
 
 ها تركيب دسته بندي كننده

 
 
 واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي 

 يادگيري ماشين
(Machine Learning) 



 مقدمه

 دارد مي بيان  (No Free Lunch Theorem)“ ندارد وجود مجاني نهار ” اصل

 :كه

ها زمان  تمامي در و مسائل  تمامي براي كه ندارد وجود  الگوريتمي هيچ  

 .آورد وجود به را يادگير )ترين دقيق( بهترين

 :كلي ايده

دقت به آنها نتايج تركيب با توان مي باشيم داشته پايه يادگير تعدادي اگر 

 .رسيد باالتري
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 مقدمه

 :باشند متفاوت هم با زير موارد در است ممكن يادگيرها اين

 .شود استفاده داده مورد در مختلفي فرضيات شود مي باعث كه :الگوريتم

 K مقادير يا و عصبي هاي شبكه پنهان اليه نودهاي تعداد مثل :پارامترها
 KNN در متفاوت

  از استفاده يادگير، هر براي ويژگي متفاوت تعداد از استفاده :نمايش نحوه
 .متفاوت داده مجموعه

 داشته تفاوت هم با اندكي يادگيرها آموزشي هاي داده :آموزشي مجموعه
 3 .باشند



 ها تركيب دسته بندي كننده

دارد وجود ها كننده بندي دسته نتايج تركيب براي مختلفي هاي روش.  

 .هستند اكثريت راي از استفاده يا و گيري ميانگين ها، روش ترين متداول

 

يادگير سيستم يك طراحي هنگام ما كه، است اين در كار اين اصلي انگيزه 

 آموزشي هاي داده يادگير، پارامترهاي نمايش، نحوه قبيل از فراواني هاي انتخاب

 .داريم غيره و
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 ها تركيب دسته بندي كننده

نتايج از و باشيم داشته مختلفي هاي سيستم اگر كه شود مي باعث تنوع اين  

 متمركز هدف حول خطا توزيع كه دارد وجود امكان اين شود، استفاده آنها

 .برسيم بهتري نتيجه به توزيع اين از گيري نمونه افزايش با و شده
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 ها تركيب دسته بندي كننده

d1 

d2 

d3 

d4 

d5 

Final 
output input 
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 هاي پايه خصوصيت دسته بندي كننده

 دسته اين گرفت، ها كننده بندي دسته تركيب از مناسبي نتيجه بتوان اينكه براي

 :باشند داشته را زير شرايط بايد ها كننده بندي

دقيق بسيار به نيازي البته باشد، دقيق قبولي قابل حد در تنهايي به يك هر  

 .نيست آنها بودن

و بوده هم مشابه نبايد همگي كه معنا اين به كنند، عمل ديگري مكمل كدام هر  

 .نمايند توليد يكساني نتيجه
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 ها انواع تركيب دسته بندي كننده

Static structures  
 .شوند مي تركيب هم با ورودي سيگنال گرفتن نظر در بدون خبره چندين پاسخ 

Ensemble averaging 

 جمعي خروجي و شده تركيب هم با خطي صورت به مختلف هاي خبره خروجي 

 .آورد مي وجود به را

Boosting 

 .برسد بااليي دقت به تا شود مي داده تغيير طوري ضعيف يادگير يك 
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 ها انواع تركيب دسته بندي كننده

Dynamic structures 
 .گذارد مي تاثير ها خبره تركيب مكانيسم انتخاب در ورودي سيگنال روش اين در 

Mixture of experts 

 هم با خطي غير صورت به Gating network شبكه يك توسط ها خبره خروجي 

 .شوند مي تركيب

Hierarchical mixture of experts 

 سلسله صورت به كه Gating network شبكه چندين توسط ها خبره خروجي 

 .شوند مي تركيب هم با خطي غير صورت به اند شده داده قرار مراتبي
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Ensemble Averaging 
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Ensemble Averaging - Voting 

 Regression 
 
 
 
 
 
 
 

 Classification 
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 انواع راي گيري

 Wj=1/L حالت

  Plurality voting روش
 را راي بيشترين كه كالسي باشند داشته وجود مختلف كالس چندين كه وقتي

 خروجي مقدار مساوي بطور ها كالس همه ديگر عبارت به .شد خواهد برنده بياورد

 .دهند مي قرار تاثير تحت را

   Majority voting     روش
  برنده بياورد را اكثريت راي كه كالسي باشيم داشته كالس دو فقط كه وقتي

 .شود مي
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 انواع راي گيري

 Wj proportional to error rate of classifierحالت 

 .شوند ميياد گرفته  Validationضرايب با استفاده از يك مجموعه داده اين 
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  Ensemble Averagingنتيجه گيري در مورد 
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  Ensemble Averagingنتيجه گيري در مورد 

  هم با Ensemble-averaging  روش طريق از يكسان، واريانس با خبره چندين اگر

 :شوند تركيب

بود خواهد ها خبره از يك هر واريانس از كمتر حاصل سيستم واريانس. 

ها خبره از يك هر ميانگين خطاي از كمتر حاصل سيستم ميانگين خطاي 

 .بود خواهد
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 مثال
هم با شبكه 10 خروجي مثال اين در  

 حالت اين در .اند شده تركيب
 به توانسته Ensemble ميانگين
  از كمتر كه انتظاري مورد خطاي
 منفرد هاي شبكه ميانگين خطاي

 .برسد است
 

 80.3% versus 79.4% (average) 

    
Avg. 
79.4 
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 Baggingروش 

با پايه يادگيرهاي كه تفاوت اين با است گيري راي بر مبتني نيز روش اين  

 داشته تفاوت هم با اندكي تا شوند مي داده آموزش متفاوتي آموزشي هاي داده

   .باشند

 

مشابه اصلي مجموعه از آموزش دليل به يادگيرها اين كه حالي در نتيجه در 

  هم با اندكي آموزشي هاي نمونه تصادفي انتخاب دليل به بود، خواهند هم

 .داشت خواهند نيز اختالف
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 Baggingروش 

Bagging (Bootstrap Aggregating) - Breiman, 1996 

take a training set D, of size N 

for each network / tree / k-nn /  etc… 

- build a new training set by sampling N examples, 

  randomly with replacement, from D 

- train your machine with the new dataset  

end for 

output is average/vote from all machines trained÷÷÷÷ 
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 مثال

روش Bagging تغيير با كه هايي الگوريتم يعني ناپايدار يادگير هاي الگوريتم براي 

 و عصبي شبكه .داشت خواهد خوبي عملكرد شوند مي نتيجه در تغيير دچار داده

 .است پايدار  KNNحاليكه در هستند، ها الگوريتم اين از اي نمونه تصميم درخت

19 

Single net Simple ensemble Bagging AdaBoost 
Breast cancer 3.4 3.5 3.4 4 
Glass 38.6 35.2 33.1 31.1 
Diabetes 23.9 23 22.8 23.3 



Boosting 

  آنها تركيب باشند مشابه پايه يادگيرهاي اگر كه است اين روش اين در اصلي ايده

 و داشته متفاوتي گيري تصميم يادگيرها كه است بهتر .داشت نخواهد متفاوتي نتيجه

 .باشند يكديگر مكمل

در Bagging يادگيرهاست ناپايداري و شانس روي از يادگيرها بين تفاوت. 

در Boosting باشند هم مكمل كه ضعيف پايه يادگير تعدادي تا شود مي سعي  

 .داد آموزش قبلي يادگير اشتباهات با را آنها و شده توليد

حالت از كمي تا است كافي فقط يادگير كه است اين ضعيف يادگير از منظور 

 .كند عمل بهتر تصادفي
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Boosting 
 :دارد وجود مختلف روش سه Boosting سازي پياده براي

Filtering 

هايي مثال و است بزرگ خيلي داده مجموعه شود مي فرض روش اين در  

 برگردانده داده مجموعه به يا و شده حذف يا شوند، مي انتخاب آن از كه

 .شوند مي

Subsampling 

ها داده .شود مي برده كار به ثابت اندازه با هاي داده مجموعه با روش اين  

 .شوند مي برداري نمونه مجددا مشخص احتمال توزيع يك از استفاده با
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Boosting 
Reweighting  

ولي شود مي برده كار به ثابت اندازه با هاي داده مجموعه با نيز روش اين 

  داده وزن آنها به و شده گذاري ارزش ضعيف يادگير يك توسط ها داده

 .شود مي
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Boosting by filtering 

Boosting 
take a training set D, of size N 
do M times 
 train a network on D 
 find all examples in D that the network gets wrong 
 emphasize those patterns, de-emphasize the others, in a new dataset D2 
 set D=D2 
loop 
output is average/vote from all machines trained 
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 مثال
Training: 
 Divide X into 3 sets: X1, X2 and X3 
 Use X1 to train C1: (T1) 
 Feed X2 into C1 

 Take all instances from X2 that are misclassified by C1 
 Take equal number of correctly classified instances (by C1) from X2 
 This forms the training set of C2 (T2) 

 Feed X3 into C1 and C2 
 Add instances where they disagree to T3 

 

Testing: 
 Feed instance to C1 and C2 

 If they agree, take the decision 
 If they dont agree, use C3’s decision (=majority decision) 
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 مثال
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 BOOSTINGهاي  كارايي يادگيرنده
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 Boosting by filteringهاي  ويژگي

نمايد هر خبره بر روي قسمتي از مساله كه يادگيري آن سخت است تمركز مي. 

آيد داده آموزشي هر يادگير از توزيع متفاوتي به دست مي. 

نياز به مجموعه داده آموزشي زيادي دارد. 

 براي رفع اين مشكل ازAdaboost شود استفاده مي. 
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AdaBoost (ADAptive BOOSTing) 

نمونه يك انتخاب احتمال روش اين در xt مجموعه در گرفتن قرار براي 

 بندي دسته خطاي احتمال مبناي بر j+1  كننده بندي دسته آموزشي هاي داده

 :شود مي تعيين  cj كننده

نمونه اگر xt  براي آن انتخاب احتمال باشد، شده بندي دسته درستي به 

 .شود مي داده كاهش بعدي كننده بندي دسته

 نمونه اگر xt  دسته براي آن انتخاب احتمال نشود، بندي دسته درستي به 

 .شود مي داده افزايش بعدي كننده بندي
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AdaBoost (ADAptive BOOSTing) 

باشند داشته  ½ از كمتر خطائي بايد و بوده ساده و ضعيف يادگيرها  تمامي  

  تا شد خواهد باعث آن ادامه زيرا شود مي متوقف آموزش اينصورت غير در

 .شود تر مشكل بعدي كننده بندي دسته براي يادگيري
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AdaBoost Algorithm 

گرفته نظر در يكنواخت )آنها وزن( آموزشي هاي نمونه انتخاب اوليه احتمال 

 .بود خواهد مثال آن اهميت دهنده نشان مثال هر وزن واقع در .شود مي

آموزشي نمونه اگر i ارزيابي فعلي ضعيف كننده بندي دسته توسط درستي به  

 مثل عددي در i مثال وزن كردن ضرب با آن بعدي احتمال توزيع شود

β∈ (0,1]  ماند مي باقي ثابت آن وزن اينصورت غير در .شود مي داده كاهش. 

تعداد دار وزن گيري راي طريق از نهايي فرضيه T دست به ضعيف فرضيه 

 .آيد مي
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 AdaBoostيك نمونه از پياده سازي الگوريتم 

Generate a 
sequence of 
base-learners 
each focusing 
on previous 
one’s errors 
(Freund and 
Schapire, 
1996) 
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Toy Example – taken from Antonio Torralba @MIT 

Weak learners from the 
family of lines 

Each data point has 

a class label: 

 

and a weight: wt =1 
 

+1 (  ) 

-1 (  ) 
yt = 
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Toy example 

This one seems to be the best 

Each data point has 

a class label: 

 

and a weight : wt =1 
 

+1 (  ) 

-1 (  ) 
yt = 

This is a ‘weak classifier’: It performs slightly better than chance. 33 



Toy example 

We set a new problem for which the previous weak classifier 
performs at chance again 

Each data point has 

a class label: 

 

wt       wt exp{-yt Ht} 

We update the weights: 

+1 (  ) 

-1 (  ) 
yt = 
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Toy example 

We set a new problem for which the previous weak classifier performs 
at chance again 

Each data point has 

a class label: 

 

wt     wt exp{-yt Ht} 

We update the weights: 

+1 (  ) 

-1 (  ) 
yt = 
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Toy example 

We set a new problem for which the previous weak classifier 
performs at chance again 

Each data point has 

a class label: 

 

wt     wt exp{-yt Ht} 

We update the weights: 

+1 (  ) 

-1 (  ) 
yt = 
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Toy example 

We set a new problem for which the previous weak classifier 
performs at chance again 

Each data point has 

a class label: 

 

wt     wt exp{-yt Ht} 

We update the weights: 

+1 (  ) 

-1 (  ) 
yt = 
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Toy example 

The strong (non- linear) classifier is built as the combination of 
all the weak (linear) classifiers. 

f1 f2 

f3 

f4 
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 Adaboostمزاياي 

تكرار در كه كند مي تمركز سخت هاي مثال روي بر ها وزن رساني روز به  

 .بودند نشده بندي دسته درستي به قبلي

است ريزي برنامه قابل راحتي به و است ساده. 

نياز خاصي تنظيم و باشد مي ها كننده بندي دسته تعداد آن پارامتر تنها  

 .ندارد

نمايد تركيب را اي كننده بندي دسته نوع هر تواند مي. 
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 (Mixtures of Experts)هاي پويا  روش

تغيير ها ورودي اساس بر گيري راي براي استفاده مورد هاي وزن روش اين در 

 .نيستند ثابت و كنند مي

 

 

سيستم يا ها خبره از يك هر كلي حالت در Gating باشند خطي غير توانند مي. 

خواهند خبره ورودي از مختلفي هاي بخش در پايه يادگيرهاي ترتيب بدين 

   .شد
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 (Mixtures of Experts)هاي پويا  روش
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