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 . دیرا قبل از مهلت مقرر ارسال کنطه گزارش مربو pdf نسخه دیشما با

 نمایید. ارسال و دیادغام کن pdf لیفا کی، آنها را در  دیصفحات را اسکن کن دی، با دیکن سیخود را دست نو یحل ها راه اگر شما

 .شود یم باعث از کم شدن نمره یضرور ری. کلمات غبیان نمایید قیدقبصورت در گزارش  را خود حاتیتوض یدبا

 نیبا ا استفاده نمایید تونیپای برا scipy و matplotlib  ،numpy مانند یعموم یعموم یبا ابزارها ییاز کتابخانه ها دیتوان یشما م

و  SciKit learnموجود در یها تمیالگور یساز ادهیپ ازکه  یمعن نیبه ا،  دیکن یساز ادهیها را خودتان پ تمیالگور دیحال ، شما با

Tensorflow دیاستفاده نکن. 

 .دیارسال کن  jupyter note-bookراه حل خود را دیو با دیاستفاده کن 3 تونیاز پا دیتوان یفقط م

 چیبدون هباید  کد. قراردارد ریشده با مس یکد شما در داخل پوشه و بارگذار یاجرا یبرا ازیداده مورد ن یها لیکه تمام فا دیمطمئن شو

 .قابل اجرا باشداجرا  یرییگونه تغ

 ارائه گزارش دستورالعمل

 باشد. قیمختصر و دق دی. گزارش شما با1

 .دی( را گزارش دهونی، تناسب رگرس یریادگی یها ی)منحن بصری سازی ها هی. کل2

 !دی. کد خود را در گزارش وارد نکن3

  



 یرینمونه گ 

 شود: یم فیتعر ریز یتهای، در مجموعه فعال p،  یچند جمله ا عیتوز کیبه عنوان  لیدانش آموز فارغ التحص کیروزانه  برنامه

 0.2: لمیف •

• INF8245E :0.4 

 0.1: یباز •

 0.3مطالعه:  •

 ی. به شرطردیگ یروز نمونه م هیبق یانجام شده برا یها تیاز فعال یشود و به طور تصادف یم داری. هر روز صبح ، دانش آموز از خواب ب1

 .دیسیداده شده بنو یچند جمله ا عینمونه از توز رایب pseudocode کی،  دیکن ی( نمونه بردار0،1)روی  کنواختی عیکه فقط از توز

 یکسر .دیروز استفاده کن 100به مدت  ییدانشجو روتیناز  یرینمونه گ یکرده و از آن برا یساز ادهیخود را پ یرینمونه گ متی. الگور2

(fraction )ی. کسردیروز استفاده کن 1000به مدت  ینمونه بردار ی. اکنون از آن برادیرا گزارش کن تیشده در هر فعال یسپر یاز روزها 

 .دیکن سهیمقا اصلی یچند جمله ا عیکسرها را با توز نی. ادیرا گزارش کن تیفعال ره شده در یسپر یاز روزها

 

 انتخاب مدل

و خروجی  یاست. ورود یشیآزما یها لیو فا یشامل قطار ، اعتبار سنج Dataset-1. دیاستفاده کن Dataset-1از  دیبا شیآزما نیا یبرا

 small Gaussian) یکوچک گوس نویز کیشود و  یم جادیا nدرجه  یند جمله اچ کی. مجموعه داده از هستند مقادیر اسکالر حقیقی

noise) شود. یبه هدف اضافه م 

 .نمایید fitداده ها  بهدرجه  20 یچندجمله ایک . 1

ده استفا( regularization) ینظم ده چگونهی. از هرا گزارش نمایید (شهیمربع ر نیانگیم ی)خطا RMSE ی)الف( آموزش و اعتبارسنج

 .دینکن

 .(Visualize the fitمدل فیت شده را نمایش دهید ))ب( 

 ؟ چرا؟ underfitting یا   overfittingمدل  ای)ج( آ

 .دیده رییتغ 0.01 گام، با  1تا  0را از  λ. مقدار دیرا به مدل خود اضافه کن L2 (regularization) ی. اکنون منظم ساز2

 .دیکن میرا ترس RMSE یو اعتبارسنج RMSE (training) ، آموزش λمختلف  ریمقاد ی)الف( برا

 .دیمدل مربوطه گزارش ده یرا برا (test performanceتست )و عملکرد  دیابیرا ب λمقدار  نی)ب( بهتر

 .(Visualize the fitمدل فیت شده برای مدل انتخابی را نمایش دهید ))ج( 

 ؟؟ چرا underfitting یا   overfittingمدل  ایآ)د( 

 یقبلسوال ارائه شده در  بصری سازیاز  دیتوان یم ایاست؟ آ چند (source polynomialاصلی ) ی. به نظر شما درجه چند جمله ا3

 د؟یکن یریگ جهینت نیچن

Gradient Descent  ( برای رگرسیونGradient Descent for Regression  ) 



و خروجی  ی. وروداست یشیآزما یها لیو فا یشامل قطار ، اعتبار سنج Dataset-2. دیاستفاده کن Dataset-2از  دیبا شیآزما نیا یبرا

 .هستند مقادیر اسکالر حقیقی

 .دیکن fitمجموعه داده  نیرا به ا یخط ونیمدل رگرس کیمثال در زمان(  کی)  stochastic gradient descent. با استفاده از1

را در برابر تعداد دوره ها  RMSE (training and validation RMSE) یارسنج، آموزش و اعتب4−10 گام)الف( با استفاده از 

(epochs)دیکن میترس یی، تا زمان همگرا. 

 .دیرا انتخاب کن گام نی، بهتر یاعتبار سنج یو با استفاده از داده ها دیمختلف را امتحان کن ی. اندازه گام ها2

 .دیمختلف گزارش کن یبا اندازه گام ها( validation performance) ی( در جدول عملکرد اعتبارسنجالف

 .دیمدل انتخاب شده را گزارش ده تست RMSE)ب( 

در طول روند آموزش گزارش  ونیتکامل رگرس ینشان دادن چگونگ یانتخاب شده اند برا یمختلف را که به طور تصادف یرسازیتصو 5. 3

 .دیده

 .دیتکرار کن full-batch gradient descentرا با استفاده از  1. قسمت 4

 .دیکن انیرا ب full-batch gradient and stochastic gradient descent نیخود تفاوت ب یها شی. بر اساس آزما5

 یواقع یمجموعه داده ها

 کرد. دیاستفاده خواهسایت زیر  ی، شما از مجموعه داده هاوالس نیا یبرا 

 (http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Communities+and+Crime.) 

است که  نیکار شما ا نینخواهد داشت. اول میرا که انتظار دار یخوب یها یژگی، و لیدل نیاست و به هم یمجموعه داده واقع کی نی. ا1

 .دیقابل استفاده کن خالی ریمجموعه داده را با پر کردن تمام مقاد نیا

 .دیده حیاست؟ توض یانتخاب خوب نیا ای. آدیاز دست رفته استفاده کن یها یژگیوپر کردن  ینمونه هر ستون برا نیانگی)الف( از م

 د؟یاز دست رفته استفاده کن یها یژگیپر کردن و یبرا دیتوان یم یگرید زی)ب( از چه چ

 .دیاز دست رفته استفاده کن یپر کردن داده ها یو از آن برا دی، آن را شرح ده دیدار ی)ج( اگر روش بهتر

 که چرا روش شما بهتر است. دیهد حیتوض

 .دیشده را وارد کن لیتکم ی)د( مجموعه داده ها

 لیکه در فا یبیبه ترت (training) آموزش یمانده برا باقی ٪80و از  دیاستفاده کن )تست( شیآزما برای داده مجموعه اول ٪20. از 2

 .دیمجموعه داده شده است استفاده کن

 .دیرا گزارش ده fold cross-validation  ,RMSE-5 نیانگی)الف( م

 .دیرا گزارش دهRMSE (test RMSE. ) شی)ب( آزما

 .میکن یباال استفاده م یدر داده ها Ridge-regression. اکنون از 3

و  λرا  xمحور ] λمختلف  ریمقاد ی، برا  fold cross-validation-5را با استفاده از  RMSE نیانگی، م λ نیانتخاب بهتر ی)الف( برا

 .دیده حیکاوش را توض یبرا λ. نحوه انتخاب محدوده دیکن می[ ترسدر نظر بگیرید RMSE نیانگیمرا  yمحور 



 را دارد؟ fit نیبهتر λ)ب( کدام مقدار 

 .دیگزارش ده دیکه انتخاب کرده ا λرا با استفاده از مقدار  تست RMSE)ج( 

است ، چگونه  نیاستفاده کرد؟ اگر چن( feature) یژگیانتخاب و یبرا شیزماآ نیتوان از اطالعات به دست آمده در طول ا یم ای)د( آ

 د؟یده حیتوض

 د؟ی، گزارش ده دیها بدست آورده ا یژگیاز و یرا که با کاهش مجموعه ا fit نیبهتر تست RMSE)ه( 

 .دیمتفاوت است؟ در مورد تفاوت نظر ده ها چقدر یژگیبا مدل با استفاده از همه و سهیدر مقا افتهیکاهش  یها یژگی)و( عملکرد مدل با و


