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 4 یادگیري ماشین

 

  مترجم پیشگفتار

است. کتاب طوري نوشته شده است کـه  "یادگیري ماشین"ي مربوطه و نکاتها ، روشهاتمیالگوربا سلام، کتابی که پیش روي شماست شامل 

کنم امیدوارم از خوانـدن کتـاب لـذت ببریـد و البتـه چیزهـایی می. خلاصه باشدبا هر میزان اطلاعات اولیه  دانشجویانقابل خواندن براي تمامی 

  مفیدي یاد بگیرید. براي من که بسیار مفید بود!

اگـر هـر  انـد.(!) تغییر کردهها تر باشد، و گاهی بعضی جملات و کلمات و پاراگرافتمتن براي خواند راح خواندن کتاب سعی شده تاي در ترجمه

 اطلاع دهید.به من را  نآ ا اشتباه نگارشی در متن دیدید مرا ببخشید واملایی ی طگونه اشتباه غل

 89تابستان 

  پی نوشت:

 91تاریخ آخرین اصلاحات اعمالی: مهر 

 افزار ویراستیاربه کمک نرماتوماتیک ویراست نیمه – 97ویراست دوم: آذر 

  بنده در دسترس خواهد بود. homepageهمیشه در  ينسخه نیآخر

Mail: nokhbeh100@gmail.com 

Homepage:ele.aut.ac.ir/nokhbe/MLbook/ 
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 6 یادگیري ماشین

 

 پیشگفتار

  توان به ماشین یاد داد؟!میچگونه 

کامپیوتري طراحی کرد که بتوانند  يهابرنامهساختاري براي  توانیم "چگونه"درگیر هستیم که  سؤالمواره با این ه 1یادگیري ماشین در مبحث

گونـاگون گسـترش یافتـه  يهاعرصه، در هاستمیسکاربرد یاددهی به  ه. امروزخود بیفزایند )بر تجربیات (مهارت متعدد يهاشیآزمابا استفاده از 

 يایاطلاعات يهاستمیساینترنتی مقابله کنند،  يهاسرقتتوانند در برابر حملات و میکه ایجاد شده  2ايدادهکاوش  يارهاافزنرمبراي مثال  ،است

توانند یاد بگیرنـد چگونـه بـدون راننـده در میاتوماتیک که  يخودروهاو یا حتی  کنند مشخص رااطلاعات  انواعهر فرد به ي علاقه توانندمیکه 

  در حال پیشرفت  و تکامل است.  زیادت که این علم با سرعت بسیار د!  این در حالی اسننرانندگی کخیابان، 

سـعی  . باید گفت در ایـن راهاستبه خواننده  یادگیري ماشیني هستهي تشکیل دهنده کلیدي يهاتمیالگورو  هاحلراه معرفیهدف این نوشته 

 پیچیـدگی،  cognitive science، 7، بیولوژي6، تئوري اطلاعات5، فلسفه4، هوش مصنوعی3آمار نظیرگوناگون  يهادانشخواهیم کرد که از 

دیک شدن به مطالب، زن یادگیري ماشین. از نظر ما، بهترین راه براي آموختن در رسیدن به این هدف کمک بگیریم 9و تئوري کنترل 8محاسباتی

. هـدف دیرسـیمـدر یک جا سخت به نظـر ها بود اطلاعات اولیه در تمامی جنبهن خاطر بهدر گذشته این کار  است.آن  از تمامی وجوه و مفاهیم

  چنین اطلاعاتی در کنار هم است.ي این کتاب ارائهي اولیه

                                                      

1 Machine Learning 
2 Data-mining Softwares 
3 statistics 
4 Artificial intelligence 
5 philosophy 
6 Information theory 
7 bilogy 
8 Computational complexity 
9 Control theory 
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ي . در عوض مفاهیم اولیهدهدیمخوانند انجام ي خیلی کمی در مورد اطلاعات اولیه يهافرضطبیعی مطلب، این کتاب  ینظمیبهمین  خاطر به

هـم  توانـدیمـد. این کتـاب نشومی، هوش مصنوعی، تئوري اطلاعات و دیگر علوم در صورت نیاز با تمرکز بر قسمت مورد نیاز توضیح داده آمار

 .شـودو ... مطالعـه  آمـارعلوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر،  يهارشتهارشد ي کارشناسی و هم توسط دانشجویان دورهي توسط دانشجویان دوره

باشد. در نوشتن این کتاب دو نکته رعایت شده است: ابتدا  يارحرفهیغو  ياحرفهنویسان به عنوان مرجع براي برنامه توانیماین کتاب  چنینهم

دکتـراي یـادگیري ماشـین ي شروع دوره ازینشیپ کارشناسی قابل خواندن باشد و همچنین مطالبی کهي اینکه کتاب باید براي دانشجویان دوره

  را در بر گیرد. است

حضـور داشـته باشـد. تئـوري یـادگیري آن  که در نوشتن کتاب رعایت شده است این است که باید تعادلی از کاربرد و تئوري در يانکتهسومین 

یـادگیري بـراي  يهـاتمیالگورکـدام "و  "؟کندیمکارایی یادگیر چگونه تغییر  آموزشی يهانمونهبا افزایش " نظیر یسؤالاتماشین سعی دارد به 

، آمـاري  يهاهیـپاي بـه علـاوه رد و دیگر مـوارد مربوطـهادر این مو یهایبحث شامل پاسخ دهد. این کتاب "؟اندمناسبکدام کارهاي یادگیري 

انجـام  هـاآن عملکـرددنبال کـردن  واصلی این زمینه  يهاتمیالگوري . تمرین یادگیري ماشین با ارائهاست پیچیدگی محاسباتی و بررسی بیزي

 يکدهاشده است. آورده  http://www.cs.cmu.edu/~tom/mlbook.htmlدر ها واقعی و بسیاري از الگوریتم يهاداده. ردیگیم

بیـز و هـاي يکننـده يبنددسته يکدهاوام گیرندگان،  يهایبررس يهادادهیادگیري درختی،  يکدها،  1یبازشناخت يهادادهعصبی،  يهاشبکه

  اند.شدهآورده آنجا  متون در يهایبررس يهاداده

                                                      

1 recognition 


