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نظريه يادگيری
()Learning Theory, LT
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده مهندسی
رضا منصفی

يادگيری احتماالً تقريباً درست

()Probably Approximately Correct, PAC
(بخش )1

پرسش الهامبخش در يادگيری ماشين

نگاهواقعبینانه:

سردرگمی:

چه خواستهایدر امر «قابلیت يادگیریماشین» باید داشتکه معقولباشد؟
مثالً -:تعداد نمونههای آموزشی موردنیازبرای يادگیری
فرضیهی  hمشخص شود،
بهطوریکه  errorĎ (h) = 0باشد!؟
متأسفانه،خواستهفوقباتوجهبهتنظیماتی(زمینهای)کهموردبررسیاست
به  2دلیل بیهوده خواهد بود-:
 )1مگر اینکه کليه نمونههای آموزشی مرتبط با همهی مثالهای ممکن در X
به يادگیر دادهشود (فرضیکامالًغیرواقعی)
ممکن است فرضیههای سازگار متعددی با مثالهای آموزشی ارائهشده وجود
داشته باشد ،و بالطبع يادگیر نتواند با اطمينان ،مفهومهدفمرتبط را انتخاب نماید.
 )2با توجه به اینکه نمونههای آموزشی بهصورت تصادفی ( )iidبرکشیدهشدهاند،
هميشه این شانس (احتمال غیرصفر) وجود دارد

برخی از نمونههای آموزشی که يادگیر با آن مواجه میشود ،گمراهکننده باشد.
اگر چه اغلب اسکیبازان قدشان متفاوت است ،هميشه این شانس
مثال:
(احتمال کم و غیرصفر) وجود دارد که در روز آمارگیری(نمونهبرداری)
برخی از نمونههای آموزشی مشاهدهشده برحسب اتفاق  2متر قد داشته باشند!!
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راهحل:

برای رفع این  2مشکل ،خواستههای خود را به  2روش تقلیل میدهيم
 )1نخواهیمخواستکه یادگير برای هر توالی از نمونههای آموزشی که
بهصورت تصادفی برگرفتهشدهاند ،موفق عمل نماید.
مطلوباستاحتمال شکست با مقدار ثابت  δکراندار باشد،

که میتواند بهطور دلخواه کوچک باشد.

نخواهیمخواستکه خطای خروجی یادگير برای فرضيه صفر باشد.
)2
با مقدار ثابت  ɛکراندار باشد،
مطلوباستمقدار خطا

که میتواند بهطور دلخواه کوچک باشد.


اهدافآرمانیيادگیریماشین:

3

يادگیری مفهومهدفc
در حد قابلقبول
باتقريبیمناسب؟!!!!!!!

و حتیاالمکان
بهطورمطمئن؟!!!!!!!

از
تعدادیمناسبو محدود از نمونههایآموزشی؟!!!!!!!

(برگرفته بهصورتتصادفی)
با
مقدارمناسبیاز محاسبات؟!!!!!!!


نظريهيادگیری -دانشکدهمهندسی -دانشگاهفردوسیمشهد -رضامنصفی

چهارشنبه 08،مارس2017

فقط با تقريب! ()Only Approximations
مفهوم دقيق را نمیتوان از دادههای محدود ياد گرفت!
)(Cannot Learn Exact Concepts from Limited Data

مثبت

يادگيری احتماالً تقريباً درست

طبقهبند

يادگیر

طبقهبند

يادگیر
منفی

منفی

مثبت

اشتباه

درست
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()from Pathological Training Sets Cannot Learn Even Approximate Concepts

يادگيری احتماالً تقريباً درست

طبقهبند

يادگیر

طبقهبند

مثبت

طب آسیبشناسی = Pathology

فقط با تقريب! ()Only Approximations
حتی نمیتوان تقريبی از مفهومهای مجموعه دادههای آموزشی پاتولوژی را ياد گرفت!

يادگیر
منفی

مثبت

اشتباه
5

منفی

اشتباه
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چرا يادگيری PAC؟

تنها نياز است یادگير
احتماالً ()Probably
(1
فرضيهای که
تقريباًدرست ()Approximately Correct
(2
است ،را یاد بگيرد.
به همين دليل واژهی يادگیری
”احتماالً تقريباً درست“()PAC
مطرح میشود.

6
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Probably Approximately Correct (PAC) learning
Definition: In
Computational Learning Theory (CoLT),
Probably Approximately Correct learning (PAC learning)

is a
framework
for
Mathematical Analysis

of
Note:

Machine Learning (ML).
In this framework,
the learner receives samples
and must select a
generalization function (called the hypothesis, h)
from a certain class of possible functions, H.

Was proposed in 1984 by Leslie Valiant.

Goal:

Framework:

Note:
Note:
Note:

With high probability
(“Probably Approximately Correct”),
the selected function will have low
generalization error
(“Probably Approximately Correct”).
The learner must be able to
learn the concept
given any
arbitrary approximation ratio,
and
probability of success,
or
distribution of the samples.
The model was later extended to treat noise (misclassified samples).
An important innovation of the PAC framework is the introduction of
computational complexity theory concepts to machine learning.
In particular, the learner is expected to find
efficient functions (time and space requirements bounded to a
polynomial of the example size),
and the learner itself must implement an
efficient procedure (requiring an example count
bounded to a polynomial of the concept size,
modified by the approximation and likelihood bounds).

Definitions and Terminology:

Note:

Note:

In order to give the definition for something
that is PAC-learnable,
introduce some terminology
For the following definitions, two examples will be used.
1) Character Recognition:
Character recognition given an array of bits encoding a
binary-valued image.
2) Classification:
Finding an interval that will correctly classify points within
the interval as
positive
and the points outside of the range as
negative.
Let be a set called the instance space or the encoding of all the
samples, and each instance have length assigned.
In the character recognition problem, the instance space is .
In the interval problem the instance space is,
where denotes the set of all real numbers.

A concept is a subset .
One concept is the set of all patterns of bits in that encode a picture of the letter "P".
An example concept from the second example is the set of all of the numbers between
and .
A concept class is a set of concepts over .
This could be the set of all subsets of the array of bits that are skeletonized 4-connected
(width of the font is 1).
Let be a procedure that draws an example, , using a probability distribution and gives
the correct label , that is 1 if and 0 otherwise.
Say that there is an algorithm that given access to and inputs and that, with probability
of at least , outputs a hypothesis that has error less than or equal to with examples
drawn from with the distribution .
If there is such an algorithm for every concept , for every distribution over , and for all
and then is PAC learnable (or distribution-free PAC learnable).
We can also say that is a PAC learning algorithm for .
An algorithm runs in time if it draws at most examples and requires at most time steps.
A concept class is efficiently PAC learnable if it is PAC learnable by an algorithm that
runs in time polynomial in , and instance length.

Equivalence
Under some regularity conditions these three conditions are equivalent:
 The
concept class C
is
PAC learnable.
 The
VC dimension
of
C
is
finite.

 C
is a
uniform Glivenko-Cantelli class.

چارچوب يادگيری احتماالً تقريباً درست ()PAC
سؤالهایزيربنايی:در طراحی و آنالیز الگوريتمهايی که يادگیریازرویمثالهاانجام میشود،
معموالً سؤاالتی از این دست مطرح میشود-:
بهطورمؤثريادگرفتهشود؟
چهچیزیمیتواند
(1
چهچیزیبهطورذاتی برایيادگیریمشکلاست؟
(2
برایيادگیریموفقیتآمیزنیازاست؟
بهچهتعدادنمونه
(3
برایيادگیریوجوددارد؟
آيامدلیکلی
(4
بررسیچارچوبيادگیری:PAC
کمک بهتعریف
کالسفرضیههای()Hقابليادگیریدرقالبتعدادنمونههای
(1
( )complexity sampleموردنیازجهترسیدنبهجوابیتقريبی و
پیچیدگیزمانوفضایالگوريتمهایيادگیری
(2
کهبههزينهمحاسباتیبازنمايیمفهومهابستگیدارد
شرایط تضمینهای کلی برای يادگیری در چارچوب -:PAC
توجه:
بامجموعه فرضیههای مورد استفاده متناهی ،برای
سازگار (مجموعه فرضیهها شامل مفهوم باشد) C  H
(1
ناسازگار (مجموعه فرضیهها شامل مفهوم نباشد)
(2
12
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يادگيری احتماالً تقريباً درست
()Probably Approximately Correct, PAC
)1

)2

13

ديدگاهفرضیه:PACبهطوریکه در مدل  PACمورد نياز است؟!
مشخصنمودن زمینهای که مسألهی مدل يادگیری  PACتعریف میشود
جواب به سؤاالتی-:
تعدادنمونههایآموزشیموردنیاز؟

و
هزينهیمحاسباتیموردنیاز؟

بهمنظور یادگيری
کالسهایمختلفازتوابع(کالس)هدف()C

تحلیل مدل  :PACبهلحاظ سادگی ،پیگیری بحث در حالتیخاص!
يادگیریمفهومهایباينری(دودوئی)

و
دادههایآموزشیعاریازنويز

اگر چه میتوان این نتایج را برای سناريوهای عمومی بيشتری در قالب
توابع هدف مقدار حقیقی ،و
انواع خاصی از دادههای نويزی توسعه داد!
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X

تعاريف ()The Problem Setting
مجموعهای از تمام مثالها و نمونههای ممکن ،که از آنها میتوان توابع هدف ( )Cرا تعریف نمود
بهعنوان مثال X ،فضای ورودی ( )input spaceو ممکن است
مجموعهای از مردمی ،که هر یک توسط
ویژگی
 سن (پير ،جوان) و
 قد (کوتاه ،بلند)
نشانداده میشود.

c

توجه:
14

هر مفهوم هدف  cاز  ،)c  C( Cمجموعهای از همهی برچسبهای ممکن (مقادير هدف)،
مرتبط با زیرمجموعهای از ،X
یا متناظراً برابر با تابع بولین ]}c: X → [Y=c(x)={0,1
بهعنوانمثال :مفهوم هدف  cاز  Cممکن است در حالت طبقهبندی دودویی ()binary classification
مفهوم ”کسانیکهازاسکیلذتمیبرند“
اگر  xمثالی مثبت از  cباشد،
Y=c(x) = 1
اگر  xمثالی منفی از  cباشد،
Y=c(x) = 0
مفهوم هدف ( )target conceptممکن است مجموعهی نقاط درون مثالً مثلث ،مستطیل و  ....باشد
که میگویيم هدفی که باید یاد گرفته شود ،مثالً مثلث ... ،است.
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C

کالس مفهوم (توابع مفهوم) اشاره به مجموعهای از
مفاهیم هدف ( )Cکه يادگیر باید ياد بگیرد
(مثالً مجموعه همهی مثلثهای درون صفحه).
H

یادگير مجموعهی ثابت از مفهومهای ممکن  Hرا که
مجموعهی فرضیهها میناميم را در نظر میگيرد.
گاهاً ممکن است  Hمنطبقبر (دربرگیرنده)  Cنباشد.
S

یادگير نمونهی ) S = (x1 , … , xnکه بهطور  iidاز  Ďبرگرفتهاند به همراه
برچسب آنها ))Y = (c(x1) , … , c(x2
بر اساس مفهوم هدفی خاص c C ،را یاد میگيرد.
وظيفهی یادگير ایناستکه از نمونههای
برچسبدار  Sاستفاده نموده تا
فرضیهای hs H
بر اساس مفهوم  cکه کمترين
مقدار خطایواقعی(تعمیم)را دارد،
را برگزیند.
15
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Ď

فرض:

تولید نمونهها بهطور تصادفی از  Xبر اساس توزيع احتمال Ď
بهعنوانمثال ،ممکن است توزيع نمونههای تولیدشده Ď
با مشاهده افرادی که از بزرگترين فروشگاه ورزشی در سوئیس بیرون میآیند،
ايجاد شده باشد.
به طور کلی Ď ،ممکن است هر توزيعی باشد ،و
عموماً برای يادگیرشناختهشده نیست!!
آن چيزی که از  Ďمیخواهیم این است که ايستان ( )stationaryباشد
یعنی با گذشت زمانتوزيع تغییر نکند (!)no Concept Drift

x
نمونههای آموزشی با برگرفتن (برکشیدن) نمونهی  xکه بهطور تصادفی براساس  Ďتولید شدهاند
آنوقت
x
همراه با برچسب آن
)c (x
بهعنوان زوج مرتب }) {x , c (xبه يادگیر ارائه میشود.
L

16

يادگیر  Lدر تالش برای يادگیری مفهوم مورد نظر ،مجموعهای از فرضیههای ممکن  Hرا در نظر میگيرد.
بهعنوان مثال H ،ممکن است مجموعهای از تمام فرضیههای توصیفشدهی
عطفی از ويژگیهای
”سن“ و ”قد“ باشد.
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پس از مشاهده دنبالهای از مثالهای آموزشی از مفهوم هدف ،c
 Lباید فرضیهی  hاز مجموعهی کالس فرضیههای  )h H( Hرا توليد کند
که تخمین يادگیر از  cاست.
برای اینکه ارزيابی از عملکرد يادگیر عادالنه انجام شود،
ارزيابی موفقیتآمیز L
از عملکرد  hبر روی نمونههایجديدکه بهصورت تصادفی از
 Xبر اساس  ،Ďبرکشیدهشدهاند (با همان توزيع احتمال مشابه برای
تولید دادههایآموزشی) ،انجام میگيرد.
هدف :هنگام يادگیری هر یک از مفاهیم هدف برگرفته از کالسهای مختلف C
عالقهمند به مشخصنمودن عملکرد
يادگیرهای مختلفL
بااستفادهاز
فضاهای مختلف فرضیه ،H
هستيم.
جامعیت :خواهان آنيم که
L
بدون در نظر گرفتن توزيع نمونههایآموزشی (مستقل از ،)Ď
برای يادگیری
هر مفهوم هدف ( )cاز  Cبه اندازه کافی عام باشد،
تحلیل بدترين حالت ممکن از مفهومهای هدف  Cو
همه توزيعهای نمونه ممکن Ď
را مالک قرار میدهيم.
17
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خطای نمونه (خطای تجربی) ()Sample error, Empirical error

هدف:

با فرضیه ،h  Hيادگير به چه خوبی
مفهوم هدف واقعی  c  Cرا تقريب میزند.

توجه:

تمايز بين  2مفهوم از صحت (یا متناظراً ،خطا) با فرضیه  hو مفهوم هدف  cو توزيع نمونههای Ď

 خطاینمونه(:)Sample Error
نرخ خطای فرضیه بر روی نمونههايی از دادههای در دسترس (جهت آموزش)
خطاینمونه(ريسکنمونه ) ، Rs(hخطای تجربی  )Empiricalفرضیه ،با توجه به
نمونهی ( )Sبرگرفته از  Xبا کسری از  Sکه آن را بهدرستی دستهبندی نمیکند.
تعريف:خطاینمونه())Rs(h) = errors(h
از فرضیه  h Hبا توجه به
تابع هدف  cو
دادههای نمونه S
1
1 m
Rs (h)  errors (h) 
)  (c( x), h( x))  1c ( xi )  h ( xi

m xS
m i 1
تعداد نمونه در ،Sو کمیت ))  (c( x), h( xمساوی  1اگر تابع )c( x)  h( x
و  0در غيراینصورت
18
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خطای واقعی (خطای تعميم) ()Generalization error, True error

 خطایواقعی(:)True Error
نرخ خطای فرضیه بر روی کل توزيع ناشناخته  Ďاز نمونهها
خطایواقعی(ريسکواقعی( ،)actual riskخطایتعمیم  )Generalizationفرضیه،
احتمالی که تکنمونهیبهطور تصادفی بَرکشیده از
توزيع احتمال  Ďبه اشتباه طبقهبندی شود.
تعريف :خطایواقعی())errorĎ (h

از فرضیه  h  Hبا توجه به
تابعِ هدف c  Cو
توزيع احتمال ،Ď
احتمالی که  hنمونهای تصادفی بَرگرفته
از  Ďرا اشتباه طبقهبندی کند.

] ) R(h)  errorDˆ (h)  Prˆ [c( x)  h( x)]  Prˆ [c( x)  h( x)]  Eˆ[1c ( x )  h ( x
x~ D

x~ D

xD

 Prبيانگر احتمال بر روی توزيع نمونه  Ďو
نماد ˆxD
)  1c ( x )  h ( xنمایانگر تابع نشانه () the indicator functionمیباشد.
19
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خطایتجربی(ريسک نمونه) از  h  Hمیانگین خطا بر روی نمونهی  Sاست
خالصه:
در حالیکه خطای واقعی (ريسک واقعی) امیدرياضی خطا براساس تابع توزيع  Ďاست.
معموالً مایل به دانستن خطای واقعی ) errorĎ (hفرضیه ،هستيم.
توجه:
هنگام استفاده از این فرضیه با نمونههای آتی (مشاهدهنشده)،
خطای واقعی ) errorĎ (hخطايی است که انتظار میرود (امید آن میرود).

آنچه که میتوانیم اندازهگیری نمایيم ،خطای نمونه )errors(h

نکته:

?!

از فرضیه برای نمونه دادهی  Sاست که در دسترس داریم (.)c & Ď

دانش خطای نمونه ) ،errors(hچه تخمین مناسبی از خطای واقعی ) errorĎ(hاست.
جالب اینجا است که میتوانيم در رابطه با این

سؤال:
جواب:

 2کمیت با در نظر گرفتن فرضهای کلی ،تضمینهايی (با احتمال زياد) داشته باشيم.
میتوان برداشت نمود که برای  h  Hثابت،
امیدرياضی خطایتجربیبر اساس نمونهی )iid( ،S
مساوی با ريسک (خطای)واقعیاست.
(مثالپرتابسکهويادگیرینرخشیرآمدن)
1 m
] ) E [1c ( xi )  h ( xi ) ]  Eˆ m [1c ( x )  h ( x
S ~ Dˆ m
m i 1 S ~ D

نکته:

اثبات:

)Eˆ m[1c ( x )  h ( x ) ]  E [1c ( x )  h ( x ) ]  E [1c ( x )  h ( x ) ]  R(h
S ~D
ˆS ~ D
S ~ Dˆ m
20

)E[ Rs (h)]  R(h
1 m
E [ Rs (h)]  
S ~ Dˆ m
m i 1
1 m
Eˆ m[ Rs (h)]  
S ~D
m i 1
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بازههای اطمينان برای فرضيههای مقدار-گسسته
جواب به سؤال مطرحشده ،برای فرضیه  hمقدار-گسسته ارائه میشود.
بهطور خاص،
خطای واقعی)R(h) = errorĎ (h
برای فرضیه مقدار-گسسته h
بر اساس
خطای نمونهی مشاهدهشده )( Ř(h( = errors(hخطایتجربی)
بر روی نمونهی
S
تخمینزده میشود ،بهطوریکه-:
 نمونه  Sشامل  mمثال برگرفته مستقل از يکديگر ،و
مستقل از  hبر اساس تابعتوزيعاحتمال Ď
m  30 
 فرضیه  hمرتکب  rخطا بر روی این  mمثال میشود
(بهعنوان مثال.) errors (h)  r ،

توجه:
نکته:

m

21
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چهمیزانتابعتوزيعمولددادهها()Ďدرآشفتهبازاريادگیریدخیلاست؟

Instance Space X
FP

-

TN

توجه:

توجه:
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-

+

+

+

h
-

-

+

+

+

+

بازنمايیتعريفخطا

-

+c
+

+

-

-

-

FN

TP

-

-

مفهوم هدف  cو فرضیه  hتوسط مجموعهای از نمونههايی از  Xکه
)1
برچسب مثبت دارند نشان داده شده است.
خطای  hبر مبنای  ،cاحتمال این که نمونهای بهصورت تصادفی برگرفته،
)2
به ناحیهای که در آن  hو  cاختالف نظر دارند (تفاوت مجموعهی آنها) است.
خطا بر روی کل توزيع از نمونهها ( )Ďو نه تنها بر روی مثالهای آموزشی تعريف شده است.
بهدليل این که این خطای واقعی (تعمیم) است ،که انتظار داريم با استفاده از
فرضیه يادگرفتهشده  hدر نمونههای متعاقب با
توزيع برگرفته از Ď
چهارشنبه 08،مارس2017
نظريهيادگیری -دانشکدهمهندسی -دانشگاهفردوسیمشهد -رضامنصفی
مواجه شویم.

خطا به شدت به توزيع احتمال نامعلوم  Ďبستگی دارد.
توجه:
اگر  Ďتوزيع احتمال يکنواخت باشدکه به هر مثال در  Xاحتمالی همانند
برایمثال)1 :
اختصاص دهد،
آنوقت خطا برای فرضیه فوق کسری از فضای کل به
ناحیهای که در آن  hو  cاختالف نظر دارند ،خواهد بود.
در حالیکه ،اگر  Ďاحتمال بسیار بااليی به مثالهايی که در آن  hو c
)2
اختالف نظر دارند ،تخصیص دهد.
همان  hو  cخطای بسيار باالتری خواهند داشت
در نهایت ،اگر  Ďاحتمال صفر به مثالهايی که ) h(x) = c(xاتفاق میافتد،
)3
تخصیص دهد
آنوقت خطا  1خواهد شد ،در عين حالیکه  hو  cبر روی
تعداد خیلی زياد مثالها (با احتمال صفر) توافق دارند.
خطای  hنسبت به  cبهطور مسقیم توسط يادگیر  Lقابل مشاهده نيست.
توجه:
 Lفقط میتواند عملکرد  hبر روی مثالهای آموزشی را مشاهده نماید و
باید فرضیه خروجی خود را فقط بر این اساس انتخاب نماید.
واژهی خطایآموزشاشاره به کسری از نمونههای آموزشی
نکته:
اشتباه طبفهبندیشده ( )misclassifiedتوسط ،h
در مقايسه با خطای واقعی تعريف شده در باال استفاده میشود.
23
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سؤال:

توجه:

نکته:
توجه:
توجه:

24

بسياری از تحلیل ما از پیچیدگی دادههای آموزشی پیرامون سؤال-:
چقدر محتمل است که خطای مشاهدهشدهی آموزشی errors (h) ،h
) errorĎ(hبدهد!
تخمینی گمراهکننده از خطای واقعی
مطرح میشود.
به تعريف خطای نمونه توجه شود-:
خطاینمونهh
نسبتبه مجموعه مثالهای،S
به بخشی از S
که توسط  hاشتباه طبقهبندی میشود ()misclassified
میباشد.
خطای آموزشی تعريفشده در باال فقطخطای نمونه است
وقتیکه  Sمجموعهای از مثالهای آموزشی است.
احتمال این که خطای نمونه ،تخمینی گمراهکننده از خطایواقعیبدهد،
با این فرض که نمونههای دادهی  Sبهطور مستقل از  hتعیین شوند.
زمانی که  Sمجموعهی دادههايی است،
که فرضیه  hاز آن آموزش داده شده است،
 hبه  Sبسیار بستگی خواهد داشت.
نظريهيادگیری -دانشکدهمهندسی -دانشگاهفردوسیمشهد -رضامنصفی
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Definition: PAC-Learning
A concept class C
is said to be PAC-learnable
if there exists
an algorithm ‘A’
and
a polynomial function poly( · , · , · , · )
such that for any
If
‘A’ further runs in
ε>0
poly( 1/ε , 1/δ , n , size(c) ),
and
then C
δ > 0,
is said to be
efficiently PAC-learnable.
for all
When such an
distributions Ď
algorithm ‘A’ exists,
on
it is called a
X
PAC-learning algorithm
for C.
and for
any target concept c ∈ C,
the following holds for any sample size (m)
m ≥ poly( 1/ε , 1/δ , n , size(c) ):
2017 مارس08،چهارشنبه
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Note:

Note:

Note:

A concept class C is thus
PAC-learnable
if the hypothesis returned by the algorithm
after observing a number of points polynomial in
1/ε and 1/δ
is approximately correct (error at most ε)
with high probability (at least 1 − δ),
which justifies the PAC terminology.
δ > 0 is used to define the conﬁdence (1 − δ)
and
ε > 0 the accuracy (1 − ε).
If the running time of the algorithm is polynomial in 1/ε and 1/δ,
then the sample size m must also be polynomial
if the full sample is received by the algorithm.

2017 مارس08،چهارشنبه
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چند نکته در مورد تعريف PAC
(1

چارچوب  PACمدلی مستقل از تابع توزيع ( )distribution-free modelاست.
هيچ فرض خاصی در مورد توزيع  Ďکه نمونهها از آن برگرفتهشدهاند
وجود ندارد.
نمونههای آموزشی و آزمون که برای تعريف خطا استفاده شدهاند
برگرفته از توزيع يکتای  Ďاست.
این فرضی الزم است برایاینکه در اغلب اوقات
تعمیمپذيری امکانپذير باشد.
چارچوب  PACدر مورد قابلیت يادگیری برای
کالسمفهوم()C
و نه
مفهومهدف خاصی ()c
عمل میکند.
کالس مفهوم ( )Cبرای الگوريتم شناخته شده است،
توجه:
در حالیکه
البته مفهوم هدف  c  Cنامشخص است!

(2

(3

27
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مفروضاتمدليادگیری (:PACمشخصههای)PAC
تعريف:يادگیریPAC
بهطور کلی میگویيم-:
کالس مفهوم C
توسط L
با استفاده از H
 PACيادگیر است (قابلیت يادگیری  PACدارد)
داشتهها-:
اگر بعد از مشاهدهی
از مفهومهای هدف ممکن
تعدادی مناسب از نمونههای آموزشی ()m
کالسمفهوم  Cو
و انجام
يادگیر L
مقدار مناسب از محاسبات،
که از
يادگیر L
فضای فرضیهی H
برای هر
استفاده میکند،
مفهوم هدف  cاز ،C
مفروض است.
فرضیهی  hرا با
اطمینان ()1 - δ
و با
خطای واقعی ،errorĎ (h) < ɛ
و با
صحت (،)1 - ɛ
بهعنوان
خروجیبرگرداند (ياد بگیرد).نظريهيادگیری -دانشکدهمهندسی -دانشگاهفردوسیمشهد -رضامنصفی چهارشنبه 08،مارس2017
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تعريفرسمی:PACدر نظر بگيرید
يادگیر L
برروی مجموعهای از مثالهای X
با طول  nو
با استفاده از فضای فرضیه ،H
کالس مفهوم  Cتعریف شده است.
گويیم C
توسط L
با استفاده از H
در چارچوب  PACيادگرفته است
اگر برای همهی مفهومهای هدف  cاز C
و توزيع Ď
بر روی X
 ɛبهطوریکه 0 < ɛ < 1/2
 δبهطوریکه 0 < δ < 1/2
يادگیر L
با احتمال ()1 - δ
فرضیهی  hاز H
بهطوریکه خطای واقعی errorĎ (h) < ɛ
در زمانیکه چندجملهای در
 1/ɛو  1/δو  nو )poly(1/ɛ , 1/δ , n , size(c)( size(c
29
باشد.
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تعريف فوق  2خواسته از  Lدارد-:

(1

(2





باید  ،Lفرضیه مناسبی را یاد بگیرد (فرضیهای بهعنوان خروجی برگرداند)-:
که با احتمال زياد دلخواه ()1 - δ
و خطای اختیاری کوچک ɛ
باید آن را
مؤثر و کارا در زمانی که حداکثربامرتبهچندجملهایبا
 1/ɛو  1/δرشد میکند ،انجام دهد.
که نشاندهندهی قدرت خواستهی ما در این فرضیهی خروجی است،
و با  nو ) size(cکه در تعريف پیچیدگی ذاتی
از فضای مثالهای زيرين (تولیدکنندهی دادهها)  Xو
مفهوم کالس C
دخیل است ،تعريف شده است.

اولینپارامترفضا  nاندازه مثالها در  Xاست O(n) ،کران باال بر روی بازنمايیمحاسباتی هر عنصر x
اگر مثالها در  Xترکیب عطفی  kويژگیهای بولی باشند ،آنوقت  n = kاست.
مثال:
دومینپارامترفضا ،اندازه ( ،)cطول رمزگذاری  cدر  Cاست ،با فرض بازنمايیای برای .C
) size(cهزينه حداکثری بر روی بازنمايیمحاسباتی هر عنصر c
اگر مفهومها در  Cترکيب عطفی kتا ويژگیهای بولی باشد،
مثال:
که هر یک بوسيله لیستنمودننمايههايی از ويژگیهای عطفی توصيف شده باشد،

30

آنوقت اندازه ( )cدر واقع تعداد ويژگیهای بولیای که برای توصیف c
چهارشنبه 08،مارس2017
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توجه:

يکحقیقت:

يکواقعیت:
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تعریف ما از يادگیری  PACممکن است در ابتدا بهنظر برسد تنها به
منابعمحاسباتیمورد نیاز برای يادگیری مرتبط میشود،

در حالیکه در عمل ما معموالً بیشتر در رابطه با
تعداد نمونههای آموزشی مورد نياز

اهمیت میدهيم.
این  2بسيار بههم مرتبط هستند-:
اگر
 Lبه حداقل زمان پردازش برای هر مثال آموزشی نياز داشته باشد،

آنوقت برای
 Cکه  PACيادگرفتنی توسط  Lباشد،

 Lباید از مرتبه چندجملهای از مثالهای آموزشی یاد بگيرد.
روشی معمول برای اینکه نشان دهيم که
کالسی از  Cاز مفهومهای هدف PAC ،يادگرفتنی است،
این است که نشان دهيم که
هر مفهوم هدف در  Cرا میتوان از
مرتبهچندجملهایازمثالهایآموزشییاد گرفت
و پس از آن نشان دهيم که
زمان پردازش هر نمونه همچنين مرتبهچندجملهای کراندار
چهارشنبه 08،مارس2017
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است.

به فرضضمنیمحدودکنندهیتعريفيادگیری PACتوجه شود.
توجه:
فرضیات :این تعريف بهطور ضمنی فرض میکند که
فضای فرضیه يادگیر  Hشامل فرضیه با
خطای دلخواه کوچک برای هر مفهوم هدف در  Cاست)C  H ( .
این از نياز در تعریف باال که
چرا:
”يادگیر ،يادگیریِ موفقیتآمیزی دارد
وقتی که
کران خطای  ɛبهطور دلخواهنزدیک به صفر باشد“،
تبعيت میکند.
مشکالت :اگر از پيش  Cرا ندانيم ،اطمينان به آن ،کار سختی است!
( Cبرای برنامهای که باید تشخيص چهره از تصاویر بدهد ،چيست!؟)،
راهحل :مگر اینکه  Hدر نظر گرفته شده ،مجموعهی توانی از  Xباشد.
مشکالت:این چنين  Hبدونباياس از تعداد معقول از نمونههای آموزشی ،تعمیمپذيری دقیق را پشتیبانی نمیکند.
با این وجود ،نتایج بر اساس مدل يادگیری PAC
با توجه به پیچیدگی نسبی مسائل يادگیری مختلف و
با توجه به نرخی که در آن صحت تعمیم با نمونههای آموزشی اضافی بهبود میبخشد،
بينشهای مفيد فراهم میکند.
توسعه :در گفتارهای بعدی فرض محدودکننده فوق برداشته میشود،
تا بررسی حالتی که در آن یادگير هيچ فرض اوليه در مورد
قالب مفهوم هدف نمیکند
نظريهيادگیری -دانشکدهمهندسی -دانشگاهفردوسی
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مشهد -رضامنصفی
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پيچيدگی نمونه برای فضاهای فرضيهی متناهی
()Sample Complexity for Finite Hypothesis Spaces

قابلیتيادگیری  PACتا حد زیادی توسط
يکواقعیت:
تعداد نمونههای آموزشی مورد نياز يادگیر تعيين میشود.
رشد در تعداد نمونههای آموزشی مورد نياز با اندازه مسأله،
پیچیدگینمونه:
یعنی پیچیدگینمونه ( )Sample Complexityاز مسأله يادگیری،
مشخصهای است که بیشترين توجه را بهخود جلب نموده است.
در اغلب سناريوهای عملی ،عاملی که بیشترين محدوديت را بر روی موفقیت يادگیر
علت:
میگذارد ،محدودیت به دسترسی دادههای آموزشی است.
در اینجا ارائه کران کلیبر روی پیچیدگی نمونه برای گسترهی وسیعی از يادگیرها
کران:
تحت عنوان ”يادگیرهایسازگار ( “)Consistent Learnersمطرح میشود.
يادگیرهایسازگار :يادگیری سازگار است اگر حتیاالمکان خروجی (فرضیهها) آن کامالً با
دادههای آموزشی بَرازش داشته باشد ().)h(x) = c(x
این کامالً معقول است تا بخواهيم که الگوريتم يادگیری سازگار باشد،
توجیه:
چون بهطور معمول فرضیهای که برازش بهتری با دادهها دارد را
نسبت به آنکه ندارد ،ترجیح میدهيم.
بسياری از الگوريتمهای یادگيری مورد بحث در درس يادگیری ماشین
توجه:
(پيشنياز این درس) ،همه يادگیرهای سازگار هستند.
33
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،آیا میتوان کرانی بر روی تعداد نمونههای آموزشی مورد نياز هر يادگیر سازگار
.مستقل از الگوريتمی خاص (برای یافتن فرضيه سازگار) که استفاده میکند بدست آورد
.آری
،VSH,D)Version Space(فضایمدل
 کهh  Hمجموعهی همهی فرضیههای
. را طبقهبندی میکنندD بهدرستی مثالهای آموزشی

:سؤال
:پاسخ
:فضایمدل

VS H , D {h  H | ( x, c( x)  D) (h( x)  c( x))}

The significance of the Version space is that :Every consistent learner outputs
a Hypothesis belonging to the Version Space (VSH , D),
regardless of the
1)
Instance Space (X),
2)
Hypothesis Space (H), or
3)
Training Data (D).
The reason is simply that by definition:The Version Space VSH,D contains every consistent hypothesis in H.
Therefore, to
bound the number of examples needed by any consistent learner,
we need only
bound the number of examples needed to assure that
the version space contains no
unacceptable hypotheses.
2017 مارس08،چهارشنبه
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Definition:

Consider a
Hypothesis Space (H),
Target Concept (c),
Instance Distribution (Ď(,
and
Set of Training Examples D of c.
The version space VSH,D
is said to be
ɛ -exhausted
with respect to
c and Ď,
if every
hypothesis h
in
VSH,D
has error less than

The following
definition, after
Haussler (1988),
states this condition
precisely.

ɛ
with respect to
c and Ď.
2017 مارس08،چهارشنبه
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Hypothesis Space H
Errors (h1) = 0.0
ErrorĎ(h1) = 0.2
Errors (h5) = 0.4
ErrorĎ(h5) = 0.3

Errors (h3) = 0.2
?ErrorĎ(h3) = 0.1

ɛ ≤ 0.2

VS

h1 & h2 are ɛ -exhausted

H,D

Errors (h6) = 0.3
ErrorĎ(h6) = 0.2

Errors (h2) = 0.0
ErrorĎ(h2) = 0.1

Errors (h4) = 0.1
ErrorĎ(h4) = 0.3

مستهلکنمودن فضای فرضیه (.)Exhausting the version space
فضای فرضیه VSH,Dزيرمجموعهای ار فضای فرضیههای  h  Hکه خطای آموزشی آن صفر است (.)Errors(h) = 0.0
خطای واقعی () )ErrorĎ(hممکن است غیرصفر باشد ،حتی برای فرضیههايی که خطای آموزشی آنها صفر است.
فضای فرضیه گفته میشود -ɛمستهلک است وقتی همهی فرضیههای  hباقيمانده در فضای  VSH,Dخطای  ErrorĎ(h) ≤ ɛدارند.
36

نظريهيادگیری -دانشکدهمهندسی -دانشگاهفردوسی
مشهد -رضامنصفی

چهارشنبه 08،مارس2017

واقعیت:

از منظر یادگير فقط چيزی که مشخص است،
این است که فرضیهها بَرازش مناسبی با
دادههای آموزشی دارد.
چون همهی فرضیهها ،خطای آموزشی (تجربی) صفر دارند.

:ɛ -exhausted

فقط مشاهدهگری که از هويتمفهومهدفمطلع باشد
میتواند با اطمينان مشخص نماید
آیا فضای مدل  ɛ -exhaustedاست!!!!

کرانخطا:

خوشبختانه استداللهای احتماالتی
به ما اجازه میدهد تا بعد از
ديدن تعدادی نمونههای آموزشی،m

حتی بدون
دانش از هويت مفهوم هدفc

یا
توزيع احتمالی که از آن نمونههای آموزشی برگرفتهشدهاند.Ď

بر روی
احتمالی که فضای مدل  ɛ -exhaustedخواهد بود،
کران بگذاریم.

دلیل:
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قضیه:

 ɛ -exhaustingفضای فرضیه-:
اگر فضای فرضيه  Hمتناهی باشد ،و
 Dدنبالهای از  m ≥ 1مثالهای آموزشی تصادفی مستقل ( )iidبرگرفته از
مثالهای مفهوم هدفی مانند ،c
آنوقت برای هر 0 ≤ ɛ ≤ 1
احتمالی که با توجه به  cفضای مدل VSH,D
 ɛ -exhaustingنباشد
 m
کمتر یا مساوی با  | H | eاست.

اثبات:

فرض شود با در نظر گرفتن  h1, h2, …., hk ،cهمه فرضیههای  Hکه خطای واقعی آنها بيشتر از  ɛباشد.
اگر و فقط اگر حداقل یکی از این  kفرضيه ،با همهی  mمثالهای آموزشی تصادفی مستقل بخواهد سازگار باشد
در  ɛ -exhaustفضای مدل شکست خواهيم خورد.
احتمالی که هر فرضیه با خطای واقعی بيشتر از  ɛباشد،
با یک مثال تصادفی برگرفته ،سازگار باشد در بیشترين مقدار ( )1-ɛخواهد بود

بنابراین احتمالی که این فرضیه با  mمثالهای آموزشی تصادفی مستقل ،سازگار باشد حداکثر (1   ) mاست.
فرض بر اینکه  kفرضيه با خطايی بيشتر از  ɛداریم،

احتمالی که حداقل یکی از اینها سازگار با همهی  mمثالهای آموزشی باشد ،حداکثرk (1   )m
m
و چون |  k  | Hاین حداکثر )  | H | (1  خواهد بود.
نهایتاً نامساوی عمومی که اگر  0    1آنوقت (1   )  e

38

k (1   )m  | H | (1   )m  | H | e m
بنابراین
m
 m
k
(1


)

|
H
|
e
نظريهيادگیری -دانشکدهمهندسی -دانشگاهفردوسیمشهد -رضامنصفی
چهارشنبه 08،مارس2017







:اثبات
Let Hbad={h1,…hk} be the subset of H with errortrue > ε with respect to c.
The VSH,D is not ε-exhausted iff any of these k Hypothesis are consistent with all
m independent random training examples.
A single hi  Hbad is consistent with one example with probability:

P(consist(hi , e j ))  (1   )

A single hi  Hbad is consistent with all m independent random examples with
probability:

P(consist(hi , D))  (1   ) m



The probability that any hi  Hbad is consistent with all m examples is:

P(consist( Hbad , D))  P(consist(h1 , D)   consist(hk , D))


Since the probability of a disjunction of events is at most the sum of the
probabilities of the individual events:

P(consist( H bad , D))  H bad (1   ) m
P(consist( Hbad , D))  k (1   ) m



Since: k = |Hbad|  |H| and (1 – ε)  e–ε, (1 – ε)m  e–εm , 0 ε  1, m ≥ 0

P(consist( H bad , D))  H e m
2017 مارس08،چهارشنبه
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Probably Approximately Correct (PAC) Learning
Tightest rectangle S

Hypothesis
approximately
correct, i.e.,

error
probability
be bounded
by some
?value

How many training examples )m( should
we have, such that with probability at least
)1‒ δ, h has error at most ε ? (Blumer et al., 1989
Each strip is at most ε/4
Pr that we miss a strip 1‒ ε/4
Pr that m instances miss a strip (1 ‒ ε/4)m
Pr that m instances miss 4 strips 4(1 ‒ ε/4)m
)4(1 ‒ ε/4)m ≤ δ and (1 ‒ x)≤ exp( ‒ x

)m ≥ (4/ε(log(4/δ

and

•

•
•
•
•

•

• 4e‒ εm/4 ≤ δ

يادگیریاحتماالًتقريباًدرست(:)Probably Approximately Correct , PAC

با داشتنِ  ،Sهدف یافتن تعداد مثالهای مورد نياز ( ،)mبهطوریکه فرضيهمان احتماالً تقريباً درستباشد،
بدین معنی که احتمال خطابامقدارمشخصکراندارباشد.
در یادگيری فوق ،کالس  Cمفروض و مثالهااز توزیع احتمالی ناشناخته ولی ثابت ) Ď = P(xبدست آمدهاند.
میخواهيم تعداد مثالهای مورد نياز را بهطوریکه احتمال خطا حداقل  ، 1  فرضيه  hحداکثر خطا برای مقادیر دلخواه
 ε >0و   1/ 2داشته باشد ،را بيابيم ،بهطوریکه  Δhناحيه اختالف بين  Cو  hباشدP{Ch   }1   .

میتوانديدتعدادمثالهابهطورخطیبا 1/ εوبهطورلگاريتمیبا 1/δرشدمینمايد.
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Sample Complexity Analysis

Let δ be an
upper bound on the probability
of not exhausting the version space.
P(consist( H bad , D))  H e  m  
So:

e  m 


H

 m  ln(


H

)

1
 
m    ln
 (flip inequality)

H 
1 H 
1 1

m

m   ln

 ln  ln H 
 

  
Finite or
Infinite

?

Finite

m
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1



1
(ln | H |  ln ( ))



?
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1
1
Summarize: The inequality shown provides a general
m  (ln | H |  ln ( ))
bound on the number of


training examples sufficient
for any
consistent learner to
successfully learn any
target concept in H,
for any
desired values of δ and ε.
This number m of training examples is
sufficient to assure that any
consistent hypothesis
will be
probably (with probability (1 - δ))
approximately (within error ε) correct.
Notice m grows
linearly in 1/ε and
logarithmically in 1/ δ.
It also grows
logarithmically in the
size of the
2017 مارس08،چهارشنبه
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Note:
Example:

The bound
can be a substantial overestimate.
Although the
probability of failing to
exhaust the version space
must lie in the
interval [0 , 1],
the bound
given by the
theorem grows linearly
with
|H|.

For
sufficiently large hypothesis spaces,
this

bound
can easily be
greater than one.
1
1
As a result, the bound given by the inequality in equation m  (ln | H |  ln ( ))


can substantially overestimate the number
2017 مارس08، چهارشنبهof training examples required.
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The

m
weakness

1



1

(ln | H |  ln ( ))



of this
bound is mainly
due to the
|H| term,
which arises in the proof when
summing the probability that a
single hypothesis could be unacceptable,
over all possible hypotheses.
In fact, a much
tighter bound
is possible in many cases, as well as a
bound
that covers
infinitely large hypothesis spaces.
This will be the subject of section that deals with
VC dimension.
2017 مارس08،چهارشنبه
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Sample Complexity Result
Therefore, any consistent learner, given at least
m examples will produce
a result that is
PAC.
Just need to determine the
size of a hypothesis space |H|
to instantiate this result for learning
specific classes of concepts C.
This gives a
sufficient number of examples for PAC learning,
but not a
necessary number.
Several approximations like that used to bound the
probability of a disjunction make this a
gross over-estimate in practice.
2017 مارس08،چهارشنبه
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1
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