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 شباهت تصویر و سایر زمینههای، نزدیکترین همسایه تقریبی در ابعاد باال یک مسئله کالسیک در هندسه محاسباتیk  مسئله جستجوی:چکیده
 هدف پیشپردازش مجموعه داده است، داریمk  بعدی و یک پارامترd  نقطه در فضایn  یک مجموعه داده متشکل از، در این مسئله.مشابه میباشد
 هدف این. باشدQ  نزدیکترین همسایه تقریبی بهk  نقطه را یافت بهطوریکهk  دادهشده بتوانQ  بعدیd بهطوریکه با داشتن یک نقطه پرسوجوی
 ابتدا دادههای با ابعاد باالی مجموعه داده، در روش پیشنهادی. نزدیکترین همسایه تقریبی برای ابعاد باال استk مقاله ارائه روشی جدید برای یافتن
 جدولهای، سپس با ترکیب خطی بردارهای تصادفی و دادههای جاسازیشده در فضای همینگ،مورد نظر درون فضای همینگ جاسازیشده
 آزمایشهای زیادی بر روی پایگاه داده بزرگ تصاویر انجام گرفته است و نتایج گویای این نکته میباشد که این الگوریتم.درهمسازی تشکیل میشود
 روش پیشنهادی با روشهای جدید نیز مقایسه شده است که نتایج.برای ماتریسهای خلوت منجر به حاصل شدن جوابهای مناسبتری خواهد شد
. نشاندهنده برتری روش پیشنهادی از نظر صحت نسبت به آن روشها میباشد،آزمایشها و ارزیابی آنها
.LSH  درهمسازی حساس به محل یا، نفرین ابعاد، جاسازی، ترکیب خطی، ابعاد باال، نزدیکترین همسایه تقریبیk  جستجوی:واژههای کلیدی
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Abstract: Approximate k nearest neighbor search problem in high dimensional Euclidean spaces is a classical problem in
computational geometry, image similarity search, video, and so on. In this problem, we are given a point set P of size n in the space
d

and a parameter k, the goal is to preprocess P. So that given a query point q d we can return fairly fast k points in which the
points are good approximations of the k nearest neighbors to Q in P. In this paper, an algorithm for searching k nearest neighbor is
presented for high dimensional data. In this method, first, data with high-dimensional are embedded in hamming space, then with a
linear combination of random vectors and embedded data in hamming space, hash tables are formed. We conduct extensive experiments
for this algorithm on big dataset of handwriting English single-digit images. This algorithm led good results for sparse matrices.
Experimental results show that the proposed algorithm has the better accuracy comparing to the new methods.
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 -1مقدمه
جستجوی  kنزدیکترین همسایه برای یک نمونه پرسوجو 1در یک
پایگاه داده خاص یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه یادگیری و بینایی
ماشین میباشد که به دلیل تنوع فراوان کاربردهای آن همواره مورد
عالقه محققین بوده است [ .]6-3در ادبیات طبقهبندی دادهها،
روشهایی وجود دارد که دادهها را بر اساس فاصله نمونه جدید با
نمونههای آموزشی طبقهبندی میکند [ .]7در مسئله جستجوی k
نزدیکترین همسایه ،برای تعیین دسته یک نمونه جدید ،فاصله
اقلیدسـی بـین آن و همــه نمونــههــای ذخیــره شــده در حافظــه،
محاســبه و  kنمونــه بــا کوچکترین فاصله انتخاب میشوند .از این
 kنمونه ،برچسب دسته اکثریت ،به عنوان برچسب دسته نمونـه
ناشـناخته در نظـر گرفتـه میشود [ .]1در سالهای اخیر ،به دلیل
گسترش انفجارگونه دادههای روی وب بهویژه عالقه زیاد کاربران وب به
دادههای تصویری و ویدیویی [ ،]6مسئله یافتن  kنزدیکترین همسایه
برای یک نمونه پرسوجو در یک پایگاه داده با ابعاد باال از اهمیت خاصی
برخوردار شده است [ .]1با توجه به اینکه چنین پایگاههای دادهای حاوی
میلیونها نمونه میباشند روشهای جستجوی جامع ،غیرعملی بوده و
در نتیجه یافتن روشهای بازیابی و جستجوی کارآمد و بهینه امری
ضروری و بسیار مهم میباشد.
در حالت کلی ،برای پایگاههای داده با ابعاد باال ،تعداد ویژگیها (یا
تعداد ابعاد) ممکن است از هزارها تا میلیونها تغییر کند .برای مثال،
یک تصویر  6999  6999میتواند به صورت یک بردار در یک فضای
 -6999999بعدی نمایش داده شود (یک پیکسل به ازای هر بعد) [.]3
مسئله یافتن نزدیکترین همسایه برای دادههای با ابعاد پایین (مثالً
بعد  2یا  )3بهخوبی حل شده است [ .]4اما متأسفانه وقتی تعداد بعد
زیاد و زیادتر میشود تمام روشهای شناختهشده جهت حل مسئله
یافتن نزدیکترین همسایه ناکارآمد و ناکارآمدتر میشوند و فضا و زمان
مورد نیاز برای حل آن بهطور نمایی با بعد زیاد میشود .در این حالت
گفته میشود که این راهحلها برای دادههای با ابعاد باال دچار مشکل
نفرین ابعاد 2شدهاند .علیرغم دههها تالش شدید ،حل کارآمدی برای
این مسئله یافت نشده است [ .] 4عدم موفقیت در حذف وابستگی
نمایی به بعد  ،منجر به این شده است که محققان حدس بزنند که
راهحل بهینه برای چنین مسائلی هنگامیکه بعد به اندازه کافی بزرگ
میشود وجود ندارد .از طرف دیگر در بسیاری از کاربردها و اهداف
عملی مشاهده شده است که برای این مسئله نیازی به اصرار در یافتن
حل دقیق وجود ندارد و یافتن یک جواب تقریبی نیز کافی است و
تقریباً به اندازه یک جواب دقیق ،خوب و قابل قبول میباشد .در نتیجه
در حال حاضر سؤال اصلی این است که با توجه به خوب و قابل قبول
بودن حلهای تقریبی در بسیاری از اهداف عملی ،آیا در این صورت
امکان حذف وابستگی نمایی به بعد وجود دارد یا نه؟ عالوهبراین ،یک
الگوریتم تقریبی کارا ،با در نظر گرفتن تمام همسایههای نزدیک
تقریبی و برگرداندن نزدیکترین نقطه در بین آنها ،میتواند برای حل
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دقیق مسئله نزدیکترین همسایه نیز استفاده شود .ازاینرو اکنون
تالشها برای حل مسئله  kنزدیکترین همسایه تقریبی
متمرکز شده است [.]3 ،1 ،1 ،6-3
یکی از روشهای عمده جستجوی نزدیکترین همسایه تقریبی
( )ANNکه توجه زیادی را به خود جذب کرده است ،روش مبتنی بر
درهمسازی 4میباشد [ .]69 ،3 ،2ایده اصلی درهمسازی برای ،ANN
استفاده از توابع درهمساز مناسب جهت تبدیل ویژگیها (یا نقاط) با ابعاد
باال به کدهای دودویی است که شباهت (فاصله) بین نقاط در فضای
اصلی را حفظ کند .از این طریق (همانطور که آزمایشها نشان داده)،
درهمسازی مزایای زیادی در ذخیره داده و سرعت محاسبه برای مسئله
جستجوی شباهت در فضاهای با ابعاد باال نسبت به روشهای مبتنی بر
درختها یا روشهای مبتنی بر وزندهی (مانند روش وزندهی hubness
فازی) [ ،]1فراهم میکند .از دیگر مزایای درهمساز ،میتوان به
پیادهسازی ساده آن نیز اشاره کرد [ .]6ازاینرو ،درهمسازی تبدیل به
یکی از روشهای پرطرفدار برای جستجوی شباهت دادههای با ابعاد باال
شده است و سرعت باالی آن برای  ANNبهویژه برای دادههای
چندرسانهای نشان داده شده است.
یکی از روشهای بسیار شناختهشده ،درهمسازی یک الگوریتم
تصادفی درهمسازی به نام الگوریتم درهمسازی حساس به محل یا LSH5
میباشد [ .]66ایده اصلی الگوریتم  ،LSHدرهمسازی نقاط با استفاده از
برخی توابع درهمساز است بهطوریکه برای هر تابع ،احتمال برخورد6
برای اشیایی که به هم نزدیکترند (شبیهترند) از اشیایی که از هم دورتر
هستند ،بسیار باالتر است [ .]6در این صورت میتوان همسایههای
نزدیک را بهوسیله درهمسازی نقطه پرسوجو و بازیابی عناصر
ذخیرهشده در جعبه (یا باکت )7حاوی آن نقطه پرسوجو به دست آورد
[.]6
در این مقاله الگوریتمی به نام ترکیب خطی ارائه میشود .در این
روش ،به دلیل اینکه روش درهمساز برای فضای همینگ سریع اجرا
میشود بنابراین ،ابتدا نمونههای آموزشی ،به فضای همینگ جاسازی
میشوند سپس با ترکیب خطی بردارهای تصادفی و دادههای
جاسازیشده در فضای همینگ ،جدولهای درهمسازی تشکیل میشود
و نتایج آن طی آزمایشهایی بر روی فاکتورهای تأثیرگذار مانند تعداد
همسایهها ،ظرفیت جعبه ،تعداد مراحل تکرار و تعداد بردارهای تصادفی
انتخابشده ،بررسی شده است .روش پیشنهادی با روشهای جدید نیز
مقایسه شده است که نتایج نشاندهنده برتری روش پیشنهادی از نظر
صحت نسبت به آن روشها میباشد.
بنابراین ،نوآوری این روش در ترکیب روشهای جستجوی ANN
(3)ANN

مبتنی بر درهمساز و نزدیکترین همسایگان تقریبی در فوقمکعب با هم
ترکیب میباشد .الزم به ذکر است که بردارهای مورد بحث در روش
نزدیکترین همسایگان تقریبی در فوقمکعب را نیز به صورت تصادفی و
مطابق توزیع برنولی انتخاب میکنیم.
ساختار ادامه مقاله به شرح زیر است:
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در بخش دوم ،کارهای پیشین مورد بررسی قرار گرفته است .جزییات
روش پیشنهادی در بخش سوم بیان شده است .در بخش چهارم نتایج
آزمایشها و تفسیر آنها بیان شده است .نتیجهگیری و بیان کارهای
آینده در بخش آخر ذکرشده است.

آن عنصر تا نقطه داده مشاهده شده انجام میگیرد .در روش وزندهی
 hubnessعمل وزندهی با توجه به تعداد دفعاتی که یک عنصر در
لیستهای  kNNسایر نقاط مجموعه داده قرار میگیرد انجام میشود.
برای این منظور ،فرض کنید  N k  xi برابر نمره  hubnessیک عنصر xi

 -2کارهای پیشین

باشد و به صورت تعداد دفعاتی که  xiدر لیستهای  kNNسایر نقاط
مجموعه داده قرار میگیرد تعریف شود [ .]1این عدد میتواند به دو
بخش مطابق  Nk  xi   GNk  xi   BNk  xi تقسیم شودGN k  xi  .

راهحلهای مختلفی برای نزدیکترین همسایه تقریبی ارائه شده است اما
بهطورکلی این راهحلها را میتوان در چهار دسته عمده تقسیمبندی
نمود که عبارتاند :روشهای جستجوی  ANNمبتنی بر درخت،
روشهای جستجوی  ANNمبتنی بر وزندهی  hubnessو فازی،
روشهای جستجوی  ANNمبتنی بر درهمساز و نزدیکترین همسایگان
تقریبی در فوقمکعب میباشد .در ادامه به معرفی آنها میپردازیم.
 -1-2روشهای جستجوی  ANNمبتنی بر درخت
این دسته از روشها در واقع عمل جستجو را از طریق پارتیشنبندی
کردن ناحیه تحت جستجو انجام میدهند .روش درخت kd-یکی از
مشهورترین رویکردهای مبتنی بر درخت برای مسئله جستجوی ANN
میباشد [ .]4گونههای اولیه این روش در فضاهای با ابعاد پایین بسیار
کارآمد میباشد [ ]1اما عملکرد آنها برای دادههای با ابعاد باال سریعاً
افت میکنند [ .]3جهت افزایش سرعت این روش ،گونههای
اصالحشدهای از درخت kd-ارائه شده است که از آن جمله میتوان به
درختهای kd-تصادفی [ ]62اشاره کرد که جهت افزایش سرعت
جستجوی  ANNارائه شدهاند .از دیگر روشهای مبتنی بر درخت
میتوان درخت مستطیلی( 8درخت ]69[ )R-و بهبودهای آن مانند
درخت ]66[ SS-و درخت ،]63[ SR-درخت ]67[ M-و درختRP-
[ ]61را نام برد.
 -2-2روشهای جستجوی  ANNمبتنی بر وزندهی  hubnessو
فازی
این دسته شامل دو روش عمده میباشد [ :]1الگوریتم نزدیکترین
همسایگی فازی 9و روش  kNNمبتنی بر وزندهی .hubness10
در این دسته از روشها که جدید هم میباشند سعی میشود بهجای
تالش جهت اجتناب از مشکل نفرین ابعاد از طریق مشاهده یک زیرفضای
ویژگی با ابعاد پایینتر ،از برخی ویژگیهای ذاتی مربوط به دادههای ابعاد
باال استفاده شود .یکی از این ویژگیها hubness ،است( hubness .یا
مرکزیت) به معنای تمایل برخی نقاط داده در مجموعه دادههای با ابعاد
باال برای قرار گرفتن در اغلب لیستهای  kNNسایر نقاط (در مقایسه با
نقاط دیگر) میباشد [ .]61از این خاصیت میتوان برای اهداف
خوشهبندی داده استفاده کرد و روشهای خوشهبندی مبتنی بر
 hubnessبر اساس ارزش بالقوه استفاده از نقاط  hubدر خوشهبندی
طراحی میشوند.
همانطور که میدانیم در روشهای مبتنی بر وزندهی معموالً
عمل وزندهی مبتنی بر موقعیت یک عنصر در لیست  kNNیا فاصله
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تعداد رخدادهای خوب میباشد یعنی تعداد دفعاتی که  xiدر
لیستهای  kNNنقاط دیگر قرار میگیرد و برچسب آن با برچسب آن
نقاط یکسان است BNk  xi  .تعداد رخدادهای بد میباشد یعنی تعداد
دفعاتی که  xiدر لیستهای  kNNنقاط دیگر قرار میگیرد اما برچسب
آن با برچسب آن نقاط متفاوت است .از آنجا که نقاط با یک نمره
 hubnessبد باال ،اطالعات نادرست و گمراهکننده را به دست میدهد
در نتیجه تأثیر تعیینکنندهای بر نتیجه طبقهبند  kNNدارد .اگر وزن
یک عنصر  xiدر روشهای  kNNمبتنی بر وزندهی با  w  xi , k نمایش
دهیم آنگاه در روش مبتنی بر نمره  hubnessاین عدد به صورت
 hb  xi , k 

w  xi , k   e

BN k  xi    BNk
k

k

 BN

 BN

تعریف

hb  xi , k  

میشود

که

در

آن

برابر  hubnessبد استاندارد شده است و

متوسط  hubnessبد و

k

 BN

انحراف معیار آن میباشد .به دلیل

اینکه در این روش ممکن است نویز دردسرساز شود ،اخیراً روشهایی
از جمله  HIkNN ،AkNN ،NWkNNو  NHBkNNبرای حل این
مشکل ارائه شده است [.]61
در روش وزندهی فازی ،بردار وزنی برای ارزیابی میزان تشابه
نمونهها الزم است [ .]64در روشهای فازی  kNNبه هر عنصر  xiعددی
مانند  uci  uc  xi نسبت میدهند که عبارت است از درجه عضویت xi
به کالس  cکه این عدد  uciبایستی یک سری قیود را برآورده کند .عدد
 uciمعموالً برحسب موقعیت یک عنصر در لیست  kNNیا فاصله آن
عنصر تا نقطه داده مشاهده شده تعیین میشود .روش وزندهی hubness
فازی با ترکیب دو روش فازی و  hubnessاز مزایای هر دو روش بهره
میبرد .در روش وزندهی  hubnessفازی ،درجه عضویت  xiبه کالس c
(یعنی عدد  ) uciنه برحسب فاصله که برحسب تعداد رخدادهای  xiدر
لیستهای  kNNسایر نقاط تعیین میشود [.]61
 -3-2روشهای جستجوی  ANNمبتنی بر درهمساز
با توجه به اینکه روش پیشنهادی در این مقاله جزء روشهای مبتنی بر
درهمساز است این دسته را مفصلتر معرفی میکنیم .همانطور که
پیشتر بیان شد ایده اصلی الگوریتمهای مبتنی بر درهمساز تولید
کدهای دودویی برای نقاط داده است که شباهت بین هر دو تا از آنها
 X شامل  nتا نقطه 𝑑-
را حفظ کند .فرض کنید یک مجموعه داده
بعدی داده شده است .یک الگوریتم درهمساز ،از  cتابع درهمساز برای
 Y استفاده میکند [ .]4یکی از
تولید یک جاساز همینگ  cبیتی
روشهای جستجوی  ANNمبتنی بر درهمساز ،استفاده از رتبهبندی
d n

c n
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همینگ است [ ]4بدین ترتیب که ابتدا فاصله همینگ بین یک نقطه
پرسوجو و تمام نقاط پایگاه داده محاسبه میشود .سپس یک رتبهبندی
همینگ بر اساس فواصل همینگ محاسبهشده ،انجام میگیرد [.]4
میتوان جهت سرعتبخشی به محاسبه فاصله همینگ بین هر دو کد
دودویی از عملیات سختافزاری سطح پایینی همچون  XORاستفاده
کرد .با این حال ،کماکان برای یافتن نزدیکترین همسایه o(n) ،نیاز
است [ .]4به دلیل اینکه روش درهمساز از یک اندیس جهت عملیات
جستجو استفاده میکند که همین عامل باعث افزایش سرعت میشود،
بنابراین برای تسریع عمل جستجو میتوان از این روش استفاده نمود .با
اختصاص هر نقطه داده درون یک جعبه درهمساز  cبیتی متناظر با کد
دودویی  cبیتی آن ،یک اندیس درهمساز میتواند ساخته شود .در نتیجه
برای یک نقطه پرسوجو داده شده ،سه مرحله زیر جهت انجام عملیات
جستجو میتواند استفاده شود [:]4
 )6مرحله کدگذاری :در این مرحله میتوان نقطه پرسوجو را با استفاده
از  cتابع درهمساز ،به یک کد دودویی  cبیتی تبدیل نمود که این بیتها،
آدرس جدول درهمساز را تشکیل میدهند؛
 )2مرحله مکانيابی :تمام نقاط داده در جعبههایی که درون یک شعاع
همینگ  rhاز کد دودویی نقطه پرسوجو میافتند مشخص و برگردانده
میشوند؛ و
 )3مرحله اسکن خطی :یک اسکن خطی روی این نقاط انجام میگیرد
تا همسایههای مورد نیاز را برگرداند .به هر حال ،برای یافتن نزدیکترین
همسایه واقعی ،روشهای درهمساز موجود مجبورند تا شعاع  rhبزرگی
را استفاده کنند که این کار ،زمان مکانیابی و زمان اسکن خطی را بهطور
نمایی افزایش میدهد.
یک مسئله درهمساز نوعی میتواند به این صورت خالصه شود:
 X   x , , x که هرکدام از این نقاط
با داشتن  nنقطه داده
d n

1

n

دارای -dبعد میباشند نیاز است تا  cتابع درهمساز جهت نگاشت یک
نقطه داده  xبه یک کد  cبیتی پیدا کنیم [:]4
H  x   h1  x  , h2  x  , , hc  x 
() 6
 hk  x  01تابع درهمساز -kام میباشد .به عنوان مثال ،برای
که , 
درهمسازی مبتنی بر تصویر کردن ،داریم [:]61
x  tk  
() 2
که  Wkبردار تصویر و

tk



hk  x   sgn F W

T
k

عرض از مبدأ میباشد .هدف الگوریتمهای

درهمساز مختلف در یافتن ، F

Wk

و

tk

مختلف نسبت به توابع هدف

مختلف میباشد.
یکی از شناختهشدهترین و محبوبترین الگوریتمهای درهمساز،
الگوریتم درهمسازی حساس به محل یا  LSHمیباشد [ ]63که این
درهمساز مبتنی بر تصویرسازی تصادفی است (یعنی  LSHاز
تصادفی تولیدشده استفاده میکند) [ .]4تابع

F

Wk

بهطور

در  LSHیک تابع

همانی است .در نتیجه ،برای  LSHداریم:
() 3
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که  Wkبرداری تولیدشده از یک توزیع گوسی با متوسط صفر  0, I و
بعدی برابر با ورودی  xمیباشد .تعمیمهای زیادی برای  LSHپیشنهاد
شده است [ ]29-22که از آن جمله میتوان  LSHمبتنی بر آنتروپی
[ ]29و  LSHکرنلی [ ]26را نام برد.
در بخش بعد ،به یکی از اساسیترین مشکالت الگوریتم  LSHاشاره
میکنیم و راهحل آن را نیز شرح خواهیم داد.
 -1-3-2الگوریتم جاسازی
الگوریتم  LSHتاکنون در موارد کاربردی زیادی استفادهشده است .با این
حال LSH ،دارای یک اشکال اساسی است و آن این است که این روش
فقط هنگامیکه نقاط ورودی در فضای همینگ باشند سریع و آسان
است .همانطور که در [ ]63ذکرشده ،با جاسازی فضای  l2درون فضای
 l1و سپس فضای  l1درون فضای همینگ میتوان الگوریتم  LSHرا به
نرم  l2تعمیم داد .از آنجا که برای مسئله جستجوی شباهت تفاوتی میان
استفاده از نرم  l2یا  l1نمیباشد ،میتوان فاصله را با نرم  l1تعریف کرد.
در نتیجه برای مسئله جستجوی  ANNالزم است تا ابتدا به صورت
مناسبی فضای  l1را درون فضای همینگ جاسازی نماییم .بدین منظور
الگوریتم  6جهت جاسازی فضای  l1درون فضای همینگ در []23
پیشنهاد شده است .برای این منظور باید در بین تمام نمونههای آموزشی،
بزرگترین عدد را پیدا کرده و آن را  mبنامیم .سپس ،با داشتن  ، mبه
ازای هر داده آموزشی 𝑑-بعدی  ، i {1,..., num _ sample} ، Viیک بردار
دودویی به طول  m  dبیت مانند '  Viدر نظر میگیریم .هر  mبیت در
این بردار دودویی مربوط به یک ویژگی یا بعد است .عملیات مقداردهی
 mبیت متناظر با هر ویژگی (بعد) بدین صورت است که اگر ویژگی -jام
مربوط به داده آموزشی -iام دارای مقدار  vi , jباشد ) (vi , j  mآنگاه vi , j
بیت سمت چپ را با عدد  6پر میکنیم و مابقی بیتها را )  (m  vi , jصفر
قرار میدهیم [.]23
در شبهکد الگوریتم  ،1بردار  ، Vبردار  dعنصری هر نمونه آموزشی
که  dهمان تعداد ابعاد (یا تعداد ویژگیهای) هر نمونه آموزشی است و
بردار  ، V نسخه جاسازیشده مربوط به نمونه آموزشی متناظر آن
میباشد .توجه داشته باشید که هر نمونه آموزشی که  dبعد یا ویژگی
داشت به عناصر صفر و یک تبدیل شده است 𝑑 .در اینجا تعداد ابعاد
مجموعه داده میباشد .متغیر  num_sampleبیانگر تعداد نمونههای
آموزشی در این شبهکد میباشد.
Algorithm 1: Embedding
Input: V1 ,,Vnum _ sample 
For i  1 to num_sample
to d  1

j 0

For

Vi ,' j mj,, m  j  1  1  Put from left to right Vi , j

𝑗 ones followed by  m  Vi , j  zeroes, where Vi , j isth element of 𝑖-th vector.

W x 0
T
k

otherwise

1 , if
hk  x   
0 ,



Output: V ,,V

'
num _ sample

'
1

الگوريتم  :1الگوريتم جاسازی []32
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 -4-2نزدیکترین همسایگان تقریبی در فوقمکعب11

برای مکعب -dبعدی یک الگوریتم نزدیکترین همسایه تقریبی وجود
d
 01میباشند و
دارد که ،تمام نقاط پایگاه داده و نقاط پرسوجو در , 
فواصل با فاصله همینگ اندازهگیری شدهاند [ .]27به عبارت دیگر ،یکی
از روشهای کاهش بعد ،استفاده از فوقمکعب میباشد که از طریق
تصویرسازی در فضاهای کوچک متعامد ،فوقمکعب مذکور ساخته
میشود .اولین ایده پشت الگوریتم مکعبی ،طراحی یک آزمون جداگانه
برای هر فاصله میباشد [ .]27یک پرسوجوی  Qداده شده است ،یک
چنین آزمونی یا یک بردار از پایگاه دادهای با فاصله حداکثر  1 از Q
را برمیگرداند ،یا اطالع میدهد که هیچ بردار پایگاه دادهای در فاصله
یا کمتر از  Qوجود ندارد .با توجه به چنین آزمونی ،جستجوی
نزدیکترین همسایه تقریبی با استفاده از جستجوی دودویی بر روی
( 12و همچنین بررسی فاصله صفر که میتواند با استفاده از
, ,,d 
هر ساختار داده فرهنگ لغتی مناسب انجام شود) انجام میپذیرد [.]27
یک آزمون  -ی  τبه صورت زیر تعریف میشود :یک زیرمجموعه C
 12و
از مختصات مکعب با انتخاب هر عنصر بهطور مستقل در , ,, d 
بهطور تصادفی با احتمال  انتخاب کنید .برای هر یک از مختصات
 ri 01را انتخاب
انتخابشده  ،iبهطور مستقل و یکنواخت و تصادفی , 
میکنیم .برای  ، v  Qdمقدار  τدر  vرا تعریف میکنیم τ  v  ،به صورت
زیر نشان داده میشود:
()4

τ  v   ri .vi  mod 2
iC

بهطور مشابه ،آزمون میتواند به عنوان انتخاب یک بردار

R  01
,

d

مشاهده شود بهطوریکه هر وارده با مقدار صفر با احتمال "باال" (یعنی،
 ) 1  / 2و مقدار یک با احتمال "پایین" انتخاب شود (یعنی .)  / 2 ،با این
دید ،مقدار آزمون روی  v  Qdتوسط ضرب داخلی 12با  Rو سپس
محاسبه نتیجه به پیمانه  2صورت میگیرد [.]27
در بخش بعد روش پیشنهادی خود جهت حل مسئله جستجوی k
نزدیکترین همسایه تقریبی را که مبتنی بر ترکیب خطی از داده
جاسازیشده است بهطور کامل توضیح میدهیم.

 -3روش پیشنهادی
الگوریتم  LCAkNN13در این مقاله جهت حل مسئله جستجوی
نزدیکترین همسایه تقریبی در ابعاد باال میپردازیم که مبتنی بر
الگوریتم درهمسازی حساس به محل ( )LSHمیباشد .این روش را
میتوان در دو گام کلی بیان کرد :گام پیشپردازش و گام جستجوی k
نزدیکترین همسایه تقریبی برای یک داده پرسوجو .گام اول خود شامل
دو الگوریتم کوچکتر است .الگوریتم اول به دلیل (الف) پیچیدگی و بار
محاسباتی باالی فرآیند جستجوی دادههای با ابعاد باال در فضای
اقلیدسی( ،ب) عدموجود تفاوت میان استفاده از نرم  l2یا  l1برای مسئله
جستجوی شباهت و (ج) سریع و آسان بودن  LSHفقط برای فضای
همینگ ،دادههای با ابعاد باال را درون فضای همینگ جاسازی میکند
[ .]23سپس الگوریتم دوم ،با ترکیب خطی بردارهای تصادفی و دادههای
k
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جاسازیشده در فضای همینگ ،جدولهای درهمسازی تشکیل میشود
که فرآیند جستجو در این جدولها بسیار کارآمدتر از جستجو در پایگاه
داده میباشد .گام دوم نیز شامل الگوریتمی است که با استفاده از
جدولهای درهمسازی تشکیل شده ،برای یک داده پرسوجو عملیات
یافتن  kنزدیکترین همسایه تقریبی را انجام میدهد.
بنابراین بهطور خالصه میتوان گفت ،در این مقاله دو روش
جستجوی  ANNمبتنی بر درهمساز و نزدیکترین همسایگان تقریبی
در فوقمکعب را با هم ترکیب و بردارها را نیز تصادفی و مطابق توزیع
برنولی تعیین میکنیم .بدین ترتیب ،جدولهای درهمساز تشکیل
میشوند و در نهایت بر روی چندین پارامتر آزمایشها صورت گرفته
خواهد شد و برای هرکدام ،مقادیر مطلوب پارامتر مذکور به دست خواهد
آمد.
 -1-3مجموعه داده
ما در این مقاله ،از مجموعه داده اعداد رقمی دستنویس
استفاده کردهایم [ .]21این مجموعه داده شامل  19999نمونه آموزشی
و یک مجموعه آزمایشی  69999عنصری میباشد .این مجموعه داده،
یک زیرمجموعه از مجموعه بزرگتر  NISTمیباشد .هر نمونه از این
مجموعه داده ،شامل تصویر یک عدد رقمی است که به صورت یک بردار
نمایش داده شده است .این بردار شامل  417عنصر میباشد و هرکدام از
این  417عنصر ،یک پیکسل از تصویرمان را تشکیل میدهد که به صورت
یک عدد بین  9تا  211که همان شدت نور پیکسل مورد نظر است .هر
پیکسل را یک بعد یا ویژگی در نظر میگیریم بنابراین مجموعه دادههای
ما شامل  19999نمونه آموزشی هرکدام با  417بعد میباشد .هر بردار
 417عنصری به صورت یک ماتریس  21  21تایی میتوان نمایش داد
که تصویر رقم در واقع در ماتریس 29  29میانی و در مرکز ماتریس
 21  21قرار گرفته است (شکل  6را ببینید) .الزم به ذکر است که در
مجموعه دادهای که آزمایشها بر روی آن انجام شده است (منظور
 m )MNISTبرابر با  255خواهد بود (زیرا مجموعه داده  MNISTاز
تصاویر اعداد دستنویس تشکیل شده است که بیشترین مقدار ،شدت
نور  255میباشد).
در این مقاله برای مقایسه روش پیشنهادی با روشهای موجود در
مقالههای [ ]16 ،6از چند مجموعه داده استفادهشده است که در جدول
 1مشخصات این مجموعه دادهها ذکرشده است.
همانطور که در شکل -6الف مشاهده میشود ماتریس مذکور را
MNIST

میتوان با تبدیل پیکسلهای سیاه و سفید به یکدیگر بهمنظور استفاده
در الگوریتم جاسازی (به دلیل اینکه شدت پیکسل رنگ سیاه که همان
اعداد دستنویس هستند ،صفر میباشد و بنابراین اعمال الگوریتم
جاسازی بر روی عدد صفر بیمعنی میباشد بنابراین به راحتی با تبدیل
پیکسلهای سیاه به سفید و بالعکس میتوان الگوریتم جاسازی را
استفاده نمود) ،برعکس شدهاند و به شکل -6ب تبدیل نمودیم.
آزمایشها بر روی کامپیوتر با پردازنده  i5 Intelو  6Gb RAMانجام شده
است.
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(الف)

(ب)

شکل  :1نمونهای از خروجی مجموعه داده MNIST؛ (الف) 32
نمونه از اين اعداد را نمايش میدهد( ،ب) پيکسلهای سياه و سفيد
بهمنظور استفاده در الگوريتم جاسازی ،برعکس شدهاند
جدول  :1مشخصات مجموعه دادهها

Ozone

2137

تعداد
ویژگی
)𝑑(
42

مقدار
حداکثر
ویژگی)𝑚(
69711

تعداد بیتهای
جاسازیشده
)𝑑 × 𝑚(
417329

Vehicle

171

61

6961

61327

Mfeat-fourier

2999

41

19

1919

Ionosphere

316

37

2

11

MNIST

19999

417

211

633329

haberman

391

3

13

273

مجموعه داده

اندازه
تعداد نمونهها

جستجوی  kنزدیکترین همسایه . . .

 V .s1  3و  V .s2  1که باقیمانده آنها بر  2برابر با  6و  6خواهد شد.
بنابراین آدرس نمونه مورد نظر  66خواهد شد.
همانطور که به صورت شهودی نیز قابل مشاهده میباشد ،هرچه
تعداد بردارهای تصادفی کمتر باشد (  ،) sبه دلیل اینکه طول آدرس
جدول درهمساز کوچک میشود بنابراین ممکن است آدرس مشابه
زیادی تولید شود که در این صورت خطا نیز افزایش مییابد و هرچه
تعداد بردارها بیشتر باشد ،خطا کاهش مییابد .نتایج جدول  1و شکل 1
نیز گویای همین مطلب میباشد ).حال برای تکتک نمونههای آموزشی،
این آدرس را محاسبه و در صورت برابر بودن هرکدام از آنها با آدرس
یکی از جعبههای قبلی و در صورتی که اندازه آن جعبه از  3kتجاوز
نکرده باشد ،به آن جعبه الحاق مینماید .در غیر این صورت ،یک جعبه
جدید برای نمونه مورد نظر اختصاص میدهد .جهت کاهش خطا میتوان
متغیری به نام  rرا تعریف کرد و آزمایشها را  rبار انجام داد .آزمایشها
نیز نشان داد که چنین متغیری تأثیر به سزایی در افزایش صحت
الگوریتمها دارد.
Algorithm 2: Linear Combination Approximate k
)Nearest Neighbor (LCAkNN
'
Input: V1' ,,Vnum
_ sample



Let 𝑠 = ? be the dimension of the target space
Let 𝑟 = ? be the number of repetitions
𝑟 For 𝑙 = 1 to
Let R1,, Rs be random vectors such that

 -2-3الگوریتم ترکیب خطی
در الگوریتم ترکیب خطی ( ،)LCAkNNتعداد  sبردار به صورت زیر
تولید میکنیم s :بردار به اندازه  m  dبیت که هر درایه این بردارها از 0
و  1تشکیل شدهاند و احتمال تولید هرکدام طبق توزیع برنولی تعیین
میشود (قابل توجه است که این احتمال میتواند همانطور که در جدول
 6آمده است تغییر پیدا کند و نتایج جالبی حاصل میشود) .حال هر
نمونه همینگ جاسازیشده حاصل از الگوریتم  1را در تکتک این s
بردار ضرب اسکالر کرده و باقیمانده به پیمانه  2محاسبه شده و حاصل
را به عنوان آدرس جعبه آن نمونه در نظر میگیرد( .برای مثال ،فرض
کنید  m  5, s  2, d  4باشد و نمونه آموزشی  Vبا  7بعد به صورت
زیر داشته باشیم:
6

1

3

9





: 1 p1
0
Ri  j   
: p1
 1
For 𝑖 = 1 to num_sample
'Let Vi'' = R1Vi' ,R2Vi' ,…,RsVi



''

If Vi is a bucket and contains at most 3k vectors
then
''Add Vi' to Vi
If Vi'' does not exists then
''Create Vi'' and add Vi to Vi
Output: Put each sample in its bucket.

الگوريتم  :3ترکيب خطی

 -3-3الگوریتم پرسوجو
الگوریتم پرسوجو ،الگوریتمی جهت پرسوجو برای الگوریتم ترکیب

که جاسازیشده آن خواهد شد:

خطی جاسازیشده میباشد .هنگامیکه الگوریتم ترکیب خطی

66699 99999 66666 69999
حال فرض میکنیم  2بردار تصادفی به صورت زیر داشته باشیم:
s1 :
69666 99969 99999 66699

جاسازیشده بر روی تمام نمونههای آموزشی اعمال شود ،حال نوبت به
پرسوجو میرسد .بدین منظور ،ابتدا آدرس جعبه پرسوجوی مذکور را
طبق روشی که در الگوریتم  2شرح داده شده است ،به دست آورده سپس
نمونههایی که آدرس جعبه آنها با آدرس جعبه پرسوجوی مورد نظر

s2 :

99969 66999 99699 96999

برابر باشد را به مجموعه
نمونههای موجود در

Z

Z

اضافه میکند .در انتها ،نرم

l1

هریک از

را از پرسوجوی مورد نظر محاسبه کرده و  kتا

از کوچکترین آنها را به عنوان  kنزدیکترین همسایه به آن پرسوجو،
آنگاه ضرب اسکالر نمونه آموزشی
شد:

Serial no. 81

V

در

s1

و

s2

به صورت زیر خواهد

برمیگرداند .بردار  ،Qبردار  dعنصری هر نمونه آموزشی هر نمونه
آموزشی ،بردار  ، Qنسخه جاسازیشده مربوط به نمونه آموزشی متناظر
'
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آن و ضرب داخلی  sبردار تصادفی و بردار

'Q

را در

بردار '' Q

جستجوی  kنزدیکترین همسایه . . .

متناظر قرار

میدهد .ابتدا تمامی محتویات جعبه پرسوجو تحت عنوان متغیر  wبه
درون متغیر

Z

انتقال داده میشود که متغیر  wزیرمجموعهای از

مجموعه بزرگ  vمیباشد .سپس به اندازه تعداد عناصر متغیر ،) Z ( Z
فاصله نرم  6هر یک از عناصر  wتا پرسوجو محاسبه شده و از کوچک
به بزرگ مرتب میشوند و  kتای کوچک آن به عنوان  kنزدیکترین
همسایه تقریبی برگردانده میشود.
), k

d

Algorithm 3: Query for LCAkNN (Q 
)Input: Query (Q
Let 𝑍 be initialized to an empty set

be the random vector sets that each set has s

I1,, I r

Let

random vectors
For l 1to r
Let Q ' be the embeded of Q
Let Q '' be the inner product of Q ' and I l
If bucket Q '' exists then
Add vectors of bucket Q '' to set Z





Z  W1,,W Z  V1,,Vnum _ sample 

For i 1 to Z
Let ai  Q  Wi 1  L1  Q,Wi 

Sort W1,,W Z based on a1,..., a Z

Output the first k vectors from the sorted list.
Output: the first k vectors from the sorted list.

 -4آزمایشها و نتایج
الگوریتم پیشنهادی طی آزمایشهایی مورد ررسی قرار گرفته است و
نتایج در بخش  6-7آورده شده است.
 -1-4نتایج الگوریتم نمونهبرداری
الگوریتم پیشنهادی بر روی مجموعه داده  MNISTبا تغییر پارامترهای
تعداد همسایگان ،تعداد تکرار (  ،) rظرفیت جعبه ،احتمال انتخاب عدد
یک و تعداد بردارهای تصادفی آزمایش شد و نتایج به شرح زیر است:
 -1-1-4تعداد همسایههای متفاوت
جدول  ،2الگوریتم  LCAkNNبا تعداد  7بردار تصادفی ،با احتمال
انتخاب عدد یک برابر با  9/99996و با تکرار  1مرحله (  ،) r  5برای
kهای مختلف و بر روی تمامی مجموعه داده  MNISTانجام گرفت .سطر
اول میانگین درصد صحت را نشان میدهد و سطر دوم میانگین زمان
اجرای هر پرسوجو به میلیثانیه در  69بار اجرا نشان میدهد .همانطور
که در جدول  2و شکل  2میبینیم ،با افزایش  ،kصحت در حال بهبود
میباشد اما در عمل ،برای مقادیر  kبیشتر از  ،61این افزایش چشمگیر
نمیباشد .با توجه به اینکه زمان اجرا نیز افزایش مییابد بنابراین
مقرونبهصرفه نمیباشد که  kرا بیشتر از مقدار  61افزایش دهیم در
نتیجه به نظر میآید  k 15یک نقطه خوب میباشد بدان معنی که در
این نقطه یک مصالحه بین زمان و صحت میباشد بنابراین در تمام
آزمایشهای بعدی k 15 ،انتخاب خواهد شد.
همانطور که میدانیم با افزایش تعداد همسایهها ،صحت باید
افزایش یابد اما این افزایش در یک نقطه به دلیل افزایش خطا ،افت
خواهد کرد (در مقدار  19این افت رخ خواهد داد).

الگوريتم  :2پرسوجو برای ترکيب خطی

جدول  :3ميزان نرخ صحت بر اساس تعداد همسايههای انتخابی

تعداد همسايه ()k

5

12

15

32

52

02

122

132

میانگین صحت ()%

13/11

13/46

42/33

42/31

41/11

16

43/1

41/1

میانگین زمان ()ms

1/41

63/31

63/16

21/29

47/16

666/7

673/93

647/42
85

200
180

80

160

)Time(ms

120
100
80

70

60

)Accuracy(%

140
75

65

40
20
0
150

100

K

0

50

(ب)

60
150

50

100

0

K
(الف)

شکل  :3روند افزايش k؛ (الف) صحت و (ب) زمان مربوط به آزمايشها را نشان میدهد.
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این افزایش چشمگیر نمیباشد و با توجه به اینکه زمان اجرا نیز افزایش
مییابد بنابراین مقرونبهصرفه نمیباشد که  rرا از  1افزایش دهیم در
نتیجه به نظر میآید که  r  5یک نقطه خوب میباشد این بدان معنی
میباشد که در این نقطه یک مصالحه بین زمان و صحت میباشد
بنابراین در تمام آزمایشها r  5 ،انتخاب خواهد شد .نتایج به شرح
زیر میباشد:
به دلیل تأثیر معکوس تعداد مراحل یا همان تکرار الگوریتم بر روی
خطا (هرچه متغیر  rیا همان تعداد تکرار الگوریتم ،افزایش یابد ،خطا نیز
کاهش مییابد) بنابراین صحت افزایش مییابد اما به تبع آن زمان نیز
افزایش مییابد.

 -2-1-4تعداد تکرارها متفاوت
جدول  3الگوریتم  LCAkNNرا با تعداد  7بردار تصادفی ،با احتمال
انتخاب عدد یک برابر با  9/99996و برای  kمساوی با  61و برای
تکرارهای مختلف ( rهای مختلف) و بر روی تمامی پایگاه داده انجام
گرفته است .سطر اول ،میانگین صحت این  69بار اجرا و سطر آخر هر
آزمایش ،میانگین زمانی  69بار اجرا را نشان میدهد (الزم به ذکر است
زمانها به میلیثانیه میباشد و زمان هر پرسوجو در سطر آخر جدول
 3نشان داده شده است).
همانطور که در جدول  3و شکل  3مشاهده میشود ،با افزایش r
صحت در حال بهبود میباشد اما در عمل برای مقادیر  rبیشتر از ،1

جدول  :2روند تأثير تعداد مراحل بر روی صحت

تعداد مراحل ()r
ميانگين صحت
()%
ميانگين زمان
()ms

1

3

2

4

5

6

7

73/12

14/22

11/27

13/91

73/67

47/33

41/19

7/27

4/27

69/31

61/11

10/23

23/19

36/47

35

80

30

75

25

15

)Time(ms

20

7

6

5

4

3

60
55

10

50

5

45

0
2

65

1

)Accuracy(%

70

40
7

6

5

4

3

2

1

R

R
(الف)

(ب)

شکل  :2روند افزايش 𝒓؛ (الف) صحت و (ب) زمان مربوط به آزمايشها را نشان میدهد

 -3-1-4ظرفیت جعبههای متفاوت
در الگوریتم  LCAkNNحداکثر اندازه جعبهها در آزمایشها بررسی شد.
جدول  7الگوریتم  LCAkNNرا برای  kمساوی با  61و برای ظرفیت
جعبههای مختلف و با تکرار  1مرحلهای (  ) r  5و با  7بردار تصادفی با
احتمال انتخاب عدد یک برابر با  9/99996و بر روی تمامی پایگاه داده
انجام گرفته است .سطر اول ،میانگین صحت و سطر دوم ،میانگین زمانی
 69بار اجرا را نشان میدهد (الزم به ذکر است زمانها به میلیثانیه
میباشد و زمان هر پرسوجو در سطر آخر جدول  7نشان داده شده
است).

Serial no. 81

همانطور که در جدول  7و شکل  7دیده میشود بهترین ظرفیت
 3kمیباشد زیرا در این حالت هم صحت و همزمان اجرای پرسوجو به
میزان مطلوبی قابل قبول میباشند .بنابراین در تمام آزمایشها این
ظرفیت بهمنظور حداکثر اندازه جعبهها در نظر گرفته شده است.
در خصوص ظرفیت جعبهها ،این نکته قابل ذکر است که مقدار بسیار
زیاد و کم این پارامتر ،باعث افزایش خطا میشود بنابراین مقداری میانی
در این خصوص ،مطلوب به نظر میرسد و آزمایشها نیز به مقدار مطلوب
 3kانجام گرفته است.
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جدول  :4روند تأثير ظرفيت جعبه بر روی صحت

اندازه جعبه

2k

3k

4k

5k

ميانگين صحت ()%

71/37

73/67

16/61

14/27

ميانگين زمان ()ms

66/12

10/23

23/19

23/16

35

75

30

70

15

)Time(ms

20

60
55

10

5k

4k

3k

5

50

0

45

2k

5k

Siza of Bucket

3k

4k

2k

Siza of Bucket

(ب)

)Accuracy(%

25

65

(الف)

شکل  :4روند افزايش اندازه جعبه؛ (الف) صحت و (ب) زمان مربوط به آزمايشها را نشان میدهد

 -4-1-4تعداد بردارهای تصادفی متفاوت

افزایش دهیم در نتیجه به نظر میآید هنگامیکه  1بردار انتخاب شود

جدول  1الگوریتم  LCAkNNرا با احتمال انتخاب عدد یک برابر با

یک حالت خوب میباشد به بیان دیگر در این حالت یک مصالحه بین

 9/99996و برای  kمساوی با  61و برای بردارهای تصادفی مختلف و با

زمان و صحت میباشد.

تکرار  1مرحلهای (  ،) r  5بر روی تمامی پایگاه داده انجام گرفته است.

الزم به ذکر است که متغیر  sبه صورت مضارب عدد  2مقداردهی

سطر اول ،میانگین صحت و سطر آخر هر آزمایش ،میانگین زمانی 69

شده است .در واقع به دلیل اینکه با افزایش این متغیر ،رشد زمان اجرای

بار اجرا را نشان میدهد (الزم به ذکر است زمانها به میلیثانیه میباشد

الگوریتم محسوس میباشد بنابراین سعی شده است این افزایش به آرامی

و زمان هر پرسوجو در سطر آخر جدول  1نشان داده شده است).

صورت گیرد .بنابراین ،هرچه این مقدار افزایش یابد ،مقدار ضرب اسکالر

هنگامیکه تعداد بردارهای تصادفی افزایش مییابد ،زمان انجام الگوریتم

به واقعیت نزدیکتر میشود و بنابراین صحت افزایش مییابد اما به تبع

بسیار کند خواهد شد .همانطور که در جدول  1و شکل  1مشاهده

آن زمان نیز افزایش مییابد .به عبارت دیگر ،هرچه تعداد بردارهای

میشود ،با افزایش تعداد بردارهای تصادفی ،صحت در حال بهبود

تصادفی کمتر باشد ،به دلیل اینکه طول آدرس جدول درهمساز کوچک

میباشد اما در عمل با تعداد بیش از  1بردار ،این افزایش چشمگیر

میشود بنابراین ممکن است آدرس مشابه زیادی تولید شود که در این

نمیباشد و با توجه به اینکه زمان اجرا نیز افزایش مییابد بنابراین

صورت خطا نیز افزایش مییابد و هرچه تعداد بردارها بیشتر باشد ،خطا

مقرونبهصرفه نمیباشد که تعداد بردارها را بیشتر از تعداد  1عدد

کاهش مییابد.

جدول  :5روند تأثير تعداد بردارهای تصادفی انتخابشده بر روی صحت
تعداد بردارهای تصادفی

3

4

6

0

12

13
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16

ميانگين صحت ()%

13/99

42/14

44/34

03/23
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14/11

11/41

11/19

ميانگين زمان ()ms

61/41

61/32

29/11

37/43

39/11

19/74

17/12

643/34
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شکل  :5روند افزايش تعداد بردارهای انتخابی؛ (الف) صحت و (ب) زمان مربوط به آزمايشها را نشان میدهد

 -5-1-4احتماالت متفاوت
جدول  1الگوریتم  LCAkNNبرای  kمساوی با  61و با  7بردار تصادفی با
احتماالت انتخاب متفاوت عدد یک و با تکرار  1مرحلهای (  ) r  5و بر
روی تمامی پایگاه داده انجام گرفته است .سطر اول ،میانگین صحت و سطر
آخر هر آزمایش ،میانگین زمانی برای  69بار اجرا را نشان میدهد (الزم به
ذکر است زمانها به میلیثانیه میباشد و زمان هر پرسوجو در سطر آخر
جدول  1نشان داده شده است) .زمانی که احتمال انتخاب عدد یک 9/6
باشد ،بهطور متوسط  29999عدد یک تولید میشود و در نتیجه زمان
انجام الگوریتم و انجام ضرب اسکالر به دلیل وجود تعداد یک زیاد ،بسیار
کند خواهد شد .این موضوع در جدول  1نشان داده شده است .همانطور
که در جدول  1و شکل  1مشاهده میشود ،افزایش احتمال وقوع  ،6صحت
جوابها ابتدا زیاد میشود تا اینکه برای  p  0.00001به حداکثر خود
1

میرسد سپس افزایش احتمال رخداد  ،6باعث کاهش صحت جوابها
میشود .احتمال  p  0.00001به معنای این است که برای هر بردار
جاسازیشده ،هر بردار نمونه بهطور متوسط دو مقدار  6دارد ،در نتیجه دو
بیت نمونه میگیرد .بنابراین نتایج به شرح زیر میباشد:
در مورد روند تأثیر احتماالت متفاوت انتخاب عدد یک بر روی
1

صحت ،به نظر میرسد هرچه این احتمال به سمت صفر میل نماید ،به
دلیل اینکه تعداد بیتهای بردارهای تصادفی ایجاد شده تماماً صفر
خواهند شد و ضرب اسکالر در عمل بیاثر خواهد شد .همچنین هرچه
این احتمال به سمت یک میل نماید ،به دلیل اینکه تعداد بیتهای
بردارهای تصادفی ایجاد شده تماماً یک خواهند شد و ضرب نقطهای در
عمل بیاثر خواهد شد بنابراین مقدار میانی بین  9و  6برای این متغیر
منطقیتر میباشد.

جدول  :6روند تأثير احتماالت متفاوت انتخاب عدد يک بر روی صحت
احتمال انتخاب عدد يک ( ) p
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شکل  :6روند افزايش احتمال وقوع 1؛ (الف) صحت و (ب) زمان مربوط به آزمايشها را نشان میدهد
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 -6-1-4مقایسه روشهای پیشنهادی با چندین روش پیشین
روش پیشنهادی با چند روش و بر روی  1مجموعه داده مقایسه شده
است و برتری روش پیشنهادی قابل مشاهده میباشد .الزم به ذکر است
که برای این مقایسه ،به دلیل استفاده مقاله [ ]61 ،1از روش اعتبارسنجی
متقاطع  69تایی ،14ما نیز همین روش را به کار بردهایم .همانطور که
در جدول  1مشاهده میشود روش پیشنهادی نسبت به سایر روشها
بهبود داشته است .جدول  4تعداد بردارهای استفادهشده برای انجام
مقایسه صحت طبقهبندها را نشان میدهد .شکل  4این مقایسه را

بهخوبی نشان میدهد و برتری روش پیشنهادی نسبت به روشهای
پیشنهادی ذکرشده در مقاله [ ]1و روشهای پیشنهادی در مقاله []61
را نشان میدهد .از آنجایی که دادهها در فضای با ابعاد باال ،در بسیاری
از مواقع ،اغلب ماتریس خلوت میباشند ،بنابراین این الگوریتم برای
ماتریسهای خلوت منجر به حاصل شدن جوابهای مناسبتری خواهد
شد بنابراین علت بد بودن بعضی از جوابهای روش پیشنهادی این
میباشد که مجموعه داده مورد نظر در آن حالت ،تشکیل ماتریس چگال
میدهند نه ماتریس خلوت .نتایج به شرح زیر میباشد:

جدول  :7مقايسه صحت طبقهبندها
kNN

hw-kNN
[]1

h-FNN
[]1

NWkNN
[]1

]1[ AkNN

HIkNN
[]1

NHBkNN
[]1
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39/9
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69/8

88/86

Mfeat-fourier
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80/6
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86/65
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83/8
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79/5
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67/6
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79/9

63/3

98/89

روش

مجموعه داده

LCAkNN

(روش پیشنهادی)

جدول  :0تعداد بردارهای استفادهشده در مقايسه صحت طبقهبندها
تعداد بردار استفادهشده

مجموعه داده
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4
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Mfeat-fourier

400
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مقايسه صحت طبقهبندها
kNN
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69.9
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76.67

94.7
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61.8
64.9
62.7
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63.4
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65.5

66.68

84

82.25
83.5
83.8
80.2
83.8
83.8
83.8

92.14
92.2
87.8

97.05

88.7
93.7
93.6
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93.3

IONOSPHERE

MFEAT-FOURIER

VEHICLE

نرخ صحت

HABERMAN

h-FNN

NWkNN
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LCkNN
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شکل  :7نمودار مقايسه صحت طبقهبندها
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 نتیجهگیری و کارهای آینده-5
 بر اساس ضرب داخلی بردارهایLCAkNN  روش،در این مقاله
 روش مزبور با روشهای مطرح مرز دانش.تصادفی ارائه شده است
مقایسه شده است و نتایج آزمایشها نشاندهنده برتری نسبی روش
 از.پیشنهادی از نظر صحت نسبت به روشهای مرز دانش میباشد
 اغلب ماتریس، در مواقع زیادی، آنجایی که دادهها در فضای با ابعاد باال
 بنابراین روش مزبور زمانی مناسب میباشد که تراکم،خلوت میباشند
 در این صورت باید با احتمال بیشتری هر عنصر. خلوت باشد،بردارها
بردار تصادفی که در هر بردار ضرب میشود را یک بگذاریم (به عبارت
 احتمال اینکه هر عنصری در بردار تصادفی یک باشد باید بیشتر،دیگر
 بهترLCAkNN  برای اینکه صحت، هرچه بردار چگالتر باشد.)باشد
شود باید عناصر بردارهای تصادفی با احتمال بیشتری صفر باشند یا
به عبارت دیگر عناصر کمتری از هر بردار با هم ترکیب شده و باقیمانده
 بهترین دقت برای بردارهای خلوت زمانی. محاسبه گردد2 آنها بر
9/99996  استفاده کردهایم و با احتمالLCAkNN بوده است که از
LCAkNN ،هر عنصر تصادفی را یک نسبت دادهایم یا به عبارت دیگر
 در این حالت صحت. دو عنصر از هر بردار را با هم به دست آوردهایم
، برای بردارهای چگال، LCAkNN  در روش. به دست آمده است11/19
اگر عناصر زیادی را با هم ترکیب کنیم (با احتمال زیادی هر عنصر
بردار تصادفی یک شود) سرعت بسیار باال و صحت بسیار پایین خواهد
 سرعت پایین و صحت،آمد ولی اگر احتمال یک شدن بسیار پایین باشد
r  نتایج آزمایشها نشاندهنده این نکته میباشد که هرچه.باال میرود
و تعداد بردارهای تصادفی انتخابشده را افزایش دهیم صحت
روبهبهبود میرود اما زمان انجام الگوریتم پرسوجو نیز به شدت افزایش
 و تعداد بیتهای تصادفی انتخابشده بهr  وk  نشان دادیم که.مییابد
 باشد به مصالحه خوبی بین زمان و صحت دست1  و61 ترتیب
.مییابیم
 میتوان پیشنهاد کرد که روش درهمساز را،به عنوان کارهای آینده
 فازی ترکیب نمود بدین صورت که پس از اینکهhubness با وزندهی
تقلیل بعد صورت گرفت و تعداد ابعاد کاهش یافت حال میتوان وزندهی
. فازی را اعمال نمود و نتایج را به دست آوردhubness
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