
٩٧ سال ‐ پاییز ترم ‐ ماشین یادگیری نظریه
ریاض ده دانش ‐ طوس نصیرالدین خواجه صنعت اه دانش

(٧/٢٢ تا تحویل (مهلت اول سری تمرین
کنید. دانلود زیر لینک از را iris داده مجموعه

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Iris

شده اند: تقسیم اصل نوع سه به زنبق گلهای م دهد. نشان را زنبق گل ی به مربوط مشاهدات فایل از خط هر

(1) setosa, (2) versicolor (+1), (3) virginica (-1)

مربوطه گل ویژگ پنج شامل فایل از خط است. هر آخر نوع دو به مربوط داده های روی تمرین این در ما توجه
زنبق. نوع گلبرگ، عرض گلبرگ، طول کاسبرگ، عرض کاسبرگ، طول است:

sepal_length, sepal_width, petal_length, petal_width, iris_type

خطای میزان و کنیم اجرا داده ها از انتخابی مجموعه ی روی را پسپترون وریتم ال که است این ما هدف
دهید. انجام را زیر کارهای بایست شما تمرین این انجام برای کنیم. گیری اندازه را حاصل جداکننده

سازی پیاده را pocket algorithm پاکت وریتم ال ه بطوری دهید تغییر را کالس در شده ارائه پایتون کد .١
نهایت در و محاسبه را آمده بدست ابرصفحه خطای میزان بار هر پرسپترون وریتم ال از پاکت نسخه کند.

برم گرداند. را ابرصفحه بهترین

داده روی را مربطه کد و کرده انتخاب را اول رکورد ١۵ و ١٠ ،۵ بار هر virginica و versicolor نوع دو از .٢
epochs مقدار یرید. ب اندازه رکوردها  کل روی را آمده بدست ابرصفحه خطای سپس کنید. اجرا انتخابی

epochs=10,20,40 مثال برای کنید. ارائه جدول ی در را کار حاصل و دهید تغییر بار هر هم را

را انتخابی رکورد ۵ مثال برای یعن کنید. اجرا رکوردها از رندوم مجموعه ی برای را قبل قسمت حال .٣
م شود؟ حاصل تغییری خطا میزان در آیا کنید. انتخاب رکوردها میان از نواخت ی توزیع با و رندوم بصورت

نتایج مشاهده برای کنیم. مشاهده matplotlib ماژول از استفاده با را کار نتیجه میخواهیم قسمت این در .۴
را چهارم و سوم ویژگیهای همچنین م کنیم. ترکیب هم با را دوم و اول ویژگیهای بعدی، دو فضای در

م کنیم. ترکیب هم با زیر بصورت

sepal_length*sepal_width, petal_length*petal_width, iris_type

بدست خطوط سوم)، (جلسه شد ارائه کالس در که نمونه ای مانند کنید. اجرا حاصل داده روی را خود کد
دیده حاصل خطای تا کنید اضافه را نقاط کل نمودار هر به کنید. رسم مختلف انتخابهای برای را آمده
آمده بدست خطای میزان همچنین کنید. رسم اول رکورد ١٠ و epochs = 40 برای فقط را نمودار شود.

دهید. نشان نموداری در را مختلف های epoch در

١


