
Time Narration
00:01 آموزشی    برنامه . Least Square Fitبه آمدید  خوش

00:06
: که      میگیرید یاد برنامه این در

مجموعه   least square fit خط .pointsبرای کنید     ایجاد شده داده

00:16 عامل        سیستم از من برنامه این ضبط برای

Ubuntu Linux 16.04

Python 3.4.3 و

IPython 5.1.0

. کنم   می استفاده

00:24

00:31
مورد       در باید برنامه این تمرین برای

تعاملی   plotاستفاده
00:38 فایل    از دادهها گرفتن

00:41 از   تئوری   matricesو  arraysاستفاده بدانید. least square methodو
00:48 آموزشی      برنامه نه . مربوطه Pythonاگر ببینید      را سایت وب این در

00:53 فایل       لطفًا برنامه شروع از لینک    pendulum.txt قبل از .Code filesرا کنید     دانلود برنامه این

01:03 در  . working directoryو کنید    ذخیره فعلی

01:07 . کنیم        می شروع را برنامه مثال یک با

01:12
خط   فایل      L versus t squareبرای  least square fitیک در دادهها از استفاده ایجاد 'pendulum.txt'با

کنید.
01:22 . pendulum.txtفایل  کنیید   باز را

01:26 یک   از     input fileاین که .pendulum experimentاست است    شده تولید

01:32 اول    .pendulum برای lengthستون باشد   می

01:36 مطابق   دوم .pendulum از time period و باشد   می

01:41 square  ازtime period     با متناسب .lengthمستقیمًا باشد    می آن

01:47 .L versus t square ما  کنیم        می تأیید را آن و میکشیم را

01:52 ipython  . کنیم    می شروع .terminalرا کنید    باز را

01:57 ipython3     و کنید تایپ .Enterرا دهید    فشار را

02:03 کلید           که باشید داشته یاد به بعد به اینجا هر      Enterاز تایپ از پس .terminalدر  commandرا دهید   فشار

02:10 و      ورودی فایل خواندن )       parseبرای از ( ما ، ها داده .loadtxt function تجزیه کنیم   استفاده

02:17 from numpy import loadtxt . کنید   تایپ را

02:23
داخل     loadtxtمساوی   t کاما Capital Lحال  براکت کاما double quotes pendulum.txtداخل

unpack مساویTrue . کنید    تایپ را



02:37 loadtxt یک method درnumpy library. باشد   می

02:42 ,  unpack argumentبه  Trueچون  است   شده شده  arrayپاس . transposed بازگردانده باشد  می

02:49 یک    ما یعنی .array این آوریم        می بدست فایل در ستون در

02:54  capital L . کنید   تایپ را

02:59 . tسپس  کنید   تایپ را

03:03 که   هستند. timeو  lengthمقدار  tو  L میبینیم

03:08 مورد      در بیشتر دانستن . loadtxt question mark شما   loadtxtبرای کنید   تایپ را

03:16 q . دهید       فشار شدن خارج برای را

03:19
. plotرا  (L versus t square ابتدا کشیم)   می

. کنید       تایپ شده داده نشان که همانطور

03:27 . boاینجا  دهد       می نشان را دایرهای آبی مارکر

03:32 . plt.show open and close brackets سپس کنید    تایپ را

03:38 که   .visible linear trendمیبینیم آوریم               نمی بدست را کند متصل را آنها که صاف خط ما اما داریم

03:45 trend     میتوانیم حال ببینید . modelرا بخواهیم    را دادهها برای

03:50 . بندم     می را تصویر این

03:53
. دهیم            جا معادله برای نقاط طریق از را خط یک باید ما

Capital T square is equal to m asterisk Capital L plus c

04:03 m  کهslope    و را . intercept که cخط دهد     می نشان را خط

04:10 از    cو  mما  استفاده با . linear regression را آوریم    می بدست

04:15 ایجاد    برای مراحل .least square fit line حال بینیم    می را

04:20
دو  .  Aو  matrices tsq ابتدا از    کنیم می ایجاد آوردن    lstsq function را بدست و slope mبرای

intercept c. کنید   استفاده

04:33
فرم   صورت     matrixدر به میتوان را معادله

 tsq is equal to A asterisk p  داد نشان

04:41 tsq  یک array     اندازه با بعدی .nیک باشد   می

04:46 این   elementهر  .time periodاز  squareشامل  arrayاز بود   خواهد

04:52 A  یکmatrix   اندازه .2در  nبا باشد   می

04:56 شامل   اول . pendulum از length ستون باشد   می

05:00 عدد     شامل دوم .1ستون باشد   می

05:04 p   یکarray     اندازه با بعدی .2یک باشد   می

05:08 شامل   اول .slope ردیف باشد    می خط

05:12
شامل    دوم . interceptردیف باشد    می خط از

برای   باید    plotما خط .pکردن آوریم    بدست را



05:20 مقادیر   را A matrixحال  .Lبا کنیم    می ایجاد

05:25
یک    باید ) matrixما  ) ردیف  مقادیر     rowبا عنوان به )  Lاول ردیف ( ..rowو کنیم       ایجاد یک عدد با دوم

. بگیریم     را آن انتقال سپس

05:34 . کنید       تایپ شده داده نشان که همانطور

05:38 که   . intermediate matrix میبینیم داریم  را

05:42 . دهیم      انتقال را آن باید حال

05:45 Capital A مساویinter underscore mat dot Capital T . کنید    تایپ را

05:53 .capital Aحال  کنید    تایپ را

05:56 دو      هر ما .tsqو  matrices Aحال داریم   را

06:01
از    باید فقط کنیم  lstsq ما استفاده

. کنید       تایپ شده داده نشان که همانطور

06:08 نتیجه     دیدن برای .  resultحال کنید   تایپ از   resultرا .valuesمجموعهای باشد   می

06:16 نتیجه     ما .cو  mدر را   index 0حال کنیم      می ذخیره ترتیب به

06:23
p  مساویresult  داخلsquare brackets 0 . کنید    تایپ را

.p مساوی  cکاما  m سپس  کنید    تایپ را

06:34 . m c حال کنید    تایپ را

06:39 مقادیر  .c و m میتوانیم ببینیم   را

06:43
. c و  mحال  داریم  را

باید  .t square از fitted values ما کنیم    ایجاد را

06:51 . کنید       تایپ شده داده نشان که همانطور

06:55 . plt.show open and close brackets سپس کنید    تایپ را

07:01 از       مناسب مربع کمترین مقابل   Lما . t square در آوریم    می بدست را

07:06 . بندم    می را پنجره

07:09 . کنیم     می خلصه پایان در

07:15 که       گرفتیم یاد برنامه این از    least square fitدر استفاده با . matricesرا کنیم   ایجاد

07:23 () function lstsq    ایجادخط برای . least square fitرا کنیم   استفاده

07:29 : شما    برای تمرین و

07:33  function      ؟ کند می تولید چه زیر

07:35

پاسخ  و
function ones underscore like   داخل براکت arrayکه  3کاما   2کاما   square brackets 1 داخل

داخل   براکت . 1کاما  1کاما   square brackets 1داخل کند    می ایجاد را

07:51 . بفرستید           انجمن این به را خود شده بندی زمان سؤالت لطفًا

07:55 مورد       در خود کلی سؤالت .Pythonلطفًا بفرستید      انجمن این به را



08:00 .TBCپروژه  FOSSEEتیم کند     می هماهنگ را

08:04
پروژه   . ,NMEICT, MHRDتوسط  Spoken Tutorialبودجه شود      می تأمین هند مراجعه    دولت سایت این به

کنید.

08:14
از         اقبال شبنم گذاری صدا و .IIT Bombayترجمه

شما    از تشکر با


