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اللهیحبیبزهرا : دانشجو

دکتر رشاد حسینی: استاد راهنما
تهراندانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه 

گیری و مقایسهنتیجه مقدمه
ردهاآنازاستفادهگسترشوداده هاتوزیعتخمیندرآماریمخلوطهایمدلتوانایی

کالتمشوهاپیچیدگیوطرفی،ازبندیخوشهوبندیطبقهازجملهمتعددکاربردهای
هایابزارجعبهتوسعهباعثدیگر،طرفازهاآنازاستفادهوپارامترتخمیندرمتعدد
.استشدهسازیبهینهمتعدد

:ساختارایندر.شودمیمشاهدهزیرشکلدرابزارجعبهاینکلیساختار

:آماریهایتوزیع
والدکالسیکازشدهمشتق•
آنگرادیانونماییدرستتابعلگاریتمچونتوابعیشامل•
والدکالستوابعسازیپیادهباآسانتوسعهقابلیت•

Dmvn = mvnFactory(1)
D = mixtureFactory(Dmvn,2)

:مخلوطهایمدلتخمیناصلیتابع
بهینه سازیالگوریتم هایازاستفادهبادرست نماییتابعبیشینه سازی:هدف•

ورودیهایدادهبراساسومنیفلد
:جملهازکاربردلخواهتنظیماتاعمالوتغییرامکان•

تخمینروشانتخاب•
شروعنقطهتعیین•
جریمهتابعفعال سازی•
بهینه سازیازمرحلههردراطالعاتنمایشکنترل•
...و•

theta = D.estimate(data, options)ههای آیندجمع بندی و توسعه
 هایی برای حل سازی روشهای مخلوط و پیادهسازی مدلبهینهدرمسائل مختلف بررسی

ها و بهبود پاسخ نهاییآن
هابر روی انواع دادهپذیری و قابلیت استفادهتوسعه
دبنهای مخلوط خبره و طبقههای بیشتر همچون مدلریزی برای افزودن توزیعبرنامه
سازی منیفلد مبتنی برگرادیان تصادفیهای بهینهافزودن روش
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28: شماره پوستر

اهده مشدیگر ابزار جعبهتوسعه داده شده با چند ابزار های جعبهمقایسه ویژگیجدول زیر در 
:شودمی

:کردتوان اشارهابزار نسبت به مشابه آن در متلب نیز به موارد زیر میهای این جعبهاز برتری
گیری بصورت خودکارامکان مشتق•
گراسازی شده بصورت شئپیاده•
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به اهمیت و کاربرد فرراوان زبرانباتوجه
نویسررری پرررایتون بخصرررو  برنامررره

درکاربردهرررای یرررادگیری ماشرررین و 
ژه همچنین متن باز بودن آن، در این پرو
برره طراحرری و توسررعه یررک جعبرره ابزار 

.در این زبان پرداختیمبهینه سازی


