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)یکی از الگوریتمهای موفق در ترکیب مفاهیم مطرح در دو حووزه نمونوهبورداری فشورده و ممووزSRC(  طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک:چکیده
 بوا توجوه بوه موفقیوتهوای اولیوه ایون. هر نمونه بر اساس ترکیب خطی تنکی از نمونههای مموزشی نمایش داده مویشوود،SRC  در.ماشین است
) نیز ارائه شده که در من دادهها با استفاده از تابع کرنل به طور غیر صریح به فضای ویژگی جدیدی با ابعاد بواتترKSRC(  فرم کرنلیزه من،الگوریتم
 استفاده از کرنل مرکب بوه جوای اسوتفاده از. انتخاب کرنل مناسب اهمیت زیادی دارد، در این چارچوب. اعمال میشودSRCنگاشت یافته و سپس
 از کرنل مرکوب، برای افزایش سرعت و دقت طبقهبند، در این پژوهش. بهترین راه حلی است که تاکنون برای این مسئله ارائه شده است،یک کرنل
 با جمع وزندار کرنلهای پایه ایجاد میشود که وزن کرنلها با بهکارگیری معیارهوای متفواوتی، کرنل مرکب. استفاده شده استKSRC در ساختار
 بور. رو هایی برای بهینه سازی وزن کرنلها ارائه میشود،KSRC  با هدف حداقل سازی خطای بازسازی درچارچوب، در این مقاله.تعیین میشود
. موورد بررسوی قورار خواهود گرفوت، استفاده نشده اسوتKSRC  ابتدا رو های پایه برای ساخت کرنل مرکب که تا کنون برای کاربرد،این اساس
 برای بررسی عملکرد الگووریتمهوای پیشونهادی از. ارائه میشودKSRC  نوین جهت بهینهسازی کرنل مرکب در چارچوب مسئله،سپس الگوریتمی
 نتایج حاصوله مویود عملکورد خووب الگووریتم. استفاده شده استMNIST  و مجموعه اعداد دست نویسUCI دادگان واقعی موجود در پایگاه داده
.پیشنهادی در شرایط مختلف و مقاومتر بودن رو پیشنهادی در مواجهه با نویز است
. کرنل مرکب،)KSRC(  طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک کرنلیزه شده،)SRC(  طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک:واژههای کلیدی
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Abstract: Sparse representation based classifier (SRC) is a well-known algorithm which combines the compressive sampling and
machine learning concepts. In this classifier, each sample is represented by a linear and sparse combination of the associated training
samples. Following the successful application of the SRC algorithm, the kernelized version of the classifier was also presented in
which the data points are implicitly mapped into a high dimensional feature space. The SRC algorithm is then applied. Selection of a
proper kernel is an important issue in such a kernel based algorithm. Using multiple kernel is a proper solution for this problem. In
this study, in order to increase the accuracy and speed of the KSRC algorithm, we utilize a multiple kernel function within the
framework of the KSRC. The multiple kernel is created by the weighted summation of a set of basis kernels where the kernel weights
are determined using a set of different approaches. In this paper, we propose a novel method of determining the weights by using an
optimization algorithm which is based on minimization of the reconstruction error of the KSRC. The proposed algorithm is evaluated
considering real data sets from the UCI database and also hand written digits of the MNIST data sets. Our experimental results show
the superiority of the proposed algorithm in different conditions. The proposed method is also more robust against additive noises.
Keywords: Multiple Kernel, Sparse Representation based Classifier (SRC), Kernel Sparse Representation based classifier (KSRC).

6331/33/33 :تاریخ ارسال مقاله
6331/34/22  و6331/31/23 :تاریخ اصالح مقاله
6331/31/24 :تاریخ پذیر مقاله
 محمدتقی صادقی:نام نویسنده مسئول
. دانشکده مهندسی برق-  دانشگاه یزد-  بلوار دانشگاه-  صفائیه-  یزد-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 3, autumn 2017

Serial no. 81

 /6313مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،3پاییز 6331

 -1مقدمه
در سالهای اخیر ،طبقهبند مبتنی بور نموایش تنوک )SRC( 1موورد
توجه زیادی قرار گرفته است [ .]6-7در ایون طبقوهبنود ،بردارهوای
ویژگی مورتبط بوا دادههوای مموزشوی طبقوا مختلوف دادگوان در
ماتریسی موسووم بوه مواتریس واژهناموه سوازماندهی مویشووند .در
فرمیند طبقهبندی ،نمای ش تنک نمونه مورد مزمای ش ،بوا اسوتفاده از
ماتریس واژهنامه ،تعیوین موی شوود .سوپس ،داده موورد مزموایش بوا
درنظر گرفتن ضرایب نمای ش تنک مورتبط بوا هور طبقوه ،بازسوازی
می شود و داده متعلق به طبقهای لحاظ میشود که کمترین خطوای
بازسووازی را بووه همووراه داشووته باشوود .واضووح اسووت کووه در چن وین
فرمیندی ،انتخاب ماتریس واژهنامه اهمیت زیوادی داشوته و دقوت و
سوورعت طبقووه بنوود  ،تووابع تعووداد عناصوور واژه نامووه (اتوومهووا) و نوووع
ویژگیهای استخراج شده از دادهها است .در ای ن چارچوب ،ممووز
واژه نامه مورد توجه محققی ن قرار گرفتوه اسوت .در فرمینود ممووز
واژه نامه ،عمدتاً به کاهش مؤثر تعداد اتمهای ماتریس واژه نامه توجه
شده است بهگونهای که بتووانی م بوا تعوداد کمتوری از عناصور پایوه،
نمایش تنکتر و درعین حال دقیقتری به دست موریم.
بنابراین در مسئله  ،SRCهدف دستیابی بوه تنوکتورین نموایش از
نمونه است که برای این منظور از نرم 6در مسئله بهینه سازی اسوتفاده
شده است .برخی از محققین بر این باورند که نمایش تنک را نمیتووان
دلیل موفقیت الگوریتم  SRCدر طبقهبندی دانست و استفاده جمعی از
نمونههای مموزشی در ساخت نمایش تنک ،سبب دقت این الگوریتم در
طبقهبندی دادهها است .از اینرو ،مسئله بهینه سازی فوق با نورم 2نیوز
با نام طبقهبند  ،CRC2مورد توجوه قورار گرفوت [ .]7در ایون پوژوهش،
تمرکز بر روی طبقهبند  SRCاست.
از سوی دی گر ،با توجه به موفقیت رو های مبتنی بر کرنول در
تعمیم الگوریتمهای خطی نوع کرنلیزه طبقهبند مبتنوی بور نموایش
تنووک ( )KSRCنیوو ز مووورد توجووه قوورار گرفتووه اسووت [ .]1-66در
رو های مبتنی بر کرنل ،در ظاهر ،داده ها تحت اثر نگاشتی عمومواً
غیرخطی به فضایی با ابعاد بی شتر انتقال داده شده و الگوریتم خطی
مربوطه در فضای جدید اجرا می شود .اما در عمل ،با استفاده از تابع
کرنل ،این نگاشت به صور غیرصریح انجام می شود و بدون افزایش
پیچیدگی محاسباتی ،نسخه غیرخطی الگوریتم حاصل مویشوود .در
رو های مبتنی بر کرنل ،ماتریس گرام که با اع مال تابع کرنول بوه
زوج دادههای مموزشوی تولیود مویشوود و ابعواد من برابور بوا تعوداد
دادههای مموزشی و نه تعداد ابعاد بردار ویژگیهاست ،نقشی کلیدی
دارد [ .] 62واضح است که در چنوین الگووریتمهوایی  ،انتخواب توابع
کرنوول مناسووب اهمی وت وی وژهای دارد .در  KSRCچنانچووه متعاقب واً
تشریح خواهد شد ،عمالً ماتریس گرام جوایگزین مواتریس واژه ناموه
نمایش تنک می شود که با توجه به توضیحا پیشی ن در مورد نقش
واژه نامه در ایون طبقوهبنود ،توأثیر توابع کرنول بور عملکورد سوامانه
طبقهبند مشخص میشود.
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چنانچه اشاره شد ،درالگوریتمهای مبتنی بر کرنل از جمله

KSRC

انتخاب نوع تابع کرنل و پارامترهای تابع کرنل اهمیوت زیوادی دارد .در
بسیاری از پژوهشهای انجام شده در این حوزه ،تابع کرنول بوا سوعی و
خطا و یا با اعمال فرمیند اعتبارسنجی متقابل 3از بین تعداد محدودی از
توابع کرنل شناخته شده تعیین میشود .واضح است برای دسوتیابی بوه
کرنل بهینه در چنین شرایطی بایستی مجموعه بزرگوی از توابوع کرنول
متفاو با پارامترهای متنووعی را درنظور گرفوت کوه مویتوانود بسویار
زمانبر باشد .عالوه بر این ،گاهی اوقا توزیع دادههای طبقا مختلوف
ممکن است به اندازهای پیچیده باشد که یک تابع کرنل بهتنهایی قوادر
به توصیف مناسب منها نباشد .از این رو ،در سالهای اخیر ،به کارگیری
تابع کرنل مرکب و مسئله یادگیری کرنل مرکوب موورد اسوتقبال قورار
گرفته است .در این رویکرد ،تابع کرنل ترکیبی از توابع کرنول متفواو
درنظر گرفته شده و با استفاده از دادههای مموزشی پارامترهای مؤثر بور
ترکیب تعیین میشوند [63و.]67
علیرغم عملکرد خوب کرنل هوای مرکوب در کاربردهوایی ماننود
 ،SVMکارهای اندکی برای استفاده از کرنل مرکب در چارچوب SRC
صور گرفته است [61و .]61در [ ،]61وزن کرنلها برای هور نمونوه
مورد مزمایش در جهت حداقل سازی خطای بازسازی بهینه می شوود
که یک فرمیند زمان بر در مرحله مزمایش اسوت .همچنوین در مقالوه
مذکور ،ابتدا پارامترهای بهینوه دو کرنول گوسوی و چندجملوه ای بوا
استفاده از رو اعتبارسنجی متقابل ،تعیی ن شده و سوپس دو کرنول
انتخاب شده در ساختار کرنل مرکب مورد استفاده قرار میگیورد کوه
حالت بسیار سادهای از کرنلهای مرکب است .از دید کلی ،استفاده از
رو اعتبار سنجی متقابل برای تعیین پارامتر بهینه هر کرنل مغوایر
با مفاهیم اصلی در روشهای یادگیری کرنل مرکب اسوت .در [ ،]61از
یک رو تکراری برای تعیین وزن کرنل ها در مرحله مموز استفاده
می شود .در رو پیشنهاد شده در [ ،]61از می زان انطباق هور کرنول
با کرنل ایده مل و اطالعا تکمیلی به دست ممده از میزان دقوت هور
کرنل بور روی دادههوای مموزشوی بورای بهینوهسوازی وزن کرنولهوا
استفاده می شود .از منجایی که در فرمیند بهینه سازی ،دقت هر یک از
نمونههای مموزشی در به روزرسانی وزن کرنل ها تأثیر دارد ،الگووریتم
پیشنهاد شده بسیار زمانبر است .همچنین از کرنولهوای مرکوب در
طبقه بند  CRCنی ز استفاده شده اسوت [ .]64از منجوایی کوه مسوئله
 CRCبا نرم  ،2دارای جوابی تحلیلوی اسوت ،در [ ]64مسوئله یوافتن
بهترین نمایش از نمونه و بهینه سازی وزن کرنل ها در دو گام صوور
می گی رد .در گام نخست ،بهترین نمایش از نمونه ها با مشتقگیوری از
مسئله بهینه سازی و در گام بعد  ،وزن کرنل ها با حل مسئله درجه دو4
محاسبه میشود.
در این پژوهش ،به کوارگیری کرنول مرکوب در چوارچوب ،KSRC
مورد بررسی قرار گرفته است .کرنل مرکب ،با جمع وزندار کرنولهوای
پایه حاصل شده و وزن هور کرنول بوا اسوتفاده از چنود رو متفواو
تعیین میشود .در سادهترین رو  ،از میانگین کرنلهای پایه به عنوان
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کرنل مرکب استفاده میشود که به عبارتی وزن تمامی کرنلهوا مشوابه
فرض میشود .وزن کرنلها را همچنین میتوان در چارچوب رو هایی
مانند استفاده از دقت هر کرنل بر روی دادههای مموزشی و یوا اسوتفاده
از میزان انطباق هر کرنل با کرنل ایدهمل تعیین نمود .اما در هویچ یوک
از این رو ها ،وزن کرنلها با توجه به هدف طبقهبنود اصولی طراحوی
نمیشود .در این مقاله ،الگوریتمهای نوینی ارائه میشوود کوه در منهوا
رابطه بهینه سازی وزن کرنلهوا در توابع هودف طبقوهبنود مبتنوی بور
نمایش تنک لحاظ شده و وزن کرنلها با هدف حوداقل سوازی خطوای
بازسازی تعیین می شود .دریکی از رو های پیشنهادی ،بدون در نظور
گرفتن برچسب دادههای مموزشی ،وزن کرنلها با هدف حوداقل سوازی
خطای بازسازی نمونههای ارزیابی بهینه می شود .اموا برچسوب کوالس
نمونههای مموزشی حاوی اطالعاتی هستند که میتوانند در بهینهسازی
وزن کرنلها برای افزایش دقت طبقهبند نهایی کمک کننود ،از ایون رو
در الگوریتم پیشنهادی دوم از اطالعوا برچسوب کوالسهوا در بهینوه
سازی وزن کرنلها استفاده میشود.
به طور کلی نوموریهای این مقاله عبارتند از:
 استفاده از کرنل مرکب در چارچوب طبقهبند مبتنوی بور نموایش
تنک کرنلی بوا در نظور گورفتن کرنول میوانگین ،کرنول میوانگین
وزندار مبتنی بر دقت عملکرد هر کرنول و وزن دهوی بور اسواس
انطباق کرنلی.
 مموز کرنل مرکب در راستای حوداقل سوازی خطوای بازسوازی
نمایش تنک.
 استفاده از فیلتر انطباق کرنلی برای حوذف کرنول هوای نامناسوب
پیش از مرحله مموز کرنل مرکب.
سازماندهی این مقاله به قرار زیر است :در بخش  2به توضیح اجمالی
مفاهیم اصلی طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک ( )SRCمیپردازیم .پوس از
من ،در بخش  ،3نگاشت کرنلی و مفاهیم مهم مطرح در یوادگیری کرنول
مرکب تشریح میشود .در بخش  ،7پس ازتشریح فرایند کار در طبقهبنود
مبتنی بر نمایش تنک ( ،)SRCنوع کرنلی این طبقهبند ( )KSRCمعرفوی
میشود .در بخش  ،1رو های پایه برای تولید کرنل مرکوب در سواختار
طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک کرنلی معرفی میشوود و در بخوش  1بوه
معرفی رو های پیشنهادی برای تولید کرنل مرکب در ساختار طبقهبنود
مبتنی بور نموایش تنوک کرنلوی ،خوواهیم پرداخوت .در بخوش ،4شورح
مزمایشهای انجام شده بر روی دادههای مصنوعی و واقعی ،جهت ارزیابی
رو هووای پیشوونهادی ،ارائووه شووده و مسووئله همگرای وی الگوووریتمه وای
پیشنهادی و مقاومت منها در مواجهه با نویز بررسی میشوود .در نهایوت
در بخش  ،1نتایج کلی و پیشنهادا ارائه میشود.

 -2طبقهبندمبتنی بر نمایش تنک ()SRC
همانطور که قبالً اشاره شد ،نمونه بورداری فشورده یکوی از حووزههوای
فعال تحقیقاتی است که در سالهای اخیور در بسویاری از کاربردهوا از
جمله کاربردهای مموز ماشین مورد اسوتفاده قورار گرفتوه اسوت .در
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سال  ،2333طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک ( )SRCمعرفی شد کوه در
من ،از تکنیک نمایش تنک سیگنال بورای طبقوهبنودی تصواویر چهوره
استفاده شد [ .]6-7ایده اصلی در این طبقهبند ،یوافتن طبقوهای اسوت
که نمونه ورودی را با دقت خوبی به صور یک ترکیب خطوی تنوک از
نمونههای مموزشی مربوطه توصیف نماید .در ادامه ،ایون طبقوهبنود بوا
جزئیا بیشتر معرفی میشود.
فووورض کنیووود مجموعوووه دادههوووای مموزشوووی بوووه صوووور
  xi , y i   xi   m , y i 1,...,c , i  1,..., n باشوود کووه  cتعووداد
کالسها m ،بعد فضای ویژگی دادههوای  و  y iبرچسوب متنواظر بوا
بردار ویژگی  xiمیباشد .در فرمیند طبقهبندی ،هودف تعیوین برچسوب
کالس ، y ،برای نمونوه مزموون ورودی ، x ،از میوان  cکوالس موجوود
است.
در طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک ،نمونههای متعلق به کوالس jام
در سووووتونهووووای موووواتریس  D jنهوووواده موووویشووووود؛ یعنووووی
m n j

 D j  x j ,1, x j ,2 ,..., x j , n  که  n jتعداد نمونه هوای مموزشوی
j

متعلق به کالس  jام و  x j ,iنمونه iام از ایون کوالس اسوت .مواتریس
واژهنامه به صور

m n

D  D1, D2 ,..., Dc  

تعریف مویشوود کوه

 n  cj 1 n jاست.
در مرحله طبقهبندی ،نمونه مزمون ورودی به صور ترکیب خطی
تنکی از تمام نمونههای مموزشی نمایش داده میشود:
() 6

x  Dα

که  α  nبردار ضرایب نموایش تنوک اسوت .اگور نمونوه مزموون
متعلق به کالس  jام باشد ،انتظار مویرود کوه در  αتنهوا مولفوههوای
متناظر با کالس  jام مقدار غیرصفر داشته باشند .به عبارتی
x

T

,0

() 2

, j , n j ,0,

α  0,

,0, j ,1,

  j ,i ضریب متناظر با نمونه مموزشوی  x j ,iاسوت .بوه عبوارتی

که

میتوان

x

را با ترکیب خطی نمونههای مموزشوی کوالس  jام توصویف

نمود .بنابراین انتظار میرود که بردار ضورایب

α

بورداری تنوک باشود.

مسئله یافتن بردار ضرایب  αدر الگوریتم  SRCیک مسوئله محودب بوه
صور زیر است:
α1

() 3

min
α

subject to x  Dα

که  . 1نرم  6را نشان میدهد و به عنوان تقریبی از نرم صوفر در نظور
گرفته میشود .برای داده نویزی ،نمایش تنک بوه صوور زیور در نظور
گرفته میشود:
() 7
که

x  Dα  ε
m

ε

بردار نویز با انرژی محدود  ε 2  است که  . 2نرم  2را

نشان میدهد .به عبارتی  εهمان نویز و یوا خطوای موجوود در فرمینود
بازسازی را نشان میدهد .بنابراین مسئله ( )3را میتوان به صور زیور
تغییر داد:

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 3, autumn 2017

 /6312مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،3پاییز 6331

() 1

α1

min
α

subject to x  Dα 2  

مسئله فوق ،فرم اسوتانداردی از مسوئله بازسوازی تنوک در حووزه
نمونهبرداری فشرده اسوت و بوه نوام مسوئله حوداقل سوازی نورم  6بوا
قیدهای درجه دو شناخته میشود [.]2
با وجوود کوارمیی بواتی الگووریتم  SRCدر طبقوهبنودی برخوی از
دادهها ،این طبقهبند کارمیی خوود را هنگوام مواجهوه بوا دادههوایی بوا
پراکنوودگی غیرخط وی و همچن وین دادههووایی کووه در من ،نمونووههووای
کالسهای مختلوف در راسوتاهای مشوابهی توزیوع شودهانود ،از دسوت
میدهد .از این رو استفاده از کرنلها و نگاشت دادهها به فضایی با ابعاد
باتتر می تواند گامی مؤثر در جهت افزایش قدر تفکیک پوذیری ایون
الگوریتم بشمار مید .بنابراین در بخش بعد به معرفی کرنل ها و مفواهیم
اصلی مرتبط با منها خواهیم پرداخت و سوپس در بخوش  7بوه معرفوی
طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک کرنلیزه  KSRCخواهیم پرداخت که در
من برای رفع مشکل مورد اشاره ،از نگاشت کرنلی استفاده میشود.

 -3نگاشت کرنلی و کرنل مرکب
کلمه کرنل به تنهایی معانی متعوددی در ریاضویا و علوم بازشناسوی
مماری الگو دارد اما در کاربرد یادگیری ماشین ،منظور از کرنول ،عمومواً
تابع (نیمه) معین مثبتی است که میتوان من را به عنووان یوک معیوار
سنجش شباهت بین دو نمونه در نظر گرفت .در واقوع ،شوباهت میوان
زوج نمونهها توسط یک مقدار حقیقوی بوه دسوت مموده از توابع کرنول
مشخص می شود .تابع کرنل به صور ) k (x, y)   (x), (yتعریف

میشود که در من   : m  Hنگاشت غیر خطی از فضوای اولیوه
به فضای ویژگی ناشوی از کرنول (فضوای هیلبور  )Hاسوت و u ,v 
نشاندهنده ضرب نقطهای بین دو بردار داده دلخواه  uو  vمیباشود.
بنابراین محاسبه تابع کرنل را می توان به مثابوه انجوام عملیوا ضورب
نقطهای دو داده در فضای هیلبر (فضای ویژگی) متناظر بوا من کرنول
در نظر گرفت و این یکی از مهمترین خصوصیا توابع کرنل است کوه
سبب معرفی ترفند کرنل شده است .فرض کنیود توابع کرنول  kداده
شده باشد ،به ماتریس  Kکه اندازه من  n  nبوده و هور الموان من بوا
رابطه )  Ki , j  k (xi , x jبه دست میمید ،ماتریس گرام حاصل از توابع
کرنل  kگفتوه مویشوود [ .]62توابوع کرنول چندجملوهای ،گوسوی و
سیگموئید نمونههایی از پرکاربردترین توابع کرنل هسوتند .بنوابراین بوا
توجه به ترفند کرنل نیازی به دانستن تابع نگاشت  نبووده و انتخواب
تابع کرنل برای نگاشت دادهها کافی است.
علیرغم عملکرد خوب توابع کرنل در کاربردهای مختلوف ،انتخواب
کرنل مناسب و پارامترهای من (به عنوان مثال درجوه چندجملوهای در
کرنل چندجملوهای و یوا پوارامتر واریوانس در کرنول گوسوی) یکوی از
مهمترین مسائل در رو های کرنلی اسوت چورا کوه توابع کرنول بایود
متناسب با توزیع دادههای ورودی انتخواب شوود و نووع کرنول انتخواب
شده تأثیر زیادی در کیفیت عملکرد الگوریتم یوادگیری موورد بررسوی
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خواهد داشت .برای تعیین کرنل مناسوب و یوا پارامترهوای من یکوی از
رو هایی که ممکن است پیشنهاد شود ،ارزیابی سیستم با اسوتفاده از
رو اعتبار سنجی متقابول اسوت .اموا اسوتفاده از ایون رو نوه تنهوا
زمانبر است بلکه تضمینی بورای یوافتن کرنول بهینوه وجوود نودارد .از
طرفی در برخی از موارد استفاده از یوک کرنول ،پاسوخگوی پیچیودگی
دادهها یا مسئله مورد بررسی نبوده و به همین دلیل در سالهای اخیور
استفاده از ترکیب مناسب تعدادی از توابع کرنل به جای استفاده از یک
تابع کرنل یا به عبار دیگر ،بهکار گیری کرنل مرکوب پیشونهاد شوده
است [ .]63همانطور که اشاره شد ،کرنلهای مرکوب جوایگزینی بورای
انتخاب یک کرنل بهینه در فرمیندی زمانبر میباشند .کرنلهای مرکب
را میتوان به طرق مختلف و از دیدگاههای مختلف موورد بررسوی قورار
داد .در حالت کلی کرنل مرکب به صور زیر تعریف میشود [:]67



()1

(xim , xmj )

M
m 1

m

k

k  ( xi , x j )  f 

که در اینجا  Mتابع کرنل  k m (.,.)m 1به عنوان کرنلهای پایه (توابع
M

کرنل اولیه) در نظر گرفته شده و ) f  (.تابع ترکیب این کرنلها اسوت
که میتواند خطی و یا غیر خطی برحسب کرنلهای پایه باشد .با توجه
به تعریف ارائه شده برای کرنل مرکوب در رابطوه ( ،)1کرنول مرکوب را
میتوان به دو طریق و یا با دو هدف ساخت [.]67
 -6تولید کرنل مرکوب بوا اسوتفاده از ترکیوب توابوع کرنول مختلوف:
کرنلهای مختلف را میتوان معادل بوا معیارهوای متفواوتی بورای
سنجش شباهت دادهها دانست .در این صور بوه جوای جسوتجو
برای پیدا کردن تابع کرنلی که بهترین نموایش از شوباهت میوان
نمونهها را ارائه میدهد ،میتوان از یک الگووریتم یوادگیری بورای
انتخاب و یا ترکیب توابع کرنل مختلوف (نموایشهوای مختلوف از
شباهت) استفاده نمود .در این حالت کرنلهای پایه ممکون اسوت
توابع مختلفی مانند کرنل گوسی ،خطی و چند جملهای باشوند و
یا توابع کرنل بوا اسوتفاده از یوک نووع توابع کرنول ولوی بوه ازای
پارامترهای مختلف تولید شوند مانند کرنلهای گوسی بوا مقوادیر
واریانس مختلف .در رابطه ( ،)1زیر نویس mبرای توابع کرنل پایه،
) ، k m (.,.به همین دلیل انتخاب شده است.
 -2تولید کرنل مرکب با استفاده از منابع ورودی متفاو  :توابع کرنل
مختلف ممکن اسوت بوه واسوطه نموایشهوای مختلوف ناشوی از
دادههای منابع ورودی و یا مودالیتیهای متفاو ایجاد شووند .در
این حالت ترکیب کرنل ها راهوی بورای ترکیوب منوابع اطالعواتی
متفاو است .استفاده از باتنویس  mبرای نمونوههوای  xlmبیوانگر
فضوواهای ورودی مختلووف موویباشوود .در توصوویف منووابع ورودی
متفاو  ،میتووان از کرنولهوای متفواو و در نتیجوه معیارهوای
شباهت سنجی متفاو نیز استفاده نمود.
تاکنون رو های زیادی برای ترکیب توابع کرنل پایوه ارائوه شوده
است که در منها از توابع مختلف ) f  (.برای ساخت کرنلهای مرکب و
سپس یادگیری این کرنلها استفاده شده است .در این مقالوه ،ترکیوب
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خطی کرنلهای پایه یعنی جمع وزندار کرنلهوا در نظور گرفتوه شوده
است.

 -4طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک کرنلی ()KSRC
با توجه به خواص نگاشت غیرصریح دادهها با اسوتفاده از توابوع کرنول،
نسخه کرنلیزه الگوریتمهایی که در منها فرمیند مموز با محاسبه ضرب
نقطهای بین نمونههای مموزشی انجام میپذیرد ،قابول ارائوه اسوت .بوه
عبار دیگر الگوریتمهای کرنلی ،الگوریتمهوایی هسوتند کوه در منهوا
تنها به ماتریس کرنل به منظور مموز نیاز است .بر همین اساس فورم
کرنلی الگوریتم  SRCنیز ارائه شده است کوه در اداموه بوه بررسوی من
خواهیم پرداخت.
چنانچه یادمور شدیم در  ،SRCنمونوه مزموون بوه صوور ترکیوب
خطی از نمونههای مموزشی بیان میشوود .پوس در فورم کرنلیوزه ایون
الگوریتم نیز بایستی نگاشت یافته نمونه مزمون در فضای ویژگی جدیود
به صور ترکیبی خطی از نگاشت یافته نمونوههوای مموزشوی توصویف
شود [3و ،]63یعنی:
n

(x)   i (xi )  Φα

() 4

i 1

, n 
کووه 
T

 α  1 , 2 ,بووردار ضوورایب تنووک و   iمؤلفووه

متناظر با نمونه )  (xiاست .ماتریس نمونهها در فضای هیلبر  Hبا
بعد  dنیز به صور زیر نمایش داده میشود:
d n

() 1

, (xn ) 

Φ  (x1 ), (x2 ),

بنابراین مسئله یافتن نمایش تنوک در فضوای ویژگوی بوه صوور زیور
تعریف میشود:
α1

() 3

min
α

subject to (x)  Φα 2  

میتوان نشان داد که برای هر    0باید    0وجود داشته باشد ،به
طوووری کووه وقتووی رابطووه  (x)  Φα 2  برقوورار اسووت ،رابطووه
 ΦT (x)  ΦT Φα 2  نیز برقرار باشد [.]3

()66

min

subject to Φ (x)  ΦT Φα  
2

رابطه فوق را میتوان به صور زیر نوشت:
()62

Serial no. 81

به عبارتی تنها ضرایب مربوط بوه کوالس  iام حفو شوده و بقیوه
ضرایب با صفر جایگزین می شوند .برچسب کوالس بورای نمونوه تسوت
 xtestبا حداقل سوازی خطوای بازسوازی بوه صوور زیور تخموین زده
میشود:
()67

2

yˆ  arg min ri (xtest )  k (xtest ,.)  Kδi
i 1, , C

همانطور که قبالً نیز اشاره شد ،علی رغم موفقیت رو های کرنلی،
انتخاب کرنل بهینه مسوئله اصولی در چنوین رو هوایی خواهود بوود.
بنابراین در طبقهبند  KSRCنیز از کرنل مرکب استفاده شده است .در
ادامه به بررسی برخی از رو های پایه استفاده از کرنل مرکب خواهیم
پرداخت و سپس ایوده اصولی در ایون پوژوهش را موورد بررسوی قورار
خواهیم داد.

 -5روشهای پایه در ساخت کرنل مرکب
ترکیبهای مختلف خطی و غیر خطی را میتوان بورای سواخت کرنول
مرکب در نظر گرفت .در این پژوهش ،ترکیوب خطوی کرنولهوای پایوه
یعنی جمع وزندارکرنلهوا در نظور گرفتوه شوده و هودف تعیوین وزن
کرنلها در این ترکیب است .در ادامه ،ساختارهای بهکوار گرفتوه شوده
جهت تعیین وزن هر کرنل معرفی میشود.
 -1-5میانگینگیری کرنلها
M

()61

m

K

m 1

1
M

K 

α

T

α1

n1

یکی از ساختارها ،میانگینگیری ساده کرنلهای پایه است به عبارتی:

بنابراین مسئله نمایش تنک به صور زیر خواهد بود:
α1

()63

T

,0 

,i , ni ,0,

,0,i ,1,

δi (α)  0,

α

و برای حالتی که نویز (و یا خطا) در فرمینود بازسوازی در نظور گرفتوه
شود ،مسئله فوق به صور زیر خواهد بود:
()63

که  Kماتریس کرنل نمونوههوای مموزشوی و یوا مواتریس گورام اسوت.
) k (x,.نیوز بووردار حاصوول از اعمووال تووابع کرنوول بووه نمونووه مزمووون و
نمونههای مموزشی است .با انتخاب توابع کرنول ،مقوادیر مواتریس  Kو
بردار  kمعلوم بوده و بنابراین مسئله فوق مانند مسئله  SRCاسوت بوا
این تفاو که در  ،KSRCمقادیر متناظر بوا میوزان شوباهت بردارهوای
ویژگی دادهها که با تابع کرنل اندازهگیری میشووند ،جوایگزین مقوادیر
بردارهای ویژگی نمونهها میشود.
در مرحله طبقهبندی ،ابتدا ضرایب نمایش تنک با استفاده از کرنل
مرکب به دست ممده توسط یکی از رو های شرح داده شده در بخش
قبل ،محاسبه میشود .متغیر  δiبرای هر کالس به صور زیر تعریوف
میشود:

min

subject to (x)  Φα

α1

بهینهسازی وزنها در کرنل مرکب . . .

min
α

subject to k (x,.)  Kα 2  

علی رغم سادگی کرنل میانگین ،نتایج خوبی از بوه کوارگیری ایون
کرنل گزار شده است [ .]61همانطور که از رابطه فووق پیداسوت ،در
این تابع کرنل ،به هر یک از کرنلهای پایه سهم یکسانی اختصاص داده
شده است .بنابراین اگر تمامی کرنلهای پایه ،دقت و یا کوارمیی خووبی
داشته باشند ،این کرنل مرکب نیز دقوت خووبی خواهود داشوت اموا در
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صورتی که کرنلهای نوویزی و یوا کرنولهوای بوا دقوت پوایین نیوز در
مجموعه کرنلهای پایه وجود داشته باشد ،کرنل مرکب فوق ،از منجایی
که به همه کرنلها وزن یکسانی اختصاص میدهد ،سبب کاهش دقوت
خواهد شد .بنابراین در حالت کلی ،جمع وزندار کرنلهوا اولویوت دارد.
جمع وزندار کرنلها به صور زیر تعریف میشود:

واضح است کوه در ایون رو  ،وزن کرنولهوا مسوتقل از الگووریتم
نمایش ضرایب تنک محاسبه مویشوود .در نهایوت ،بورای طبقوهبنودی
دادهها از الگوریتم  KSRCاستفاده میشود با این تفاو کوه بوه جوای
استفاده از یک کرنل تنها ،از کرنل مرکب با وزنهای به دسوت مموده از
رابطه ( )63استفاده میشود.

M

K    m K m

()61

 -3-5وزندهی برمبنای کیفیت عملکرد هر کرنل

m 1

که   mوزن متناظر بوا کرنول  K mاسوت .رو هوای مختلفوی بورای
تعیین وزن کرنلها وجود دارد که در ادامه بوه معرفوی برخوی از منهوا
خواهیم پرداخت.

برای محاسبه وزن کرنلها در ترکیب خطی ،میتوان از کیفیت عملکرد
هر کرنل به تنهایی نیز استفاده کرد که در ایون صوور  ،وزن کرنولهوا
بهصور زیر محاسبه میشود [:]23
m  1,2,..., M

()23

 -2-5وزن دهی با استفاده از انطباق کرنلی
در [ ،]63انطباق میان دو مواتریس کرنول کوه بوا نوام انطبواق کرنلوی
شناخته میشود ،معرفی شود کوه معیواری بور گرفتوه از معیوار فاصوله
کسینوسی 6بوده و برای محاسبه میوزان شوباهت دو مواتریس اسوتفاده
می شود .رابطه انطبواق کرنلوی میوان دو مواتریس کرنول  K1و  K 2بوه
صور زیر است:

 m 
M

)  ( h 
m 1

5

F

()64
F

که در رابطه فوق،

F

مووووووووووووووواتریس

K1
n

n

K2

)   k 1 (xi , x j )k 2 (xi , x j
i 1 j 1

K2,K2

K1 , K1

F

نمایشوی از ضورب فروبنیووس 7بوین دو

K1 , K 2

و

K1 , K 2

A(K1 , K 2 ) 

F

بوووووووووووووووه صوووووووووووووووور
 K1, K 2اسوووت .در اینجوووا میو وزان

m 

که   mبیانگر میزان دقت طبقهبند وقتوی از توابع کرنول  k mاسوتفاده
شود ،است و  حد مستانه متناظر با حوداقل دقوت قابول قبوول اسوت.
کرنلهای بوا دقتوی کمتور از مقودار مسوتانه در ترکیوب کرنلوی لحواظ
نمیشوند .در الگوریتم  ،6فرمیند تعیین وزن کرنلهوا بوهطوور خالصوه
نشان داده شده است .در این حالت نیز ،پس از محاسبه وزن کرنلها ،از
این کرنل مرکب ،در چارچوب مسئله  KSRCاستفاده میشود.
در بخش بعد ،رو های پیشنهادی در این مقاله برای بهینهسوازی
وزن کرنلها معرفی میشود.
الگوريتم  .1وزندهی مبتنی بر دقت عملکرد ،در کرنل مرکب
ورودی :مجموعه ماتریسهای گرام متناظر با

توابع کرنل پایه

. K m m 1
M

انطباق هر کرنل با کرنل ایدهمل سنجیده میشود .ماتریس کرنل ایدهمل
به صور  K y  yyTتعریف مویشوود کوه در من  yبوردار برچسوب

خروجی :بردار وزن کرنلها . β

طبقه متناطر با نمونههای مموزشی اسوت و )  K y (i , jزموانی برابور بوا

گام اول :محاسبه ضرایب نمایش تنک برای دادههای مموزشی.

یک است که برچسب کالس دو نمونه یکسان باشد و در غیر اینصوور
)  K y (i , jبرابر با صفر خواهد بود .فرض کنید دادههای مموزشوی از 3

برای هر کرنل ،نمایش تنک هر یک از نمونههای مموزشی با استفاده از

طبقه تشکیل شده و در هر طبقه  2نمونه وجود داشته باشود ،مواتریس
کرنل ایده مل برای این دادهها به صور زیر خواهد بود:

رابطه ( )62محاسبه میشود .برای این منظور ،سطر و ستون مربوط به
من نمونه از ماتریس واژهنامه حذف میشود.
گام دوم :محاسبه وزن کرنلها
برای هر کرنل ،برچسب کالس هر یک ازنمونهها با حداقل سازی خطای

()61

0
0 
0

0
1

1 

0
0
0
0
1
1

0
0
1
1
0
0

0
0
1
1
0
0

1
1
0
0
0
0

1
1

0
Ky  
0
0

 0

پس از معرفی کرنل ایده مل و رابطه انطباق کرنلی ،وزن کرنلهوا را
میتوان بر اساس میزان انطباق منها با کرنل ایودهمل و بوه صوور زیور
محاسبه کرد:
()63

Serial no. 81

m  1,2,..., M

) A(K m , K y
M

) ,K y

h

 A(K
h 1

m 

بازسازی

2

 arg min ri m (x)  k m (x,.)  K mδiتخمین زده
i 1,..., c

میشود .سپس با توجه به برچسبهای تخمین زده شده برای نمونههای
مموزشی ،دقت طبقهبندی هر کرنل محاسبه میشود و در نهایت وزن
کرنلها از رابطه ( )23محاسبه میشود.

شکل  :1وزندهی مبتنی بر دقت عملکرد در کرنل مرکب

 -6روشهای پیشنهادی در ساخت کرنل مرکب
در بخش قبل رو های پایه برای ساخت کرنل مرکب ارائه شد .اگر چه
این رو ها به عنوان رو های پایه ارائه شد اما تا کنون از این رو ها
به طور مستقیم در ساخت کرنل مرکب برای طبقهبند  KSRCاسوتفاده
نشده است .پس از معرفی این رو های پایه ،در این بخوش رو هوای
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پیشنهادی برای ساخت کرنل را معرفی خواهیم نمود کوه در منهوا ،وزن
کرنلها در چهارچوب مسئله  KSRCتعیین میشود.

بهینهسازی وزنها در کرنل مرکب . . .

نمونه مموزشی ،برابر با صفر خواهد شد و مقدار ضریب مربوط به هموان
نمونه مموزشی برابر با یک خواهد بود .همچنین در رابطوه فووق از قیود
M

 -1-6بهینه سازی وزن کرنلها در چارچوب مسئله نمایش تنک
بدون استفاده از برچسب کالس دادههای آموزشی
در بخش قبل ،رو های پایه میانگینگیوری ،وزندهوی بوا اسوتفاده از
انطباق کرنلی و همچنین وزندهی بر مبنای کیفیت عملکرد هر کرنول
مورد بررسی قرار گرفت .در [ ]61از انطباق کرنلی و دقت هر کرنول در
یک فرمیند تکراری برای محاسبه وزن کرنلها استفاده شده است .برای
این منظور ،ابتدا کرنلها با توجه به میزان انطباق کرنلی ،مرتب شوده و
سپس برچسب کالس نمونوههوای مموزشوی بوا اسوتفاده از هور یوک از
کرنلها و همچنین با استفاده از کرنل مرکب به دست مموده از مرحلوه
قبل ،تخمین زده میشود .دقت هر کرنل با توجوه بوه نمونوههوایی کوه
توسط کرنل مرکب به اشتباه طبقهبندی شده انود ،مشوخص مویشوود.

نرم  2برای بردار وزن کرنلها به صور    m2  1استفاده شده اسوت.
m 1

این انتخاب عالوه بر اینکه مثبت بودن وزن کرنلها و در نتیجوه معتبور
بودن کرنل مرکب را تضمین میکند ،باعث ساده شدن روابوط بعودی و
در نتیجه وجود حل تحلیلی برای وزن کرنلها مویشوود .توابع تگرانوژ
مسئله فوق به صور زیر خواهد بود:
)J  Φ(X)  ΦU 2  λ U 1   (βT β  1

()22

 λمقدار ثابتی است که بین میوزان تنکوی و مقودار خطوای بازسوازی
مصالحه ایجاد میکند .در رابطه فوق  βبردار وزن کرنلهوا بوه صوور
 β   1, 2 , , M و همچنین  ضریب تگرانژ است .مسوئله فووق
معادل با  nمسئله تگرانژ مستقل است بنابراین خواهیم داشت:
)J  Φ( X)  ΦU 2  λ U 1   (β β  1
T

سپس از بین کرنلها ،کرنلی که بیشترین دقت (منظور از دقوت ،دقوت
طبقهبندی نموده است ).و همچنین بواتترین درجوه انطبواق بوا کرنول

n

)  (βT β  1

به دست ممده بر روی دادههای مموزشی است که کرنل مرکب به اشتباه
()23

  i α i

1

i 1

میگیرند.

i 1

)  (β β  1

2

()26

,n

min Φ( X)  ΦU

i  1,

α ,β



1

i 1

) m K m (xi ,.
()27

m 1

)  (β β  1

M

n

i 1 m 1

i 1

1

K m α i   i α i
i 1

n

M

n

T

n

J    m K m (xi , xi )  2 αTi
m



m 1

 α

T
i

i 1

با مشتق گیری از رابطوه فووق نسوبت بوه وزن کرنول  mام یعنوی  m

خواهیم داشت:
J
)=  K m (xi , xi )  2 αTi K m (xi ,.
 m i 1
i 1
n

n

()21

n

  αTi K m α i  2 m  0
i 1

M

2
m



m 1

که در رابطه فووق  Φ(X)  Φ(x1 ), Φ(x2 ), , Φ(xn )ماتریسوی اسوت
که از کنار هم قرار دادن نمونههای مموزشی به دست میمید .همچنوین
 ، U  α1, α2 ,..., αn   n nماتریسوی اسووت کووه از قوورار دادن بووردار
ضرایب نمایش تنک نمونههای مموزشوی در سوتونهوای من بوه دسوت
میمید .قابل ذکر است که برای محاسبه ضرایب نمایش تنک مربوط به
هریک از نمونههای مموزشی ،ستون مربووط بوه من نمونوه مموزشوی در
واژهنامه با یک بردار صفر جایگزین میشود زیرا درغیراینصور  ،نمایش
تنک به دست ممده در تمام مولفهها غیور از ضوریب مربووط بوه هموان

Serial no. 81

1

  i α i

با در نظر گرفتن کرنل مرکب به صور رابطه ( )67و جایگذاری من در
رابطه ( )26خواهیم داشت:

subject to α i

1

n

T

M

در این پژوهش ،بهینهسازی وزن کرنلهوا در فرمینود طبقوهبنودی
مبتنی بر نمایش تنک دادهها ارائه شده است .براین اساس ،هدف بهینه
سازی وزن کرنلها در جهت حوداقل سوازی خطوای بازسوازی نموایش
تنک درنظر گرفته شدهاست .برای این منظور فرض کنیود ،نمونوههوای
مموزشی در فضای ویژگی با )  Φ(xiنمایش داده شود .حال بوا درنظور
گرفتن کرنل مرکب مطابق رابطه ( ،)61میتوان مسئله بهینه سازی زیر
را در نظر گرفت:

i 1
n

کرنل مرکب مرحله قبل به روز رسانی میشود و این فرمیند تا برقوراری
تکمیلی در طبقوهبنودی نمونوههوای مموزشوی هسوتند ،وزن بیشوتری

2

  Φ(xi )  Φα i

  K (xi , xi )  2αTi K (xi ,.)  αTi Kα i 

ایدهمل را داشته باشد ،انتخاب میشود .سپس وزن کرنل انتخاب شده و
شرط توقف تکرار می شود .به عبارتی کرنولهوایی کوه دارای اطالعوا

n

بنابراین وزن کرنل   mبه صور زیر محاسبه میشود:
1
m
2

()21

= m

که
()24

n

n

n

i 1

i 1

i 1

m   K m (xi , xi )  2 αTi K m (xi ,.)   αTi K m αi

همچنین با مشتق گیری از تابع تگرانژ در رابطه ()22نسبت به ضوریب
تگرانژ  و استفاده از رابطه ( )27خواهیم داشت:
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2

()21

 -7شرح آزمایشها

M

  
m

m 1

2

=

در رابطه ( ،)21فرض شده است کوه بوردار ضورایب نموایش تنوک
نمونههای مموزشی معلوم است ،بنابراین بهینه سازی وزن کرنولهوا بوا
لحاظ نمودن یک فرمیند تکراری ،در دو مرحله صور میگیرد:
 محاسبه ضرایب تنک با فرض معلوم بودن وزن کرنلها
 محاسبه وزن کرنلها با ضرایب تنک به دسوت مموده از
مرحله قبل
این مراحل تا برقراری شرط توقف تکرار میشووند .در ایون مقالوه،
شرط همگرایی به صور

بهینهسازی وزنها در کرنل مرکب . . .

 β J 1  β J  در نظر گرفته شده است .با

فرض معلوم بودن وزن کرنلها ،ضورایب تنوک از رابطوه ( )62وقتوی از
کرنل مرکب استفاده شود ،محاسبه میشود.
 -2-6بهینه سازی وزن کرنلها در چارچوب مسئله نمایش تنک با
استفاده از برچسب کالس دادههای آموزشی
همانطور که مشخص است در رابطه وزن فوق ،از برچسوب نمونوههوای
مموزشی استفاده نشده است ،برای استفاده از برچسب کالس نمونههای
مموزشی در رابطه وزن ،مویتووان بوه جوای  α iاز  αi  αi .θiاسوتفاده
نمود که در من  θi  0,...,0,1,...,1,0,...,0میباشد که محلهای غیر
صفر  θiمتناطر با نمونههای مموزشی مربوط به کالس نمونه  iام است.
با استفاده از  ، αiاز اطالعا موجوود در برچسوب کوالس نمونوههوای
مموزشی نیز در بهینه سازی وزن کرنلهوا اسوتفاده مویشوود .خالصوه
فرمیند مموز وزن کرنلها و ضرایب تنک با استفاده از برچسب کالس
نمونههای مموز و بدون استفاده از من در الگوریتم  2ارائه شده است.
الگوريتم  .2روش پيشنهادی ساخت کرنل مرکب در چهارچوب

به منظور بررسی کیفیت عملکرد طبقوهبنود مبتنوی بور نموایش تنوک
کرنلی شده با استفاده از کرنلهای مرکب مختلف ،مزمایشهوا بور روی
دادگان واقعی و مصنوعی انجام شد .در این بخش ،ابتودا دادگوان موورد
استفاده در این پژوهش را معرفی کرده و سپس نحوه انجام مزمایشهوا
و پارامترهای مورد استفاده در انجام مزمایشها را تشریح مویکنویم .در
نهایت نتایج به دست ممده از هر رو ارائه و تحلیل میشود.
 -1-7معرفی دادههای مورد استفاده در آزمایشها
در انجام مزمایش هوا از دو مجموعوه داده هوای واقعوی اسوتفاده شود.
مجموعه اول دادگان ،دادههای جمع موری شده در دانشگاه کالیفرنیوا
در ایروین UCI8،اسوت .پایگواه داده  UCIشوامل مجموعوه بزرگوی از
داده هووا اسووت کووه از منهووا بوورای کاربردهووای مختلووف طبقووهبنوودی،
خوشووووهبنوووودی و رگرسوووویون اسووووتفاده مووووی شووووود .مووووا از
مجموعووههووای Sonar ،Wine ،Ionosphere ،Heart ،Soybeanو Iris
برای انجام مزمایش ها استفاده کردهایم .همچنوین بوا درنظور گورفتن
کاربرد بازشناسی اعداد دست نویس ،چگونگی عملکرد الگووریتم هوای
پیشنهادی بر روی پایگاه داده  MNISTنیز مورد بررسی قرار گرفوت.
مشخصا این داده ها در جدول  6خالصه شده است .در این جودول،
 nتعداد کل نمونه هوا m ،بعود داده هوا در فضوای اولیوه و  cتعوداد
طبقا داده ها را نشان میدهد.
جدول  :1مشخصات دادههای مورد استفاده در آزمايشها
Data Set

c

m

n

4

35

47

Soybean

2

13

270

Heart

2

34

351

Ionosphere

3

13

178

Wine

2

60

208

Sonar

3

4

150

Iris

10

784

70000

MNIST

طبقهبند KSRC

ورودی :مجموعه کرنلهای پایه

. K m m 1
M

خروجی :ماتریس ضرایب تنک  ، Uبردار وزن کرنلها . β
مقادير اوليه:

1
M

 β(0) و متغیر تکرار J  1

گام اول :محاسبه ضرایب نمایش تنک
محاسبه ضرایب تنک )  U(Jدر رابطه ( )62وقتی کرنل مرکب با بردار
وزن ) β(J 1ساخته شده باشد.
گام دوم :به روزرسانی وزن کرنلها
محاسبه وزن کرنلها )  β(Jدر رابطه ( )21با استفاده از ضرایب نمایش
تنک به دست ممده از گام قبل )  U(Jو یا . U '( J )  U( J )θ
تنظیم  J  J  1و تکرار الگوریتم تا رسیدن به شرط توقف
. β J 1  β J  

شکل  :2روش پيشنهادی ساخت کرنل مرکب در چارچوب طبقهبند
KSRC

Serial no. 81

 -2-7چگونگی انجام آزمایشها و نتایج حاصل
در انجام مزمایشها ،ابتدا هور مجموعوه از داده نرموالیزه مویشووند بوه
گونهای که بردارهای ویژگی جدید دارای متوسط صفر و انحراف معیوار
یک باشند .سپس دادهها به صور تصادفی به  63بسته تقسیم شوده و
هر بار  3بسته به عنوان دادههوای مموزشوی و  6بسوته بوه عنووان داده
مزمایشی در نظر گرفته میشود .نتایج گزار شده ،میانگین نتوایج بوه
دست ممده از  63بار تکرار الگوریتمها است .پارامتر حد مسوتانه ،  ،در
رو تعیین وزن کرنلها بر اساس دقوت برابور بوا   min( m )  0.1
در نظر گرفته شد .واضح است که با انتخاب  به اینصور  ،وزن هویچ
یک از کرنلها صفر نشده و هیچ کرنلی حذف نمیشوند .بورای بررسوی
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عملکرد طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک در استفاده از کرنلهای مرکب،
مزمایشها در فازهای مختلفی صور گرفت که در ادامه به بررسی هور
فاز و تحلیل نتایج من خواهیم پرداخت .الگوریتمهای مقایسوه شوده در
این پژوهش عبارتند از:
 )1الگوریتم .SRC
 )2الگوووریتم  KSRCبووا اسووتفاده از بهتوورین کرنوول از میووان
کرنلهای انتخاب شده با نام ).KSRC(Best
 )3الگوووریتم  KSRCبووا اسووتفاده از کرنوول مرکووب حاصوول از
میانگینگیری ساده کرنلها با نام ).KSRC(Mean
 )4الگوریتم  KSRCبا استفاده از کرنل مرکب حاصل از ترکیوب
خطی وزندار کرنلها که وزنها با اسوتفاده از رو انطبواق
کرنلی محاسبه میشود ،با نام ).MKSRC(KA
 )5الگوریتم  KSRCبا استفاده از کرنل مرکب حاصل از ترکیوب
خطی وزندار کرنلها که وزن ها با استفاده از دقت هر کرنل
محاسبه میشود ،با نام ).MKSRC(ACC
 )6الگوریتم  KSRCبا استفاده از کرنل مرکب حاصل از ترکیوب
خطی وزندار کرنلها که وزنها بوا اسوتفاده از رابطوه ()21
محاسبه میشود ،با نام ).MKSRC(EV
 )7الگوریتم  KSRCبا استفاده از کرنل مرکب حاصل از ترکیوب
خطی وزندار کرنلها که وزنهوا بوا بوه کوارگیری برچسوب
کالس نمونههای مموزشی در فرمیند مموز وزنها ،محاسبه
میشود ،با نام ).MKSRC(EV-Label

در فاز اول مزمایشها ،فرض شد که مجموعه کرنلهوای پایوه از کرنول
گوسوی بووا پارامترهووای    0.1,1,10,100و کرنوول چندجملووهای بووا
تشکیل شده است .روابوط کرنول گوسوی و

کرنل چندجملهای به صور زیر است:

()23

نتایج به دست مموده در فواز اول مزموایشهوا در جودول شوماره 2
خالصه شده است .همانطور که از نتایج به دست ممده مشخص است در
درجه اول ،استفاده از  KSRCمنجور بوه بهبوود قابول توجوه نتوایج در
مقایسه با  SRCمیشود که تأکیدی بر عملکرد خووب رو مبتنوی بور
کرنل است .همچنین میتوان دید که با استفاده از کرنل مرکوب نتوایج
بهتری در مقایسه با بهترین کرنل به تنهایی ،به دسوت مویمیود .توجوه
شود که برای هر مجموعه داده ،بهترین کرنل ،کرنول متفواوتی ممکون
اسووت باشوود و در عموول بووا اسووتفاده از یوک کرنوول بووه تنهووایی نتووایج
ضعیفتری به دست میمید .واضح است که با درنظر گورفتن بخشوی از
دادههای مموزشی بهعنوان دادههای ارزیابی ،میتووان بهتورین کرنول را
تعیین نمود اما این فرمیند ،زمانبر بوده و لزوماً همیشه بهتورین کرنول
در مرحله ارزیابی ،منجر به بهترین نتایج در مرحلوه مزموون نمویشوود.
منظور اینکه ،نتایج مرتبط با ) ،KSRC(Bestدرواقع حد بواتی کیفیوت
مورد انتظار با درنظر گرفتن یک کرنل از میان کرنلهای موجود را ارائه
میدهد .حال منکه الگوریتمهای مبتنوی بور کرنول مرکوب ،در شورایط
مختلووف منجربووه نتووایج بهتووری در مقایسووه بووا الگوووریتم  SRCو
) KSRC(Bestشوودهانوود .بووا توجووه بووه نتووایج جوودول  ،2در میووان
الگوریتمهای KSRCمبتنی بر کرنل مرکب پیادهسازی شده نیز ،به طور
متوسووط الگوووریتم ) MKSRC(KAدارای بهتوورین نتووایج بوووده اسووت.
همچنین با توجه به نتایج به دست ممده برای الگوریتم مبتنی بر دقوت
یعن وی) ،MKSRC(ACCم ویتوووان چن وین اسووتنباط نمووود کووه دقووت
کرنلهای استفاده شده تقریباً مشابه بوده است .از این رو در فاز بعدی،
مجموعه بزرگتری از کرنلها با پارامترهای مختلف در نظر گرفتوه شود،
که در ادامه به بررسی این فاز از مزمایشها خواهیم پرداخت.
 -4-7فاز دوم آزمایشها

 -3-7فاز اول آزمایشها

درجههای d  2,3,...,10

بهینهسازی وزنها در کرنل مرکب . . .






در این فاز از مزمایشها ،از مجموعه بزرگتری از کرنولهوای پایوه بورای
ساخت کرنل مرکب استفاده شده که این کرنلها عبارتند از:



2

 x x
i
j
k (xi , x j )  exp  

2 2




d

a

j

 x ,x
i




کرنل تپالسوین بوه صوور






و .d  2

 xi  x j
k (xi , x j )  exp  




بوا

پارامتر .   0.1,1,10,100


Serial no. 81

a  0.1,5,10,20,100

کرنل چندجملهای با

k (xi , x j ) 

که در کرنل چندجملهای ،پارامتر  aثابت و برابر  6در نظر گرفتوه شود.
در رو تعیین وزن کرنلها با استفاده از دقت کرنول ،بوه علوت حجوم
باتی محاسبا  ،از  33درصد از نمونههای مموزشی به عنوان دادههوای
ارزیابی و برای تعیین وزن کرنلها استفاده شده است .در این رو  ،بوا
استفاده از هر کرنل به صور جداگانه ،دادههوای ارزیوابی طبقوهبنودی
شده و با استفاده از من دقت هر کرنول و وزن متنواظر بوا من محاسوبه
میشود.

کرنل گوسی با پارامترهای .   0.1,1,10,100
کرنل چندجملهای با درجههای  d  2,3,...,10و . a  1

کرنوول حلقوووی بووه صووور )  k (xi , x j )  tanh( xi , x j  بووا
   1و .   0.1,0.2,0.3,0.4,0.5



کرنل حلقوی با    0.2,0.4,0.6,0.8و .   0.5

نتایج به دست ممده در این فاز از مزمایشهوا در جودول  3خالصوه
شده است .کاهش دقت و افت نتایج در الگوریتمهای مبتنوی بور کرنول
مرکب ،در این فاز از مزمایشها در مقایسه بوا نتوایج جودول  ،2بیوانگر
وجود کرنلهای نامناسب در میان مجموعوه کرنولهوای پایوه انتخوابی
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است .در این فاز از مزمایشها میتووان بوه توأثیر مجموعوه کرنولهوای
انتخاب شده بر روی دقوت الگووریتمهوای مبتنوی بور کرنول پوی بورد.
همانطور که در بخش  1نیز شرح داده شد ،در الگوریتمهای پیشنهادی
از قید محدب برای وزن کرنلها استفاده شده است که سبب مویشوود
هیچ کرنلی در فرمیند مموز حذف نشود حتی اگر در فرمیند ممووز
وزنی بسیار کوچک به من اختصاص داده شود .از طرفی با مقایسه نتایج
مربوط به بهترین کرنل () )KSRC(Bestدر دو جودول  2و  3مویتووان
دید که کرنلهای با دقت باتتر نیز در میان مجموعه کرنلهای استفاده
شووده در فوواز دوم در مقایسووه بووا فوواز اول وجووود دارد .بنووابراین بای ود
کرنلهای نامناسب موجود در ایون مجموعوه را بوا اسوتفاده از فیلتوری
حذف نمود .از این رو در فاز بعدی مزمایشها به طراحی فیلتوری بورای
حذف کرنلهای نامناسب خواهیم پرداخت.

بهینهسازی وزنها در کرنل مرکب . . .

 -5-7فاز سوم آزمایشها
همانطور که اشاره شد ،از نتایج به دست ممده در فاز قبلوی مزموایشهوا
میتوان چنین استنباط نمود که مجموعهای از کرنلهوای نوویزی و یوا
کرنلهای نامناسب نیز در میان مجموعه کرنلهای فاز قبل وجود دارد.
بنابراین در این فاز از مزمایشها ،کرنلهوا را بور اسواس میوزان انطبواق
منها با کرنل ایدهمل با استفاده از رابطه ( ،)64فیلتر نموده و کرنلهایی
که میزان انطباق منها از حد مستانهای بیشتر باشد برای ساخت کرنول
مرکب مورد استفاده قرار میگیرند .در اینجا حد مستانه برابر با متوسط
انطباق به دست ممده از مقایسه هر کرنل با کرنل ایدهمل در نظر گرفته
شده است.

جدول  :2نتايج به دست آمده در فاز اول آزمايشها
Iris

Sonar

Wine

Ionosphere

Heart

Soybean

Method

93.7355

83.1667

89.8366

92.6256

77.7778

98.0000

SRC

98.0000

89.4236

96.6667

88.7963

82.5926

100.0000

)KSRC(Best

98.0000

88.0451

98.3333

93.7037

81.4815

100.0000

)KSRC(mean

98.0000

89.3734

98.8889

94.4444

81.8519

100.0000

)KSRC(KA

97.3333

85.0877

98.3333

92.9630

81.4815

100.0000

)KSRC(ACC

98.0000

81.7043

96.6667

90.7407

79.6296

100.0000

)KSRC(EV

96.6667

85.6140

97.7778

90.7407

83.7037

100.0000

)KSRC(EV-Label

جدول  :3نتايج به دست آمده در فاز دوم آزمايشها
Iris

Sonar

Wine

Ionosphere

Heart

Soybean

Method

93.7355

83.1667

89.8366

92.6256

77.7778

98.0000

SRC

97.3333

89.3734

99.4444

89.8148

83.3333

100.0000

)KSRC(Best

97.3333

83.5088

95.4861

87.3148

72.2222

100.0000

)KSRC(mean

97.3333

79.7995

96.0417

88.7963

75.1852

100.0000

)KSRC(KA

98.0000

75.4637

94.9306

83.3333

71.8519

94.0000

)KSRC(ACC

97.3333

67.2180

88.8194

83.7963

70.3704

92.0000

)KSRC(EV

96.6667

85.6140

95.0000

93.3333

76.6667

100.0000

)KSRC(EV-Label

نتایج به دست ممده در این فاز از مزمایشهوا در جودول  7خالصوه شوده
است .همانطور که انتظار میرفت ،حذف کرنلهای نامناسب با اسوتفاده از
فرایند فیلتر کردن شرح داده شده ،سبب بهبوود قابول تووجهی در نتوایج

Serial no. 81

الگوووریتمهووای مبتنووی بوور کرنوول مرکووب و بووه خصوووص الگوووریتم
) MKSRC(EV-Labelشده است چرا که در الگوریتمهای پیشونهادی ،وزن
کرنلها در جهت حداقل سازی خطای بازسازی نمایش تنک بهینه میشوند.
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همگرایی بردار وزن کرنلها برای الگوریتمهوای پیشونهادی در فواز
سوم (به عنوان فاز نهایی مزمایشها بور روی مجموعوه دادههوای )UCI
مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظوور ،نموودار  β J  β J 1 2بورای
تمامی مجموعه دادههای  UCIمحاسبه و در شکل  3نشوان داده شوده
است .همانطور که در شکل  3مشاهده میشود ،بردار وزن کرنولهوا در
هر دو رو پیشنهادی به سرعت همگرا میشوند.
همچنین عملکرد الگوریتمهای پیشونهادی در شورایط نوویزی نیوز
مورد مزمایش قرار گرفت .در شکل  7نتوایج بوه دسوت مموده از اعموال
الگوریتم های مختلف ،وقتی نمونههای مزمون مغشوته بوه نوویز گوسوی

بهینهسازی وزنها در کرنل مرکب . . .

تصادفی با انحراف معیارهای مختلف باشند ،نشان داده شوده اسوت .در
این مزمایشها انحراف معیار نویز گوسی از صفر (بودون نوویز) توا دو بوا
اندازه گام  3/2تغییر داده شده است .چنانچه قبالً ذکور شود ،دادههوای
ورودی ابتدا نرمالیزه شودهانود .هموانطور کوه نتوایج ارائوه شوده نشوان
میدهد ،رو های مبتنی بر کرنل ،در شرایط نویزی عملکرد بهتری در
مقایسه با الگوریتم پایه  SRCدارند .همچنین در بین رو های مبتنوی
بر کرنل ،رو پیشنهادی ) KSRC(EV-Labelبه طور متوسط عملکرد
بهتری در مقایسه با سایر رو ها دارد.

جدول  :4نتايج به دست آمده در فاز سوم آزمايشها
Iris

Sonar

Wine

Ionosphere

Heart

Soybean

Method

93.7355

83.1667

89.8366

92.6256

77.7778

.98.0000

SRC

97.3333

89.3734

99.4444

89.8148

83.3333

100.0000

)KSRC(Best

97.3333

86.0401

96.6667

94.8148

78.5185

100.0000

)KSRC(mean

98.0000

87.4687

96.6667

93.9815

78.8889

100.0000

)KSRC(KA

98.0000

86.9925

98.33333

93.7037

81.1111

94.0000

)KSRC(ACC

98.0000

86.5639

97.7778

94.9523

80.7407

100.0000

)KSRC(EV

98.0000

88.2341

98.6667

93.7037

82.5926

100.0000

)KSRC(EV-Label

1

1
)KSRC(EV
)KSRC(EV-Label

)KSRC(EV
)KSRC(EV-Label

0.8

0.8

Weight variation

0.6

0.4

8

10

4
6
Iteration count
)(c

2

0

10

8

4
6
Iteration count
)(b

2

0

)KSRC(EV
)KSRC(EV-Label

0.8
Weight variation

10

8

4
6
Iteration count
)(f

2

0

10

0.6

0.4

)KSRC(EV
)KSRC(EV-Label

0.8

0.6

0.4

0.2

0.2

10

8

4
6
Iteration count
)(e

2

0

0

0

1

0.8

0.2

0

0

8

4
6
Iteration count
)(a

2

0

Weight variation

0.4

0.2

Weight variation

0.6

0.4

1

1
)KSRC(EV
)KSRC(EV-Label

0.6

0.2

0.2

0

0.8

Weight variation

0.4

)KSRC(EV
)KSRC(EV-Label

Weight variation

0.6

1

10

8

4
6
Iteration count
)(d

2

0

0

شکل  :3تغييرات وزن کرنلها در تکرارهای مختلف (  ) β J  β J 1 2برای پايگاه داده  )a( :UCIداده  )b( ،Soybeanداده  )c( ،Heartداده
 )d( ،Ionosphereداده  )e( ،Wineداده  )f( ،Sonarداده Iris

Serial no. 81
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دادههای مموزشی در نظر گرفته شد .در مواردی که به داده ارزیابی نیوز
احتیاج است ،از هرکالس به طور تصادفی  63نمونه به عنوان دادههوای
ارزیابی در نظر گرفته شده است .همچنین از هر کالس  633نمونوه بوه
طور تصادفی به عنوان مجموعه دادههای مزمایشی در نظر گرفتوه شوده
است .مزمایشها  63بار تکورار شوده و متوسوط نتوایج ارائوه مویشوود.
همچنین در این فاز از مزمایشها نیز ،از کرنلها و فیلتر معرفی شده در
فاز سوم مزمایشها استفاده شده است .نتایج به دست ممده بر روی این
پایگاه داده نیز در جدول  1خالصه شده است.

 -6-7فاز چهارم آزمایشها
برای بررسی عملکرد رو های پیشونهادی بور روی مجموعوه دادگوان
تصویری ،مزمایشها بر روی پایگاه داده اعداد دست نویس MNISTنیوز
تکرار شوده اسوت .ایون پایگواه داده شوامل  13333نمونوه مموزشوی و
 63333نمونه مزمایشی است .تصاویر در این پایگاه داده ،از نوع تصاویر
خاکستری نرمالیزه شده با ابعاد  21×21است .در شوکل  1مجموعوهای
از اعداد دست نویس پایگواه داده  MNISTنشوان داده شوده اسوت .در
انجام مزمایشها ،از هر کوالس  13نمونوه و در مجمووع  133نمونوه از
مجموعه دادههای مموزشی به طور تصادفی انتخاب و به عنوان مجموعه
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شکل  :4مقايسه مقاومت روشهای مختلف در مواجهه با نويز گوسی برای پايگاه داده  )a( :UCIداده  )b( ،Soybeanداده  )c( ،Heartداده
 )d( ،Ionosphereداده  )e( ،Wineداده  )f( ،Sonarداده Iris
جدول  :5نتايج به دست آمده بر روی پايگاه داده اعداد دستنويس MNIST
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هموووانطور کوووه از نتوووایج پیداسوووت ،اسوووتفاده از کرنووول در
الگوریتمهای ،KSRCسبب بهبود نتوایج در مقایسوه بوا الگووریتم SRC
شده است .عوالوه بور بهبوود نتوایج ،اسوتفاده از کرنول بورای دادههوای
تصویری همچون  MNISTکه بعد نمونهها زیاد است ،سبب کاهش بعد
واژه نامه به تعداد نمونهها و در نتیجوه تسوریع عملکورد الگووریتمهوای
مبتنی بر نمایش تنک میشود .همانطور کوه از نتوایج مشوخص اسوت،
الگوووریتم پیشوونهادی ) KSRC(EV-Labelنتووایج بهتووری از  KSRCبووا
بهترین کرنل و همچنین سایر الگوریتمهای  KSRCدارد.

Serial no. 81

شکل  :5نمونههايی از تصاوير پايگاه داده اعداد دست نويسMNIST

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 3, autumn 2017

بهینهسازی وزنها در کرنل مرکب . . .

 /6346مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،3پاییز 6331

برای بررسی همگرایی وزن کرنل ها در الگووریتمهوای پیشونهادی،

حاصل از اعمال تابع کرنل به دادهها ،به جای بردار ویژگی نمونهها در

نمودار  β J  β J 1 2برای پایگاه داده اعوداد دسوتنوویس  MNISTدر

ساخت واژه نامه ،کاهش بعد واژه نامه بوه تعوداد نمونوه هوا اسوت .اموا

شکل  1رسم شده است .همانطور که در شکل  1دیوده مویشوود ،وزن
کرنلها بعد از تکرار چهارم همگرا شده است.

انتخاب نوع کرنل می تواند تأثیر بسوزایی در نتوایج نهوایی طبقوه بنود
 KSRCداشته باشد .با توجه به مشوکل انتخواب کرنول بهینوه بورای
الگوریتمهای مبتنی بر کرنل ،در این مقا له استفاده از کرنل مرکب در
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شد و روابط مربوط به بهینه سازی وزن ها استخراج گردید .مزمایشها
بر روی مجموعه های متنوعی از داده ها ،شامل داده هوای پایگواه داده
 UCIو همچنی ن مجموعه اعداد دست نوویس  MNISTموورد بررسوی

0.2
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0

می تواند سبب کاهش دقت طبقه بندی شود زیرا هیچ کرنلی حتی بوا
وجود وزن کوچک حذف نشده و در کرنل مرکب تأثیر خواهد داشت.

شکل  :6تغييرات وزن کرنل ها در تکرارهای مختلف

از این رو فیلتری برای حذف اولیوه کرنولهوای نامناسوب ارائوه شود.

الگوريتم (  ) β J  β J 1 2برای پايگاه داده اعداد دست

کرنلهای معتبر از دید این فی لتر ،وارد ساختار کرنل مرکب و فرمینود

نويسMNIST

مموز

مشووابه بووا مزمووایشهووای گووزار شووده پیشوین ،میوزان مقاومووت
الگوریتمهای مختلف در شرایط نویزی نیز مورد بررسی قرار گرفوت .در
اینجا نیز ،انحراف معیار نوویز گوسوی در محودوده صوفر توا دو در نظور
گرفته شد .شکل  4در برگیرنده نتایج به دست ممده است .همانطور که
مشخص است ،مجودداً رو پیشونهادی ) KSRC(EV-Labelعملکورد
بهتری در مقایسه با سایر رو ها در شرایط نویزی دارد.
95
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در مقایسه با  SRCرا مشواهده نموود .در میوان مجموعوه طبقوه بنود
مبتنی بر نمایش تنک کرنلی با کرنول هوای متفواو  ،الگووریتم هوای
پیشنهادی و به خصوص الگوریتم ) KSRC(EV-Labelنتوایچ بهتوری
در مقایسه با سایر الگوریتم های KSRCداشته است چورا کوه در ایون
الگوریتم عالوه بر اینکه وزن ها در چهارچوب مسئله نمایش تنک و در
جهت کاهش خطای بازسوازی بهینوه موی شووند ،از برچسوب کوالس
استفاده موی شوود .همچنوین مقاوموت

الگوریتمهای مختلف در مواجهه با نویز گوسی جمعشونده نیوز موورد
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) KSRC(EV-Labelدر مجموع دارای عملکرد بهتری در مقایسوه بوا
سایر رو ها در شرایط نویزی دارد .در مینده قصد داریوم ،عوالوه بور
مموز

وزن کرنل ها ،مموز

واژه نامه مبتنی بر کرنل را نیوز در نظور

بگیریم که تعمیمی از الگوریتم پیشنهادی خواهد بود.
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شکل  :7مقايسه مقاومت روشهای مختلف در مواجهه با نويز گوسی
برای پايگاه داده اعداد دست نويسMNIST

 -8نتیجهگیری و پیشنهادات
در این مقاله ساختار طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک و نوع کرنلی من
مورد بررسی قرار گرفت .یکی از مزایای مهم استفاده از بوردار تشوابه
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