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 سخن مترجم
 

های تجاری و اقتصادی، دادههای مالی و اعتباری، انواع داده؛ داده امروزه دنیای اطراف ما پر است از

های سیاسی و جغرافیایی، های آماری، دادهدادههای پزشکی، دادههای علمی و پژوهشی، داده

افزاری بوجود و نرم افزاریسختهای پیشرفت .های صوتی و ...های تصویری و ویدیوئی، دادهداده

های اطالعاتی های عظیم را در سیستمها نیز امکان اندوختن این سرمایهدهآوری داآمده در جمع

یل تبد روزافزون را به ثروت طلبد که آنهنر ما را می سرمایه عظیم تسهیل نموده است. حال این

توانیم بطور خودکار آنها را ها را تحلیل کنیم، ما میتوانیم بطور خودکار این دادهکنیم. ما می

م توانیم بطور خودکار نظتوانیم بطور خودکار آنها را خالصه کنیم، ما میکنیم، ما می بندیطبقه

آری ما توانیم بطور خودکار ناهنجاری آنها را مشخص کنیم. و هنجار آنها را کشف کنیم، ما می
 پرکاربردترینترین و ها یکی از جذابیادگیری از روی داده ها یاد بگیریم.توانیم از روی دادهمی

ا هموضوعات در حوزه علوم و فناوری کامپیوتر بویژه یادگیری ماشین است. یادگیری از روی داده

ها است. در واقع یادگیری ماشین عبارتست از وادار کردن کامپیوترها اساس کار یادگیری ماشین

های کاربردی حوزه های داده قبلی. امروزه مسائل زیادی دربرای یادگیری از طریق مشاهده نمونه

گر وب، مطرح هستند که ما های توصیهکاوی، بینایی ماشین و سیستممتنوعی، از قبیل داده

ا هها پیدا کنیم و یک برنامه کامپیوتری برای اجرای آنحل مستقیم برای آنتوانیم یک راهنمی

اد ها یوانیم از روی آنتها یا مشاهدات قبلی فراوانی داریم که میبنویسیم. ولی در مقابل، داده

های موفق بسیار و دستاوردهای ارزشمند مان را بدهیم. با ظهور سامانهبگیریم و پاسخ مسائل

ی اخیر، علم یادگیری ماشین به یک موضوع داغ و جذاب بدست آمده از این طریق طی دو دهه

ی دمند به زبان فارسهای آموزشی سورو نیاز به کتابآموزشی و پژوهشی تبدیل شده است. از این

که بتوانند نیازهای درسی و پژوهشی دانشجویان عزیز کشورمان را در بحث یادگیری ماشین 

 شود.مرتفع سازند، کامال احساس می
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های بسیار جذاب کتاب حاضر مفاهیم پایه و اساسی درس یادگیری ماشین را به همراه مثال

انواع یادگیری باناظر و بدون ناظر، آموزش در  و کاربردی بیان نموده است. مفاهیم بنیادی نظیر

بندی، رگرسیون، معیارهای بندی خطی و غیر خطی، خوشههای طبقهمقابل آزمون، انواع روش

ها، و سایر مباحث های اعتبارسنجی، تجسس کردن دادهبرازش، روشپذیری و بیشخطا، تعمیم

د. بر اساس تجربه نسبتًا طوالنِی پژوهشی و انمرتبط در یادگیری ماشین به زبانی ساده ارائه شده

ک شتدریِس درس یادگیری ماشین، تصمیم گرفتیم این کتاب بسیار مفید را ترجمه نماییم. بی

تواند منبع درسی مناسبی برای دانشجویان مقاطع مباحث و محتوی مطرح شده در این کتاب می

ما از مطالعه و ترجمه این کتاب  تحصیلی مختلِف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری باشد.

 بسیار لذت بردیم. امیدواریم شما نیز از خواندن آن لذت ببرید.

ها و خطاهای قدر خواهشمندیم کاستیدر پایان، از تمامی همکاران فرهیخته و دانشجویان گران

میان در  hashemzadeh@azaruniv.ac.ir بینند را با ما از طریق آدرساحتمالی که در کتاب می

 های بعدی این نقطه نظرهای به غایت ارزشمند مورد استفاده قرار گیرند.بگذارند تا در ویراست
                                 

 زادهمهدی هاشم

 نگین صمدی

 1396 پائیز
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 ه //گفتار پیش

 پیشگفتار

 یدوره البته این درس یادگیری ماشین طراحی شده است. کوتاهی این کتاب برای یک دوره
تدریس این از زده و عجوالنه نیست. با گذشت بیش از یک دهه ی شتابیک دوره معنایبه  کوتاه
شجویان بایستی آنها را هستند و دان های اصلی درسکه معتقد هستیم سرفصل ، مباحثیدرس

درستی تشریح که بهرا  «هایادگیری از روی داده» عنوانایم. ما در این کتاب مطرح نمودهرا  بیاموزند
هدفی در قُلّه و را به عنوان و آن نمودیمانتخاب ، برای این کتاب است مانی موضوع بحثکننده

. امید است، وار ما را به آن هدف برسانندخواهند داستانمیایم که مباحث کتاب نظر گرفته
 د.نبگیر فرا با مطالعه این کتاب را درسد مفاهیم بنیادی این نبتوانخوانندگان محترم 

 اگر شما دو کتاب کهطوری .دارد متنوعینظری و عملی  هایشاخهها، یادگیری از روی داده
، ممکن است احساس کنید در حال مطالعهنمائیدمطالعه  را این موضوع مختلفی در دو شاخه

 و نظری و عملی، مباحثمیان  ، سعی شده استمتفاوت هستید. در این کتاب امالًی دو کتاب ک
 ،در این کتاب دن یک مطلبنمعیار ما برای گنجا. شودتوازن برقرار  ریاضی و ابتکاری مباحث
نظری که تعیین  مباحثِ دسته از آناست.  مانبه موضوع بحث مطلب مرتبط بودن آنمیزان 
کارایی  درمباحث ابتکاری که برخی و  ،هستندیادگیری  مسئله ی چهارچوب مفهومیِکننده

ها و روش. نقاط قوت و ضعف ایمرا مورد بحث قرار داده اندبوده واقعی موثر های یادگیریِ سیستم
آن است:  واقعیشکل ی ما، مطرح کردن هر چیز به. فلسفهاندبررسی شدههای مختلف الگوریتم
 .ایمرا ارائه کرده دانیمدانیم و آنچه تا حدی میدانیم، آنچه نمیآنچه می
کن ممدر این میان، شده است، تدریس شود.  نوشتهتواند به همان ترتیبی که کتاب میاین 

ا هکه بیشترین مباحث نظری را در مقایسه با سایر فصلچرا ؛باشدکتاب استثنا دوم است فصل 
ها مرکزی یادگیری از روی داده ، محورِمطرح شده استفصل  در اینتعمیم که  ینظریهدارد. 
ابل خوانندگان ق از وسیعیطیف ای بیان کنیم که برای گونهیم آن را بهاهسعی کرد که مااست، 
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این  توانندمیدارند،  درس عد عملیِ ی بیشتری به بُحال، مدرسانی که عالقهدرک باشد. با این
 .نمایند ارائهفصل سوم  های عملیِ مبحث را به اجمال تدریس کنند، یا آن را بعد از تدریس روش

ایم. هدف اصلی ( در سراسر متن کتاب قرار دادهمتمایز هاییپارگرافرا )در داخل  هاییتمرین
ل است. دلی هاآندرک توانایی و افزایش  مورد بحث ، درگیر کردن خواننده با مطالبهااین تمرین

ها در روند منطقی ، این است که انجام آنایمکتاب جدا کرده ز متن اصلیِ ها را ااینکه تمرین
 تمرینات دارای اطالعات مفیدی هستند و اکیداًاین ، این با وجودی کتاب ضروری نیست. مطالعه

کامل انجام ندهید. بطور ها را ، حتی اگر آنمطالعه نمائیدها را آن حداقل کنیم کهتوصیه می
 ری رامسائل بیشت البته .شونددرخواست  منزلبعنوان تکالیف تواند می برخی از تمریناتانجام 

 ایم.متفاوت در بخش مسائل آخر هر فصل قرار داده با درجات سختیِ  نیز
برخی ابزارهای کمکی  ی محتوای جلسات درسیِ این کتاب،برای کمک به مدرسان در تهیه

. همچنین، انجمنی برای ایمقرار داده (AMLbook.com)این کتاب مربوط به سایت در وب را
 این خصوصدر وجود دارد، که ها دادهی یادگیری از روی پوشش دادن موضوعات بیشتر در حوزه
 .کنیمصحبت میدر انتهای کتاب در بخش سخن آخر 

-فارغ ازمراتب قدردانی خود را  بدین وسیله(: گروهترتیب حروف الفبا در هر تقدیر و تشکر )به

، که بازخوردهای تخصصی دقیقی ۱های یادگیری در موسسه فناوری کالیفرنیاالتحصیالن گروه سیستم
زهرا کاتال تپه، لینگ لی، آمریت پراتاپ و  کنیم. اسامی این گروه عبارتند از:میند، ابراز اهبه ما دادرا 

وی لیو، که در تالیف این  خصوص چوناز دانشجویان و همکاران بسیاری، به همچنین جوزف سیل.
موسسه ی کارکنان کتابخانهکنیم. از اند، سپاسگزاری میمفیدشان همراهی کرده نظرهایکتاب ما را با 

 هایراهنمائیخصوص کریستین باکستون و دیوید مک کاسلین، که با ، بهفناوری کالیفرنیا
تا کنیم. همچنین از لوسیندا آکوس، تشکر میاندیاری رساندهما به و کمک در نشر کتاب  ارزشمندشان

 در تألیف این کتاب سپاسگزاریم. هایشخاطر کمکبه
مدت زمانی که صرف  طولشان در مان به خاطر تشویق، حمایت و تحملخانوادهدر انتها، از 

 .کنیمیم تشکرایم، تألیف کتاب کرده
 . ابومصطفی، پاسادانا، کالیفرنیایاسر اس

 اسماعیل، تروی، نیویورک مالک مقدون
 ن لین، تایپه، تایوانئتی-ناوهس

.۲0۱۲مارس 

                                                
1. Caltech (California Institute of Technology) 
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 : مسئله یادگیری1فصل 

ن آاز او بپرسید که آیا درختی در سه ساله نشان دهید و  یرا به یک بچه تصویراگر شما یک 

. اما اگر از دریافت خواهید کرد از او را صحیحی، به احتمال زیاد جواب وجود دارد یا خیر تصویر

یک فرد سی ساله تعریف یک درخت را بپرسید، به احتمال زیاد جواب قاطعی نخواهید گرفت. ما 

ی این مفهوم را با مشاهده بلکهایم. نگرفتهی تعریف ریاضی درختان یاد مفهوم درخت را با مطالعه

 ایم.یاد گرفته «هاداده»ایم. به عبارتی ما از روی درختان آموخته
 برای شود که یک راه حل تحلیلیمی بکار گرفته در حل مسائلی ۱هایادگیری از روی داده

حل تجربی بسازیم. این  هتوانیم با استفاده از آنها یک راداریم که میهایی ، اما دادهداریمن آنها
، یادگیری از حل مسئله های مختلفدر میان روش و دهدزیادی را پوشش میهای حوزهاصل 
 های پرکاربرد در علوم، مهندسی و اقتصاد است.یکی از تکنیک هاداده روی

دهیم و مسئله یادگیری را ها را ارائه میهایی از یادگیری از روی دادهمثال در این فصل،
یری مرتبط با یادگ کنیم. همچنین در رابطه با مفاهیم اصلیِ می بصورت یک تعریف رسمی بیان

 کنیم.بحث می ،اندو الگوهای مختلف یادگیری که تا به حال توسعه داده شده

 ساختار مسئله -1-1

بینی مالی، تشخیص پزشکی، بینایی ماشین و موتورهای جستجو های پیشی اشتراک سیستمنقطه
کنند. امروزه ها استفاده میی آنها در حقیقت از یادگیری از روی دادهچیست؟ جواب اینکه همهدر 

گیر است. اجازه دهید بحث را با یک سیستم کاربردیِ ی چنین کاربردهایی کامال چشممجموعه
 ها را بهتر درک کنیم.کردِ یادگیری از روی دادهی عملواقعی آغاز کنیم تا نحوه

                                                
1. Learning from data 
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ر بگیرید. نظ ها را دری فیلم به انواع مختلف فیلمبینی امتیازدهی یک بینندهپیشی مسئله

این مسئله یک امر داشتن راه حلی برای دهید، اگر شما یک شرکتی باشید که فیلم اجاره می

ی یهافیلمآن دسته از خواهید برای بینندگان مختلف مهم برای شما خواهد بود، چراکه شما می

در تجارت  موفق نقش مهمی ۱گرِهای توصیه. سیستمباشند هید که مورد عالقه آنهارا پیشنهاد د

که به  ییهاتوانست توصیهکه می کسیبرای  ۲نتفلیکسی فیلم شرکت اجاره بطور مثال، دارند

ی یک میلیون دالری تعیین درصد بهبود بخشد، یک جایزه ۱0را تنها  دهندشان میمشتریان

 کرده بود.

ا هپیچیده بودن معیارهای بینندگان برای امتیازدهی به فیلم ،اصلی در این مسئلهمشکل 

حل رو حل این مسئله با یک راهاز این .ای نیستاست. مدل کردن دقیق این معیارها کار ساده

وسط ت های گذشتههای مربوط به امتیازدهیدادهکه دانیم می ولیرسد. نظر نمی تحلیلی ممکن به

ما  توانند در اختیارمیها ی امتیازدهی افراد به فیلماطالعات زیادی را در رابطه با نحوه ،بینندگان

ی ای اجارههحل تجربی خوبی بسازیم. از آنجائیکه اکثر شرکت، پس شاید بتوانیم یک راهقرار دهند

دین بدهند، ب نیز ی یک فیلم، به آن امتیازخواهند تا پس از مشاهدهفیلم از بینندگان خود می

 . گیردمیها  قرار دسترس آن شرکت مقدار خیلی زیادی داده درترتیب 

 ،ای استفاده شدطور گسترده میلیون دالری بهیک روش خاصی را که در رقابت  ۱-۱شکل 

نی ای طوالی کارکرد آن بدین صورت است که شما یک فیلم را به صورت آرایهدهد. نحوهنشان می

-فیلم، میزان پیچیدگی داستان فیلم، میزان خوش بودن، نظیر میزان کمدی از فاکتورهای مختلف

هر بیننده را هم با فاکتورهای متناظرش  کنید.نقش اول و غیره توصیف می تیپ بودن بازیگرِ

-نمائید. اینکه آنها چقدر کمدی دوست دارند، داستان ساده یا پیچیده را ترجیح میتوصیف می

هر  ی امتیازدهیِ اول چقدر برایشان مهم است و الی آخر. اکنون نحوهدهند، ظاهر بازیگر نقش 

شود. برای مثال، توجه به تطبیق یا عدم تطبیق این فاکتورها، تخمین زده می بیننده به فیلم با

ریم او فیلم را گیکمدی متنفر باشد، نتیجه میفیلم ال از باشد و بیننده ککامال کمدی  یاگر فیلم

ی ندممحتوای فیلم و عالقه گرِاگر شما تعداد زیادی از این فاکتورهای توصیفنخواهد پسندید. 

ینی بی بدست آمده از روی تطبیق کل این فاکتورها، یک پیشد، نتیجهگیریبیننده را بکار 

 ی امتیازدهی بیننده به فیلم خواهد بود. ی خوبی از نحوهکننده
 

                                                
1. Recommender systems 

2. Netflix 
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 ی امتیازدهی یک بیننده به یک فیلمای نحوه: مدلی بر1-1شکل 

 

خودکارسازی کل این فرایند بدون نیاز به آن برای ها، در قابلیت قدرت یادگیری از روی داده

ی بیننده است. برای این منظور، الگوریتم یادگیری این فاکتورها را تحلیل محتوای فیلم و عالقه

 ،کند. ابتدا با یکسری فاکتور تصادفیهای قبلی، مهندسی معکوس میامتیازدهیاساس  صرفا بر

ی امتیازدهی بینندگان در گذشته، این با نحوه تطبیق دادنبرای  سپسکار را شروع کرده و 

ه فیلم ی امتیازدهی بینندگان بحالت کلی نحوه یک شوند، تا اینکه بتوانند درپارامترها تنظیم می

« مدیمحتوای فیلم ک»مانند  ،کنیم. فاکتورهایی که ما در نهایت تعیین مینمایندبینی را پیش

توانند یا کامال دقیق باشند و یا حتی ممکن است قابل درک و شهودی نباشند، بطوریکه می

ی ینیِ نحوهبها، این الگوریتم فقط به دنبال بهترین راه برای پیشنامفهوم باشند. گذشته از این

هد. دی عملکرد خودش را به ما شرح نمییک بیننده به یک فیلم است و لزوما نحوهامتیازدهی 

 حل برنده شده در رقابت یک میلیون دالری بود.این الگوریتم بخشی از راه

  فیلم

 بیننده 

تطبیق دادن 

فاکتورهای 

 فیلم و بیننده

 اضافه کردن

 سهم هر فاکتور
 یبینامتیاز پیش

 شده


