
ಪ್ರಧಾನ ಲೇ�ಖನಗಳು

ವಿಶೇ�ಷ ಲೇ�ಖನಗಳು
ಚುಕ್ಕಿ�ಗಳನು� ಸೇ�ರಿಸುವಿಕೆ...
ಅಂತರ್ವೇ��ಷಣ ಮತು� ಬಹಿರ್ವೇ��ಷಣದ ಕಲೇ ಮತು� ವಿಜ್ಞಾ"ನ

ಕೆ#ಮ"%ಕೆ#. 
ರ್ವೇ'ಜ್ಞಾ"ನಿಕ  ಕ್ಷ�ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಈ  ಮುಂದೆ ಕ"ಣಿಸಿರುವ  ಸನಿ�ರ್ವೇ�ಶವು  ಸರ್ವೇ��ಸ"ಮ"ನ%ವ"ದುದು :  ಎರಡು  ಚಲ
ಪರಿಮ"ಣಗಳ"ದ  x ಮತು�  y ಗಳನು� ಫಲನರ್ವೇ?ಂದರ ಮ#ಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಹೊ#ಂದಿಸಲ"ಗಿರುತ�ದೆ;  y = f(x); ಆದರೆ f
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ,. ಅದನು� ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ನಮ್ಮ ಹೊ#ಣೆ. ನಮಗೆ ಲಭ%ವಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಂದರೆ  x ಗೆ ಕೆಲವು
ಮೌಲ%ಗಳನು� ನಿ�ಡಿ ,  ಅದಕೆ� ಸಂಬಂಧಿತವ"ದ   y ನ ಮೌಲ%ಗಳನು� ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು  ಕೆಲವು  ಪ್ರಯೋ�ಗಗಳನು�
ಕೆ'ಗೆ#ಳುZವುದು.  ಹ"ಗೆ ಪ್ರಯೋ�ಗಗಳನು� ಕೆ'ಗೆ#ಂಡ"ಗ ,   x ಮತು�  y ಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ  n ಸಂಖ್ಯೆ%ಯಷು_
ಮೌಲ%ಗಳನು� ಪಡೆಯುತೆ��ರ್ವೇ. 

(x 1, y 1), (x 2, y 2), (x 3, y 3), .................... (x n , y n ) 
ಈ ಮೌಲ%ಗಳನ್ನೆ�ಲ, ಒಂದು ಗ"್ರಫ್ ಹ"ಳೆಯ ಮೇ�ಲೇ ದ"ಖಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಹಿ�ಗೆ ಕ"ಣಬಹುದು: 

ಚಿತ್ರ 1

ಕೆ�ವಲ  ಇಷ್ಟ_�  ದತ"�ಂಶ  ಬಿಂದುಗಳನು� ಇಟು_ಕೆ#ಂಡು  ನ"ವು  ಅಪರಿಚಿತವ"ದ  f ಅನು� ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು
(ನಿಷ�ರ್ಷಿ�ಸುವುದು)  ಸ"ಧ%ರ್ವೇ?  ಇದೆ� ಪ್ರಶೇ�ಯನು� ಹಿ�ಗ# ಕೆ�ಳಬಹುದು :  ದತ"�ಂಶ ಬಿಂದುಗಳನು� ದ"ಖಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು
ನಿದಿ�ಷ_ವ"ದ ಮತು� ಅನನ%ವ"ದ ವಕ್ರರೆ�ಖ್ಯೆಯನು� ಹೊ#ಂದಿಸುವುದು  (ಎಳೆಯುವುದು) ಸ"ಧ%ರ್ವೇ? ಆ ವಕ್ರರೆ�ಖ್ಯೆಯು
ಎಲ, ಬಿಂದುಗಳನ#� ಹ"ದುಹೊ#�ಗಬೇ�ಕು  ಎಂಬುದನು� ಗಮನಿಸಿ .  (ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು  ‘ಅತು%ತ�ಮವ"ಗಿ ಹೊ#ಂದುವ
ರೆ�ಖ್ಯೆ’ ಅಥವ" ‘ಅತು%ತ�ಮವ"ಗಿ ಹೊ#ಂದುವ ವಕ್ರರೆ�ಖ್ಯೆ’ ಯನು� ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲೇಂದು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಸಮಸೇ% ಅಲ,). 
ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಆಲೇ#�ಚನ್ನೆಯಲ್ಲಿ,ಯೇ� ‘ಹಿ�ಗೆ ಎಳೆಯುವುದು ಸ"ಧ%ವಿಲ,’ ಎಂಬ ಉತ�ರ ದೆ#ರಕ್ಕಿಬಿಡುತ�ದೆ. ಪ್ರಶೇ�ಯನು�
ಈಗ  ಮಂಡಿಸಿರುವ  ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಂಡಿಸಿದ"ಗ  ಅದರ  ವ"%ಪ್ತಿ�ಯು  ಬಹಳ  ವಿಸ"�ರವ"ದುದರಿಂದ  ಅದಕೆ#�ಂದು
ಉತ�ರವನು� ನಿ�ಡುವುದು ಕಷ_ಸ"ಧ%. ನಮಗೆ ಕೆ�ವಲ ಬಹುಪದಿ ( ) poly n omial ಫಲನ f ನಲ್ಲಿ, ಆಸಕ್ಕಿ� ಇದ್ದರ# ಸಹ
(ಸ"ಮ"ನ%ವ"ಗಿ ಈ  ಸಂದಭ�ರ್ವೇ� ಹೊಚು} ),  ದತ"�ಂಶ  ಮ"ಹಿತಿಯ ಆಧ"ರದ ಮೇ�ಲೇ ನಿದಿ�ಷ_ವ"ದ ,  ಅನನ%ವ"ದ
ಉತ�ರವನು� ಕೆ#ಡುವುದು  ಆಗಲ# ಸ"ಧ%ವ"ಗುವುದಿಲ, ;  ಏಕೆಂದರೆ ದತ� ಮ"ಹಿತಿಗೆ ಹೊ#ಂದಿಕೆ#ಳುZವಂತಹ ಇನ#�
ಅಸಂಖ"%ತ ಬಹುಪದಿಗಳಿರ್ವೇ. 
ಅತಿ ಸರಳವ"ದ ಸಮಸೇ%ಯೋಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸೇ#�ಣ: ಕೆ�ವಲ ಎರಡೆ� ದತ"�ಂಶ ಬಿಂದುಗಳು ( =2).  n ಈಗಿನ ಸಿ�ತಿಯು
ಚಿತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ, ಇರುವಂತೆ ಗೆ#�ಚರಿಸುತ�ದೆ: 

ಚಿತ್ರ 2

ಚಿತ್ರ 2 ( ) b) ಸ#ಚಿಸುವಂತೆ,  A ಮತು�  B ಗಳ ಮಧ್ಯೆ% ಅನ್ನೆ�ಕ ವಿಭಿನ� ವಕ್ರರೆ�ಖ್ಯೆಗಳನು� ಎಳೆಯಬಹುದು . ನ"ವು ನಮ್ಮ
ಈ ಪ್ರಯತ�ದಲ್ಲಿ, ಮುಂದುವರಿಯಬೇ�ಕ"ದರೆ ಕೆಲವು ಹೊಚು}ವರಿ ನಿಬಂಧನ್ನೆಗಳನು� ಹೊ�ರಬೇ�ಕು . ಎಲ,ಕ್ಕಿ�ಂತ ಸುಸ್ಪಷ_ವ"ದ
ನಿಬಂಧನ್ನೆಯೇಂದರೆ:  ಕನಿಷ್ಠ ಡಿಗಿ್ರಯಲ್ಲಿ, ರೆ�ಖ್ಯೆಯನು� ರಚಿಸಬೇ�ಕು .  ಇದನ್ನೆ��  ಮತೆ#�ಂದು  ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ,



ಮಂಡಿಸುವುದ"ದರೆ,  ನಮ್ಮ ಶೇ#�ಧವು  ಅತಿ ಕಡಿಮೇ ಡಿಗಿ್ರಯುಳZ ,  ಎಲ, ಬಿಂದುಗಳ  ಮ#ಲಕ  ಹ"ದುಹೊ#�ಗುವ ,
ಬಹುಪದಿ ವಕ್ರರೆ�ಖ್ಯೆಗ"ಗಿ.  ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ"ದ  A ಮತು�  B ಯ ಸಂದಭ�ದಲ್ಲಿ,,  ನ"ವು ಶೇ#�ಧಿಸುವ ರೆ�ಖ್ಯೆಯು A 
ಮತು�  B ಬಿಂದುಗಳನು� ಹ"ದುಹೊ#�ಗುವಂತಹ  ಸರಳರೆ�ಖ್ಯೆಯೇ� ಆಗಿದೆ .   ಇದನು� ನಿ�ವು  ಚಿತ್ರ 2  ( )  c) ಯಲ್ಲಿ,
ಕ"ಣಬಹುದು. ಒಂದು ಸ"ಮ"ನ% ಸರಳರೆ�ಖ್ಯೆಯ ಸಮೀ�ಕರಣವು  y =  ax + b ಆಗಿದು್ದ, ಇದರಲ್ಲಿ, ಎರಡು ತಿಳಿದಿರದ
ಗುಣ"ಂಕಗಳ"ದ  a ಮತು�  b) ಗಳಿರ್ವೇ. ಇಲ್ಲಿ, ದತ� ಬಿಂದುಗಳು ಸಹ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳು  a ಮತು�  b) ಗಳನು�
ಅನನ%ವ"ಗಿ ಸಿ�ರಗೆ#ಳಿಸಲು ಸಹ"ಯಕವ"ಗುತ�ರ್ವೇ. 
ಇದೆ� ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ, ,  ,  ,   A B C ಮತು�  D ಎಂಬ  ನ"ಲು� ಬಿಂದುಗಳನು� ನಿ�ಡಿರುವ"ಗ ,  ಎಲ, ಬಿಂದುಗಳನು�
ಹ"ದುಹೊ#�ಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಡಿಗಿ್ರಯುಳZ ಬಹುಪದಿ ವಕ್ರರೆ�ಖ್ಯೆಯು ಘನರ#ಪ್ತಿ ವಕ್ರರೆ�ಖ್ಯೆಯ"ಗಿರುತ�ದೆ .  ಹಿ�ಗೆಯೇ�
ಇನ#� ಹಲವನು� ಕಂಡುಕೆ#ಳZಬಹುದು. 
‘ಕನಿಷ್ಠ’  ಎಂಬ ಪದಕೆ� ನಿ�ಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ವಿಶೇ,�ಷಣೆ ಅಗತ%ರ್ವೇನಿಸುತ�ದೆ .  ಯ"ವುದ"ದರ# ವಿದ%ಮ"ನವನು�
ವಿವರಿಸಲು ಯತಿ�ಸತೆ#ಡಗಿದ"ಗ ಅದಕೆ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಥ�ವ"ದ ಹಲವ"ರು ಸ್ಪಧ"�ತ್ಮಕ ಪ್ರಮೇ�ಯಗಳು
ಲಭ%ವ"ಗುವುದು ರ್ವೇ'ಜ್ಞಾ"ನಿಕ ಕ್ಷ�ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸ"ಮ"ನ%ವ"ಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂಗತಿಯೇ� .  ಇಂತಹ ಪ್ರಮೇ�ಯಗಳಲ್ಲಿ,,
ಮೀಕೆ�ಲ, ಅಂಶಗಳೂ ಸಮರ್ವೇನಿಸಿದ"ಗ, ಆ ಪ್ರಮೇ�ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಯ"ವುದರಲ್ಲಿ, ಹೊಚು} ಸರಳತೆ ಇರುವುದೆ#� ಅದನ್ನೆ��
ಆರಿಸಿಕೆ#ಳುZವುದು ವ"ಡಿಕೆ.  ಲಭ%ವ"ದ ಅತಿ ಸರಳ ಪ್ರಮೇ�ಯವನು� ಆರಿಸಿಕೆ#ಳಿZ .  ಇಲ್ಲಿ, ‘ಸರಳ’ ಎಂದರೆ ಅತಿ
ಕಡಿಮೇ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ನೆಗಳನು� ಹೊ#ಂದಿರುವ  ಪ್ರಮೇ�ಯ  ಎಂದು  ಅರ್ಥೈ'�ಸಬಹುದು .  ನಮ್ಮ ವಕ್ರರೆ�ಖ್ಯೆ ಶೇ#�ಧನ"
ಸಂದಭ�ದಲ್ಲಿ, ಅದನು� ‘ಕನಿಷ್ಠ ಡಿಗಿ್ರ ಇರುವ ಬಹುಪದಿ ವಕ್ರರೆ�ಖ್ಯೆ’ ಎಂದು ಅರ್ಥೈ'�ಸಬಹುದು .  ಈ ಸಿದ"�ಂತವನು�
ಸ"ಮ"ನ%ವ"ಗಿ ಆಕ�ಮ್ಸ್� ರೆ�ಜರ್ ( ’  )  Oc) c) am s razor) razor ಎಂದು ಕರೆಯಲ"ಗುತ�ದೆ ([1]  ನ್ನೆ#�ಡಿರಿ).  ರ್ವೇ'ಜ್ಞಾ"ನಿಕ
ತತ್ವಜ್ಞಾ"ನದಲ್ಲಿ, ಇದನು� ಬಹು ಮುಖ% ಸಿದ"�ಂತರ್ವೇಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ"ಗಿದೆ. 

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ‘ಅಂತರ್ವೇ��ಷಣ’ ಮತು� ‘ಬಹಿರ್ವೇ��ಷಣ’ ಪದಗಳ ಅಥ�ವ%ತ"%ಸವನು� ವಿಷದಪಡಿಸಬೇ�ಕ"ಗುತ�ದೆ .
ನಮಗೆ  n ದತ"�ಂಶ  ಬಿಂದುಗಳನು� ನಿ�ಡಿದು್ದ ,   n ಡಿಗಿ್ರಯುಳZ ಮತು�  f ಬಹುಪದಿಗೆ ಅನುಗುಣವ"ಗುವಂತಹ
ವಕ್ರರೆ�ಖ್ಯೆಯೋಂದನು� ನ"ವು  ಎಳೆಯಲು  ಸ"ಧ%ವ"ಗಿದೆ ಮತು� ಈ  ರೆ�ಖ್ಯೆಯು  ಎಲ,  n ದತ� ಬಿಂದುಗಳನು�
ಹ"ದುಹೊ#�ಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಲಿ್ಪಸಿಕೆ#ಳೊZ�ಣ. ಈಗ ನ"ವು ದತ� ಮ"ಹಿತಿಯ ವ"%ಪ್ತಿ�ಯೋಳಗೆ ಸ"�ಪ್ತಿತವ"ಗಿರುವಂತಹ -x 
ಮೌಲ%ರ್ವೇ?ಂದಕೆ� ಅನುಗುಣವ"ದ -y ಮೌಲ%ವನು� ಅಂದ"ಜಿಸಲು ದತ� ಮ"ಹಿತಿ ಮತು� ಕಲ್ಲಿ್ಪತ ವಕ್ರರೆ�ಖ್ಯೆಗಳ ಅರಿವನು�
ಬಳಸಬಯಸುತೆ��ರ್ವೇ. ಆಗ ನ"ವು ಮ"ಡಬೇ�ಕ"ದುದಿಷ್ಟ_ – ಫಲನ  f ನಲ್ಲಿ,  x ನ ಮೌಲ%ವನು� ಹ"ಕ್ಕಿದರೆ ಸ"ಕು ;  ನಮಗೆ
ಬೇ�ಕ"ದ ಅಂದ"ಜು ಮೌಲ% ದೆ#ರಕ್ಕಿಬಿಡುತ�ದೆ.  ಈ ವಿಧ"ನವನು� ಅಂತರ್ವೇ��ಷಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತೆ��ರ್ವೇ.  ಆದರೆ  x ನ
ಮೌಲ%ವು  ದತ� ಮ"ಹಿತಿಯ ವ"%ಪ್ತಿ�ಯಿಂದ ಹೊ#ರಗಿದ್ದರೆ ಏನ"ಗುತ�ದೆ ?  ಈ ಸಂದಭ�ದಲ್ಲಿ,ಯ#   x ಮತು�  y ಗಳ
ನಡುವಿನ ಫಲನ ಸಂಬಂಧವು ವ%ತ"%ಸವ"ಗದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ�ದೆಂದು ಕಲ್ಲಿ್ಪಸಿಕೆ#ಳುZತೆ��ರ್ವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಗತ%ವ"ದ
ಅಂದ"ಜನು� ಪಡೆಯಲು, ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ� ಇಲ್ಲಿ,ಯ#  ಫಲನ  f ನಲ್ಲಿ,  x ನ ಮೌಲ%ವನು� ಹ"ಕುತೆ��ರ್ವೇ. ಈ ಕ್ರಮವನು�
ಬಹಿರ್ವೇ��ಷಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತೆ��ರ್ವೇ.  (ಇದನ್ನೆ��  ಇನ್ನೆ#�ಂದು  ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊ�ಳುವುದ"ದರೆ:  ದತ� ಮೌಲ%ಗಳ ಅಥವ"
ವಿಷಯಗಳ ಸರಣಿಯನು� ನಿಶ್ಚಿ}ತವ"ಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಕ್ಷ�ತ್ರದ ಹೊ#ರಗೆ ವಿಸ�ರಿಸಿ ಮೌಲ%ವನು� ಅಂದ"ಜಿಸುವ ಕ್ರಮವನು�
ಬಹಿರ್ವೇ��ಷಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತೆ��ರ್ವೇ.)
ಸಂಖ"% ವಿಶೇ,�ಷಣೆ ಮತು� ರ್ವೇ'ಜ್ಞಾ"ನಿಕ  ಕ್ಷ�ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಗಣಿತದ  ಅನ್ವಯಕೆ� ಅಂತರ್ವೇ��ಷಣ  ಮತು� ಬಹಿರ್ವೇ��ಷಣಗಳು
ಅತ%ಂತ ಪ್ರಮುಖವ"ದ ಅಂಶಗಳ"ಗಿರ್ವೇ.  ಆಸಕ� ಓದುಗರು  ಅಂತರ್ವೇ��ಷಣ ಮತು� ಬಹಿರ್ವೇ��ಷಣಗಳ ಬಗೆ� ಹೊಚಿ}ನ
ಮ"ಹಿತಿಗ"ಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಿ�ಡಿರುವ ಜ"ಲತ"ಣ ಕೆ#ಂಡಿಗಳು [2] ಮತು� [3] ಕ್ರಮವ"ಗಿ ಪರಿಶ್ಚಿ�ಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 
[1] ವಿಕ್ಕಿಪ್ತಿ�ಡಿಯ, ಆಕ�ಮ್ಸ್� ರೆ�ಜರ್, :// . . / / %27 _https razor) en wikipedia org/wiki/Occam%27s_razor wiki Oc) c) am s razor) razor

[2] ವಿಕ್ಕಿಪ್ತಿ�ಡಿಯ, ಅಂತರ್ವೇ��ಷಣ, :// . . / /https razor) en wikipedia org/wiki/Occam%27s_razor wiki In terpolation 

[3] ವಿಕ್ಕಿಪ್ತಿ�ಡಿಯ, ಬಹಿರ್ವೇ��ಷಣ, :// . . / /https razor) en wikipedia org/wiki/Occam%27s_razor wiki Ex trapolation 

https://en.wikipedia.org/wiki/Occam's_razor
https://en.wikipedia.org/wiki/Extrapolation
https://en.wikipedia.org/wiki/Interpolation


----------------------------------------------------------------------------------------------------
ದ ಕಮು%ನಿಟಿ ಮ"%ಥಮ"%ಟಿಕ್ಸ್� ಸೇಂಟರ್ (ಕೆ#ಮ"%ಕೆ#)  ರಿರ್ಷಿ ವ"%ಲ್ಲಿ ಎಜುಕೆ�ಷನ್ ಸೇಂಟರ ¢ ( )  A P) ಮತು� ಸಹ"%ದಿ್ರ
ಸ#�ಲ್ ( )KFI ಗಳ ಒಂದು ವಿಸ�ರಣ" ಅಂಗವ"ಗಿದೆ.  ಈ ಅಂಗಸಂಸೇ�ಯು ಗಣಿತ ಬೇ#�ಧನ" ಕ"ಯ"�ಗ"ರಗಳನು�
ನಡೆಸುತ�ದೆ ಮತು� ರ"ಜ% ಸಕ"�ರಗಳ ಮತು� ಸಕ"�ರೆ�ತರ ಶ"ಲೇಗಳ ಬೇ#�ಧನ" ಸ"ಮಗಿ್ರಗಳ ಸಿದ�ಪಡಿಸುವಿಕೆಯ
ಕ"ಯ�ವನು� ಕೆ'ಗೆ#ಳುZತ�ದೆ .  ಕೆ#ಮ"%ಕೆ#ವನು� ಈ  ಕೆ#ಂಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಪಕ್ಕಿ�ಸಬಹುದು :

. .s razor) hailes razor) h s razor) hirali@g/wiki/Occam%27s_razormail c) om.

Extrapolation             is razor) an es razor) timation of a value based on extending a known sequence of a value b) as razor) ed on ex ten din g/wiki/Occam%27s_razor a kn own s razor) equen c) e of a value based on extending a known sequence of

         .  ...  values razor) or f a value based on extending a known sequence ofac) ts razor) b) ey on d the area that is razor) c) ertain ly kn own Interpolation  is razor) an 
            .es razor) timation of a value based on extending a known sequence of a value within two kn own values razor) in a s razor) equen c) e of a value based on extending a known sequence of values razor) 


