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 مدلراهکارهای ارزیایب 

 هاسنجه

از  یااست که به مجموعه ژیگیو n یدارا x(i)، که در آن هر {x(1), ..., x(m)}مجموعه نقاط داده شده  کی یبرا

 ینیبشیپ ( است که چگونیگClassifier« )بنددسته» کی ایبیمرتبط هستند، هدف ارز {y(1), ..., y(m)} یهایخروج

y  بر اساسx آموزدرا یم. 

 بندیدسته

بندی دودویی حائز اند که برای ارزیایب کارایی مدل در زمینه دستههای کلیدی ارائه شدهدر این قسمت، سنجه

 اهمیت هستند.

 ریختیگماتریس درهم

هنگام ارزیایب کارایی مدل، مورد  تصویری کامل ارائه( به منظور Confusion Matrix« )ریختیگماتریس درهم»

 شود:گیرد. این ماتریس به شکل زیر تعریف یماستفاده قرار یم

 

 های کلیدیسنجه

 گیرند:بندی مورد استفاده قرار یمهای زیر معموال برای ارزیایب کارایی یک مدل دستهسنجه

 

 تفسیر فرمول سنجه

  صحت

(Accuracy) 

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 کارایی کیل مدل 

 دقت

(Precision) 

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 .های مثبت چقدر صحیح هستندبیینپیش 

 حساسیت صحت

(Recall Sensitivity) 

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 صحیحهای مثبت پوشش نمونه 

 ویژیگ
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 صحیحهای منفی پوشش نمونه 

 F1امتیاز 

(F1 Score) 

2𝑇𝑃

2𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 های نامتوازنسنجه ترکییب مفید برای کالس 
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 منحین مشخه عملکرد سیستم

با تغییر  FPRدر مقابل  TPRنمودار ( Receiver Operating Characteristic | ROC« )منحین مشخصه عملکرد سیستم»

  .اندها در جدول زیر خالصه شدهجهدادن آستانه است. این سن

 معادل فرمول سنجه

 نرخ مثبت صحیح

(True Positive Rate) 

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 حساسیت صحت 

 نرخ مثبت غلط

(False Positive Rate) 

𝐹𝑃

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 (Specificity-1ویژیگ )-۱ 

 ناحیه زیر منحین

است  ROCشناخته شده و ناحیه زیر نمودار  AUROCیا  AUCناحیه زیر منحین مشخصه عملکرد سیستم، با عنوان 

 که در تصاویر زیر نشان داده شده.

 

 رگرسیون

 اند.رگرسیون ارائه شدههای ارزیایب مدلدر ادامه نکات کلیدی مورد نیاز در زمینه 

 های کلیدیسنجه

های زیر معموال به منظور ارزیایب کارایی مدل مورد استفاده قرار دل رگرسیون داده شده، سنجهمبرای یک 

 گیرند.یم

 هامجموع مربعات باقیمانده مجموع مربعات توضیح داده شده مربعاتمجموع 

𝑆𝑆𝑅𝐸𝑆 =  ∑(𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))2

𝑚

𝑖=1

 𝑆𝑆𝑟𝑒𝑔 =  ∑(𝑓(𝑥𝑖) −  𝑦)2

𝑚

𝑖=1

 𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 =  ∑(𝑦𝑖 −  𝑦)2

𝑚

𝑖=1

 

 ضریب تشخیص

ای از اینکه شود، اندازهبه آن اشاره یم 2rیا  2Rاغلب با عنوان که ( Coefficient of Determination) ضریب تشخیص

 شود:کند و به صورت زیر تعریف یماند ارائه یمهای مشاهده شده چقدر خوب توسط مدل تکرار شدهخروجی

𝑅2 = 1 − 
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡
 

https://blog.faradars.org/tag/cheatsheets?utm_medium=referral-blog&utm_source=cheatsheets&utm_campaign=BFCS0001&utm_content=cheatsheets_category_link
https://blog.faradars.org/tag/cheatsheets?utm_medium=referral-blog&utm_source=cheatsheets&utm_campaign=BFCS0001&utm_content=cheatsheets_category_link


 
 BFCS0001– مجله فرادرس                        یادگیری ماشین نامهتقلب                                                    blog.faradars.org 

 مراجعه فرمایید.  این لینکمجله فرادرس، به « هاینامهتقلب»برای مشاهده دیگر 

 

 های اصیلسنجه

در که  متغیر nبا در نظر گرفتن اند معموال برای ارزیایب کارایی یک مدل رگرسیون هایی که در ادامه آمدهسنجه

 گیرند.مورد استفاده قرار یمشوند، دخیل یممدل 

Mallow’s Cp AIC BIC 2Adjusted R 

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 + 2(𝑛 + 1)�̂�2

𝑚
 2[(𝑛 + 2) − log(𝐿)] 

log(𝑚) (𝑛 + 2)

− 2log (𝐿) 
1 −  

(1 − 𝑅2)(𝑚 − 1)

𝑚 − 𝑛 − 1
 

 

 

 

 

 

 پاسخ است.متغیر تخمیین از واریانس مرتبط با  �̂�2( و likelihood« )نماییدرست» Lکه در آن 

 انتخاب مدل

ارائه  نظارت شده یریادگیتست و آموزش در  یهاداده زانیم نییتع یبرا مورد استفاده یهاسنجه ،در ادامه

 .اندشده

 واژگان

 شوند که به شرح زیر هستند:متمایز یم ها از یکدیگربخش مختلف از داده ۳هنگام انتخاب یک مدل، 

 

 

 مجموعه داده تست مجموعه داده اعتبارسنجی مجموعه داده آموزش

 مدل آموزش دیده 

  از مجموعه  ٪۸۰معموال

 داده

 مدل ارزیایب شده 

  از مجموعه داده ٪۲۰معموال 

  مجموعه داده توسعه یاHold-Out 

 شود.نیز نامیده یم

  کندبیین یمپیشمدل 

 های دیده نشدهداده 

 

 

 

 

 

 

و روی یک گیرد مورد آموزش قرار یم «مجموعه داده آموزش»هنگایم که مدل انتخاب شد، براساس کل 

 شود. این مساله در تصویر زیر نشان داده شده است:تست یم «مجموعه داده دیده نشده»

 

 

 اعتبارسنجی متقابل

که بیش از اندازه بر است برای انتخاب مدیل  روش مورد استفاده (Cross Validation - CV« )اعتبارسنجی متقابل»

 اند:. انواع متفاوت این نوع اعتبارسنجی در جدول زیر آورده شدههای آموزش تکیه نداردداده

 

 

K-fold Leave-p-Out 

  آموزش رویk - 1 های الیه و ارزیایب روی الیه

 باقیمانده

  عموماk = 5  است. ۱۰یا 

  آموزش رویn – p   مشاهده و ارزیایب رویp  تای

 شود.باقیمانده انجام یم

  شرایطی کهp = 1  ،استleave-one-out  نامیده

 شود. یم
 

https://blog.faradars.org/tag/cheatsheets?utm_medium=referral-blog&utm_source=cheatsheets&utm_campaign=BFCS0001&utm_content=cheatsheets_category_link
https://blog.faradars.org/tag/cheatsheets?utm_medium=referral-blog&utm_source=cheatsheets&utm_campaign=BFCS0001&utm_content=cheatsheets_category_link


 
 BFCS0001– مجله فرادرس                        یادگیری ماشین نامهتقلب                                                    blog.faradars.org 

 مراجعه فرمایید.  این لینکمجله فرادرس، به « هاینامهتقلب»برای مشاهده دیگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الیه  kنام دارد و مجموعه داده آموزش را به  k-fold اعتبارسنجی متقابلبرای استفاده  مورد ترین روشمتداول

آموزش مرتبه  kبرای الیه دیگر  k – 1کند، در حالیکه مدل روی برای اعتبارسنجی مدل روی یک الیه تقسیم یم

 Cross Validation« )خطای اعتبارسنجی متقابل»الیه محاسبه و به آن  kمیانگین خطا برای  ،سپسشود. داده یم

Errorشود.( گفته یم 

 

 سازیبا قاعده

ها است، بنابراین ( دادهOverfit« )برازشبیش»( اجتناب مدل از Regularization« )سازیبا قاعده»هدف از فرآیند 

مورد استفاده  رگرسیون هایکند. در جدول زیر برخی از انواع روشیم مقابلهواریانس باال  مشکلبا این فرآیند 

 اند:سازی ارائه شدهبرای با قاعده
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 انتخاب مدل 

گیرد، سپس با مجموعه داده ، مورد آموزش قرار یم(Train Data Set) از مجموعه داده آموزش مدل با استفاده

 ارزیایب هایداده مجموعه رویمدل با بهترین کارایی شود، در ادامه ارزیایب یم( Validation Set) اعتبارسنجی

 شود.یم اعمالانتخاب و در نهایت مدل روی کل مجموعه داده آموزش 
 

 

 

 

 

 

 

 تشخیص

از این موارد در  شود. برخیها به منظور تشخیص خطای مدل استفاده یمدر یادگیری ماشین از برخی روش

 اند.ادامه بیان شده

 سوگیری

کند برای بیین مورد انتظار و مدل صحیحی است که کاربر تالش یمتفاوت بین پیش ،( یک مدلBias« )سوگیری»

 بیین کند.نقاط داده موجود پیش

 واریانس

 های مدل برای نقاط داده ارائه شده است.بیینپیش پراکندیگ در واقع واریانس یک مدل

 موازنه سوگیری/واریانس

 تر باشد، واریانس آن باالتر است.تر باشد، سوگیری باالتر و هر چه مدل پیچیدههر چه مدل ساده
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 تحلیل خطا

مدل  کامل است.ای تفاوت در کارایی بین مدل کنوین و مدل (، تحلیل دالیل ریشهError Analysis« )تحلیل خطا»

 کامل، مدیل است که بیشترین پارامترها را دارد.

 تحلیل لغزش

یی بین مدل کنوین و مدل پایه است. ای تفاوت در کارا(، تحلیل دالیل ریشهAblative Analysis« )تحلیل لغزش»

 که کمترین پارامترها را دارد. منظور از مدل پایه، مدیل است

 

 

 

 .مراجعه فرمایید این لینکبه مجله فرادرس، « هاینامهتقلب»برای مشاهده دیگر 

 

 مجله فرادرس عضو شوید. کانال تلگراممنتشر شده، در  هانامهتقلبجهت آگاهی از آخرین 

 

 مجله فرادرستهیه و تنظیم: 
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