﺎﺑﻞﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .روشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و SVM
ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
وﺟﻮد دارد ﺗﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪن ﺑﺎ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻫﻤﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ از وزنﻫﺎ را
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻟﺨﻮاه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع  Overﬁttingاﺷﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ روی دادهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺟﻮاب دﻗﯿﻘﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺟﻮاب ﺑﺮای دادهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺿﺮﯾﺐ دﻗﺖ آنﻫﺎ
ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ  Overﬁttingدر ﻣﺪلﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
 Regularizationو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎی  Cross-Validationدﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﻢ اﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ
روشﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺳﺖ.

ﮐﻼم آﺧﺮ
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎده ﺑﻮده ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻟﺨﻮاه و دﻗﯿﻘﯽ دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﮔﺮ دو ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪهای را ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دادهﻫﺎی ورودی درﺳﺘﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺮوﺟﯽ درﺳﺘﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ،اﮔﺮ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ و در اداﻣﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دادهﻫﺎ ﻧﻮع ﮔﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﻪ را
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻪواﺳﻄﻪ آنﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﮔﻞﻫﺎی ﯾﮏﺧﺎﻧﻪ و ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺪل ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ از آن ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن دادهﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻣﺪلﺳﺎزی رواﺑﻄﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ،اﮔﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺸﻮﯾﺪ ﻣﯿﺎن دادهﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺪلﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻧﮕﺎه
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ روی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ آنﻫﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﺑﺎ
دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮآورد ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 16ﺑﻬﻤﻦ 1397

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/14279/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%
D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%85

