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 (Machine Learning With MATLAB)« بمتل یادگیری ماشین با»

 متلب (Learner Toolbox) «یادگیری ماشین ابزار»های یادگیری ماشین در ش مدلآموز

فضای »الزم برای آموزش مدل یادگیری، از طریق فایل یا  دیوور هایدادهاز طریق این گزینه،  .1

 شوند.( میImportلب وارد )( متWorkPlace) «کاری

جهت  (Principal Component Analysis« )اساسیتحلیل مؤلفه »گزینه، روش  از طریق این .2

 شود.فعال می ،کاهش ابعاد فضای ویژگی

های شناخته شده یادگیری ماشین، الگوریتم مورد توان از میان الگوریتماز طریق این گزینه، می .3

 برای آموزش انتخاب کرد. را نظر

سازی سازی بیشتر و یا یکپارچهبرای بهینه ،از طریق این گزینه، مدل یادگیری آموزش دیده شده .4

 گیرد.ها، در فضای کاری متلب قرار میبا دیگر کد

های یادگیری ماشین آموزش دیده را مشاهده و عملکرد تواند مدلدر این قسمت، کاربر می .5

 مقایسه کند. یکدیگرها را با آن

یادگیری  هایعملکرد مدل بصریتوان به صورت های موجود در این بخش، میاز طریق گزینه .6

  ماشین آموزش دیده را ارزیابی کرد.
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 توابع یادگیری ماشین

 های یادگیری ماشین در متلبآموزش مدل گذاری توابعنام قواعد

پس از آن، در صورتی که مدل بالفاصله شوند. آغاز می fitبا کلمه  هاشود. ناماستفاده می بخشی سههای نویسی متلب، از نامبع یادگیری ماشین در زبان برنامهگذاری توابرای نام

شود. سپس، نام تعریف شده برای استفاده می  rباشد، از حرف  (Regression« )رگرسیون»از نوع  که و در صورتی cباشد، از حرف  (Classification« )بندیدسته»یادگیری از نوع 

 شود:( از کد زیر استفاده میSupport Vector Machine« )ماشین بردار پشتیبان»بند به عنوان نمونه، برای یک دسته شود.میآورده  در متلب ،مدل یادگیری ماشین

m = fitcsvm (X,Y) 
 

 نام تعریف شده رگرسیون /بندی دسته الگوریتم یادگیری نام تعریف شده رگرسیون / بندیدسته الگوریتم یادگیری

 discr بندیدسته (Discrim. Analysis) «تحلیل جداپذیریبندی دسته» tree بندی و رگرسیوندسته (Decision Tree« )درخت تصمیم»

 nb بندیدسته (Naïve Bayes« )روش بیز» linear بندی و رگرسیوندسته (Linear Model« )مدل خطی»

 gp رگرسیون (Gaussian Process)  «فرآیندهای گوسی» svm بندی و رگرسیوندسته (SVM« )نماشین بردار پشتیبا»

 lm(g) رگرسیون (Linear regression)  «رگرسیون خطی» kernel بندی و رگرسیوندسته (Gaussian kernel« )کرنل گوسی»

 nlm رگرسیون (Non-Linear Regression« )رگرسیون غیر خطی» ensemble بندی و رگرسیوندسته (Ensembles« )های ترکیبیمدل»

«k-ترین همسایهنزدیک( »KNN) بندی و رگرسیوندسته klnn  
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 انتخاب ویژگی

 (Neighborhood Component Analysis« )گیهمسای مؤلفهتحلیل »

 شودبه راحتی فراهم می، این امکان (گییمؤلفه همسا لیتحل)نظیر  های انتخاب ویژگی موجود در متلببا استفاده از الگوریتم

هایی، عملکرد الگوریتمبندی و رگرسیون را خودکار کرد. ویژگی مهم چنین های مطلوب برای دستهتا فرآیند شناسایی ویژگی

 .بخشندرا بهبود میهای یادگیری ماشین هایی است که عملکرد روشبینی و انتخاب ویژگیها در پیشباالی آن

 

 

 بندیکد انتخاب ویژگی برای دسته نمونه

mdl = fscnca(X,y,'Solver','sgd','Verbose',1); 
plot(mdl.FeatureWeights, 'ro'); 
find(mdl.FeatureWeights > 0.01); 

 نه کد انتخاب ویژگی برای رگرسیوننمو

mdl = fsrnca(X,y,'Verbose',1,'Lambda',0.5/N); 
plot(mdl.FeatureWeights, 'ro'); 
find(mdl.FeatureWeights > 0.01); 

 شده در متلب سازیویژگی پیاده بهای انتخادیگر الگوریتم

 (Principal Component Analysis | PCAتحلیل مؤلفه اساسی ) .1
 (Sparse Filteringپاالیش اسپارس ) .2
 (Matrix Factorizationس )یفاکتورگیری ماتر  .3
 (Stepwise Regressionرگرسیون گام به گام ) .4
 (Reconstruction ICA) مستقلبازسازی تحلیل مؤلفه  .5
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 (Hyperparameter Tuning« )سازی ابرپارامترهامیزان»

با استفاده از ابزارهای یادگیری ماشین متلب، این امکان برای کاربران فراهم شده است تا 

« سازی بیزیبهینه»روش ستفاده از اهای یادگیری ماشین را با ابرپارامترهای بهینه برای مدل

(Bayesian Optimization) انتخاب و برای آموزش مدل یادگیری ماشین استفاده  به طور خودکار

 د.کنن

ها در فضای شود تا مشخص شود کدام ویژگیه می، از مدل بیزی استفادی یادگیری ماشین در ابزارها

د داشت. چنین ساختاری نابرپارامتری، تاثیر بیشتری بر عملکرد و دقت مدل یادگیری ماشین خواه

 ( است.Grid Searchای )نظیر جستجوی شبکه یهایتر از روشبرای انتخاب ویژگی، به مراتب سریع

 

 

 

 ترین همسایهنزدیک-Kبند سازی ابرپارامترها برای دستهمیزان نمونه کد

load ionosphere 
num = optimizableVariable ('n' ,[1,30], 'Type', 'integer'); 
dst = optimizableVariable ('dst', {'chebychev', 'euclidean', 

'minkowski' }, 'Type','categorical' ); 
c = cvpartition (351 , 'Kfold' , 5); 
fun = @(x) kfoldLoss (fitcknn (X,Y, 'CVPartition' , c , 'NumNeighbors' , 

x.n ,... 
    'Distance' , char(x.dst) , 'NSMethod', 'exhaustive' ) ); 
results = bayesopt (fun , [num,dst], 'Verbose' , 0 , ... 
'AcquisitionFunctionName', 'expected-improvement-plus' ); 

 
 

پارامترها را در ابزار تواند کاربر می
متلب مشاهده کرده و  ماشین یادگیری

 دهد.تغییر 
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 (Deployهای یادگیری ماشین )مدل اندازیکاربه

 Sparkافزاری و کتابخانه نرم (Web Apps) «افزارهای تحت وبنرم»(، Standalone) «مستقل»در کاربردهای  کاراندازیبه

قابل استفاده در کاربردهای مبتنی بر  هایمدلافزار مستقل )برای کاربردهای مختلف(، توان به عنوان یک نرمشده در متلب را به راحتی مییادگیری ماشین آموزش دیده  هایمدل

افزار های نرمافزونهو  تحت وب یافزارهانرم(Apache( »Apache Software Foundatio ،)افزاری بنیاد نرم»)توسعه داده شده توسط  MapReduceو  Sparkافزاری های نرمکتابخانه

 ( به کار گرفت.Microsoft Excel add-insاکسل )

 افزارهای توسعه نرمدیگر پلتفرمسازی با یکپارچه

های افزاری زبانهای نرمکامپایلر متلب، به کتابخانه (Software Development Kit« )افزارکیت توسعه نرم»توان با استفاده از را می نویسی متلبشده به زبان برنامه ی نوشتهاکده

 ( تبدیل کرد.Python« )پایتون»( یا NET.) «ِنتدات» (،Java« )جاوا»، (++C)« سی پالس پالس»(، C« )سی»نویسی دیگر نظیر برنامه

 از طریق تبدیل کدهای نوشته شده در متلب C تولید کدهای

شده را  تبدیلکدهای تبدیل کرد.  ++Cیا  Cتوان به کدهای زبان ، کدهای نوشته شده در متلب را میMATLAB Coderافزار متلب به نام از طریق قابلیت کاربردی تعبیه شده در نرم

 به کار انداخت. ،سازی با کدهای دیگرتوان برای یکپارچهمی

 شود.آموزش داده می ،، مدل یادگیری ماشیناابتد .1

Mdl = fitcsvm(X,Y); 
saveCompactModel(Mdl,'mySVM'); 
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 شود.( برای مدل یادگیری ماشین آموزش داده شده تعریف میEntry-Point« )نقطه ورود»سپس، تابع  .2

function label = predictSVM(x) 
    m = loadCompactModel('mySVM'); 

label = predict(m,x); 
end 

 

 شود.می داده ++Cیا  Cکد دستور تولید در نهایت،  .3

codegen predictSVM –args {X} 

 

 )+کلیک کنید( کاوی و یادگیری ماشیندادههای الگوریتمهای مجموعه آموزش

 

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

 

 .مجله فرادرس عضو شوید کانال تلگرام منتشر شده، درهای نامهجهت آگاهی از آخرین تقلب

 

 مجله فرادرس تهیه و تنظیم:
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