
 :4 תרגיל –מבוא לבינה מלאכותית 

 

  אין מה להגיש לי כי אין פה הוראות מסודרות( –)כלומר  לעצמכם בלבד!! –עצי החלטה  .1

 

, ברמה XGBoost-ו Random Forest סיווג בעזרת עץ החלטה,המטרה בחלק זה היא שתכירו 

 .Overfittingהתמודדות עם וברמת ההבדלים שלהם בהבסיסית של השימוש בהם 

 

 לשימושכם: 

  sklearn.tree.DecisionTreeClassifier -עץ החלטה 

Random Forest - sklearn.ensemble.RandomForestClassifier 

XGBoost –  חבילתxgboost 

 

 . test-ו training, חלקו אותו לקבוצות (iris)למשל:  sklearn-מ קחו דאטאסט בסיסי

ובדקו את הדיוק שלכם על  training-קבוצת הכעת, אמנו כל אחד מהמודלים בעזרת 

 ?overfittingהאם אתם  .test-ועל ה training-פרדיקציות על הה

 ונסו שוב, האם הצלחתם? overfitting-שאמורים להקטין את הפרמטרים שנו 

 מי המודל הכי מוצלח?

 

 :אשכול והורדת ממדים .2

  -כיווץ תמונה באמצעות הורדת ממדים א. 

161הממדים המקוריים של התמונה הם תמונה.  math wiki-בנתונה לכם  × 212. 

 באמצעות הקוד הבא:לכל פיקסל  RGBבתור מערך של העלו את התמונה 

from PIL import Image 

import numpy as np 

 

def load_image(infilename): 

    img = Image.open(infilename) 

    img.load() 

    data = np.asarray(img, dtype="int32") 

 

 באופן הבא: לאוסף הפיקסלים, ICA-ו PCAעליכם להפעיל 

161ראשית, צרו מטריצה לכל פיקסל )אחת של  × אח"כ ו(, b-ואחת ל g -, אחת לr-ל 212

161צרפו אותן למטריצה אחת של  × 636.  

שלקחתם )עשו כתלות בכמות הרכיבים  ורדת הממדיםלאחר ה על התמונה הנוצרת והסתכל

. למען הסר ספק, הממדים של התמונה לא רכיבים 30, 20, 15, 10, 5, 3זאת עבור 

 (.בהם תשתמשו הרכיבים הראשיים במהלך התהליך, רק מספר משתנים

נות הספיקה לכם כדי מספר הרכיבים. כמה מתוך השוציירו את השונות המוסברת כתלות ב

  לזהות את התמונה כמו שצריך?

 

 

 

 

 

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.tree.DecisionTreeClassifier.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html#sklearn.ensemble.RandomForestClassifier
https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/


 -אשכול ב. 

 את אוסף הפיקסלים כנקודות במרחב תלת ממדי. לתמונה מסעיף א, צרו 

, כאשר תבחרו על הדאטא GMM-ו K-means ,fuzzy c-meansאת אלגוריתמי כעת, הפעילו 

 .לכל אלגוריתם 4בקפיצות של  24-ל 4בין מספר אשכולות 

מהם מספרי האשכולות . silhouette scoreבדקו את איכות האשכול שלכם באמצעות 

 האידיאליים?

 

זה קל,  K-means-קחו מרכז של כל אשכול )בכי טוב, למספר האשכולות הבשלב הבא, 

והחליפו את הפיקסלים בתמונה המקורית במרכזים בשאר האלגוריתמים קחו ממוצע( 

-היעזרו בלמתכנתים בפייתון, התמונה )הציגו את המתאימים להם. 

matplotlib.pyplot.imshow?ובדקו: האם קיבלתם תמונה קרובה למקור ) 

 

 

 בהצלחה! 
 

 


