
 
 ارزيابي فرضيه

 
 
 واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي 

 يادگيري ماشين
(Machine Learning) 



 مقدمه

 وجود به را اي فرضيه آموزشي هاي داده از استفاده با يادگيري الگوريتم يك

 فرضيه اين دقت تا شود الزم است ممكن فرضيه اين از استفاده از قبل .آورد مي

 .گيرد قرار ارزيابي مورد

 

 
 

 
Data                                             Hypothesis 
                           

Performance  
Assessment 

2 

Learning  
Algorithm 



 مقدمه

دارد اهميت جهت دو از كار اين: 

 .بزنيم حدس ناديده هاي مثال براي را فرضيه  دقت1.

  همانند است يادگيري الگوريتم از جزيي فرضيه ارزيابي اوقات گاهي2.

 .تصميم درخت كردن هرس
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 آماري هاي روش

 :است زير سوال سه به پاسخگويي جهت در كار مبناي

ساير براي آن دقت باشد معلوم محدود هاي داده براي فرضيه يك دقت اگر 

 بود؟ خواهد چقدر ها مثال

احتمال كند عمل ديگري فرضيه از بهتر محدود هاي داده براي فرضيه يك اگر 

 است؟ چقدر باشد صادق نيز كلي حالت در وضعيت اين اينكه

را فرضيه هم اينكه براي راه بهترين باشد موجود اندكي آموزشي داده كه وقتي 

 چيست؟ كنيم گيري اندازه را  آن دقت هم و بگيريم ياد
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 آموزشي هاي داده كمبود

نشان ها مثال اين كه دارد وجود امكان اين باشد محدود آموزشي داده كه وقتي  

 .نباشند  ها داده كلي توزيع دهنده

5 



 داده كمبود مشكل

 ممكن مشكل دو شود مي انجام محدود هاي داده از استفاده با يادگيري كه وقتي 

 :دهند رخ است

     Bias in the estimate 

 آن دقت براي مناسبي تخمين آموزشي هاي مثال روي بر فرضيه يك دقت 

 ها داده اين اساس بر شده گرفته ياد فرضيه زيرا .نيست ناديده هاي مثال براي

 .نمود خواهد عمل )بينانه خوش( Optimistic بصورت آتي هاي مثال براي

 .كرد استفاده آزمون داده مجموعه از توان مي مشكل اين از رهايي براي
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 داده كمبود مشكل

   Variance in the estimate 

 خطاي كه دارد وجود امكان اين آزمون داده مجموعه از استفاده وجود با حتي 

 .باشد داشته اختالف واقعي خطاي با شده گيري اندازه

7 Sample Size 

Accuracy 

Estimated 
Accuracy 

True accuracy 

Variance 

Bias 



 تخمين دقت فرضيه

توزيع تابع يك ورودي هاي مثال فضاي براي توان مي يادگيري مثال يك در 

  P(x) با را x نمونه هر رخداد احتمال كه گرفت نظر در D نامعلوم احتمال

 .نمايد مي مشخص

 

 

Input Space X 

P(X) 
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 تخمين دقت فرضيه

 :شود در اين حالت دو سوال اصلي مطرح مي

 هايي مثال از تصادفي صورت به كه باشيم داشته نمونه n تعداد و h فرضيه اگر1.

 با هايي مثال براي h دقت براي تخمين بهترين باشند، شده انتخاب D توزيع با

 چيست؟ توزيع همان

 است؟ چقدر دقت تخمين اين در احتمالي  خطاي2.
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 خطاي نمونه و خطاي واقعي

 نمونه خطاي

 .)آزمون يا آموزش (موجود هاي مثال مجموعه روي فرضيه خطاي از است عبارت 

 داده و f هدف تابع به نسبت h فرضيه نمونه خطاي بندي دسته مساله يك در

 :شود مي بيان زير صورت به S نمونه

errors(h)= 1/n Σx∈Sδ(f(x),h(x))                      

 اگر است 1 با برابر δ(f(x),h(x)) ومقدار S هاي مثال تعداد n آن در كه 

 f(x) ≠ h(x) است 0 با برابر اينصورت غير در و. 
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 واقعي خطاي و نمونه خطاي
 واقعي خطاي

 و D نامعلوم توزيع با هاي مثال تمام مجموعه روي فرضيه خطاي از است عبارت

 .شود بندي دسته غلط به تصادفي نمونه يك اينكه احتمال با است برابر

 زير صورت به D توزيع با داده و f هدف تابع به نسبت h فرضيه واقعي خطاي

 :شود مي بيان

errorD(h)= Prx∈D[f(x) ≠ h(x)] 
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 واقعي خطاي و نمونه خطاي

 به كه آنچه حاليكه در است نمونه  خطاي داريم دست در كه آنچه

 سوال اين به بايد اينصورت در .است واقعي خطاي هستيم آن دنبال

 براي خوبي تخمين تواند مي حدي چه تا نمونه خطاي كه دهيم پاسخ

 باشد؟ واقعي خطاي
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 مثال

دارد وجود زير احتمال توزيع با تايي 6داده  مجموعه يك: 

P(X1) = 0.2    P(X4) = 0.1 

P(X2) = 0.1    P(X5) = 0.2 

P(X3) = 0.3    P(X6) = 0.1 

 به را  X1, X2, X3 تواند مي{X1, X2, X3, X4} نمونه مجموعه براي h فرضيه 

 اين در .نيست X4 صحيح بندي دسته به قادر ولي كند بندي دسته درستي

 :با است برابر نمونه خطاي صورت
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 مثال

    ¼ (0 + 0 + 0 + 1) = ¼ = 0.25 

 خطاي صورت اين در باشد نادرستX5  براي و صحيح X6 براي فرضيه اين اگر

 :با است برابر واقعي

     0.2(0) + 0.1(0) + 0.3(0) + 0.1(1) + 0.2(1) + 0.1(0) = 0.3 
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 گسسته مقادير با هاي فرضيه براي اطمينان فاصله

 :باشند برقرار زير اگرشرايط

نمونه S داراي n از مستقل و يكديگر از مستقل كه باشد مثال h برپايه 

 باشند، شده انتخاب D احتمال توزيع

n ≥ 30  ،باشد 

فرضيه h به منجر r شود ها مثال اين برروي خطا )errorS(h)=r/n( 

 

 :كه نمود ادعا آماري قضاياي پايه بر توان مي شرايط اين تحت
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 گسسته مقادير با هاي فرضيه براي اطمينان فاصله

   errorD(h) براي مقدار ترين محتمل نباشد، موجود بيشتري اطالعات اگر1.

 .بود خواهد errorS(h) با برابر

 

 :دارد قرار زير فاصله بين واقعي خطاي %95 احتمال با2.

 

 
n
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s

))(1)((96.1)( −
±
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 مثال

 روي بر  خطا r=12 به منجر h فرضيه و بوده مثال n=40 داراي  S كه كنيد فرض

 :صورت اين شود، در داده اين

با است برابر نمونه خطاي errorS(h)=12/40=0.3  

متوجه كنيم تكرار جديد نمونه 40 براي بارها و بارها را آزمايش اين اگر 

 قرار زير فاصله در شده محاسبه خطاي مواقع %95 در كه شد خواهيم

 :داشت خواهد

 ( ) 14.30.007.96.130.0 ±=×±
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 گسسته مقادير با هاي فرضيه براي اطمينان فاصله

نظير ديگري فاصله هر براي %95 اطمينان فاصله به جاي توان مي را فوق عبارت 

N%  نمود ذكر نيز: 

 

 

ثابت مقدار ZN آورد به دست زير جدول از توان مي را مختلف درصدهاي براي: 

 

n
herrorherrorZherror ss

Ns
))(1)(()( −

±
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 ميانگين
 :(Expected Value)اميد رياضي  

 داشته را x1,...,xn مقادير است ممكن كه X تصادفي متغير يك رياضي اميد 

 :از است عبارت باشد
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 خصوصيات ميانگين
 ثوابت

 .باشد مي c مقدار با برابر c نام به ثابت متغير يك اميد مقدار 

Monotonicity 

 آنگاه باشد، X ≤ Y كه نحوي به باشند تصادفي متغير دو Y و X اگر  

 E[X] ≤ E[Y] بود خواهد. 

Linearity 

    E[X+c] = E[X] + c 

    E[X+Y] = E[X] + E[Y] 

    E[aX] = a E[X] 
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 واريانس
 :(Variance Value)واريانس 

 مشخص را ميانگين مقدار از تصادفي متغير فاصله و احتمال توزيع گستردگي 

 :از است عبارت X تصادفي متغير يك واريانس .كند مي

Var (X) = Cov (X,X) 

             = E[(X-μ)(X-μ)] 

             = E[(X-μ)2]        

μ = E[X] 
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 خصوصيات واريانس
 :از عبارتند واريانس خصوصيات مهمترين

Var(X) ≥ 0 

P(X)=1    ↔   Var(X) = 0 

Var (X+a) = Var (X) 

Var (aX) = a2Var (X) 

Var (aX+bY) = a2Var (X) + b2 Var (Y) +2ab Cov (X,Y) 
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 انحراف معيار استاندارد
 :(Standard Deviation)انحراف معيار استاندارد 

 :شود مي ناميده معيار انحراف واريانس دوم ريشه 

 

 
])[( 2µσ −= XE
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 خصوصيات انحراف معيار استاندارد
 :مهمترين خصوصيات انحراف معيار استاندارد عبارتند از

stdev (c) = 0 

stdev (X+c) = stdev (X) 

stdev (cX) = |c| stdev (X) 
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 انحراف معيار استاندارد
 68 - 95 -99.7قانون 
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 مثال

  را آنها قد اندازه خواهيم مي كه دارند وجود سگ 5 از جمعيتي كنيد فرض 

 محاسبه شانه سر تا زمين از را كدام هر قد منظور اين براي .كنيم محاسبه

 .كنيم مي
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 مثال

 :با است برابر ترتيب به سگ 5 اين براي آمده دست به نتايج

600mm , 470mm , 170mm , 430mm , 300mm 

  استاندارد معيار انحراف و واريانس ،)ميانگين( متوسط مقدار محاسبه هدف حال

 :داشت خواهيم ميانگين مقدار محاسبه منظور به .است

Mean = (600+470+170+430+300)/5 = 1970/5 = 394 

 :داريم تصوير روي بر مقادير اين نمايش با
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 مثال
 

 

 

 

 

.  پردازيم حال به محاسبه مقدار تفاوت هر كدام از مقادير با مقدار ميانگين مي 

 :در اين حالت خواهيم داشت
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 مثال
 

 

 

 

 

دانيم واريانس عبارت است از متوسط مربع فاصله هر نمونه از   طور كه مي همان 

 :لذا خواهيم داشت. مقدار ميانگين
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 مثال

  شود، مي محاسبه واريانس اندازه ريشه صورت به استاندارد معيار انحراف مقدار و

 :داريم لذا

Standard deviation = σ =147.32… ≈ 147 

 :داريم تصوير روي بر مقادير اين نمايش با
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 مثال
 

 

 

 

 

  اين بيان براي استاندارد معيار انحراف از استفاده قابليت دارد وجود كه اي نكته 

  كدام و است نرمال قدي داراي جمعيت اين اعضاي از يك كدام كه است مساله

 .است بلند خيلي كسي چه و كوتاه يك
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Receiver operating characteristic(ROC) 
  است گرافيكي نموداري ROC منحني سيگنال، تشخيص به مربوط مباحث در

 .رود مي كار به باينري بندي دسته سيستم يك كارايي نمايش منظور به كه
 

  در (TPR) مثبت هاي نمونه به True Positive نسبت رسم وسيله به نمودار اين

   .آيد مي دست به (FPR) منفي نمونه به False Positive نسبت رسم كنار
 

 زير مدل انتخاب عدم و ممكن بهينه مدل انتخاب منظور به ابزاري ROC آناليز

 .نمايد مي ايجاد مستقل صورت به را بهينه
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ROC Plot 
 مربوط مسائل در سود/هزينه آناليز منظور به طبيعي و مستقيم روش ROC آناليز

 .باشد مي تشخيص براي گيري تصميم به

 

  معرفي رادار و برق مهندسين توسط دوم جهاني جنگ در بار اولين ROC نمودار

 روش اين امروزه .گرفت قرار استفاده مورد ها فيزيولوژيست توسط زود خيلي و شد

  قرار استفاده مورد بسيار كاوي داده و ماشين يادگيري همچون مختلفي موارد در

 .گيرد مي
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ROC Plot 
 گروه/دسته يك به متعلق هاي نمونه از نگاشتي حقيقت در بندي دسته مدل يك

   .باشد مي خاص مجموعه يك به

 

  در كه باشد )پيوسته خروجي( حقيقي مقدار داراي تواند مي بندي دسته نتيجه

  طور به .شود مشخص آستانه مقدار يك توسط بايد مي ها دسته بين مرز حالت اين

 يك آيا كه كنيم تعيين دياستوليك و سيستوليك خون فشار نتايج اساس بر مثال

 .خير يا هست خون پرفشاري بيماري دچار فرد
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ROC Plot 
 دسته آن برچسب صورت به گسسته نتايجي تواند مي بندي دسته اين همچنين

 .است دسته كدام به متعلق حاصل نتيجه كند مي مشخص كه باشد داشته

 

  نمونه صورت به حاصل نتايج آن در كه گيريم مي نظر در را مثالي منظور اين براي

  بندي دسته اين اساس بر .باشد خورده برچسب (N) منفي يا و (P) مثبت

 :است دادن رخ قابل مختلف حالت 4 باينري،
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ROC Plot 
بيني پيش يك نتيجه اگر P نيز واقعي مقدار و باشد P نتيجه اين به باشد 

 True Positive (TP) شود مي گفته. 

 

بيني پيش يك نتيجه اگر P واقعي مقدار و باشد N نتيجه اين به باشد 

 False Positive (FP) اصطالح در خطا اين به .شود مي گفته  False Alarm 

 .شود مي اطالق نيز Type I Error يا
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ROC Plot 
بيني پيش يك نتيجه اگر N واقعي مقدار و باشد N نتيجه اين به باشد 

 True Negative (TN) شود مي گفته. 

 

بيني پيش يك نتيجه اگر N واقعي مقدار و باشد P نتيجه اين به باشد 

 False Negative (FN) اصطالح در خطا اين به .شود مي گفته  Miss و  

Type II Error شود مي اطالق نيز. 
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ROC Plot 
   منفي نمونه N و مثبت نمونه P تعداد اساس بر آزموني معرفي به حال

 :است بيان قابل احتمالي 2*2 جدول يك فرم به قبلي معيار 4 نتايج .پردازيم مي
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ROC Plot 
  صورت به توان مي را (Specificity) صحت و (Sensitivity) حساسيت معيار دو

 :نمود تعريف زير

 شناخته درست كه است مثبت حاالت از نسبتي دهنده نشان حساسيت معيار

 درست كه است منفي حاالت از نسبتي دهنده نشان صحت معيار و شده اند

 .شده اند داده تشخيص
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ROC Plot 
  TPR معيار .است نياز FPR و TPR مقادير به تنها ROC نمودار رسم منظور به

 طي در موجود مثبت هاي نمونه كل به درست مثبت نتايج نسبت دهنده نشان

 .است حساسيت معيار با معادل كه است آزمايش انجام

  منفي هاي نمونه كل به نادرست مثبت نتايج نسبت دهنده نشان FPR معيار

 .است آزمايش انجام طي در موجود
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ROC Plot 
  نشان TPR و FPR براي ترتيب به Y و X محورهاي توسط ROC نمودار فضاي

 .است )هزينه( FP و )سود( TP ميان توازن دهنده نشان كه شود مي داده

 

 معيار با معادل FPR و است حساسيت معيار با معادل TPR كه آنجا از

 1-Specificity نمودار از مراجع برخي در است ROC ناميده نيز عنوان دو اين با  

   .شود مي
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ROC Plot 
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ROC Plot 
  نمودار چپ سمت باالي بخش در اي نقطه به متعلق ممكن بيني پيش بهترين

  مقدار حالت اين در .گيرد مي قرار (0,1) مختصات  ROCنمودار در كه باشد مي

Sensitivity وجود عدم دهنده نشان %100 معادل FP مقدار و Specificity  

 بندي دسته عنوان به نقطه اين .است FN وجود عدم دهنده نشان %100 معادل

 .شود مي شناخته نيز كامل كننده

  (0,0) نقطه دو مايل صورت به كه خطي روي بر است اي نقطه تصادفي فرض يك

  ياد گيري تصميم عدم ناحيه عنوان به آن از كه كند مي متصل هم به را (1,1) و

   .شود مي
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ROC Plot 
 ،)سكه پرتاب مثال( محض تصادفي فرآيند يك در ها نمونه تعداد شدن بزرگ با

  (0.5 , 0.5) سمت به ROC نمودار روي بر كننده بندي دسته به متعلق نقطه

 .رود مي

 

 نتايج عنوان به گيرند مي قرار مايل خط باالي در كه هايي كننده بندي دسته كليه

 نتايج هستند آن زير كه نقاطي و شوند مي شناخته )تصادفي حالت از بهتر( خوب

 .)تصادفي حالت از بدتر( هستند ضعيف
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ROC Plot 
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ROC Plot 
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Accuracy and Precision 
  براي Accuracy (ACC) واژه صنعتي و مهندسي علمي، مباحث از بسياري در

   گفته معيار آن حقيقي اندازه به آن نزديكي ميزان به گيري اندازه سيستم يك

   .شود مي

  عناوين تحت كه گيري اندازه سيستم يك در Precision واژه اما

Reproducibility و Repeatability نشان كه است معياري شود مي خوانده نيز 

 دست به را نتيجه همان حدي چه تا سيستم نشود عوض شرايط اگر دهد مي

  .آورد خواهد
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Accuracy and Precision 
  و نباشد Precise ولي باشد Accurate تواند مي گيري اندازه سيستم يك

   .بالعكس

 تعداد افزايش باشد سيستماتيك خطاي داراي آزمايشي اگر مثال عنوان به

  تاثيري Accuracy روي بر ولي دهد مي افزايش را Precision ميزان ها، نمونه

   .ندارد
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Accuracy and Precision 

49 

Accuracy indicates proximity of measurement results to the true value, 

precision to the repeatability or reproducibility of the measurement 
 



Accuracy and Precision 

High Accuracy but low Precision  
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Low Accuracy but high Precision  

 

 



Accuracy and Precision 
 :داريم باينري بندي دسته يك براي
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Accuracy and Precision 
 منظور به نباشد يكسان داده مجموعه يك در دسته دو هاي داده توزيع اگر

   .كرد استفاده زير معيار از توان مي شده معرفي روش دقت محاسبه

  مقدار اين كند عمل خوبي به شده طراحي كننده بندي دسته صورتيكه در

 .شد خواهد متداول ACC مقدار به نزديك
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Accuracy and Precision 
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Accuracy and Precision 
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Matthews Correlation Coefficient 
  بندي دسته كيفيت بررسي منظور به شده استفاده معيارهاي از ديگر يكي

  حتي متعادل گيري اندازه يك معيار اين .باشد مي MCC معيار باينري هاي دسته

   .دهد مي ارائه نامتوازن دسته توزيع با هايي نمونه براي

 

  در شده بيني پيش مقدار و مشاهده ميان همبستگي ضريب اساس بر معيار اين

   .گرداند مي باز +1 و -1 بين مقداري و شود مي تعريف باينري بندي دسته
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Matthews Correlation Coefficient 
  تصادفي بيني پيش با معادل حالتي 0 مناسب، بيني پيش دهنده نشان +1 ضريب

 عنوان به معيار اين از .است نامناسب بسيار بيني پيش دهنده نشان -1 و

 phi-coefficient شود مي برده نام نيز. 
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F1 Score 
 آزمايش، يك Accuracy اندازه تخمين منظور به آماري هاي آزمون از ديگر يكي

   .باشد مي F1 Score آزمون

  .دهد مي قرار بررسي مورد همزمان را Recall و  Precision كميت دو معيار اين

 نظر در توان مي نيز كميت دو اين دار وزن مجموع عنوان به را معيار اين رو اين از

 .گرفت

 كميت دو Harmonic Mean عنوان به توان مي معيار اين به حقيقت در

Precision و Recall 0 پاسخ بدترين و بوده 1 معيار اين پاسخ بهترين .كرد نگاه  

   .است
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F1 Score 
 :داشت خواهيم كميت اين تعريف منظور به
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Confusion Matrix 

  جدول عنوان تحت ريختگي درهم ماتريس ماشين، يادگيري به مربوط مباحث در

 شود مي شناخته هم خطا ماتريس يا و (Contingency Table) پيشامد - احتمال

   .مي شود داده نشان مختلف الگوريتم هاي عملكرد آن توسط كه

 اگرچه مي شود، استفاده ناظر با يادگيري الگوريتم هاي براي نمايشي چنين معموال

 ماتريس آن به يادگيري از نوع اين در و دارد كاربرد نيز ناظر بدون يادگيري در

 .شود مي گفته (Matching Matrix) تطابق
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Confusion Matrix 

 در .مي دهد نشان را شده بيني پيش مقدار از نمونه اي ماتريس، از ستون هر

  .دارد بر در را )درست( واقعي نمونه اي سطر هر كه صورتي

 مساله اين درك آن توسط كه شود مي ناشي آنجا از ماتريس اين به نام اين اطالق

 .شد خواهد آسانتر كند مي اشتباه دسته يك شناسايي در شده طراحي سيستم كه
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Confusion Matrix 

  خرگوش ها و سگ ها ،گربه ها ميان تمايز براي بندي دسته سيستم يك كنيم فرض

  الگوريتم آزمايش نتايج بندي جمع براي ريختگي درهم ماتريس .كرده ايم طراحي

 .است گرفته قرار استفاده مورد بهتر درك براي شده طراحي

  .هستيم خرگوش 13 و سگ 6 گربه، 8 شامل حيوان 27 داراي كل در كنيم فرض

  ريختگي درهم ماتريس توليد به منجر بندي دسته سيستم خروجي حالت اين در

 :شد خواهد زير جدول مشابه
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Confusion Matrix 

 

 

 

 

  اند شده داده تشخيص درست گربه 5 گربه، 8 بين از بندي، دسته سيستم اين در
 مورد 2 سگ، 6 بين از و .اند شده شناخته سگ عنوان به اشتباها مورد 3 و

  خرگوش عنوان به مورد 1 و گربه عنوان به مورد 3 داشته، وجود درست تشخيص
 .اند شده بندي دسته
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Predicted Class 

Cat Dog Rabbit 

A
ct

ua
l 

C
la

ss
 Cat 5 3 0 

Dog 2 3 1 

Rabbit 0 2 11 



Confusion Matrix 

 مواجه مشكل با سگ و گربه ميان تمايز در سيستم شود مي مشاهده كه همانطور

   .كند مي عمل خوب بسيار ديگر حيوانات و خرگوش ميان تمايز در اما است،

  بندي هاي دسته تعداد نمايش ماتريس اصلي قطر روي اعداد تمامي جدول اين در

 باشند، صفر اصلي قطر روي غير اعدا تمام كه صورتي در لذا .هستند درست

 .است حداكثر دقت داراي الگوريتم
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Table of Confusion 

  شود مي تعريف ستون دو و سطر دو با جدول يك صورت به ريختگي درهم جدول

   .شوند مي گزارش آن در FP, FN, TP,TN مقادير كه

 دسته در مناسب معياري سادگي وجود با (Accuracy) بندي دسته دقت معيار

  5 تنها و گربه 95 فوق مثال در كنيم فرض .نيست متوازن نا هاي داده براي بندي

  نمونه هر سادگي به شده طراحي سيستم حالت اين در .باشد داشته وجود سگ

 در آنكه حال شد، خواهد %95 بندي دسته دقت و كند مي ارزيابي گربه را ورودي

  دسته درست ها سگ از %0 و اند شده داده تشخيص درست ها گربه %100 عمل

 .اند شده بندي
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Table of Confusion 

 :بود خواهد زير صورت به فوق مثال براي گربه دسته براي ريختگي درهم جدول
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5 True Positives 
actual cats that were 

correctly classified as cats 

3 False Negatives 
cats that were incorrectly 

marked as dogs 

2 False Positives 
dogs that were incorrectly 

labeled as cats 

17 True Negatives 
all the remaining animals, 
correctly classified as non-

cats 



Risk Function 
 به L هزينه تابع رياضي اميد صورت به δ گيري تصميم قاعده براي R ريسك تابع

 :شود مي تعريف زير صورت

 

 

 θ  is a fixed but possibly unknown state of nature 
 X is a vector of observations stochastically drawn from a population 

  Eθ is the expectation over all population values of X 

 dPθ is a probability measure over the event space of X, parametrized 
by θ 

 the integral is evaluated over the entire support of X 
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Mean Square Error 
  تخمين منظور به شمار بي هاي راه از يكي گر تخمين يك MSE معيار آمار، علم در

  مبتني معياري MSE معيار .است واقعي مقادير و گر تخمين خطاي ميان تفاوت

   .باشد مي Quadratic هزينه تابع بر

 حالت اين در خطا .نمايد مي گيري اندازه را خطاها مربعات ميانگين MSE معيار

 كه مقداري و گر تخمين ضمني مقدار ميان تفاوت آن وسيله به كه است مقداري

 .شود مي مشخص شود زده تخمين بايد
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Mean Square Error 
 θ تخمين عنوان به     خروجي با گيري تصميم تابع يك ،θ اسكالر پارامتر براي

 :است تعريف قابل زير صورت به حالت اين در هزينه تابع و شود مي شناخته

 
 

 :شد خواهد تبديل Mean Square Error صورت به ريسك تابع حالت اين در
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Mean Square Error 

 Normalized MSE است تعريف قابل MSE از استفاده با كه ديگري معيار

 :است تعريف قابل زير صورت به كه باشد مي
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Root Mean Square Error 
  از ديگر يكي Root Mean Square Deviation (RMSD) يا RMSE معيار

 توسط شده بيني پيش مقادير ميان تفاوت تخمين منظور به متداول معيارهاي

 .باشد مي مشاهده يك و گر تخمين يا مدل

 استفاده تخمين منظور به كه اي داده مجموعه روي بر كه زماني ها، تفاوت اين

  روي بر كه زماني و شده شناخته Residual نام به شوند محاسبه شوند مي

   نام به شوند استفاده (Out-of-Sample) اوليه داده از خارج اي مجموعه

 .شوند مي شناخته (Prediction Errors) بيني پيش خطاي
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Root Mean Square Error 

 :است تعريف قابل زير صورت به RMSE معيار
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 يادگيري هاي الگوريتم مقايسه

آرا اتفاق بتواند كه روشي هنوز ولي شده معرفي كار اين براي مختلفي هاي روش 

 !نشده است ارائه كند كسب را

تمـامي  روي بـر   الگوريتم دو عملكرد ميانگين مقايسه از است عبارت روش يك 

  D توزيـع  بـا  نمونـه  از تصادفي به صورت كه n اندازه با آموزشي هاي مجموعه

 .شوند مي انتخاب

تخمين را دو آن درخطاي انتظار مورد اختالف مقدار خواهيم مي ديگر به عبارت 

 .بزنيم

ES⊂D [errorD(LA(S))-errorD(LB(S))] 
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 داده كمبود مشكل

چنين در .دارد وجود الگوريتم دو مقايسه براي نمونه داده كمي تعدا فقط عمل در 

 T0آزمون داده مجموعه و S0 آموزشي داده مجموعه دو به موجود داده حالتي

 داده و شده استفاده الگوريتم دو هر آموزش براي آموزشي داده از .شوند مي تقسيم

 .شود مي استفاده الگوريتم دو هر ارزيابي براي نيز آزمون

رود مي كار به الگوريتم دو مقايسه براي زير مقدار صورت اين در. 

errorT0(LA(S0))-errorT0(LB(S0))                       

در موجود هاي مجموعه تمامي از استفاده جاي به كه اينجاست كار اين ايراد D 

 .گيرد مي قرار استفاده مورد آموزشي مجموعه در موجود خطاي فقط
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k-Fold Cross-Validation 
است زير الگوريتم از استفاده حل راه يك: 

 1. Partition the available data D0 into k disjoint subsets T1, T2, …, Tk 
of equal size, where this size is at least 30. 

2. For i from 1 to k, do 

use Ti for the test set, and the remaining data for training set Si 

•        Si <- {D0 - Ti} 

•       hA <- LA(Si) 

•       hB <- LB(Si) 

•      δi <- errorTi(hA)-errorTi(hB) 

3. Return the value avg(δ), where                           .                    
avg(δ) = 1/k Σi=1k δi 
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Paired Test 

انجام يكساني هاي مثال ازمجموعه استفاده با يادگيري فرضيه دو ارزيابي اگر 

 .شود مي ناميده  Paired Test شود

زيرا شود مي تري بسته اطمينان فواصل به منجر معموال آزمايشاتي چنين نتيجه 

 كه حالي در هاست فرضيه بين اختالف به مربوط خطا در شده مشاهده اختالف 

 امكان شوند مي ارزيابي متفاوتي هاي داده مجموعه از استفاده با ها فرضيه وقتي

 .شود مي زياد داده مجموعه دو بين اختالف گذاري تاثير
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