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 یک روش مؤثر در یادگیری ماشینی است که در آن با ترکیب نتایج چند طبقهبند سعی میگردد تقریب بهتری از یک، ترکیب طبقهبندها:چکیده
 دارای، برای آنکه ترکیب نتایج طبقهبندها مفید واقع شود باید طبقهبندهای پایه ضمن برخورداری از کارایی قابل قبول.طبقهبند بهینه فراهم شود
 روشهای متعدد ترکیب. همچنین بایستی قاعده مناسبی برای ترکیب خروجی طبقهبندهای پایه به کار گرفته شود.خطاهای متفاوتی باشند
 در این مقاله یک روش برای ترکیب نتایج. رأیگیری و روش تقویتی اشاره نمود،طبقهبندها ارائه شده است که میتوان به روشهای کیسه کردن
 وزنها با استفاده از.طبقهبندها پیشنهاد شده است که در مرحله ترکیب طبقهبندهای پایه از جمع وزندار خروجی طبقهبندها استفاده شده است
 نتایج. گوناگونی و تراکم تخمین زده میشوند، پراکندگی،الگوریتم ژنتیک چندهدفه با بهینهسازی همزمان چهار معیارهای خطای طبقهبندی
 نشان داد که روش پیشنهادی باعث افزایش دقت سیستم طبقهبندی ترکیبی نسبت به دیگر روشهای متداولUCI آزمایشها روی مجموعه دادگان
.ترکیب میشود
. تراکم، گوناگونی، پراکندگی، خطای طبقهبندی، الگوریتم ژنتیک چندهدفه، ترکیب طبقهبندها:واژههای کلیدی
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 -1مقدمه
طبقهبندی فرایندی است که در آن هر الگوی ناشناخته بر اساس
ویژگیهایش ،به یکی از طبقههای شناختهشده نسبت داده میشود.
بهعبارتدیگر ،طبقهبندی یک نگاشت از فضای  nبعدی ویژگیها به
فضای  kبعدی طبقهها است که در آن میزان تعلق بردار ویژگی به
طبقههای مختلف ،بهصورت یک مقدار عددی بیان میشود .طبقهبند
معموالً در یک فرایند یادگیری ساخته میشود .بسیاری از الگوریتمها در
حقیقت یک جستجوی محلی انجام میدهند که ممکن است در یک
کمینه محلی گرفتار شوند .در صورت گرفتار شدن در کمینه محلی،
نمیتوان طبقهبند بهینه داشت.
یک سیستم طبقهبند حداقل دارای دو مرحله میباشد :مرحله
آموزش و مرحله آزمایش .در مرحله آموزشی از هر نمونه بردار ویژگیها
استخراج میشود .بردار ویژگی متناسب با ماهیت نمونهها و کاربرد تعریف
میشوند [ .]6برای بهبود ویژگیها میتوان بر روی آنها تبدیل ویژگی،
کاهش ویژگی یا انتخاب ویژگی اعمال نمود .از روشهای کاهش ویژگی
میتوان به روش کاهش ویژگی مبتنی بر ژنتیک [ ]6و از روشهای
انتخاب ویژگی میتوان به انتخاب ویژگی روبهجلو [ ]8اشاره نمود .سپس
طبقهبند آموزش داده میشود .در مرحله آزمایش نیز از دادههای
آزمایشی ویژگیها استخراج شده و به کمک طبقهبند آموزش دادهشده
نمونهها برچسبگذاری میشوند [.]9 ،8
تفاوت شرایط آموزش و آزمایش ،وجود دادگان نویزی و پرت،
نامناسب بودن ویژگیها ،وجود دادگان با مقادیر گمشده ،نامتوازن بودن
دادهها ،دادگان کم آموزشی ،تنظیمات پارامترها طبقهبند موجب
میگردد که عملکرد طبقهبند کاهش یابد [.]9
یادگیری دستهجمعی روشی است برای آنکه بتوان تقریب بهتری از
یک طبقهبند بهینه فراهم کرد .در یادگیری دستهجمعی از تعدادی
طبقهبند پایه استفاده میشود .هر الگوریتم یادگیری پایه با توجه به
مقدار پارامترهایش ،به پاسخ متفاوتی برای مسئله میرسد و انتظار
میرود با ترکیب این پاسخها ،دقت طبقهبندی افزایش پیدا کند [ .]7به
همین علت ،در سالهای اخیر استفاده از نتایج چند طبقهبند ،بهعنوان
یک روش مؤثر در بازشناسی الگو ،توجه محققین زیادی را به خود جلب
کرده است و از آن در شاخههای مختلف علوم استفاده شده است.
تشخیص عیوب توربینهای گازی [ ،]2تشخیص نفوذ در شبکههای
کامپیوتری ،شناسایی کد پستی ،بازشناسی دستنوشته ،تشخیص هویت
و شناسایی گوینده نمونههایی از کاربرد ترکیب طبقهبندها هستند [.]1
به طبقهبندهایی که نتایج آنها با هم ترکیب میشوند طبقهبندهای پایه
و به مجموعه طبقهبندها ،سیستم مرکب گفته میشود.
ازآنجاکه طبقهبندها در یک فرایند یادگیری ساخته میشوند،
بهمنظور داشتن طبقهبندهای گوناگون باید فرایند یادگیری آنها را
متفاوت کرد .اثبات شده است که ترکیب طبقهبندهای مستقلتر باعث
افزایش نرخ بازشناسی میشود .بنابراین سعی میشود گوناگونی
طبقهبندهای پایه افزایش یابد .همچنین با بهکارگیری ترکیبکننده
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مناسب برای تلفیق خروجی عملکرد طبقهبندی بهبود مییابد .آموزش
طبقهبندها با مجموعه ویژگیهای مختلف مؤثرترین روش برای ایجاد
گوناگونی در یادگیری طبقهبندها میباشد .روشهای متعدد ایجاد
گوناگونی پیشنهادشده در مقاالت را میتوان به دو دسته صریح 1و
ضمنی 2تقسیم نمود [ .]4درواقع این دستهبندی ،وابستگی روش
یادگیرنده به دادگان را نشان میدهد و در برخی مراجع از آن به فاقد
وابستگی و وابسته به دادگان یاد میشود [.]2
در روشهای صریح با تغییر روند یادگیری طبقهبندهای پایه ،آنها
را با یکدیگر متفاوت میسازند .این روشها در فرآیند یادگیری
طبقهبندها ،معیاری از گوناگونی اعمال میکنند و بر اساس آن روند
یادگیری طبقهبندها را در فضای یادگیری ،تغییر میدهند تا
طبقهبندهای گوناگون در خطا ایجاد شوند .روشهای جریمهای و
روشهای تقویتی از مهمترین روشهای صریح برای ایجاد گوناگونی در
طبقهبندهای پایه هستند [.]3
در روشهای ضمنی با تغییرات ضمنی در فرآیند یادگیری
طبقهبندهای پایه سعی در گوناگون کردن آنها دارند .در این روشها در
طی یادگیری هیچ معیاری از گوناگونی بررسی نمیشود و لذا هیچگونه
تضمینی برای متفاوت شدن طبقهبندها وجود ندارد بلکه فقط امیدوار
هستیم که خطاهای طبقهبندهای ایجادشده با یکدیگر متفاوت باشند.
متداولترین این روشها ،انتخاب تصادفی همراه جایگزینی نمونهها از
بین کلیه نمونههای آموزشی است که روش کیسه کردن 3نامیده میشود
[ .]63از دیگر روشهای ضمنی میتوان به ترکیبکنندههای انتگرال
فازی ،]66[ 4دمپستر-شفر ،]68[ 5فضای دانش رفتار ]69[ 6و کلیشه
تصمیم ]67[ 7اشاره نمود.
از روشهای ترکیب طبقهبند میتوان به روشهای ترکیب مبتنی بر
رأیگیری [ ،]61 ،62رأیگیری اکثریتوزندار [ ،]62روشهای مبتنی
بر تئوری بیز [ ،]64روش تقویتی [ ،]62روشهای سطح اندازهگیری
مانند میانگین ساده ،ضرب ،بیشینه ،کمینه ،میانه ،میانگین وزندار [،63
 ]83و روشهای پشتهای [ ]86اشاره نمود.
در برخی روشها از الگوریتمهای تکاملی برای تخمین وزنها در
روش ترکیبی میانگین وزنها استفاده میشود [ .]88این روشها نیز
جزو روشهای یادگیری ضمنی میباشد [ .]89 ،2در [ ]87تخمین بهینه
وزنها با کمک الگوریتم ژنتیک صورت گرفته است .در این روش مجموع
معیارهای خطا ،پراکندگی و گوناگونی بهمنظور حصول بهترین نتیجه
برای طبقهبندی کمینه شده است.
در این روش ،الگوریتم ژنتیک مجموع معیارهای خطا ،پراکندگی و
گوناگونی بهینه میشود و هیچگونه تضمینی جهت بهینهسازی تکتک
توابع برازندگی خطا ،پراکندگی و گوناگونی وجود ندارد .در این مقاله
سعی در رفع این نقیصه دارد .روش پیشنهادی ترکیبکننده به فرم جمع
وزندار خروجیها میباشد که وزنها با الگوریتم ژنتیک چندهدفه و با
در نظر گرفتن چهار معیار همزمان خطای طبقهبندی ،پراکندگی،
گوناگونی و تراکم تخمین زده میشوند .در روش پیشنهادی ضمن
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استفاده از معیارهای مطرح در [ ]87از معیار تراکم نیز استفاده شده
است .که درواقع در فرآیند تخمین وزنها سعی در افزایش تراکم درون
طبقهای دارد .در روش پیشنهادی طبقهبندهای پایه از یک نوع طبقهبند
با پارامترهای متفاوت بوده که دارای گوناگونی قابل قبول میباشند.
ساختار ادامه مقاله به اینصورت است که در بخش دوم روشهای
ترکیب طبقهبندها تشریح میشوند .سپس در بخش سوم ،روش
پیشنهادی ترکیب طبقهبندها مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چندهدفه
معرفی میگردد .نتایج آزمایشها در بخش چهارم گزارش میشوند و
درنهایت نتیجهگیری و کارهای آتی در بخش پنجم آورده میشوند.

 -2مروری بر روشهای ترکیب طبقهبندها
در سال  6338ژئو و همکاران نشان دادند که روشهای ترکیبکننده
طبقهبندها میتوانند با توجه به نوع اطالعات تولیدشده بهوسیله هر یک
از طبقهبندی کنندهها دستهبندی شوند .این روشها میتوانند با توجه
به خروجیهای طبقهبندی کنندهها ،به سه دسته تقسیم شوند [:]82
 روشهای سطح مفهوم :در این روشها خروجی طبقهبندهای پایه
تنها برچسب طبقه تخمینزدهشده برای نمونه ورودی خواهد بود.
روشهای رأیگیری ،رأیگیری اکثریت وزندار و روشهای مبتنی
بر تئوری بیز جزو این دسته محسوب میشوند.
 روشهای سطح رتبه :در این روشها خروجی هر طبقهبند پایه
فهرستی از طبقههای ممکن با رتبههای آنها برای هر نمونه ورودی
خواهد بود .در این روش طبقه برنده ،طبقهای است که بیشترین
رتبه را داشته باشد.
 روشهای سطح اندازهگیری :در این روشها خروجی طبقهبندهای
پایه لیستی از سطوح اطمینان مربوط به طبقهها به ازای هر نمونه
ورودی است .در این روش هر طبقهبند پایه برای هر طبقه ،یک
سطح اطمینان در نظر میگیرد که نهایتًا این سطوح اطمینان با هم
ترکیب میگردند و نتیجه ترکیب نهایی حاصل میشود .برای
ترکیب در سطوح اطمینان روشهای مختلفی وجود دارد که
میتوان به روشهای میانگین ساده ،ضرب ،بیشینه ،کمینه ،میانه،
میانگین وزندار و روشهای پشتهای اشاره نمود.
در ادامه به بررسی اجمالی چند روش ترکیب طبقهبندها پرداخته
میشود.
 -1-2روش تقویتی
روش تقویتی یک روش ترکیبی برای بهبود کارایی چند طبقهبند ضعیف
و بهدست آوردن یک طبقهبند قوی میباشد .در روش تقویتی
پیشبینیکنندهها بهصورت پیدرپی آموزش داده میشوند .اولی از کل
مجموعه داده آموزش میبیند ،درحالیکه بعدیها از مجموعه داده
آموزشی بهدستآمده بر اساس عملکرد قبلیها آموزش میبینند.
نمونههای بهاشتباه طبقهبندیشده عالمتگذاری شده و وزن آنها
افزایش مییابد .بهاینصورت این نمونهها احتمال بیشتری دارد که در
مجموعه آموزشی پیشبینیکننده بعدی حاضر شوند .در این روش نیز
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درست مانند روش کیسه کردن تعدادی طبقهبند از طریق نمونهگیری از
مجموعه داده ایجاد میشود .با این تفاوت که در اینجا ،تمام مجموعه
دادهها بهصورت تصادفی انتخاب نمیشوند.
در این روش سه طبقهبند ضعیف ایجاد میشود :طبقهبند اول با
مجموعه دادهای که بهطور تصادفی از مجموعه داده آموزشی انتخاب شده
است ،آموزش داده میشود .طبقهبند دوم با نمونههایی آموزش میبیند
که نیمی از این رکوردها توسط طبقهبند اول بهدرستی طبقهبندی
شدهاند و نیم دیگر توسط این طبقهبند به اشتباه طبقهبندی شدهاند.
طبقهبند سوم با نمونههایی آموزش دادهمیشود که طبقهبند اول و دوم
در مورد آنها اختالف نظر دارند.
از جمله مزایای این روش سرعت باال در آموزش سیستم و انتخاب
ویژگیهای برتر در حین آموزش سیستم میباشد [ .]62روش تقویتی
جزو روشهای یادگیری صریح میباشد [.]81 ،2
 -2-2روش کیسه کردن
روش کیسه کردن یکی از سادهترین و در عین حال موفقترین روش
ترکیبی برای بهبود مسئله طبقهبندی است .که معموالً در مورد درخت
تصمیم به کار میرود ،اما در مورد سایر الگوریتمهای طبقهبندی مانند
بیز و  kنزدیکترین همسایه نیز میتواند بهکار برده شود .این روش برای
دادههای با حجم و ابعاد باال بسیار مفید است ،چرا که در این موارد پیدا
کردن یک مدل یا طبقهبند در یک مرحله بهدلیل پیچیدگی باالی مسئله
امکانپذیر نمیباشد.
در این روش ،چندین نسخه از دادگان با حجمی برابر حجم مجموعه
دادگان اولیه ،بهصورت تصادفی و با جایگذاری بیرون کشیده میشود،
حجم هر یک از نمونهها با حجم نمونه اصلی برابر است .چون نمونهگیری
با جایگذاری انجام شده است ،ممکن است بعضی نمونهها چند بار و
بعضی اصالً در نمونهگیری نیایند .هر یک از این مجموعه دادهها برای
آموزش یکیک طبقهبند پایه بهکار میرود .خروجی این طبقهبندها با
رأیگیری بهمنظور دستیابی به یک خروجی نهایی بهکار گرفته میشوند
[ .]63روش کیسه کردن جزو روشهای یادگیری ضمنی میباشد [،2
.]63
 -3-2روش رأیگیری
در روش رأیگیری اظهارنظر هر طبقهبند پایه در مورد طبقه نمونه
ورودی ،بهعنوان یک رأی محسوب میشود و تصمیمگیری نهایی بر
اساس آرای اخذشده از طبقهبندهای مختلف صورت میگیرد .نمونه
ورودی به طبقهای تعلق خواهد گرفت که بیشترین رأی را بیاورد .اگر
طبقهبندهای پایه مستقل از یکدیگر بوده و نرخ بازشناسی صحیح آنها
مستقل از تعداد طبقهها بیش از پنجاه درصد باشد ،آنگاه در روش
رأیگیری با افزایش تعداد طبقهبندها دقت طبقهبندی افزایش مییابد
[ .]84 ،62روشهای رأیدهی جزو روشهای یادگیری ضمنی میباشند
[.]82 ،2

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 4, winter 2017

 /6728مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،7زمستان 6931

از انواع روشهای رأیگیری میتوان به رأیگیری بدون وزن،
رأیگیری مبتنی بر میزان اطمینان ،رأیگیری مبتنی بر رتبه و
رأیگیری وزندار اشاره کرد [ .]83در روشهای رأیگیری بدون وزن،
آراء تمام طبقهبندها از وزن یکسانی برخوردارند یا به عبارتی ضریب وزنی
همه طبقهبندها برابر یک است .معیار برنده شدن در این روشها ،فقط
تعداد آراء کسب شده است .توافق کامل ،رأی اکثریت ،اکثریت مطلق،
ترمیمی و رأی چندمرحلهای ازجمله روشهای رأیگیری بدون وزن
هستند [.]93
در روشهای رأیگیری مبتنی بر اطمینان ،رأیدهنده میزان اعتماد
خود به هر نامزد را بیان میکند .هرچقدر میزان اطمینان رأیدهندگان
به یک نامزد بیشتر باشد ،احتمال برنده شدن او بیشتر است .نامزدی
که بیشترین اطمینان رأیدهندگان را حاصل کند ،انتخاب میشود.
الزمه استفاده از این روش در ترکیب طبقهبندها ،این است که اوالً
طبقهبندها میزان اطمینان خود به طبقهبندی صحیح نمونه را ارائه کنند
و ثانیًا مقدار اطمینان طبقهبندها بهشکل صحیحی نرمالیزه شود [.]96
در روشهای رأیگیری مبتنی بر رتبه ،طبقهبندها فهرست
انتخابهای خود را بهصورت یک لیست مرتب ارائه میکنند ،بهطوریکه
برترین نامزد در ابتدای لیست و بدترین آنها در انتهای آن قرار دارد .در
این حالت نیز ،به نوعی اطمینان طبقهبندها منظور میشود ،ولی مانند
روش قبل به نرمالیزه کردن نیاز نیست .در این روشها ،معموالً میانگین
رتبههای ارائهشده توسط رأیدهنده ،بهعنوان رتبه نهایی آن کاندیدا
منظور شده و کاندیدای با رتبه نهایی باالتر ،بهعنوان کاندیدای برتر
انتخاب میشود [.]83
در روشهای رأیگیری وزندار از معیارهای متفاوتی برای تعیین
وزن تخصیص دادهشده به هر طبقهبند استفاده میشود که متداولترین
آنها استفاده از عملکرد طبقهبند بر روی نمونههای آموزشی (بهعنوان
مثال استفاده از ماتریس سردرگمی) است [.]62
 -4-2روش جنگل تصادفی
جنگل تصادفی از تعدادی درخت تصمیم تشکیل میشود که هر درخت
تصمیم از زیرمجموعهای از دادههای آموزش که بهطور تصادفی انتخاب
شدهاند ،ایجاد میگردد .هر درخت تصمیم در جنگل تصادفی نتیجه خود
برای طبقهبندی را ارائه میدهد و نتیجه نهایی جنگل تصادفی ،نتیجهای
است که اکثر درختها اعالم کردهاند .مزیت جنگل تصادفی در این است
که به پیشپردازش بسیار ناچیزی نیاز دارد .همچنین ،نیازی به انتخاب
متغیرهای مورد نیاز ،در شروع فرایند ایجاد مدل نمیباشد و جنگل
تصادفی خودش متغیرهای مفید را انتخاب میکند [ .]62روش مبتنی
بر درخت تصمیم و جنگل تصادفی جزو روشهای یادگیری ضمنی
میباشند [.]98 ،2

روش ترکیب طبقهبند مبتنی بر . . .

در [ ]97الگوریتم ژنتیک چندهدفه برای انتخاب ویژگی و ایجاد
طبقهبندهای پایه مختلف در ترکیب طبقهبندها بهکار گرفته شده است.
در برخی روشها از الگوریتمهای تکاملی برای تخمین وزنها در روش
ترکیبی میانگین وزنها استفاده میشود [ .]88بهینهسازی ازدحام ذرات
نیز در [ ]91 ،92برای تخمین وزنهای ترکیب طبقهبند مبتنی بر جمع
وزندار بهکار گرفته شده است.
در [ ]87ترکیب خروجی طبقهبندهای پایه مبتنی بر روش
بهینهسازی الگوریتم ژنتیک با در نظر گرفتن معیارهای خطای
طبقهبندی ،پراکندگی و گوناگونی صورت پذیرفته است .در این روش
الگوریتم ژنتیک ،بهینهسازی تکتک معیارها را در برندارد بلکه مجموع
توابع برازندگی را بهعنوان مسئله بهینهسازی در نظر گرفته است .در
ایجاد طبقهبندهای پایه باید توجه داشت که به نوعی گوناگون در خطا
باشند تا ترکیب نتایج آنها باعث بهبود نرخ بازشناسی سیستم مرکب
شود .همچنین علت بهکارگیری دو معیار گوناگونی و پراکندگی در این
روش کاهش میزان خطا و افزایش دقت نرخ بازشناسی الگو میباشد
[.]87
 -6-2روش پشتهسازی
روش پشتهسازی برخالف روشهای کیسه کردن و تقویتی معموالً برای
ترکیب چندین طبقهبند متفاوت مانند درخت تصمیم ،شبکه عصبی
بهکار برده میشود .پشتهسازی از دو مرحله طبقهبندهای پایه در سطح
صفر و طبقهبندی مدل پشتهسازی در سطح یک تشکیل میشود .در
سطح صفر از چندین مدل متفاوت برای یادگیری از مجموعه داده
استفاده میشود .خروجیهای هر یک از مدلها برای ساخت یک
مجموعه داده جدید بهکار برده میشوند .در این مجموعه داده ،هر نمونه
با مقدار واقعی که باید پیشبینی کند ،مرتبط میشود .سپس در سطح
یک ،این مجموعه داده توسط یادگیرنده مدل پشتهسازی برای ایجاد یک
خروجی نهایی بهکار برده میشود .مدل یادگیرنده پشتهسازی
بهکاربردهشده در سطح یک ،سعی میکند از این مجموعه داده یاد بگیرد
که چطور پیشبینیهای مدلهای مختلف را برای بهدست آوردن بهترین
دقت طبقهبندی استفاده کند [ .]62روش پشتهای جزو روشهای
یادگیری ضمنی میباشد [.]94 ،2

 -3روش پیشنهادی ترکیب طبقهبندها مبتنی بر الگوریتم
ژنتیک چندهدفه با معیارهای خطا ،پراکندگی ،گوناگونی و
تراکم
در ترکیب طبقهبندها هر نمونه  aبا برچسب  yمرتبط است .برای
طبقهبندی هر نمونه  aدر  kطبقه ،فرض بر این است که  Nطبقهبند
مختلف )  (h1 , h2 ..., hNوجود دارد و هرکدام از یک بردار ویژگی معین

 -5-2روش ترکیب طبقهبندها مبتنی بر الگوریتم تکاملی

برای نمونه  aاستفاده میکنند .برای نمونه ورودی  ،aطبقهبندها مقادیر

در [ ]99از الگوریتم ژنتیک برای انتخاب بهینه طبقهبندهای پایه برای
ترکیب طبقهبند در کاربرد تشخیص سرطان روده استفاده نموده است.

) X n  hn (aرا تشخیص میدهند .با استفاده از کل طبقهبندها
میتوان  X  [ X 1 ,...X N ]Tرا بهدست آورد .بهعبارتدیگر همانطور
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که در رابطه ( )6نیز دیده میشود نتیجه نهایی از ترکیب خروجی حاصل
از تمام طبقهبندها بهدست میآید.
) H (a)  F(h1 (a),...h N ( a))  F ( x)  f ( x1 ,...x N

()1

همانطور که در بخش دوم دیده شد در زمینه ترکیب طبقهبندها
روشهای گوناگونی مطرح شده است که در این مقاله از ترکیب میانگین
وزندار استفاده میشود و تصمیم نهایی پس از ترکیب خروجی
طبقهبندها بهدست میآید .جمع وزندار خروجی توسط رابطه ()8
محاسبه میشود .که در این رابطه  wnوزن طبقهبند nام را نشان میدهد
و 𝑇] 𝑛𝑤 …  𝑊 = [𝑤1است.
N
H (a)   Wn x n  W T x
n 1

()8
مجموعه داده

M
m 1

  am , ym با  Mنمونه و  Nطبقهبند مختلف را

در نظر بگیرید که  amنمونه mام و  ymبرچسب آن میباشد.
M
m 1

, ym 

 x

m

خروجی طبقهبندهای پایه را برای نمونه mام نشان
T

میدهد که  xmنشاندهنده بردار  xm   x1m , xm2 ..., xmN میباشد.
شکل  6دیاگرام روش پیشنهادی را نشان میدهد .همانطور که
مشاهده میگردد نمونهها به  Nطبقهبند پایه داده شده و خروجی این
طبقهبندها در ترکیبکننده با یکدیگر بهصورت جمع وزندار ترکیب شده
و خروجی نهایی را ایجاد میکنند .در روش پیشنهادی برای تخمین
وزنها از الگوریتم ژنتیک چندهدفه استفاده شده است .در شکل  6از
آوردن جزئیات الگوریتم ژنتیک چندهدفه خودداری شده است و فقط
توابع برازندگی در آن گنجانده شده است .از اینرو چهار تابع برازندگی
خطای طبقهبندی ،گوناگونی ،پراکندگی و تراکم بهکار گرفته شدهاند .هر
یک از این توابع بهطور مجزا در ادامه توضیح داده خواهند شد .همچنین
تنظیمات مربوط به الگوریتم ژنتیک چندهدفه و ساختار داخلی آن در
بخش نتایج توضیح داده میشود.

روش ترکیب طبقهبند مبتنی بر . . .

طبقهبند ترکیبی بر روی یافتن wها تمرکز دارد بهنحویکه کمترین
خطای طبقهبندی را دارا باشد .تابع خطا به فرم رابطه ( )9تعریف میشود.
()9

Serial no. 82

m  ym

T

𝑠𝑠𝑜𝑙𝑓

𝑚=1

مینیممسازی تابع خطا بهعنوان یک مسئله بهینهسازی محسوب
میشود که در این مقاله سعی در کاهش تابع خطای طبقهبندی از یک
مقدار آستانه میشود که در رابطه ( )7نشان داده شده است .در این
رابطه  𝑡1بهعنوان پارامتر کنترلی میباشد.
()7

𝑓𝑙𝑜𝑠𝑠 (𝑤) ≤ 𝑡1

در بیشتر روشهای ترکیب طبقهبندها از همه طبقهبندهای پایه در
ترکیبکننده استفاده میشود .اکثر محققان نشان دادند که ترکیب
چندین طبقهبند از یک طبقهبند دارای عملکرد بهتری میباشد .مزایایی
مانند توانایی برای بهدست آوردن بردار وزن پراکنده W ،و تحت شرایط
مشخص بازیابی پراکندگی  Wمنجر به یادگیری پراکندگی برای
طبقهبندهای چندگانه میشود .بهطور مرسوم ایده پراکندگی بر پایه I0-
 normمحاسبه میشود .در اینجا  ،ǁ𝑤ǁ0بهعنوان تعداد عناصر غیرصفر
در بردار  Wتعریف میشود .معموالً  ǁ𝑤ǁ0برای بهینهسازی بهدلیل اینکه
 Wیک توزیع نمایی دارد مناسب نیست و در اغلب موارد با ǁ𝑤ǁ1
جایگزین میشود .که بهاصطالح پراکندگی  I1-normمعروف میباشد.
درنتیجه وزنهای طبقهبند ،W ،توسط  I1-normیاد گرفته میشوند
[.]92
در روش پیشنهادی برای محاسبه پراکندگی از تابع نرم یک استفاده
میشود که بایستی طبق رابطه ( )2از یک حداقل کمتر شود.
()2

𝑓sparsity (w) = ǁwǁ1 ≤ 𝑡2

که  𝑡2پارامتر کنترلی میباشد .هر چقدر مقدار تابع
کوچکتر باشد نشاندهنده پراکندگی کمتر طبقهها و درنتیجه مقدار
تفکیکپذیری بیشتر مجموعه داده میباشد.
معیار سومی که در روش پیشنهادی بهکار گرفته شده است ،معیار
گوناگونی است .استفاده از طبقهبندهای مختلف خود گوناگونی ایجاد
میکند .برای تخمین گوناگونی از رابطه ( )1استفاده میشود.
)𝑓sparsity (w

()1

شکل  :1بلوکدیاگرام روش پیشنهادی

2



w x

𝑀

1
∑ =
𝑀

1 + 𝑄𝑛1.𝑛2
2

𝑁

∑

𝑁−1

2
∑
)𝑁(𝑁 − 1

= )𝑤( 𝑦𝑡𝑖𝑠𝑟𝑒𝑣𝑖𝑑𝑓

𝑛1 =1 𝑛2 =𝑛1 +1

که  Qمعیار آماری برای نشان دادن میزان گوناگونی میباشد که توسط
 Yuleمعرفی گردید [ .]73هر چقدر  Qکوچکتر باشد طبقهبندها
متنوعتر میباشند 𝑄𝑛1.𝑛2 .میزان گوناگونی را برای دو طبقهبند n1ام و
n2ام نشان میدهد Q .بین  -6و  +6تغییر میکند و برای طبقهبندهای
مستقل ،مقدار مورد انتظار  Q𝑛1 .𝑛2صفر است .طبقهبندهایی که تمایل به
شناسایی تشخیص نمونههای مشابه را بهطور صحیح دارند ،مقدار Q
مثبت را خواهند داشت و آنهایی که بر روی نمونههای متفاوت خطا
ایجاد میکنند  Qمنفی خواهند گرفت Q .از رابطه ( )4محاسبه میشود
[.]93
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()4

𝑁11 𝑁 00 − 𝑁 01 𝑁10
𝑁11 𝑁 00 + 𝑁 01 𝑁10

𝑓𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑟𝑦 (𝑤) ≤ 𝑡3

معیار تراکم بهعنوان معیار چهارم عالوهبر سه معیار خطای
طبقهبندی ،پراکندگی و گوناگونی برای تخمین وزنها در ترکیب
طبقهبندها استفاده میشود .به همین منظور برای باال بردن نرخ صحیح
بازشناسی الگو باید تراکم ماکزیمم شود .رابطه ( )3کوواریانس درون
طبقهای ،𝑠𝑤 ،را نشان میدهد،
𝑛𝑀

()3

𝑁

𝑇) 𝑛𝜇 𝑆𝑤 = ∑ ∑ (𝑥𝑚 − 𝜇𝑛 )(𝑥𝑚 −
𝑛=1 𝑚=1

که 𝑛𝜇 میانگین طبقه nام و 𝑛𝑀 تعداد نمونه طبقه nام میباشد.
بنابراین طبق رابطه ( )63بهجای ماکزیممسازی تراکم ،وارون 𝑤𝑠
بهعنوان معیار تراکم کمینه میشود که بایستی از یک حداقل کمتر باشد.
()63

جدول  :1مشخصات دادگان ]04[ UCI

= 𝑄𝑛1.𝑛2

که  N11تعداد نمونههایی که هر دو طبقهبند  𝑛1و  𝑛2آن را یک تشخیص
دادهاند N00 ،تعداد نمونههایی که هر دو طبقهبند  𝑛1و  𝑛2آن را صفر
تشخیص دادهاند N01 ،تعداد نمونههایی که طبقهبند  𝑛1آن را صفر و
طبقهبند  𝑛2آن را یک تشخیص دادهاند و  N10تعداد نمونههایی که
طبقهبند  𝑛1آن را یک و طبقهبند  𝑛2آن را صفر تشخیص دادهاند را نشان
میدهند.
مقدار گوناگونی در روش پیشنهادی بایستی کاهش یابد و از آستانه
 𝑡3پارامتر کنترلی گوناگونی طبق رابطه ( )2کمتر شود.
()2

روش ترکیب طبقهبند مبتنی بر . . .

𝑓𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 (𝑤) ≤ 𝑡4

که  𝑡4پارامتر کنترلی میباشد .درنهایت هدف اصلی در ترکیب
طبقهبندها در این مقاله تخمین Wها با الگوریتم ژنتیک چندهدفه
بهگونهای است که روابط ( )2( ،)2( ،)7و ( )63برقرار باشند .بهطورکلی
میتوان گفت استفاده از روش پیشنهادی باعث کاهش اثرات مخرب نویز
و نیز افزایش فواصل بین طبقهها میشود .همچنین انتظار میرود روش
پیشنهادی با توجه به تغییر روند تخمین wiها با الگوریتم ژنتیک
چندهدفه و استفاده از معیارهای متنوع نتایج بهتری در آزمایشها
بهدست آورد .در ادامه در بخش چهارم به بیان نتایج آزمایشها پرداخته
میشود.

نام دادگان

تعداد طبقه

تعداد ویژگی

تعداد نمونه

Iris

9

7

623

Cmc

9

3

6749

Diabetes

8

2

412

vowel

66

69

333

glass

4

3

867

Ionosphere

8

97

926

برای ارزیابی روشها از معیارهای نرخ صحیح طبقهبندی و
𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑚 استفاده شده است .معیار دقت 8میزان قابلیت و توانایی یک
مدل را در پیشگویی صحیح برچسب یک طبقه ،مشخص میکند .رابطه
( )66نحوه محاسبه این معیار را نشان میدهد .معیار دقت اساسًا مبتنی
بر دقت پیشبینی طبقه میباشد و بیانگر آن است که به چه میزان
میتوان به خروجی طبقهبند اعتماد کرد.
𝐹−

()66

معیار بازخوانی 9بر اساس رابطه ( )68محاسبه میشود.

Serial no. 82

𝑃𝑇
= 𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅
𝑁𝐹 𝑇𝑃 +

()68

معیار 𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑚  𝐹 −از ترکیب معیارهای دقت و بازخوانی بهدست
میآید و در مواردی استفاده میشود که نتوان اهمیت ویژهای را برای هر
یک از دو معیار دقت و بازخوانی نسبت به یکدیگر قائل شد .در رابطه
( )69نحوه محاسبه این معیار نشان داده شده است.
()69

𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅 ∗ 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃 ∗ 2
𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +

= 𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑚 𝐹 −

نحوه نامگذاری روشهای مورد ارزیابی در جدول  8آورده شده است.
جدول  :2نامگذاری روشها
نام روش
Stacking

توضیحات
روش ترکیب طبقهبند پشتهای []62

Bagging

روش ترکیب طبقهبند کیسه کردن []63

Adaboost

روش ترکیب طبقهبند تقویتی ]76[ Adaboost

MultiClass

روش ترکیب طبقهبند مبتنی بر رأیدهی []78

GAESD

روش ترکیب طبقهبند با بهکارگیری همزمان معیارهای پراکندگی و
گوناگونی []87

MOGAESDD

روش پیشنهادی ترکیب طبقهبند میانگین وزندار مبتنی بر الگوریتم
ژنتیک چندهدفه با معیارهای خطای طبقهبندی ،پراکندگی،
گوناگونی و تراکم

 -4نتایج آزمایشها
در بخش سوم روش پیشنهادی ترکیب طبقهبندها مبتنی بر میانگین
وزندار خروجی طبقهبندهای پایه با الگوریتم ژنتیک چندهدفه مطرح
گردید .در این بخش عملکرد روش پیشنهادی در مقایسه با روشهای
ترکیب طبقهبند کیسه کردن ،رأیگیری ،پشتهای ،تقویتی و روش
ترکیب مبتنی بر الگوریتم ژنتیک [ ]87روی دادگان  UCIبررسی خواهد
شد.
برای آزمایشها ،دادگان  glass ،vowel ،Diabetes ،Cmc ،Irisو
 Ionosphereاز مجموعه دادگان  UCIاستفاده شد که در جدول 6
مشخصات این دادگان نشان داده شده است [.]73

𝑃𝑇
𝑃𝐹 𝑇𝑃 +

= 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃

در آزمایشها انجامگرفته طبقهبندهای پایه برای تمام روشها
یکسان انتخاب شده و همگی آنها شبکه عصبی پرسپترون چندالیه با
تعداد الیه مخفی و تعداد نود در هر الیه متفاوت میباشند .همچنین در
روش پیشنهادی پارامترهای الگوریتم ژنتیک چندهدفه به فرم زیر تنظیم
شدهاند:
 اندازه جمعیت 111 :کروموزوم
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 طول کروموزوم :آرایهای به طول  7از اعداد اعشاری معادل وزن هر
یک از طبقهبندهای پایه
 عملگر جهش :انتخاب تصادفی یک ژن از یک کروموزوم و
مقداردهی مجدد آن ژن بهصورت تصادفی
 عملگر ترکیب :از نوع تکنقطهای
 عملگر انتخاب :از نوع تورنمنت
 معیار خاتمه :درصورتیکه توابع برازندگی بهترین راهحل بعد از یک
تعداد تکرار خاص تغییر محسوسی نداشته باشد.
جدول  9نرخ صحیح طبقهبندی برای روشهای مختلف ترکیب
طبقهبند روی دادگان مختلف در حالت  11( %11درصد دادگان برای
آموزش و  97درصد برای آزمایش استفاده میشوند) را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود روش پیشنهادی نسبت به دیگر روشها
دارای نرخ صحیح طبقهبندی باالتری میباشد.
دقت روش پیشنهادی در دادگان پیچیده نظیر ،diabetes ،vowel
 cmcو  glassبیشتر است که این امر بهدلیل بهکارگیری چهار معیار
خطای طبقهبندی ،پراکندگی ،گوناگونی و تراکم بهطور همزمان در
تخمین وزنهای ترکیب طبقهبندها میباشد .بهعنوان نمونه روش
پیشنهادی نسبت به روش  ]87[ GAESDبرای دادگان  cmcموجب
افزایش  8/12درصدی و برای دادگان  vowelموجب افزایش 2/42
درصدی نرخ صحیح بازشناسی شده است.

روش ترکیب طبقهبند مبتنی بر . . .
جدول  :0مقادیر 𝒆𝒓𝒖𝒔𝒂𝒆𝒎  𝑭 −برای روشهای مختلف ترکیب
طبقهبند روی دادگان مختلف در حالت %66
cmc diabetes vowel glass ionosphere

iris

دادگان \ روش ترکیبی

3/426

3/234 3/822 3/229 3/333 3/262

Stacking

4/848

4/881 3/866 3/123 3/939 4/088

Bagging

3/914

4/881 3/828 3/186 3/932 3/281

Adaboost

4/848

3/377 3/822 3/186 3/114 3/726

MultiClass

4/944

1/444 4/082 4/892 4/810 3/234

GAESD

4/848

1/444 4/088 4/926 4/823 4/603

MOGAESDD

در بین روشهای ترکیب طبقهبندها ،روش پشتهای عملکرد
ضعیفتری نسبت به دیگر روشها داشت و روش کیسه کردن نسبت به
دو روش تقویتی و رأیدهی به نسبت عملکرد بهتری داشته است.
جدول  2نرخ صحیح طبقهبندی برای روشهای مختلف ترکیب
طبقهبند روی دادگان مختلف در حالت اعتبارسنجی متقابل  kدستهای
با  kبرابر  63را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود روش
پیشنهادی نسبت به دیگر روشها در اکثر دادگان دارای نرخ صحیح
باالتری میباشد .همچنین روش کیسه کردن رفتار نزدیکی به روش
پیشنهادی دارد .دقت روش پیشنهادی نسبت به روش ]87[ GAESD
برای دادگان  cmcموجب افزایش  7/92درصدی و برای دادگان glass
موجب افزایش  7/89درصدی نرخ صحیح بازشناسی شده است.

جدول  :3نرخ صحیح طبقهبندی برای روشهای مختلف ترکیب
طبقهبند روی دادگان مختلف در حالت %66

جدول  :0نرخ صحیح طبقهبندی برای روشهای مختلف ترکیب

 iris cmc diabetes vowel glass ionosphereدادگان \ روش ترکیبی
34/11 42/91 68/19 6/82 34/72
64/11
Stacking

طبقهبند روی دادگان مختلف در 10-folds cross validation

71/88

98/19

62/42 62/04

68/02

62/73 62/04

89/44 02/30 73/83

98/19

91/91 61/11

96/11 51/93

98/19

144/44 51/73 80/89 82/83 54/17

GAESD

98/19

144/44 00/39 88/30 89/09 82/22

MOGAESDD

73/83

89/44 48/47

Bagging
Adaboost

33/13

31/33 03/04 86/92 86/16 14/82

Bagging

MultiClass

84/98

32/99 28/82 42/92 37/97 84/09

Adaboost

24/47

31/33 73/22 42/81 39/27 12/43

MultiClass

24/72

86/68 72/24 86/06 37/77 12/11

GAESD

82/42

88/33 03/22 42/12 86/06 82/98

MOGAESDD

جدول  7مقادیر 𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑚  𝐹 −برای روشهای مختلف ترکیب
طبقهبند روی دادگان مختلف را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود روش پیشنهادی نسبت به دیگر روشها دارای مقدار 𝐹 −
𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑚 باالتری میباشد .مشابه با نرخ صحیح طبقهبندی ،مقدار 𝐹 −
𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑚 نیز برای روش پیشنهادی در دادگان پیچیده نظیر ،vowel
 cmc ،diabetesو  glassبیشتر است که این امر بهدلیل بهکارگیری
همزمان معیارهای خطای طبقهبندی ،پراکندگی ،گوناگونی و تراکم در
تخمین وزنهای ترکیب طبقهبندها میباشد .بهعنوان نمونه روش
پیشنهادی نسبت به روش  ]87[ GAESDدر دادگان  cmcباعث افزایش
 ،3/382در دادگان  diabetesباعث افزایش  3/377و برای دادگان vowel
باعث افزایش  3/833در مقدار 𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑚  𝐹 −شده است.

Serial no. 82

 iris cmc diabetes vowel glass ionosphereدادگان \ روش ترکیبی
99/99 93/24 12/63 3/33 97/66
17/63
Stacking

جدول  1مقادیر 𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑚  𝐹 −برای روشهای مختلف ترکیب
طبقهبند روی دادگان مختلف را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود روش پیشنهادی نسبت به دیگر روشها در اکثر دادگان دارای
مقدار 𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑚  𝐹 −باالتری میباشد .دقت روش پیشنهادی در دادگان
پیچیده نظیر  cmc ،diabetes ،vowelو  glassبیشتر است که این امر
بهدلیل بهکارگیری توأمان چهار معیار خطای طبقهبندی ،پراکندگی،
گوناگونی و تراکم بهطور همزمان در تخمین وزنهای ترکیب طبقهبندها
میباشد .بهعنوان نمونه روش پیشنهادی نسبت به روش ]87[ GAESD
برای دادگان  diabetesموجب افزایش  3/648و برای دادگان vowel
موجب افزایش  3/624مقدار 𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑚  𝐹 −شده است.
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 𝑭 برای روشهای مختلف ترکیب− 𝒎𝒆𝒂𝒔𝒖𝒓𝒆  مقادیر:6 جدول
10-folds cross validation طبقهبند روی دادگان مختلف در حالت

دادگان\روش ترکیبی

iris

cmc diabetes vowel glass ionosphere

Stacking

3/931 4/303 3/269

Bagging

4/864 3/841 4/860 4/860 4/609

3/396

Adaboost

//397 3/846 3/133

3/379 3/138

4/833

MultiClass

3/392 3/824 3/166

3/472 3/223

3/237

4/806 3/811

3/442 3/132

3/431

3/322 4/028 4/918 4/860 4/824

4/801

GAESD
MOGAESDD

3/174

3/313 3/842

0.781

 نتیجهگیری-5
 رویکردی جهت بهبود عملکرد طبقهبندی در مسائل،ترکیب طبقهبندها
 برای آنکه ترکیب طبقهبندها مؤثر باشد بایستی.پیچیده میباشد
طبقهبندهای پایه از کارایی قابل قبول برخوردار بوده و با یکدیگر متفاوت
 همچنین قاعده ترکیب مناسب نیز برای ترکیب نتایج آنها بهکار.باشند
 قاعده ترکیب باید بهگونهای انتخاب شود که طبقهبندها نقاط.گرفته شود
 در این مقاله ضمن بررسی اجمالی روشهای.ضعف یکدیگر را بپوشانند
 روش جدیدی برای ترکیب نتایج طبقهبندها پیشنهاد،ترکیب طبقهبندها
 روش ترکیب طبقهبند پیشنهادی مبتنی بر قاعده میانگین وزندار.شد
 که وزنها با الگوریتم ژنتیک.خروجیهای طبقهبندهای پایه میباشد
، گوناگونی،چندهدفه و بهکارگیری همزمان معیارهای خطای طبقهبندی
.پراکندگی و تراکم بهعنوان توابع برازندگی تخمین زده میشوند
روش پیشنهادی با بهکارگیری معیار تراکم درون طبقهای نسبت به
دیگر روشها و استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه جهت بهینهسازی
.هر یک از توابع برازندگی در آزمایشها عملکرد بهتری از خود نشان داد
 این روش در کنار روشهای،جهت ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی
، رأیگیری، تقویتی،متداول ترکیبکننده طبقهبندها مانند کیسه کردن
پشتهای و روش ترکیب طبقهبند مبتنی بر الگوریتم ژنتیک با بهکارگیری
 آزمایشها روی مجموعه.معیارهای پراکندگی و گوناگونی مقایسه شد
𝐹 −  با معیارهای نرخ صحیح طبقهبندی وUCI دادههای استاندارد
𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑚 نشان داد که روش پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به دیگر
.روشها داشت
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