
 ها نمونهیادگیری مبتنی بر فصل هشتم: 

، یوبدگیشی مجتىوی ثوش    وىىوذ  یمو ایدوبد  مًخوًد   آمًصضیَبی  وٍ تًغیفی غشیح اص تبثغ َذف ثب استفبدٌ اص ومًوٍ یا یشیبدگیَبی  ثشخالف متذ

اسائٍ  یخذیذ ی ومًوٍ. َش گبٌ وىذ یممًوًل خذیذ  ی ومًوٍ دستٍ ثىذی سا ثٍ صمبن َب ومًوٍم سيی ي تؼمی وىذ یمسا رخیشٌ  َب ومًوٍفمظ  1َب ومًوٍ

خذیذ تطخیع دَیم. یبدگیشی مجتىوی   ی ومًوٍتب ممذاس تبثغ َذف سا ثشای ایه  ضذٌثشسسی  اوذ ضذٌرخیشٌ  لجالًوٍ  ییَب ومًوٍثب آن  ی ساثغٍ، ضذ

 شووذ یگ یمو  سا ثٍ ػىًان ومبعی دس فضبی اللیذسی دس وظش َب ومًوٍوٍ  3محلیثشاصش يصن داس ي  2َمسبیٍ هیتش هیوضدَبی  ضبمل متذ، َب ومًوٍثش 

 وىىوذ  یماستفبدٌ  َبٍ یفشضومبدیه ثشای ومبیص  ی ذٌیچیپوٍ اص ومبیص  4استذالل مجتىی ثش ضشایظَبی  . ایه مجحث َمچىیه ضبمل متذضًد یم

ٍ   ىذیگً یم ویض 5یبدگیشی تىجلَبی  متذ َب ومًوٍمجتىی ثش َبی  متذ . گبَی ثٍضًد یم خذیوذ ثوٍ   َوبی   صیشا وٍ محبسجبت سا تب دستٍ ثىوذی ومًوو

ثدوبی  َبی خذیوذ   دستٍ ثىذی محلی ي ثٍ عًس خذاگبوٍ ثشای َش یه اص ومًوٍ متذَبایه یب تىجلی  شیتأخ. مضیت ولیذی ایه وًع اوذاصوذ یم تؼًیك

  است.ای  تبثغ َذف ثشای ول فضبی ومًوٍ تخمیه

 معرفی 1.8

ثشای تخمویه تًاثوغ َوذف قمیموی     ای  سبدٌ یَب سيش، محلیثشاصش يصن داس َمسبیٍ ي  هیتش هیوضدمثل  َب ومًوٍیبدگیشی مجتىی ثش َبی  متذ

. صموبوی ووٍ الگوًسیتم ثوب یوه      ضًد یمآمًصضی دس دستشس محذيد َبی  ومًوٍ ی شٌیرخثٍ  َب تمیالگًسممذاس ي گسستٍ ممذاسوذ. یبدگیشی دس ایه 

 خذیوذ موًسد اسوتفبدٌ لوشاس     ی ومًوٍثبصخًاوی ضذٌ ي ثشای دستٍ ثىذی  قبفظٍمطبثٍ اص َبی  اص ومًوٍای  ، مدمًػٍوىذ یمخذیذ ثشخًسد  ی ومًوٍ

امىبن ایدبد تخمویه   ایه وتبة مًسد ثحث لشاس گشفت یبَ فػلي متذَبیی وٍ دس دیگش  َب سيشولیذی ثیه ایه  یَب اختالف. یىی اص شوذیگ یم

خذیذ اسوت   ی ومًوٍاص تبثغ َذف وٍ دس َمسبیگی  محلیفمظ یه تخمیه  َب هیتىىدس يالغ ثسیبسی اص  خذیذ است. ی ومًوٍمىحػش ثٍ فشد َش 

                                                      

1 Instance based learning 
2 Nearest neighbor 
3 Locally weighted regression 
4 Case based reasoning 
5 lazy 



 2 یادگیری ماشین

 

ی اثوغ َوذف  ًت ثوشای . ایه خبغیت وىىذ یوموبس وىذ ایدبد ای  تخمیه خذیذی وٍ ثشای وبس ثش سيی ول فضبی ومًوٍ گبٌ چیَي  دَىذ یمخشيخی 

 مضیت داسد. اوذ سبدٌ محلیامب ثٍ غًست  پیچیذٌ وٍ

فوش   ٍ ثو  َب ومًوٍثٍ وبس ثشد. دس یبدگیشی مجتىی ثش ضشایظ،  َب ومًوٍومبدیه  تش پیچیذٌ یَب صیومبثشای  تًان یمسا ویض  َب ومًوٍمجتىی ثش َبی  متذ

وبسَبیی وظیش  دس. اص استذالل مجتىی ثش ضشایظ ضًد یمثش اسبس َمیه ومبیص ثیبن ویض  "َمسبیٍ"َبی  فشایىذ تؼییه ومًوٍي  ومبیص دادٌومبدیه 

پیچیذٌ ثوب   یثىذ صمبنضشایظ مدبص ثش اسبس ضشایظ لجلی، ي قل مسبئل  ی دسثبسٌ استذاللتحمیك دس یه میض ومه،  ی ديثبسٌ ی استفبدٌرخیشٌ ي 

 ثٍ وبس ثشدٌ ضذٌ است. لجلی ی ضذٌمشتجظ مسبئلی قل  یَب لسمت اص ی استفبدٌ

خذیذ است. ایه اضىبل وبضی اص ایوه قمیموت اسوت ووٍ     َبی  ثبالی دستٍ ثىذی ومًوٍ ی ىٍیَض َب ومًوٍمجتىی ثش  یَب سيش یَب اضىبلیىی اص 

 ییَب هیتىى. ثىبثشایه، ضًد یمیبدگیشی( اودب  َبی  ومًوٍ خذیذ )ثٍ خبی صمبن مًاخٍُ ثبَبی  محبسجبت دس صمبن دستٍ ثىذی ومًوٍ یتمبم جبًیتمش

خذیوذ داسد. اضوىبل   َوبی   لبثل تًخُی دس وم وشدن محبسجبت الص  دس صمبن دستٍ ثىذی ومًوٍ شیتأث  َب ومًوٍ ی ىٍیثُوشدن  1وٍ ثشای فُشست

ومًووٍ دس صموبن ثبصیوبثی     یَب یژگیي، ایه است وٍ تمبمی َمسبیٍ هیتش هیوضد یَب سيش مخػًغبً، َب ومًوٍمجتىی ثش  یَب سيشدي  ثسیبسی اص 

 يالؼوبً ووٍ   ییَب ومًوٍياثستٍ ثبضذ،  َب ومًوٍثسیبس  یَب یژگیي. اگش تبثغ َذف فمظ ثٍ تؼذادی اص ضًد یمآمًصضی مطبثٍ دس وظش گشفتٍ َبی  ومًوٍ

 .صیبد داضتٍ ثبضىذثسیبس  ایه ومًوٍ فبغلٍخذیذ َستىذ ثب  ی ومًوٍمطبثٍ 

 دس صیوش  مختلف ایه الگًسیتم پشوبسثشد مؼشفوی خوًاَیم ووشد.    ی وسخٍسا ثٍ َمشاٌ چىذیه  k-Nearest Neighborدس لسمت ثؼذ الگًسیتم 

 دس موًسد توبثغ َوذف    یا یمًضؼ یَب هیتخمسا وٍ  یا یشیبدگیي متذ  دادثحث ي ثشسسی خًاَذ  مًسد سا محلی يصن داس ثشاصش ثؼذ اص آن لسمت

سا ووٍ پلوی    radial basis ی ضجىٍس داوست. سپ k-Nearest Neighbor یَب تمیالگًستؼمیم  تًان یم، ایه متذ سا وىذ یماسائٍ  صوذ یم

لسمت ثؼذی ثٍ استذالل مجتىی ثوش ضوشایظ،    دس ػػجی سا ثشسسی خًاَیم وشد.َبی  ضجىٍ یَب تمیالگًسي  َب ومًوٍ یٍ یپبخبلت ثیه یبدگیشی ثش 

ایه ثخص ضبمل مثبلی اص ووبسثشد   ، ثحث خًاَذ ضذ.شدیگ یموٍ اص ومبیص ومبدیه ي استىتبج مجتىی ثش داوص لجلی ومه  َب ومًوٍسيضی مجتىی ثش 

متذَبی یبدگیشی  ییَب تیظشفثیه ای  پبیٍ یَب تفبيت، ثبالخشٌ. شدیگ یممُىذسی سا ویض دس ثش  عشاقی ی مسئلٍاستذالل مجتىی ثش ضشایظ دس یه 

 سا ثشسسی خًاَیم وشد. ضًوذ یم ایه وتبة مغشح یَب فػلوًضب وٍ دس دیگش َبی  ي متذ ضًوذ یم تىجل وٍ دس ایه فػل مغشح

 k-Nearest Neighborیادگیری  1.8

ومبعی دس  َب ومًوٍوٍ تمبمی  وىذ یماست. ایه الگًسیتم فشؼ  k-Nearest Neighbor، الگًسیتم َب ومًوٍیبدگیشی مجتىی ثش  متذ هیتش سبدٌ

𝔎ثؼذی  nفضبی 
 

 توش  كیدل. ثٍ ػجبست ضًوذ یم ثب استفبدٌ اص تؼشیف استبوذاسد فبغلٍ اللیذسی تؼشیف ومًوٍیه  َبٍ یَمسب هیتش هیوضدَستىذ.  

 ثب ثشداس صیش ومبیص دادٌ ضًد، xدلخًاٌ  ی ومًوٍایىىٍ َش 

   ( )   ( )     ( )   

 ضًد یموطبن دادٌ  (     ) وٍ ثب    ي     ی ومًوٍثیه دي  ی فبغلٍاست. پس  x ی ومًوٍامیه يیژگی  rی  وطبن دَىذ ( )  آن  وٍ دس

 :ضًد یمثٍ غًست صیش تؼشیف 
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 (     )  √∑(  (  )    (  ))
 

 

   

 

ذ فشؼ وىیم وٍ تبثغ َوذف گسسوتٍ مموذاس    ، تبثغ َذف ممىه است گسستٍ ممذاس یب قمیمی ممذاس ثبضذ. ثیبیی 1َمسبیٍ هیتش هیوضددس یبدگیشی 

تخمیه تبثغ گسستٍ  ثشای k-Nearest Neighberاست. الگًسیتم  +       *محذيد  ی مدمًػٍ Vآن  ، وٍ دس   𝔎  است، 

تخمیىوی اص   (  )̂ وٍ دس خذيل ویض وطوبن دادٌ ضوذٌ اسوت، مموذاس خشيخوی ایوه الگوًسیتم         عًس َمبنضذٌ است. آيسدٌ  8.1ممذاس دس خذيل 

 nearest-1ثگیوشیم الگوًسیتم    1سا  kاست. اگش ممذاس    َبی  َمسبیٍ هیتش هیوضدتبثغ َذف دس ثیه  ممذاس هیتش متذايلاست وٍ  (  ) 

neighbor  تش ثضسياست.( ثشای ممبدیش     یٍ یَمسب هیتش هیوضد   ) دَذ یموسجت  (  )̂ سا ثٍ  (  ) ممذاس k  هیتش متذايلالگًسیتم 

 .دَذ یمَمسبیٍ سا ثٍ ومًوٍ وسجت  هیتش هیوضد kَذف سا میبن  ممذاس تبثغ

 الگًسیتم یبدگیشی:

  ی ومًوٍثشای َش <x,f(x)> ٍی مدمًػٍ، ومًوٍ سا ث training_examples .اضبفٍ وه 

 الگًسیتم دستٍ ثىذی:

 ٍسا ثشای دستٍ ثىذی ثگیش    ی ومًو 

       ،k ٍسا اص    ثٍ  تش هیوضد ی ومًوtraining_examples .پیذا وه 

 ممذاس صیش سا خشيخی ثذٌ

 ̂(  )        
   

∑ (   (  ))

 

   

 

(   ) دس ایه ساثغٍ  (   ) ي دس غیش ایه غًست ثبضذ،  a=bاگش       . 

 .      ثشای تخمیه تبثغ گسستٍ ممذاس  k-Nearest Neighborالگًسیتم  8.1خذيل 
ي توبثغ َوذف ویوض مىغموی اسوت وطوبن        اووذ  یثؼذسا دس قبلتی وٍ ومبط دس فضبی دي  k-Nearest Neighborػملیبت الگًسیتم  8.1ضىل 

ویض دس ضىل وطوبن دادٌ ضوذٌ اسوت. تًخوٍ         ی ومغٍ .اوذ ضذٌدس ضىل وطبن دادٌ  "-"ي  "+"مثجت ي مىفی ثٍ تشتیت ثب َبی  . ومًوٍدَذ یم

 Nearest-5سا مثجوت دسوتٍ ثىوذی خًاَوذ ووشد دس قوبلی ووٍ            ی ومًوٍ Nearest Neighbor-1ل الگًسیتم داسیذ وٍ دس ایه ضى

Neighbor مىفی دستٍ ثىذی خًاَذ وشد. سا آن 
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 .k-Nearest Neighbor 8.1ضىل 
ٍ  Nearest Neighbor-1دس سمت چپ وطبن دادٌ ضذٌ است. الگوًسیتم     خذیذ  ی ومًوٍمثجت ي مىفی ثٍ َمشاٌ یه َبی  اص ومًوٍای  دستٍ  ی ومًوو

. دس سمت ساست ضىل سوغح  وىذ یمَمبن ومًوٍ سا مىفی دستٍ ثىذی  Nearest Neighbor-5دس قبلی وٍ الگًسیتم  وىذ یمخذیذ سا مثجت دستٍ ثىذی 
 ی ضوذٌ وطبن دادٌ  یَب یضلؼوطبن دادٌ ضذٌ است. چىذ  آمًصضیَبی  ٍاص ومًو متًسظ ی مدمًػٍثشای یه  Nearest Neighbor-1تػمیم الگًسیتم 

داخل َش َبی  ومًوٍ Nearest Neighbor-1)دس  دَذ یماست سا وطبن  تش هیوضددیگش َبی  اص ومًوٍ َب آن محذيدٌ ومبعی سا وٍ ومًوٍ ثٍ ،ديس َش ومًوٍ
 محذيدٌ دستٍ ثىذی خًاَىذ ضذ(.آن  ی ومًوٍمحذيدٌ ثش اسبس 

 k-Nearestچیست؟ تًخٍ داسیذ وٍ الگًسیتم  ضًد یمخستدً  k-Nearest Neighborوٍ تًسظ الگًسیتم  Hای  فضبی فشضیٍ عجیؼت

Neighbor َسا وٍ تخمیىی اص  ̂  یٍ یفشضغشیح  گبٌ چیf  َبی  خذیذ سا ثب تًخٍ ثٍ ومًوٍَبی  . ایه الگًسیتم فمظ ومًوٍوىذ یوماست مؼشفی

ثشسسی وشد وٍ تبثغ ضمىی تخمیه صدٌ ضذٌ چیست یب چٍ دستٍ ثىذی ثب ثبثت وگٍ داضته  تًان یم. ثب ایه يخًد، َىًص وىذ یممًخًد دستٍ ثىذی 

سا  Nearest Neighbor-1دستٍ ثىذی الگًسیتم  8.1. ضىل ذآی یم ثٍ الگًسیتم ثذست Xمختلف َبی  ومًوٍ اوتخبةي  آمًصضیَبی  ومًوٍ

. شووذ یگ یمو  سا دس ثش آمًصضی ی ومًوٍَستىذ وٍ َش وذا  یه  ییَب یيخُ. فضبی تػمیم ویض چىذ دَذ یموطبن ای  ی ول فضبی ومًوٍثشای سي

ٍ یوه   شیتوأث  تحوت فمظ  صیَب ومًوٍسا وٍ ای  ، چىذ يخُی محذيدٌآمًصضی ی ومًوٍثشای َش  . وىوذ  یمو سا مطوخع   خبغوىذ  آمًصضوی  ی ومًوو

 آمًصضوی َبی  ومًوٍ ی مدمًػٍ 1ومًداس يسيوًی . ثٍ ایه وًع ومًداس گبَی ايلبتتشوذ هیوضددیگشی  ی ومًوٍخبسج َش چىذ يخُی ثٍ َبی  ومًوٍ

 .ىذیگً یم ویض

. ثوشای ایوه تؼمویم ووبفی اسوت ووٍ ثوٍ خوبی         بثوذ ی یمو  تًاثغ َذف پیًستٍ ممذاس تؼمویم  ٍثٍ سبدگی ث k-Nearest Neighborالگًسیتم 

، ثوشای تخمویه توبثغ َوذف قمیموی مموذاس       توش  كیو دلَمسوبیٍ اسوتفبدٌ وىویم. ثوٍ ػجوبست       ی ومًوٍ kتبثغ َذف اص میبوگیه ممذاس  هیتش متذايل

  𝔎  𝔎 الگًسیتم ثبال سا ثب ػجبست صیش خبیگضیه وىیم.آخش  وبفی است وٍ خظ 

 ̂(  )  
∑  (  )

 
   

 
                                                            (   ) 

                                                      

1 Voronoi diagram 
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 Distance-Weighted Nearest Neighborالگوریتم  1.2.8

ٍ َمسبیٍ ثش اسوبس   ی ومًوٍ kثب اضبفٍ وشدن يصن ثٍ  تًان یمسا  k-Nearest Neighborالگًسیتم  ٍ اص  بَو  آن ی فبغول ثُجوًد      ی ومًوو

سا متىبسوت   َبٍ یَمسبسای َش یه اص  شیتأث ضانیم میتًاو یم، صوذ یم وٍ تًاثغ گسستٍ ممذاس سا تخمیه 8.1ثخطیذ. ثشای مثبل، دس الگًسیتم خذيل 

 اػمبل وشد،الگًسیتم ثٍ ػجبست صیش آخش  ثب تجذیل خظ تًان یمتبثیش دَیم. ایه تغییش سا    ضبن اص  ثب ػىس فبغلٍ

 ̂(  )        
   

∑   (   (  ))

 

   

                                     (   ) 

 دس ایه ساثغٍ داسیم،

   
 

 (     )
                                                          (   ) 

(     ) مسبيی است، ممذاس     آمًصضی ی ومًوٍثب     ی ومًوٍدس مًالؼی وٍ 
 

سا ثوٍ   (  ) غفش خًاَذ ضذ، دس چىیه ضشایغی ممذاس  

 .میوى یمسا اوتخبة  َب آن ممذاس َذف هیتش متذايلچىیه ضشایغی سا داضتىذ  آمًصضی ی ومًوٍ، اگش چىذیه میدَ یم وسجت (  )̂ 

 صیش ثُجًد روش ضذٌ سا اػمبل وشد، ی ساثغٍالگًسیتم ثٍ آخش  ثٍ َمیه تشتیت ثب ػًؼ وشدن سغش تًان یمثشای تًاثغ قمیمی ممذاس ویض 

 ̂(  )  
∑    (  )

 
   

∑   
 
   

                                                     (   ) 

 وىذ یمممذاس وسش سا وشمبل  8.4 ی ساثغٍاست. تًخٍ داضتٍ ثبضیذ وٍ ممذاس مخشج  8.3 ی ساثغٍَمبن ومیت تؼشیف ضذٌ دس    دس ایه ساثغٍ ویض 

(  ) داضتٍ ثبضیم َب    )ثشای مثبل اگش ثشای تمبمی  (  )̂ وٍ  دَذ یم، ایه مخشج ثٍ مب اعمیىبن      .) 

 خذیذ سا دس وظش ی ومًوٍثٍ  تش هیوضد ی ومغٍ kمظ وٍ دس ثبال روش ضذ ف k-Nearest Neighborالگًسیتم َبی  تًخٍ داسیذ وٍ تمبمی وسخٍ

ثسویبس  َوبی   ضشسی وخًاَذ داضت، صیشا وٍ ومًوٍ   ثش  آمًصضیَبی  ول ومًوٍ شیتأث گشفتهدس وظش  يالؼبً. ثب اضبفٍ وشدن ػبمل يصن، شوذیگ یم

خًاَوذ ضوذ. متوذی ووٍ اص     تش  مب وىذ ی وىىذٌخًاَىذ داضت. تىُب اثش مىفی ایه تغییش ایه است وٍ دستٍ ثىذی  (  )̂ ثسیبس ومی ثش  شیتأث ديس

 سا دس وظوش  َوب ٍ یَمسب هیتش هیوضدوٍ فمظ  ییمتذَبي  وبمىذ یم 1سا متذ خُبوی وىذ یمخذیذ استفبدٌ َبی  ثشای دستٍ ثىذی ومًوٍ َب ومًوٍتمبمی 

 .ضًد یمتجذیل  (Shepard 1968)ثٍ یه متذ خُبوی الگًسیتم یبدگیشی ثٍ متذ  8.4. ثب تغییش لبوًن وبمىذ یم 2محلیَبی  متذ شوذیگ یم

 k-Nearest Neighborنکاتی در مورد الگوریتم  1.2.2

متذ استمشایی ثسیبس مًثشی است وٍ دس ثسیبسی اص مسوبئل ووبسثشدی موًسد     Distance-weighted k-Nearest Neighborالگًسیتم 

 ی اووذاصٌ ثوٍ   آمًصضوی َوبی   دادٌ ی مدمًػٍي صمبوی وٍ قسبس ویست خغب داس  آمًصضیَبی  . ایه الگًسیتم وسجت ثٍ دادٌشدیگ یماستفبدٌ لشاس 

                                                      

1 global method 
2 local method 
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اثوش   تًاووذ  یمو ، الگوًسیتم    وضدیه  یٍ یَمسب ی ومًوٍ kه يصن داس وبفی ثضسي ثبضذ ثسیبس مًثش است. تًخٍ داضتٍ ثبضیذ وٍ ثب گشفته میبوگی

 سا ثشعشف وىذ. آمًصضیخغب داس َبی  دادٌ

. ضوًد  یمو ثٍ ساقتی مطوخع   8.1خذیذ ثب تًخٍ ثٍ ضىل َبی  چیست؟ ثبیبس دستٍ ثىذی ومًوٍ k-Nearest Neighborثبیبس استمشایی 

ٍ   َبی  ثسیبس ضجیٍ دستٍ ثىذی ومًوٍ    ی ومًوٍوٍ دستٍ ثىذی  وىذ یمثبیبس استمشایی ایه الگًسیتم ایه است وٍ فشؼ  آن  دیگوش وضدیوه ثو

 است.

 یَوب  یژگو یيثب تًخٍ ثٍ تموبمی   َب ومًوٍثیه  ی فبغلٍایه است وٍ  k-Nearest Neighborالگًسیتم  ی استفبدٌیه اص مطىالت وبسثشدی 

یوبدگیشی   یَوب  سوتم یسدیگوش چوًن   َوبی   فضبی اللیذسی(. ایه سفتبس الگًسیتم ثب متذَبی  مثبل، تمبمی محًس دس ایه) ضًد یممحبسجٍ  َب ومًوٍ

-kایه مًضًع، وبسثشد  شیتأث دسناست. ثشای  متفبيت ثشوذ یم سا دس سبخت فشضیٍ ثٍ وبس َب یژگیيلًاویه ي یبدگیشی دسختی وٍ فمظ تؼذادی اص 

Nearest Neighbor ٍدس ذیو شیثگ وظوش داسووذ سا دس   شیتأث َذفيیژگی ثش دستٍ ثىذی تبثغ  2فمظ  َب ومًوٍيیژگی  22وٍ اص ای  سا دس مسئل .

ثؼذی ثسیبس ديس اص َم ثبضىذ. قبغل ایىىٍ متوذ   22وضدیه ثٍ َم است ممىه است دس فضبی  ضبن یژگیيوٍ ایه دي  ییَب ومًوٍچىیه ضشایغی، 

ٍ ، موب سا گموشاٌ خًاَوذ ووشد.     شدیو گ یمو يیژگی سا دس وظش  22، وٍ ول k-Nearest Neighborثٍ وبس گشفتٍ ضذٌ دس  ی سبدٌ ثویه   ی فبغول

 دَوذ  یمو ووذ س   صیبدووبمشثًط قبضوش    یَب یژگیي. ایه مطىل، صمبوی وٍ تؼذاد ضًد یموبمشثًط محبسجٍ  یَب یژگیياص  صیبدیاص تؼذاد  َبٍ یَمسب

 وسجت ثٍ ایه مطىل ثٍ ضذت قسبس است. Nearest-neighbor. ضًد یموبمیذٌ  1ثؼضی ايلبت علسم ثؼذ

ٍ ثیه  ی فبغلٍ ی محبسجٍخبلت ممبثلٍ ثب ایه مطىل اػمبل يصن دس  یَب سيشیىی اص  . ایوه تغییوش مثول وطویذن ي فطوشدٌ ووشدن       َبسوت  ومًوو

. میوضان وطوص َوش    ضوًوذ  یم وطیذٌمشثًط  یَب یژگیيَبی  وبمشثًط فطشدٌ ي محًس یَب یژگیيَبی  فضبی اللیذسی است، محًسَبی  محًس

    ی اووذاصٌ امیه محوًس سا ثوٍ   j میخًاَ یم . ثشای مطخع ضذن سيش وبس، فشؼ وىیذ وٍضًد یممطخع  2محًس اص عشیك یه سيش اسصیبثی

د. دي ، تًخٍ تب خغبی يالؼی دستٍ ثىذی الگًسیتم یبدگیشی میىیمم ضً ضًوذ یم عًسی اوتخبة        ثىطیم )ضشة وىیم(، دس ایه سيش 

ٍ یصممىه اوتخبة یوه   یَب تمیالگًسيسد. ثىبثشایه، یىی اص آثب استفبدٌ اص اسصیبثی ثذست  تًان یمداضتٍ ثبضیذ وٍ ایه خغبی يالؼی سا   ی شمدمًػو

میىویمم   َوب  ومًوٍ یٍ یثمثٍ غًستی است وٍ خغب سا ثشای         ي مطخع وشدن  آمًصضیَبی  مًخًد ثشای ومًوٍَبی  تػبدفی اص دادٌ

 k-Nearestثشای ثُیىوٍ ووشدن ووبسایی     محًسَب. ایه فشایىذ وطیذن ضًوذ یم تش كیدل َب يصنتىشاس ایه فشایىذ تخمیه ایه  چىذیه ثبس وىذ. ثب

Neighbor  وىذ یموبمشثًط ایدبد  یَب یژگیي شیتأث وشدنمىبویسمی ثشای وم. 

دس متوذ لجلوی اسوت.       است. ایه وبس مطوبثٍ غوفش ووشدن مموذاس     ای  وبمشثًط اص فضبی ومًوٍ یَب یژگیيدیگش قزف تش  سيش خبیگضیه مًثش

(Moore and Lee 1994) ٌَبی  وبسایی متذ ی دسثبسcross-validation  مشثوًط اص   یَب یژگیيدس اوتخبة ٍ  یَوب  یژگو یي ی مدمًػو

سا   leave-one-outي cross-validationمتذَبی  َب آندس ول،  .اوذ وشدٌسا ثشسسی  k-Nearest Neighborمًخًد ثشای الگًسیتم 

تست یه ػضًی  ی مدمًػٍي  ی آمًصضیَب تبیی اص ومًوٍ m-1َبی  ثٍ مدمًػٍ متىبيثبًآمًصضی َبی  تبیی اص ومًوٍ m ی مدمًػٍن آوٍ دس 

، صیشا وٍ ضًد یمثٍ وبس ثشدٌ  k-Nearest Neighborثٍ ساقتی دس  leave-one-out . ایه سيش ضًد یمدس تمب  قبالت ممىه ثشسسی 

 توًان  یمو ثبال سا  یَب سيش تًخٍ داضتٍ ثبضیذ وٍ. الص  ویست یا یاضبفی  َیچ تالش آمًصضی ضًد یم فیتؼش ثبصتست  ی مدمًػٍَش ثبس فمظ 

ٍ استفبدٌ  محًسَباص ضشایجی ثشای تغییش عًل  تًان یمثب ضشیت ثشسسی وشد. ثٍ عًس مطبثٍ  محًسَبثب دیذ تغییش عًل  ای  وشد وٍ دس فضبی ومًوو

                                                      

1 curse of dimensionality 
2 cross-validation 
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 overfit ی ذٌیو پذاقتموبل   میوىو  یم صیبدمؼیبس فبغلٍ  فیتؼش ثبصآصادی الگًسیتم سا ثشای  ی دسخٍثبثت ویست. ثب ایه يخًد، صمبوی وٍ ثب ایه دیذ 

 خیلی متذايل ویست. محًسَبای  . ثىبثشایه، سيش تغییش وبقیٍضًد یم صیبدویض 

وٍ ایه الگًسیتم تمبمی محبسجبت سا ثٍ  اص آودبییقبفظٍ است.  ی ىٍیثُ 1فُشست ثىذی k-Nearest Neighborیىی اص مطىالت وبسثشدی 

ثسویبسی ثوشای   َوبی   متوذ  ،خذیذ الص  ثبضذ ی ومًوٍ، ي ممىه است محبسجبت لبثل تًخُی ثشای َش وىذ یمخذیذ مًوًل  ی ومًوٍصمبن دسیبفت 

. یىوی اص  گوشدد  توش  ساقت َبٍ یَمسب هیتش هیوضد پیذا وشدن ثب َضیىٍ وشدن ممذاسی قبفظٍ آمًصضی ایدبد ضذٌ است تبَبی  فُشست ثىذی ومًوٍ

 دسختی رخیشٌ یَب ثشيدس  َب ومًوٍاست وٍ دس آن   kd-tree (Bentley 1975; Friedman 1977)فُشست ثىذی، متذ َبی  ایه متذ

ٍ داخلوی دسخوت،   َوبی   گشٌ .اوذ ضذٌوضدیه رخیشٌ َبی  گشٌ یب گشٌ مطبثٍ ویض دس َمبنَبی  ي ومًوٍ ضًوذ یم  ثشسسوی سا ثوب     خذیوذ   ی ومًوو

 .فشستىذ یمثٍ سمت ثشي مشثًعٍ  صیَب یژگیي

 در نماد گذاریای  نکته 1.2.2

ػجبسات تخػػوی اسوت ووٍ اص     weighted local regressionي  nearest-neighborَبی  متذ تًضیح اوثش ادثیبت ثٍ وبس سفتٍ دس

 ثبضیذ:آضىب  ثش گشفتٍ ضذٌ است. دس خًاوذن چىیه ادثیبتی ثذ ویست وٍ ثب ػجبسات صیش 2آمبسیمجحث تطخیع الگً 

 یؼىی تخمیه یه تبثغ َذف قمیمی ممذاس. 3ثشاصش 

 ٌخغبی  4ثبلیمبوذ ̂( )  دس تخمیه تبثغ َذف است. ( )  

 ٍثوٍ ػجوبست دیگوش، توبثغ     سيد یم ثٍ وبس آمًصضیَبی  تبثؼی اص فبغلٍ است وٍ ثشای مطخع وشدن يصن َش یه اص ومًوٍ 5تبثغ َست .

 .((     ) )    است وٍ                        Kَستٍ تبثؼی مثل 

 محلیوزن دار  برازش 1.8

داوست.       ی ومًوٍثشای یه  f(x)تخمیىی اص تبثغ َذف  تًان یموٍ دس لسمت لجل تًضیح دادٌ ضذ سا  nearest-neighborسيش 

يصن  ثوشاصش . سبصد یم   اعشاف  ی محذيدٌدس  fتؼمیمی اص ایه الگًسیتم است. ایه الگًسیتم تخمیىی غشیح اص  محلیيصن داس  ثشاصشالگًسیتم 

. وىوذ  یمو اسوتفبدٌ   f محلیثشای ایدبد ایه تخمیه  6داس متىبست ثب فبغلٍ يصن ثٍ غًست َب ومًوٍول  وضدیه یب آمًصضیَبی  اص ومًوٍ محلیداس 

ٍ ثب استفبدٌ اص یه تبثغ خغی، یب یه تبثغ دسخٍ دي، یب یه    ثشای مثبل، ممىه است تبثغ َذف سا دس َمسبیگی اعشاف  ػػوجی چىوذ    ی ضوجى

ٍ    محلی "محلیيصن داس  ثشاصش". ػجبست ثضویمدیگشی تخمیه  غالیٍ، یب َش تبث وضدیوه  َوبی   است صیشا وٍ دستٍ ثىذی فمظ ثب تًخوٍ ثوٍ ومًوو

اسوت   ثشاصشخذیذ اثش داسد،  ی ومًوٍثش دستٍ ثىذی آن  شیتأث ثش آمًصضی ی ومًوٍَش  ی فبغلٍ، يصن داس است صیشا وٍ ضًد یمخذیذ اودب   ی ومًوٍ

 .سيد یم صیشا وٍ ایه سيش دس یبدگیشی تخمیه تًاثغ قمیمی ممذاس ثٍ وبس

                                                      

1 indexing 
2 statistical pattern recognition 
3 Regression 
4 Residual 
5 Kernel function 
6 distance-weighted 
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ٍ    اسوت ووٍ دس اعوشاف     ̂ سبخته تخمیىی مثول   محلیيصن داس  ثشاصش، سيش ولی دس   خذیذ  ی ومًوٍثب داضته  سا  آمًصضوی َوبی   ومًوو

الگًسیتم پوبن خًاَوذ ضوذ صیوشا ووٍ ثوشای َوش         ی قبفظٍاص  ̂ . مطخػبت سيد یم ثٍ وبس (  )̂  ی محبسجٍثپًضبوذ. سپس ایه تخمیه ثشای 

 خذیذی سبختٍ ضًد. محلیخذیذ ثبیذ تخمیه  ی ومًوٍ

 محلیوسن دار خطی  بزاسش 1.2.8

 ،وىذ یمصیش استفبدٌ  فش  ولیاص تبثؼی خغی ثٍ    دس اعشاف  fثشای تخمیه  یا یمحليصن داس  ثشاصشقبلتی سا فشؼ وىیذ وٍ 

 ̂( )         ( )        ( ) 

 است. x ی ومًوٍامیه يیژگی i ی دَىذٌوطبن  ( )  مثل لجل، دس ایه ساثغٍ ویض 

ثشای میىویمم ووشدن خغوب ثوش سيی             مثل ضیت وضيل گفتٍ ضذ، ضشایت مىبست  ییمتذَبدس مًسد  4وٍ دس فػل آوچٍ  ثب تًخٍ ثٍ

خغوبی تؼشیوف ضوذٌ سا ثوشای تموبمی      خُبوی تبثغ َذف ثوًد، ثىوبثشایه،    مب ثٍ تخمیه ی ػاللٍ 4. دس فػل ضًد یماستفبدٌ  آمًصضیَبی  ومًوٍ

 تؼشیف وشدیم، Dَبی  ومًوٍ

  
 

 
∑ ( ( )   ̂( ))

 

   

                                                         (   ) 

 ثٍ لبوًن ضیت وضيل صیش سسیذیم،آن  وٍ ثب

𝛥    ∑ ( ( )   ̂( ))   ( )

   

                                                   (   ) 

  گوزاسی ایوه فػول سوبصگبسی داضوتٍ ثبضوذ )ثوشای مثوبل،         ومبدثبثت یبدگیشی است. دس ایىدب لبوًن ديثبسٌ اسائٍ ضذٌ تب ثب  ηدس ایه ساثغٍ 

 ( )    ̂( )      ( ).) 

سا  Eداضتٍ ثبضذ؟ ساٌ قل سبدٌ ایه است وٍ خغبی  محلیایه لبوًن سا عًسی تغییش داد تب ثٍ خبی تخمیىی خُبوی، تخمیىی  تًان یمقبل چگًوٍ 

ضذٌ. تًخوٍ داضوتٍ ثبضویذ    آيسدٌ  داضتٍ ثبضذ. سٍ سيش مختلف اػمبل ایه تغییش دس صیش محلیَبی  عًسی تؼشیف وىیم تب تبویذ ثیطتشی ثش ومًوٍ

 .(  )  میسیوً یم است    خذیذ  ی ومًوٍایه خغب تبثؼی اص ثشای تبویذ ثش ایىىٍ 

  میىیمم وشدن مشثغ خغبی ثیهk ٍتش هیوضد ی ومًو 

  (  )  
 

 
∑ ( ( )   ̂( ))

 

                      

 

  ثب ایه تفبيت وٍ ثب افضایص فبغلٍ ثش اسبس توبثؼی وضيلوی مثول    َب ومًوٍمیىیمم وشدن مشثغ خغب ثشای ول ،K  شیتوأث  ٍ ومتوش   َوب  ومًوو

 ،ضًد یم

  (  )  
 

 
∑ ( ( )   ̂( ))

 

 ( (    ))
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 تشویجی اص دي سيش ايل 

   
 

 
∑ ( ( )   ̂( ))

 

 ( (    ))

                      

 

خًاَىوذ داضوت. ثوب ایوه يخوًد، ایوه سيش          اثشی ثش دستٍ ثىوذی   َب ومًوٍتمبمی آن  صیشا وٍ دستؼشیف خغب ثبضذ،  هیجبتشیصدي  ضبیذ سيش 

ٍ یَض. سيش سً  ووٍ ثویه دي سيش ايل اسوت،    بثىذی یم ثٍ عًس خغی افضایص آمًصضیَبی  محبسجبتی الص  داسد وٍ ثب افضایص تؼذاد ومًوٍ  ی ىو

 .شدیگ یمسا دس وظش  تش هیوضد یٍ یَمسب kداسد؛ ایه سيش فمظ  آمًصضیَبی  محبسجبتی مستمل اص تؼذاد ول ومًوٍ

 (:8.1)تمشیه  ذیآ یم اگش سيش سً  سا اوتخبة وىیم لبوًن ضیت وضيل ثٍ غًست صیش ثذست

𝛥    ∑  ( (    )) ( ( )   ̂( ))   ( )

                      

                (   ) 

ٍ تًخٍ داضتٍ ثبضیذ وٍ تىُب تفبيت ثویه ایوه لوبوًن خذیوذ ي لوبوًن لجول دس        دس مموذاس   آمًصضوی ایوه اسوت ووٍ يصن َوش ومًووٍ       8.6 ی ساثغو

َ  یم . دس يالغ اگشضًد یممحبسجٍ  تش هیوضد ی ومًوٍ kضشة ضذٌ است ي خغب ویض فمظ سيی  ((    ) )  اص تًاثوغ خغوی ثوشای     میخوًا

مًثش تشی ویض يخًد داسد تب مسئلٍ سا اص ساٌ مستمیم ثوشای  َبی  استفبدٌ وىیم، متذ آمًصضیَبی  ثبثتی اص ومًوٍ ی ستٍدتخمیه تبثغ َذف ثش سيی 

 .اوذ دادٌاودب   متذَبسيی اوًاع ایه وًع  یا یثشسس (Bishop 1995)ي  (Atkeson 1997a)قل وىیم.       ضشایت آيسدن  ثذست

 محلیوسن دار  بزاسشنکاتی در مورد  1.2.2

عیوف   ، ضوبمل محلوی يصن داس  ثوشاصش ثشسسی وشدیم. ادثیبت    خذیذ  ی ومًوٍسا ثب استفبدٌ اص تبثؼی خغی دس َمسبیگی  fدس ثبال تخمیه تبثغ 

 محلوی تمشیوت  َوبی   ، ي َمچىیه عیف يسیؼی اص متذاست آمًصضیَبی  ومًوٍ ی فبغلٍخبیگضیه ثشای يصن دَی ثش اسبس َبی  يسیؼی اص متذ

توش   . ثٍ دي دلیل اص تًاثغ پیچیوذٌ ضًد یمثشای تبثغ َذف مًخًد است. دس اوثش مًاسد، تبثغ َذف ثب یه تبثغ ثبثت، خغی ي یب دسخٍ دي تخمیه صدٌ 

َوذف سا  سبدٌ تبثغ  یَب هیتخم( ایه 2است ي ) صیبدخذیذ ثٍ ضذت َبی  ثشای ومًوٍتش  سبصگبس وشدن تًاثغ پیچیذٌ ی ىٍیَض( 1: )ضًد یوماستفبدٌ 

 .وىىذ یمخیلی خًة مذل سبصی ای  دس یه محذيدٌ وًچه اص فضبی ومًوٍ

 شعاعیای  توابع پایه 1.8

ٍ     َبی  ي ضجىٍ محلیيصن داس  ثشاصشتخمیه تًاثغ وٍ ثسیبس مطبثٍ  یَب سيشیىی اص  اسوت   1ضوؼبػی ای  ػػجی اسوت یوبدگیشی ثوب تًاثوغ پبیو

(Powell 1987; Broomhead and Lowe 1988; Moody and Darken 1989) ضذٌ توبثؼی   گشفتٍ بدی. دس ایه سيش تبثغ

 ثٍ فش  صیش است.

 ̂( )     ∑     ( (    ))

 

   

                                              (   ) 

                                                      

1 Radial basis functions 
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ثوبثتی اسوت ووٍ     kدس ایىدوب   .بثوذ ی یم وبَص (    )  ثب افضایص ((    ) )  آن  است وٍ دس Xاص ای  ومًوٍ   دس ایه ساثغٍ َش 

َش یه اص ایه  شیتأثثبضذ،  fاص  یا یخُبوتخمیىی  ( )̂ . قتی اگش وىذ یممطمًل سا مطخع  ی َستٍي تؼذاد تًاثغ  ضًد یمتًسظ وبسثش تؼییه 

( ثب میوبوگیه  5.4سا تبثغ گًسی )خذيل  ((    ) )  تبثغ  مؼمًالً. ضًد یممحذيد     ی ومغٍوضدیه ثٍ  ی مىغمٍ ثٍ ((    ) )  

𝜎ي ياسیبوس    
 

 
 گیشوذ. می دس وظش 

  ( (    ))   

 

 𝜎 

   (    )

 

ٍ  تبثؼیاست فش   آمذٌ ویض (Harman 1990)وٍ دس  عًس َمبن. میوى یمگًسی  ی َستٍدس ایىدب ثحث مبن سا محذيد ثٍ چىیه تًاثغ   ی ساثغو

𝜎 ي تغییشثٍ میضان الص   kثب افضایص  تًاوذ یم 8.8
 

  َش تبثؼی سا تخمیه ثضوذ. ،دس َش یه اص ایه تًاثغ ثٍ عًس دلخًاٌ 

سا  ((    ) )  ايل ممبدیش مختلوف   یٍ یالآن  داوست وٍ دس ٍیال دي ی ضجىٍمطبثٍ یه  تًان یماست سا  آمذٌ 8.8 ی ساثغٍتبثؼی وٍ دس 

وطوبن دادٌ   8.2دس ضىل  (RBF)ضؼبع ای  . مثبلی اص تبثغ پبیٍوىذ یمدي  تشویجی خغی اص ایه ممبدیش خشيخی سا ایدبد  یٍ یالي  وىذ یممحبسجٍ 

 ضذٌ است.

 

 ضؼبػی.ای  پبیٍ ی ضجىٍتبثغ  8.2ضىل 
غفش  جبًیتمشفؼبلیت  تبثغ وضدیه وجبضذ ممذاس   ثٍ  x. ثىبثشایه، اگش ممذاس وىذ یم است محبسجٍ   سا وٍ گًسی ثب میبوگیه  1فؼبلیت تبثغ َش ياقذ پىُبن یه

ٍ . ثب يخًد ایىىٍ ضىل وطبن دادٌ ضذٌ فمظ یه خشيخی داسد، امب استپىُبن  یٍ یال فؼبلیت تًاثغخًاَذ ثًد. َش ياقذ خشيخی تشویجی خغی اص  سا  ییَوب  ضوجى
 سبخت وٍ چىذیه خشيخی داضتٍ ثبضىذ. تًان یم

                                                      

1 Activation function 
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مؼلً   kپىُبن َبی  . اثتذا تؼذاد ياقذضًد یمدادٌ آمًصش ای  مشقلٍ 2دس فشایىذی  RBF ی ضجىٍ، آمًصضیَبی  ومًوٍ ی مدمًػٍمؼلً  ثًدن ثب 

𝜎ي    ثب تؼییه ممذاس  u پىُبن ي َش ياقذ
 

 
ثوشای موبوضیمم    8.5خغوبی خُوبوی    ی ساثغٍثب استفبدٌ اص     یَب يصنپس، س .گشدد یم تؼشیف 

، دس ایوه مشقلوٍ تؼیویه ووشدن     اوذ ضذٌ، چًن تًاثغ َستٍ ثبثت وگٍ داضتٍ ضًوذ یم دادٌآمًصش  آمًصضیَبی  ضجىٍ ثش سيی دادٌ 1وشدن تىبست

 ثبضذ. مًثشثسیبس  تًاوذ یم   خغی  یَب يصن

دس وظوش   َوب  سيشئٍ ضذٌ است. یىی اص ایوه  پىُبن یب َمبن تؼذاد تًاثغ َستٍ اسا یٍ یالَبی  خبیگضیه ثسیبسی ثشای تؼییه تؼذاد ياقذ یَب سيش

(  )      ی ومًوٍثشای َش    ثب میبوگیه  یا یگًس ی َستٍگشفته یه تبثغ  ٍ ثشای  تًان یماست.    ایوه تًاثوغ َسوتٍ میوضان      ی َمو

 آمًصضوی َوبی   ثوب دادٌ  RBF ی ضجىٍایه سيش تىبست وبمل  یَب تیمضسا مسبيی گشفت(. یىی اص  َب بوسیياسپُىبی یىسبوی سا دس وظش گشفت )

تًاثغ گًسی سا عًسی تشویت وشد         ثب تؼییه مىبست ای  ومًوٍ m آمًصضیدلخًاٌ  ی دستٍثشای َش  تًان یماست. ثٍ ػجبست دیگش، 

(  )     َبی  وٍ ثشای تمبمی ومًوٍ ( )̂ داضتٍ ثبضیم،      (  ). 

ووٍ   یصموبو  مخػًغوبً ومتش است. ایه سيش   آمًصضیَبی  اص تؼذاد ومًوٍ تؼذادضبناست وٍ ای  تًاثغ َستٍ اصای  ، اوتخبة مدمًػٍسيش دي 

ٍ    یتًصیغ یىىًاخت تًاوىذ یمتًاثغ َستٍ  مشاوض. است اص سيش ايلتش  ثسیبس مًثش است صیبد آمًصضیَبی  تؼذاد ومًوٍ  Xای  ثوش سيی فضوبی ومًوو

وٍ خًد  یصمبو مؼمًالًپخص وىیم، ای  یب دس ممبثل، ممىه است ثخًاَیم مشاوض تًاثغ َستٍ سا ثٍ عًس غیش یىىًاخت دس فضبی ومًوٍ ثبضذ. داضتٍ

مشاوض تًاثغ  تًان یم. دس چىیه ضشایغی شدیگ یممًسد استفبدٌ لشاس  چىیه سيش داسوذای  آمًصضی تًصیغ غیش یىىًاخت دس فضبی ومًوٍَبی  ومًوٍ

یوب   .میوىو  یمومًوٍ ثشداسی  َب ومًوٍآمًصضی لشاس داد، ثب ایه وبس اص تًصیغ اقتمبل قبوم ثش تًصیغ َبی  تػبدفی اص ومًوٍای  یش مدمًػٍَستٍ سا ص

سا  ثٍ ایه غًستمىبن تًاثغ َستٍ  تؼییه وذا  سا دس وظش ثگیشیم.ثب مشوض َش ای  سا تطخیع دادٌ ي تبثغ َستٍ 2َب ومًوٍَبی  ممىه است خًضٍ

 صوىوذ  یمو تخمویه  تشویجی اص تًاثغ گًسوی   سا ثبآمًصضی )ي وٍ ممبدیش َذفطبن( َبی  وٍ ثب ومًوٍ 3خًضٍ یبثی یَب تمیالگًسثب استفبدٌ اص  تًان یم

َبی  تبثغ گًسی ثشای تىبست ثُیىٍ ثب ومًوٍ kثشسسی ضذ، الگًسیتمی ثشای پیذا وشدن تشویجی اص  6.12.1، وٍ دس ثخص EM. الگًسیتم اودب  داد

ٍ  ی مطوبَذٌ ووٍ اقتموبل    ضًوذ یم عًسی اوتخبة َب هیبوگیم، EM. دس الگًسیتم وىذ یممطبَذٌ ضذٌ سا اسائٍ  ثوٍ ضوشط داضوته       َوبی   ومًوو

خًضوٍ یوبثی دسگیوش    َوبی   دس محبسجبت مشاوض تًاثغ َستٍ دس متوذ  (  ) تبثغ َذف  ممبدیش تخمیىی قذاوثش ضًد. تًخٍ داسیذ وٍ یَب هیبوگیم

 خشيخی است. یٍ یال یَب يصندس ایه قبلت مطخع وشدن  (  ) ممبدیش تبثغ َذف  شیتأثتىُب  ي ضًد یوم

. مموذاس  وىىوذ  یمو محلی ثشای تبثغ َذف ایدوبد   ی َستٍضؼبػی، تخمیىی خُبوی ثب تشویت خغی تًاثغ ای  تًاثغ پبیٍَبی  ثٍ عًس خالغٍ، ضجىٍ

ٍ  x ی ومًوٍ وٍتًاثغ َستٍ فمظ صمبوی وبچیض ویست  ٍ  َوبی   دس وبقیٍ تؼشیف ضذٌ ثب مشوض ي ػشؼ ثبضذ. ثىبثشایه ثٍ ضوجى ضوؼبػی  ای  تًاثوغ پبیو

ایه است وٍ  RBFَبی  ولیذی ضجىٍ یَب تیمضتخمیه محلی اص تبثغ َذف وگبٌ وشد. یىی اص  صیبدیثٍ دیذ تشویت خغی َمًاس تؼذاد  تًان یم

 اص ایه سي اسوت آمًصش داد. ایه قمیمت  Backpropagationثب الگًسیتم  feedforwardَبی  اص ضجىٍ تش ساقت تًان یمسا  َب ضجىٍایه 

 .ضًوذ یم ثٍ عًس خذاگبوٍ آمًصش دادٌ RBFَبی  ايل ي الیٍ دي  ضجىٍ یٍ یالوٍ 

                                                      

1 fitness 
2 prototypical clusters of instances 
3 clustering algorithms 
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 استذالل مبتنی بر شرایط 1.8

 متوذَب دس سٍ يیژگی ولیذی مطتشوىذ. اثتذا ایىىوٍ ایوه    محلیيصن داس  ثشاصشي  k-Nearest Neighborمثل  1مجتىی ثش ضشایظ یَب سيش

ٍ . دي  ایىىوٍ  وىىوذ  یمو مًوًل  ضًد یمخذیذ اسائٍ  ی ومًوٍسا ثٍ صمبوی وٍ یه  آمًصضیَبی  ، ثذیه مؼىب وٍ تؼمیم ثش سيی ومًو2ٍتىجلىذ  ی ومًوو

ثوٍ ضوىل    َب ومًوٍ ٍوذاسوذ. سً  ایىىٍ ثوبسی خذیذ  ی ومًوٍمتفبيت ثب َبی  ي ثب ومًوٍ وىىذ یممطبثٍ دستٍ ثىذی َبی  خذیذ سا ثش اسبس ومًوٍ

مطوبثٍ دي متوذ    سوً   يیژگی دس سا داسد، امب دي يیژگی ايل 3 (CBR) . استذالل مجتىی ثش ضشایظوىىذ یمثؼذی اللیذسی وگبٌ  nومبعی دس فضبی 

َسوتىذ.  تش  مطبثٍ ویض استبداوٍَبی  استخشاج ومًوٍَبی  ي متذ ضًوذ یم ومبیص دادٌ تش یغىثب تًضیحبتی  َب ومًوٍ مؼمًالً، CBRویست. دس  لجلی

CBR لجلوی   یَب یعشاقاص ای  دادٌپبیگبٌ  اسبس ثشمىبویىی  لغؼبت مفًُمی دس مسبئلی چًن عشاقی(Sycara et al. 1992) ،   اسوتذالل

 تیو تشو ثوبص ديثبسٌ ي  ی استفبدٌي قل مسبئل ثشوبمٍ سیضی ثش اسبس ، (Ashley 1990) لجلی  یَب قىمثش اسبس  پشيوذٌ َبی لبوًوی ی دسثبسٌ

 ثٍ وبس گشفتٍ ضذٌ است. (Veloso 1992) لجلی مسبئل مطبثٍ یَب قل

ل اص اسوتذال  CADET (Sycara et al. 1992)ثیبییذ ثحث سا ثب مغشح وشدن یه فش  ولی اص مسبئل مجتىی ثش ضشایظ ضشيع وىیم. سیسوتم  

ثوب قوذيد   ای  ایه سیستم اص پبیگبٌ دادٌ .وىذ یماستفبدٌ  آة مجتىی ثش ضشایظ ثشای َمىبسی دس عشاقی مفًُمی لغؼبت مىبویىی سبدٌ چًن ضیش

ٍ . َوش  وىذ یمعشاقی خذیذ استفبدٌ  ی مسئلٍ یَب تیخبغثشای پیطىُبد دادن عشاقی مفًُمی متىبست ثب  لجلی عشاقی لغؼٍ عشاقی 75  ی ومًوو

تًغیف ضذٌ است. مسبئل عشاقی خذیذ مؼلً  وشدن سوبختبس   َب تیلبثلآة( ثب دي يیژگی سبختبس ي  ی لًلٍرخیشٌ ضذٌ دس قبفظٍ )ثشای مثبل، یه 

ٍ ثبالیی ضىل تًغیف یوه   ی مٍیووطبن دادٌ ضذٌ است.  8.3الص  خًاَذ ثًد. ایه تؼشیف مسئلٍ دس ضىل  یَب تیلبثل داوستهثب  رخیوشٌ   ی ومًوو

ي دموبی يسيدی ي خشيخوی    آة یَوب  بنیو خشایه لغؼٍ ثب سياثظ ثویه   یَب تیلبثل. دَذ یمسا وطبن  4لضى Tل اتػب ی لًلٍضذٌ دس قبفظٍ ثٍ وب  

دس سمت ساست ػالمت + ثٍ ایه مؼىبست وٍ متغیش دس سمت اوتُبی پیىبن ثب افضایص متغیوش سومت    َب تیلبثلدس ومبیص  ومبیص دادٌ ضذٌ است.

. ثٍ عًس مطبثٍ، ػالمت بثذی یم افضایص   يسيدی  آة ثب افضایص خشیبن    خشيخی آة اثتذای پیىبن افضایص خًاَذ یبفت. ثشای مثبل، خشیبن

 سا آة سفتوبس الص  ثوشای ووًػی ضویش     َوب  تیلبثلایه وًع  .بثذی یم ثٍ ایه مؼىبست وٍ متغیش اوتُبی پیىبن ثب افضایص متغیش اثتذای پیىبن وبَص –

خشیوبن تشویجوی خشيخوی ضویش سا وطوبن         ثوٍ ضویش ي    گش  آة خشیبن   ي  سشد آة خشیبن ی دَىذٌوطبن    . دس ایىدب وىذ یممطخع 

   خشيخی ضویش ي   آة سیگىبل وىتشل دمبی   . متغیش دَىذ یمي تشویجی سا وطبن  گش ، سشد آة دمبی   ي    ي    . ثٍ عًس مطبثٍ دَذ یم

، ي ثٍ عًس غیش مسوتمیم  گزاسوذ یم شیتأث    ي    یَب بنیخشثش    ي     یَب وىتشلسیگىبل وىتشل خشیبن خشيخی ضیش است. تًخٍ داسیذ وٍ 

 داسوذ. شیتأث   ضیش  آة ي دمبی خشيخی   ثش خشیبن 

ٍ  گوشدد  یم مطبثٍ یَب تیلبثلثب  ییَب ومًوٍخًد ثٍ دوجبل  ی دادٌدس پبیگبٌ  CADETثب مؼلً  ثًدن لبثلیت اوتظبسی عشاقی خذیذ،  ای  . اگوش ومًوو

اص َمبن عشاقی ثشای قل مسئلٍ استفبدٌ وشد، پوس عشاقوی ومًووٍ ثوٍ ػىوًان ساٌ قول        تًان یملبثلیت اوتظبسی َمبَىگی داضت، پس  ثب مبًیدل

سا ووٍ گوشاف    ییَوب  قبلوت  CADETاوتظوبسی يخوًد وذاضوت     یَوب  تیو لبثل ثب مبًیدللبثلیت ای  . اگش َیچ ومًوٍضًد یمپیطىُبدی سیستم اسائٍ 

ضىل ثب یىی  Tاتػبل  یَب تیلبثل 8.3ثشای مثبل دس ضىل  ثب لسمتی اص گشاف لبثلیت اوتظبسی تغبثك داضتٍ ثبضذ پیذا خًاَذ وشد. طبنیَب تیلبثل

 ثویه دس گوشاف لبثلیوت    5َمطوىل  ییَوب  گشاف ثٍ دوجبل صیش CADET، تش یولضیش مًسد وظش تغبثك داسد. دس قبلت  یَب تیلبثل یَب گشاف شیصاص 

                                                      

1 Cased-Based 
2 lasy 
3 Cased-Based reasoning 
4 T-junction pipe 
5 isomorphism 
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ػاليٌ ثوش   اص یه عشاقی خبظ تغبثك داضتٍ ثبضذ. یَب لسمتاص یه لبثلیت اوتظبسی ممىه است ثب  ییَب لسمت، ثىبثشایه ممىه است گشدد یم

 یَوب  یعشاقو مؼبدل تغییش دَذ تب ثتًاووذ   یَب تیلبثلثب  ییَب گشافاغلی سا ثشای پیذا وشدن  یَب تیلبثلای  ثٍ عشص استبداوٍ تًاوذ یمایه، سیستم 

لبثلیوت مؼوبدلی    یَوب  گوشاف فیضیىی ثوشای ایدوبد چىویه     شاتیتأثثیطتشی سا وٍ ثب گشاف مؼبدل تغبثك داسوذ پیذا وىذ. ایه سیستم اص داوص ولی 

 وٍ ػجبست وىذ یماستفبدٌ  یا یسیصوًثب. ثشای مثبل، ایه سیستم اص لبوًن وىذ یماستفبدٌ 

 
 
   

 سا ثٍ ػجبست 

 
 
  

 
   

سا پیذا وىیم وٍ  xافضایص ثیبثذ، وبفی است وٍ ومیتی مثل  Bثبیذ ثب افضایص  Aاگش "ثٍ فش  ایىىٍ  تًان یم. ایه لبوًن ثبصوًیسی سا وىذ یمتجذیل 

B  ثب افضایصx  افضایص ثیبثذ يx  ویض ثب افضایصA .دس ایىدب  افضایص ثیبثذx  اوتظبسی  یَب تیلبثلومیتی خُبوی است وٍ ممذاسش دس تغبثك گشاف

اغلی است وٍ ثب ایوه لوبوًن    یَب تیلبثلَمبن   8.3اوتظبسی ضیش دس ضىل  یَب تیلبثلپبیگبٌ دادٌ محذيد است. دس قمیمت گشاف َبی  ثب ومًوٍ

 ثبصوًیسی ضذٌ است.

دس ول، فشایىذ ایدوبد ساٌ   وىبس َم لشاس داد. تًان یماوتظبسی تغبثك داسوذ، عشاقی ولی سا  یَب تیلبثلاص  ییَب گشاف شیصوٍ ثب  ییَب ومًوٍثب ثبصیبثی 

ثبصیبثی ضوذٌ ویوبص ثوٍ    َبی  ثسیبس پیچیذٌ ثبضذ. ایه فشایىذ ممىه است ػاليٌ ثش تشویت ومًوٍ تًاوذ یمثبصیبثی ضذٌ  ی ومًوٍقل وُبیی اص چىذیه 

، ي َب َذفلجلی عشاقی صیش   یَب اوتخبةص لًاویه ايلیٍ ویبص داضتٍ ثبضذ. َمچىیه ممىه است ویبص ثٍ ثبصگطت ثٍ اص سیستم ا ییَب لسمتعشاقی 

ٍ  یٍ یو تدضثسیبس محذيدی دس تشویت ي  یَب تیلبثل CADETسد وشدن ومًوٍ ثبصیبثی ضذٌ داضتٍ ثبضذ.  متؼبلجبً ثبصیوبثی ضوذٌ داسد ي   َوبی   ومًوو

یوه   CADETویض تًغیف ضذٌ،  (Sycara et al. 1992)وٍ دس  عًس َمبنثىبثشایه دس ایه مشقلٍ اص فشایىذ ثٍ ضذت ثٍ وبسثش ياثستٍ است. 

ی تغییوش  الص  ثشا یَب تمیالگًسمجتىی ثش ضشایظ دس عشاقی مفًُمی است. ایه سیستم  استذالل ی ثبلمًٌسیستم ولی تحمیمبتی ثشای وبيش ومص 

 .ضًد یومايلیٍ ي سسیذن ثٍ عشاقی وُبیی سا ضبمل  یَب یعشاق
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 خذیذ. ی مسئلٍرخیشٌ ضذٌ ي یه  ی ومًوٍیه  8.3ضىل 
ضىل )وٍ دس  Tاتػبل َبی  دس میبن متغیش َب تیومثب ومًداس ياثستگی  َب ییوبسا. دَذ یموطبن  CADET ی دادٌثبالی یه عشاقی خضئی سا دس پبیگبٌ  ی مٍیو

 .دَذ یممؼمًل عشاقی سا وطبن  ی مسئلٍاص ای  پبییه ضىل ومًوٍ ی مٍیومته تًضیح دادٌ ضذٌ( ومبیص دادٌ ضذٌ است. 
ثسیبس مفیوذ ثبضوذ.    تًاوذ یم k-Nearest Neighborچًن َبی  ولی متذ ی مسئلٍي تؼشیف  CADETَبی  ثشسسی تىبظش ثیه تؼشیف مسئلٍ

ٍ  گیوشد  موی دس ثش وىوذ  یمو آمًصضی رخیشٌ ضذٌ گشاف لبثلیت ي سبختبسی وٍ ایه لبثلیت سا ػملی  ی ومًوٍَش  CADETدس  خذیوذ  َوبی   ي ومًوو

لبثلیت ثوٍ ضوىل    یَب گشافثٍ ػىًان فضبی تمبمی  Xسا ثب تؼشیف  CADET ی مسئلٍتؼشیف  تًان یملبثلیت خذیذ َستىذ. ثىبثشایه،  یَب گشاف

ٌ ضوذٌ  شرخیو  ی ومًوٍ. پس َش وىذ یمتجذیل  َب آنلبثلیت سا ثٍ سبختبسَبی ػملی  یَب گشافایه  fومبدگزاسی استبوذاسدمبن ثیبن وشد. تبثغ َذف 

( )    ثٍ فش   فبدٌ اص ایوه سیسوتم ثبیوذ ثوب اسوت      اسوت وموبیص داد.   xوٍ سبختبس ػملی  f(x)ي سبختبس  xثب گشاف لبثلیت  تًان یمسا   

 پیذا وىذ.   سا ثشای لبثلیت اوتظبسی  (  ) آمًصضی یبد ثگیشد تب سبختبس خشيخی َبی  ومًوٍ

-kچوًن   یَوب  تمیالگوًس سا اص  َوب  آناستذالل مجتىی ثوش ضوشایظ سا ووٍ     یَب ستمیساص خًاظ ػمًمی  صیبدیتؼذاد  CADETایه عشح سیستم 

Nearest Neighbor  دَذ یموطبن  دَىذ یمتمییض. 

 ٍلبثلیت دس  یَب گشافسا ممىه است ثب تًضیحبت ومبدیه غىی، مثل  1یب قبالت َب ومًوCADET     ٍومبیص دَیم. ایه سیسوتم ویوض ثو

مطتشن ثیه دي گشاف لبثلیت، ثشای تؼییه تطوبثٍ ثویه    گشاف شیص هیتش ثضسي ی اوذاصٌاللیذسی، مثل  ی فبغلٍمؼیبسی استبوذاسد مطبثٍ 

 ویبص داسد. َب ومًوٍ

  ثبصیبثی ضذٌ اسوتفبدٌ وىویم. ایوه خبغویت مطوبثٍ سيش      َبی  است ثشای ایدبد ساٌ قل خذیذ اص تشویت ومًوٍممىهk-Nearest 

Neighbor  است، دسk-Nearest Neighbor ٍضًد یمخذیذ استفبدٌ  ی ومًوٍمطبثٍ ثشای سبختٍ دستٍ ثىذی َبی  ویض اص ومًو. 

ثب ایه يخًد، ایه فشایىذ دس استذالل مجتىی ثش ضشایظ ممىه است ثسیبس پیچیذٌ ثبضذ ي ویبص ثٍ اسوتذالل مجتىوی ثوش داووص ثوٍ خوبی       

 آمبسی خًاَذ داضت.َبی  متذ

  ی سبدٌ یَب مثبل، استذالل مجتىی ثش داوص ي قل مسئلٍ يخًد داضتٍ ثبضذ.  یىی اص َب ومًوٍوضدیىی ثیه ثبصیبثی  ی ساثغٍممىه است 

لبثلیوت دس   یَوب  گوشاف ثشای ثبصوًیسوی   شاتیتأث ی دسثبسٌ، ایه سیستم اص داوص ولی ضًد یمدیذٌ  CADETچىیه استجبط وضدیىی دس 

اسوتذالل مجتىوی ثوش     ووبمالً ووٍ   اووذ  ضذٌدیگشی ویض عشاقی  یَب ستمیس. وىذ یممطبثٍ استفبدٌ َبی  ومًوٍ وشدن ذایپتالضص ثشای 

                                                      

1 cases 
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ً   ی مسئلٍقل  یَب ستمیسضشایظ سا ثٍ   Anapron (Golding and Rosenbloom .وىىوذ  یمو تجوذیل   1مجتىی ثوش خسوتد

 َستىذ. ییَب ستمیسچىیه  Prodigy/Analogy (Veloso 1992)ي  (1991

دس ان ثب تًضیحبت غىی وسجی ثیوبن ضوذٌ ي ثبصیوبثی ي     َب ومًوٍوٍ  َبست ومًوٍثٍ عًس خالغٍ استذالل مجتىی ثش ضشایظ متذ یبدگیشی مجتىی ثش 

مجتىوی ثوش    اسوتذالل . مطىالت فؼلی ثبضذ خستدًیی قل مسئلٍ لًیخذیذ ياثستٍ ثٍ داوص لجلی ي متذَبی  ی ومًوٍثشای قل  َب ومًوٍتشویت 

مطوبثٍ دس   یَوب  گوشاف  شیو صثوبل،  . مطىل اغلی مؼیوبس تطوخیع تطوبثُبت )ثوشای م    َبست ومًوٍفُشست ثىذی  ی ىٍیثَُبی  ضشایظ ایدبد متذ

ٍ    CBR. صمبوی وٍ سیسوتم  ثبضذ یم خضئی است ی مسئلٍومًوٍ خضئی ثب  ی ساثغٍلبثلیت( وٍ تخمیىی اص  یَب گشاف َوبی   ثوشای اسوتفبدٌ اص ومًوو

ثبصیوبثی ضوذٌ    یَوب  یعشاقو تىٍ  CADETممىه است مطىالت وبضی اص ایه مؼیبس تطبثٍ سا وپًضبوذ. ثشای مثبل دس  وىذ یمثبصیبثی ضذٌ تالش 

 خًاَذ ثًد. دس وول صموبوی ووٍ چىویه اتفوبلی     غیشممىه  ممىه است ثب یىذیگش دس تضبد ثبضذ، ي دس وتیدٍ دیگش تشویت ي سبخت عشاقی سبصگبس

دیگش ای  لٍمًخًد ثگشدد، یب مسئلٍ سا ثٍ متذ قل مسئَبی  دیگشی دس میبن ومًوٍَبی  ي ثٍ دوجبل ومًوٍ طتٍثبصگ تًاوذ یم CBR، سیستم افتذ یم

آمًصضی ثشای ثُجًد مؼیبس تطبثٍ، یب ثوٍ عوًس مؼوبدل، فُشسوت ثىوذی      َبی  ، ومًوٍضًوذ یم صمبوی وٍ چىیه مطىالتی تطخیع دادٌ ياگزاس وىذ.

ثؼوذی ووبمشثًط    یَوب  یثشسسو ، امب ثوش اسوبس   ضًد یمثش اسبس مؼیبسی ثبصیبثی ای  . دس ول صمبوی وٍ ومًوٍضًد یمسبختبس دس پبیگبٌ دادٌ فشاَم 

 سد وىذ. آیىذٌَبی  مؼیبس عًسی ثبصثیىی ضًد وٍ ایه ومًوٍ سا دس خستدً ثبیذ ،ضًد یمتطخیع دادٌ 

 8و کوشا تنبل یها یریادگینکاتی در مورد  1.8

ثوشای   متذَبي استذالل مجتىی ثش ضشایظ. ایه  محلیيصن داس  ثشاصش، k-nearest neighborsدس ایه فػل سٍ متذ تىجل سا ثشسسی وشدیم: 

. َمچىویه  ضوًوذ  یمو  ، تىجول خًاووذٌ  وىىوذ  یمياگزاس  ضًد یمخذیذ اسائٍ  ی ومًوٍسا ثٍ صمبوی وٍ  آمًصضیَبی  ایىىٍ چگًوگی تؼمیم سيی ومًوٍ

سا چًن تؼمیم سا  متذَب. ایه ضًد یمضؼبػی استفبدٌ ای  تًاثغ پبیٍَبی  وٍ ثشای یبدگیشی ضجىٍ ییمتذَبی وشدیم: سسوًضبیی سا ویض ثشَبی  متذ

تؼشیف ضذٌ ثشای تخمیه تبثغ َذف اودوب    یَب يصن، ایه تؼمیم ثب سبختبس ضجىٍ ي میوبم یم وًضب دَىذ یمخذیذ اودب   ی ومًوٍلجل اص مًاخٍُ ثب 

یوبدگیشی وًضوب    یَوب  تمیالگًس( C4.5ي  Backpropagationمؼشفی ضذٌ دس ایه وتبة )مثل،  یَب تمیالگًس. ثٍ ایه تشتیت تمبمی ضًد یم

 َستىذ.

تفبيت چطوم گیوشی داسد؟ ثیبییوذ اثتوذا دي ووًع       شوذیثگ بدی تًاوىذ یموًضب  یَب تمیالگًسآوچٍ  ثب شوذیثگ بدی تًاوىذ یمتىجل  یَب تمیالگًسآوچٍ  یبآ

ياضوحی دس صموبن    یَب تفبيتخذیذ. َبی  ضذٌ ثشای ومًوٍتًلیذ  یَب یثىذتفبيت سا مطخع وىیم: تفبيت دس صمبن محبسجبت ي تفبيت دس دستٍ 

محبسجبت ومتشی الص  داسوذ، امب دس َىگب  آمًصش  تىجل دس عًلَبی  یبدگیشی تىجل ي وًضب يخًد داسد. ثشای مثبل، متذ یَب تمیالگًس ی محبسجٍ

 .دَىذ یماودب   صیبدیخذیذ محبسجبت  ی ومًوٍيیژگی َذف ثشای  یىیث صیپ

وًضب يخوًد داسد. اص ایوه وظوش     یَب تمیالگًستىجل ي  یَب تمیالگًساستمشایی  یَب بسیثبدس  یا یاسبس یَب تفبيتآیب  ایه است وٍ تش یاسبس سؤال

 تىجل ي وًضب يخًد داسد.َبی  صیش ثیه متذ یَب تفبيت

 آمًصضیَبی  تىجل گبَی تػمیم گیشی ثشای چگًوگی تؼمیم ثش سيی دادٌَبی  دس متذ D  ٍاسائٍ ضذٌ ویوض ياثسوتٍ    آمًصضی ی ومًوٍث

 .ضًد یم

                                                      

1 search-based 
2 eager 
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 تخمیه خُوبوی  ضًد یمخذیذ مًاخٍ  ی ومًوٍداضتٍ ثبضىذ، صمبوی وٍ یه متذ وًضب ثب یه  تًاوىذ یوموًضب ایه ياثستگی سا َبی  متذ ،

 سا اودب  دادٌ است.

استفبدٌ وىىوذٌ ایوه    Hیىسبوی مثل ای  اص فضبی فشضیٍ؟ اگش دي یبدگیش وًضب ي تىجل دَذ یملشاس  شیتأث تحتیب ایه تمبیض دلت تؼمیم یبدگیش سا آ

مغوشح ضوذ    لجالًوٍ  محلیيصن داس  ثشاصشتمب  تًاثغ خغی است. اگش اص متذ ای  . ثشای تػًس، فشؼ وىیذ فضبی فشضیٍضًد یمگزاس  شیتأث ضیتمب

ووٍ   وىذ یمسا اوتخبة ای  ایه متذ فشضیٍ آمًصضیَبی  ثشای تؼمیم سي ومًوٍ   خذیذ  ی ومًوٍثشای ایه فضبی فشضیٍ استفبدٌ وىیم، ثشای َش 

، تخمیه خًد سا اص تبثغ َذف لجل وىذ یمتًاثغ خغی استفبدٌ ای  ممبثل، یه یبدگیش وًضب وٍ اص َمبن فضبی فشضیٍ ی ومغٍثبضذ. دس    وضدیه 

ٍ   َبی  تبثغ خغی ومًوٍ. ثىبثشایه یبدگیش وًضب فمظ ثش اسبس یه وىذ یمخذیذ مطخع َبی  اص مًاخٍُ ثب ومًوٍ سا ای  خذیذ ي وول فضوبی ومًوو

مًضوؼی تًاثوغ خغوی     یَوب  ممیىیمصیشا وٍ ثب استفبدٌ اص  وىىذ یمضبملی استفبدٌ ای  تىجل وٍ اص فضبی فشضیٍَبی  متذ پس .وىذ یمدستٍ ثىذی 

دیگوش ویوض   َبی  دیگش ي فضبی فشضیٍَبی  بدگیش. تًخٍ داضتٍ ثبضیذ وٍ ایه ضشایظ ثشای یوىىذ یمثشای تطىیل تخمیىطبن اص تبثغ َذف استفبدٌ 

ٍ ػػجی یبد ثگیوشد، اموب    ی ضجىٍخذیذ یه  ی ومًوٍثشای َش  تًاوذ یم Backpropagationتىجل  ی وسخٍغبدق است. ثشای مثبل   ی وسوخ

 یبد خًاَذ گشفت. َب ومًوٍػػجی ثشای ول  ی ضجىٍ( فمظ یه 4وًضب )فػل  

، دس قبلی وٍ یبدگیش وًضب شدیگ بدیمًضؼی تبثغ َذف سا  یَب هیتخمثب تشویت  تًاوذ یمولیذی دس پبساگشاف ثبال ایه است وٍ یبدگیش تىجل  ی وىتٍ

. ایه تفبيت ثیه یبدگیشی وًضب ي تىجل ثٍ تفبيت ثویه تخمویه مًضوؼی ي    شدیگ یمیبد  آمًصضیَبی  فمظ یه تخمیه خُبوی سا ثب تًخٍ ثٍ ومًوٍ

 .گشدد یم بثغ َذف ثشخُبوی ت

است.  ییمتذَبتالضی ثشای دست یبثی ثٍ چىیه  RBFَبی  مًضؼی استفبدٌ وىذ؟ ضجىٍ یَب هیتخموًضبیی سبخت وٍ اص َبی  متذ تًان یمیب آ

ٍ ، ثب ایه يخًد، یوه  وىىذ یموٍ مب ثشسسی وشدیم تخمیه خُبوی اص تبثغ َذف سا دس صمبن یبدگیشی ایدبد  RBFیبدگیشی َبی  متذ  RBF ی ضوجى

ٍ ثبیذ لجول اص مًاخُوٍ ثوب     RBF. امب چًن یبدگیشی وىذ یممًضؼی ثیبن  ی َستٍایه تبثغ خُبوی سا ثٍ غًست تشویت خغی چىذیه تبثغ   ی ومًوو

 ،اووذ  ضوذٌ خذیذ سوبختٍ   ی ومًوٍثشای  مخػًغبً وٍ تًاثغ مًضؼی یبدگیش تىجل مطبثٍمًضؼی  یَب هیتخمخذیذ ایه فشضیٍ سا مطخع وىذ، ایه 

یوب   آمًصضوی َبی  ثٍ غًست وًضب اص تًاثغ مًضؼی وٍ دس قًالی ومًوٍ RBFَبی  دس ػًؼ، ضجىٍ .اوذ وطذٌخذیذ سبختٍ  ی ومًوٍثشای  مىحػشاً

)ثذیه مفُوً    ضًد یوممدًُل خذیذ سبختٍ  ی ومًوٍقًالی  یا یمًضؼ، امب ایه تخمیه اوذ ضذٌ تطىیل ،ضًد یمایدبد  آمًصضیَبی  دستٍ ومًوٍ

 .(گشدد یمخذیذ ویست ي ثشای تمبمی ومًوٍ َبی خذیذ اسائٍ  ی ومًوٍمیه مىحػش ثٍ وٍ َش تخ

َوبی   متذ دس قبلی وٍ خذیذ داسوذ. ی ومًوٍمًضؼی تبثغ َذف ثشای َش  یَب هیتخمیب  َبٍ یفشضتىجل قك اوتخبة ثیه َبی  ثٍ عًس خالغٍ، متذ

یجوی اص  اص تشو تًاوىوذ  یمو وًضوب ویوض   َوبی   سا پًضص دَىذ. الجتٍ متوذ ای  ي ثبیذ ثب استفبدٌ اص یه فشضیٍ ثبیذ ول فضبی ومًوٍ محذيدتشوذوًضب 

تىجول دس  َوبی   مًضؼی لبثلیت وبمل متوذ  یَب هیتخم(. ثب ایه يخًد، قتی ایه تشویت RBFَبی  مًضؼی استفبدٌ وىىذ )مثل ضجىٍ یَب هیتخم

 .دَذ یوممدًُل سا ثٍ یبدگیش وًضب  مًصضیآ ی ومًوٍتغییش ثش اسبس 

 بیشتر ی مطالعهخالصه و منابع برای  1.8
 :ضًد یموىبت اغلی ایه فػل ضبمل مًاسد صیش 
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  تخمیه تًاثغ اص ایه خُت متفبيتىذ وٍ پشداصش مشثًعٍ ثٍ ومًوٍ َبی آمًصضوی   یَب سيشثب دیگش  َب ومًوٍمتذَبی یبدگیشی مجتىی ثش

. دس وتیدٍ، ویبصی وذاسوذ وٍ فشضیٍ سا ثٍ عوًس غوشیح   اوذاصوذ یم كًیؼخذیذی دستٍ ثىذی ضًد ثٍ ت ی ومًوٍسا ثٍ صمبوی وٍ الص  است 

 .دَىذ یماص تبثغ َذف ثشای َش ومًوٍ ثٍ مب  محلی شاصشثخذیذ ثیبن وىىذ. دس ممبثل  ی ومًوٍدس تمبمی فضبی ومًوٍ ای مستمل اص 

  ثب پیچیوذگی ومتوش   ییَب تیتمشتًاثغ َذف پیچیذٌ ثب استفبدٌ اص  یسبص مذلمضیت متذَبی مجتىی ثش ومًوٍ ضبمل لذست  ٍ دادٌ  ي ایىىو

. مطوىل ػملیوبتی اغولی    اسوت ثٍ عًس غشیح رخیشٌ خًاَىذ ضذ(  َب ومًوٍاص دست وخًاَىذ سفت ) گبٌ چیََبی ومًوٍ َبی آمًصضی 

مىفوی   شیتأث( ي ضًوذ یمثب خًاظ سمجًلیه پیچیذٌ تًغیف  َب ومًوٍوٍ  یصمبو مخػًغبًپشَضیىٍ ثًدن دستٍ ثىذی ومًوٍ َبی خذیذ )

 وبمشثًط است. یَب یژگیي

  الگًسیتمk-nearest meighbor  ثب  است یب پیًستٍ ثشای تمشیت تًاثغ َذف قمیمی ممذاس گسستٍ َب ومًوٍالگًسیتمی مجتىی ثش

ٍ . ممذاس َذف یه اوذ یثؼذ nمتىبست ثب فضبی اللیذسی  َب ومًوٍایه فشؼ وٍ  ٍ  هیتوش  هیو وضد kخذیوذ ثوب مموبدیش     ی ومًوو  ی ومًوو

 .ضًد یمآمًصضی تمشیت صدٌ 

  یه تؼمیم اص الگًسیتم  يصن داس محلی ثشاصشمتذَبیk-nearest meighbor     اوذ ثب ایه فشؼ ووٍ ثوشای َوش ٍ خذیوذ   ی ومًوو

مختلفی اص تًاثغ مثل ثبثت، خغی، دسخٍ دي ي یب  یَب فش  یٍ یپبتبثغ َذف ممىه است ثش  ثشاصش محلی. گشدد یمتمشیجی خغی ایدبد 

 محذيد دس فضب ثبضذ. ی َستٍتًاثغ 

  ضجىٍ َبیRBF  توًان  یمو سا  َوب  ضجىٍ. ایه ضًوذ یممحذيد دس فضب سبختٍ  ی َستٍوًػی اص ضجىٍ َبی ػػجی َستىذ وٍ اص تًاثغ 

محذيد دس فضبی َش تبثغ َستٍ( ي سيش ضجىٍ َبی ػػجی )تمشیت ولی تبثغ َذف ثش  شیتأث) َب ومًوٍمجتىی ثش  یَب سيشمخلًعی اص 

ٍ   اسبس ومًوٍ َبی آمًصضی ي دس صمبن آمًصش ي وٍ دس َىگب  دستٍ ثىذی ومًوٍ َبی خذیذ( داوست. َوبی ػػوجی    اسوتفبدٌ اص ضوجى

RBF تًخیٍ ضذٌ است ثٍ وبس سفتٍ است. وبمالً یا یمحلبسثشدَبی اص خملٍ تطخیع تػًیش وٍ دس آن ثشسسی ثٍ عًس مًفك دس و 

 مىغموی ثوٍ خوبی وموبط      ی ذٌیچیپتًسظ تًضیحبت  َب ومًوٍستذالل مجتىی ثش قبلت ویض وًػی سيش مجتىی ثش ومًوٍ است وٍ دس آن ا

ٍ  یا یغى، متذَبی ثسیبس ي َب ومًوٍ ی ذٌیچیپ . ثب ایه تًغیفبت ومبدیهضًوذ یمفضبی اللیذسی ومبیص دادٌ  َوبی   ثشای وگبضت ومًوو

اسوتذالل   یسبص مذلمثل  وبسثشدَبآمًصضی ثٍ ممبدیش تًاثغ َذف پیطىُبد ضذٌ است. متذَبی استذالل مجتىی ثش قبلت دس ثسیبسی اص 

 لبوًوی ي ثشای ساَىمبیی خستدً دس تًلیذَبی پیچیذٌ ي مسبئل قمل ومل ثٍ وبس سفتٍ است.

ٍ      وبمالًیبدگیشی مبضیىی است وٍ  یَب تمیالگًساص خملٍ  k-nearest neighborالگًسیتم  ایوه   دلیول  ،موًسد تحلیول ي ثشسسوی لوشاس گشفتو

 Duda and Hart، وىىوذ  یمو وتبیح تئًسی ايلیوٍ سا مغوشح    Cover and Hart (1967)ایه الگًسیتم است.  لذمتسبدگی ي  َب یثشسس

مغشح وشدٌ ي  k-nearest neighborثحثی دس مًسد الگًسیتم  Bishop (1995). وىذ یمدیذ ولی خًثی اص ایه الگًسیتم اسائٍ  (1973)

 Atkesonدس  محلیٍ دس ثبسٌ ی متذَبی ثشاصش خغی . تحمیك خذیذ خًثی ووىذ یمثشسسی  سا آن سا ثب تخمیه چگبلی تًصیغ اقتمبل ی ساثغٍ

et al. (1997)  دس وىتشل سثبت ویض تًسظ  متذَباودب  ضذٌ است. وبسثشد ایهAtkeson et al. (1997b) .اودب  ضذٌ است 

 Poggioي  Powell (1987)ویوض دس   وبسثشدَوب اودب  گشفتٍ ضذٌ است. دیگش  Bishop (1995)دس  پبیٍ ای ضؼبػیثحث خبمؼی اص تًاثغ 

and Girosi (1990)  ثشای الگًسیتم اوذ ضذٌثشسسی .EM  وٍ دس آن تخمویه میوبوگیه تشویجوی اص     6.12ثحث ضذٌ دس ایه وتبة ثٍ لسمت

 چىذیه تبثغ گًسی آمذٌ سخًع وىیذ.

Kolodner (1993)  َوبی تحمیموبت خذیوذ دس    . دیگوش تحمیموبت ولوی ي مدمًػو    دَذ یمثش استذالل مجتىی ثش قبلت اودب   یا یمؼشفویض ٍ

Aamodt et al. (1994), Aha et al. (1991), Haton et al. (1995), Riesbeck and Schank (1989), Schank 

et al. (1994), Veloso and Aamodt (1995), Watson (1995), Wess et al. (1994) .آمذٌ است 
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 تمرینات

 آمذٌ استخشاج وىیذ. 8.1 ی ساثغٍوٍ دس  محلیثشاصش يصن داس لبوًن ضیت وضيل سا ثشای یه  8.1

ایدبد وىیوذ   'Dدس وظش ثگیشیذ. مدمًػٍ ای مدبصی اص ومًوٍ َبی آمًصضی ثٍ وب   محلی متذ خبیگضیه صیش سا ثشای فبغلٍ دس ثشاصش يصن داس 8.2

لشاس دَیذ. قبل تمشیجی خغوی ثوشای    'Dوپی دس   ((    ) ) تؼذاد  Dيالؼی  ی مدمًػٍدس  <x,f(x)>آمًصضی  ی ومًوٍوٍ: ثشای َش 

 میىیمم وشدن مؼیبس خغبی صیش اودب  دَیذ:

   
 

 
∑ ( ( )   ̂( ))

 

    

 

وٍ ديستش َستىذ. ضویت ووضيل سا ثوشای ایوه مؼیوبس       ییَب آنوٍ ثیطتش وضدیه ومًوٍ َستىذ ي ومتش  وپی وشدن ومًوٍ َبی آمًصضی اغلی ی ذٌیا

 ممبیسٍ وىیذ. 8.7ي  8.6ي لبوًن سا ثب لًاویه سياثظ  'Dثیبن وىیذ وٍ اػضبی  Dسيی اػضبی  استخشاج وىیذ. ایه لبوًن سا ثش قست مدمًع

الگًسیتم پیطىُبدی ضمب وسجت ثٍ الگًسیتم وًضبی  یَب مضشتي  َب تیمض(. 3پیطىُبد وىیذ )فػل  ID3تىجلی اص الگًسیتم وًضبی  ی ومًوٍ 8.3

 اغلی چیست؟

 انگلیسی(فرهنگ لغات تخصصی فصل )فارسی به 

 cross-validation اسصیبثی 

 distance-weighted يصن داس متىبست ثب فبغلٍ 

 Residual ثبلیمبوذٌ 

 Regression ثشاصش 

 locally weighted regression ثشاصش يصن داس محلی 

 radial basis function ای ضؼبػی  تبثغ پبیٍ

 Kernel function تبثغ َستٍ 

 statistical pattern recognition تطخیع الگً آمبسی 
 Lasy تىجل 

 Cases قبالت 

 curse of dimensionality  علسم ثؼذ 

 Eager  وًضب

 Nearest neighbor algorithm َمسبیٍ  هیتش هیوضدالگًسیتم 

 clustering algorithms خًضٍ یبثی  یَب تمیالگًس
 Cased-Based مجتىی ثش ضشایظ 

 global method متذ خُبوی 

 local method متذ محلی 
 Nearest Neighber َمسبیٍ  هیتش هیوضد
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 Voronoi diagram َبی آمًصضی ومًوٍ ی مدمًػٍومًداس يسيوًی 

 Isomorphism َمطىل 
 instance based learning  َب ومًوٍیبدگیشی مجتىی ثش 

 


