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 این. توزیع احتمالی دادههای آموزشی و تست (دامنههای منبع و هدف) یکسان فرض شده است، در اکثر الگوریتمهای یادگیری ماشین:چکیده
 ایجاد، هدف روشهای تطبیق دامنه. اغلب این فرض برقرار نبوده و موجب کاهش بازدهی مدل میشود،درحالی است که در مسائل دنیای واقعی
 یک روش تطبیقی، در این مقاله.یک مدل تطبیقپذیر بر روی دادههای آموزشی است که دارای عملکرد قابلقبولی بر روی دادههای تست باشد
 دادههای دامنههای منبع و، در مرحله اول.بدون نظارت دومرحلهای با بهرهگیری از روشهای تطبیق خصوصیات و تطبیق مدل پیشنهاد شده است
 نگاشت میشوند و سپس از خوشهبندی مستقل از دامنه،هدف به یک فضای مشترک که دارای حداقل اختالف توزیع حاشیهای و شرطی میباشد
 یک طبقهبند انطباقی با حداقل کردن خطای، در مرحله دوم.برای ایجاد تفکیکپذیری کالسهای مختلف در دامنه منبع بهره گرفته میشود
 بر روی چهار نوع پایگاهداده بصری، روش پیشنهادی.پیشبینی و حداکثر نمودن سازگاری هندسی بین دامنههای منبع و هدف ایجاد میشود
 نشاندهنده بهبود قابلمالحظه از عملکرد روش، نتایج بهدستآمده. مورد ارزیابی قرارگرفته است، آزمایش طراحیشده93 شناختهشده با
.پیشنهادی در مقایسه با جدیدترین روشهای حوزه یادگیری ماشین و یادگیری انتقالی است
. طبقهبند انطباقی، خوشهبندی مستقل از دامنه، نمایش خصوصیات، تطبیق دامنه بصری، یادگیری انتقالی:واژههای کلیدی
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Abstract: In most machine learning algorithms, the distribution of training and test sets (source and target domains, respectively) are
assumed the same. However, this condition is violated in many real world problems and the performance of model degrades as well.
The aim of domain adaptation solution is to build an adaptive model on source data to have acceptable performance on target
domain. In this paper, we propose an unsupervised two-phases approach which benefits from representation and model adaptation
methods. In the first phase, source and target data are projected onto a common subspace on which the marginal and conditional
distribution difference is minimized. Moreover, domain invariant clustering is exploited to discriminate between various classes of
source data. In the second phase, an adaptation classifier is presented to minimize prediction error rate and maximize manifold
adaptability across source and target domains. The proposed approach is evaluated on four visual benchmark datasets according to 36
designed experiments. The obtained results highlight the considerable performance of the proposed approach against other state-ofthe-art machine learning and transfer learning methods.
Keywords: Transfer learning, Visual domain adaptation, Feature representation, Domain invariant clustering, Adaptive classifier.
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- 1مقدمه
یادگیری ماشین ،یکی از شاخههای پرکاربرد در زمینه هوش مصنوعی
است که به ایجاد الگوریتمهایی میپردازد که بر اساس آنها ،سیستمها
توانایی یادگیری داشته باشند .این الگوریتمها به سیستم اجازه استفاده
و یادگیری از دادهها را برای بهبود عملکردهای مختلف میدهند .در
اغلب الگوریتمهای یادگیری ماشین فرض بر این است که دادههای
دامنه آموزشی و دامنه تست از توزیع یکسان تبعیت میکنند.
درحالیکه در مسائل بین دامنهای 1و واقعی ،این شرط برقرار نبوده و
مدل طبقهبند 2ایجاد شده در دامنه آموزشی ،صحت پایینی در
پیشبینی برچسبهای نمونههای دامنه تست خواهد داشت [ .]1برای
نمونه ،فرض کنید دادههای آموزشی مجموعه تصاویر گرفتهشده توسط
یک دوربین گوشی موبایل و دادههای تست ،مجموعهای از تصاویر یک
دوربین دیجیتال حرفهای باشند .در چنین شرایطی ،اختالف موجود
بین تصاویر آموزشی و تست ،از نظر کیفیت ،نور ،شفافیت ،زاویه تصویر
و خصوصیات دیگر ،موجب ایجاد تغییر دامنه 9و کاهش بازدهی مدل
در دامنه تست خواهد شد .برای حل این مشکل ،روش یادگیری
انتقالی 9با هدف ایجاد تطبیق 1بین دامنههای منبع و هدف پیشنهاد
شده است .در یادگیری انتقالی ،با کاهش اختالف توزیع بین دامنه
آموزشی و تست ،مدل طبقهبند با تغییرات دامنهها سازگاری خواهد
یافت.
بهطورکلی ،یادگیری انتقالی یک روش حل مساله در شرایط تغییر
دامنهها است .در این روش ،دانش کسبشده در یک حوزه یا دامنه ،به
یک حوزه یا دامنه مرتبط منتقل میشود تا هزینه یادگیری ،کاهش و
عملکرد الگوریتم یادگیری بهبود یابد .یادگیری انتقالی ،میتواند در دو
1
نوع نیمه نظارتشده 3و بدون نظارت 8بررسی شود .اگر دامنه منبع
شامل دادههای آموزشی و دامنه هدف 4شامل دادههای تست باشد ،در
یادگیری انتقالی نیمه نظارتشده ،تمام دادههای دامنه منبع دارای
برچسب 16میباشند ولی فقط تعداد محدودی از دادههای دامنه هدف،
دارای برچسب بوده که اغلب این دادهها برای ایجاد یک طبقهبند
دقیق ،مناسب نیستند .این درحالی است که اگر تمام دادههای دامنه
منبع دارای برچسب و تمام دادههای دامنه هدف بدون برچسب باشند،
یادگیری انتقالی بدون نظارت است .در بسیاری از کاربردهای دنیای
واقعی ،به دلیل اینکه به تعداد کافی نمونه برچسبدار از دامنه هدف،
در دسترس نبوده و همچنین ،برچسبگذاری دستی آنها بسیار
پرهزینه است ،از یادگیری انتقالی بدون نظارت استفاده میشود.
در سالهای اخیر ،مساله یادگیری انتقالی کاربردهای زیادی در
حوزههای مختلف یادگیری ماشین بهخصوص بینایی ماشین داشته
است .از جمله کاربردهای یادگیری انتقالی در این حوزه ،آنالیز
احساسات ،دستهبندی متون ،تشخیص چهره و تشخیص رویداد
میباشند .در سیستمهای بینایی ماشین ،مشکل اصلی سیستم ،کمبود
داده برچسبدار در دامنههای آموزشی است .در چنین شرایطی ،برای
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ایجاد مدل طبقهبند برای دامنه هدف ،راهحل ،استفاده از دادههای
دامنههای مرتبط است [ .]2ازآنجاییکه نمونههای موجود در دامنههای
مرتبط در شرایط متفاوتی جمعآوری شدهاند و از نظر خصوصیات
تصویر مانند نور ،زاویه تصویر ،کیفیت و پسزمینه باهم متفاوت
میباشند ،سیستم با مشکل تغییر دامنه مواجه خواهد شد .بروز چنین
مشکلی سبب میشود که مدل ایجاد شده بر روی دامنه منبع (همان
دامنه برچسبداری که با دامنه هدف مرتبط است) ،کارایی غیرقابل
قبولی در طبقهبندی نمونههای دامنه هدف داشته باشد .بدین ترتیب،
چالش اصلی ،ایجاد یک طبقهبند دقیق و تطبیقپذیر است که بتواند با
حداقل خطا ،نمونههای دامنه هدف را برچسبگذاری نماید.
اختالف توزیع بین دامنههای منبع و هدف ،شامل اختالف در
توزیع حاشیهای و توزیع شرطی است .درشرایطیکه دامنههای منبع و
هدف دارای مجموعه خصوصیات یکسان باشند ،اختالف در احتمال
وقوع مقادیر هرکدام از این خصوصیات در هر دامنه ،موجب ایجاد
اختالف توزیع حاشیهای بین دامنهها خواهد شد .برای نمونه ،در مورد
دامنههای تصاویر ،دامنههای منبع و هدف دارای خصوصیاتی یکسان
مانند شرایط نور ،کیفیت و پسزمینه میباشند ولی به علت اینکه
احتمال وقوع هرکدام از این خصوصیات در دامنهها متفاوت میباشند،
اختالف حاشیهای بین دامنهها ایجاد و تشدید میشود .توزیع شرطی به
احتمال پیشبینی یک مجموعه برچسب به ازای یک مجموعهداده
ورودی گفته میشود که معادل مفهوم تابع پیشبینی است .اگر دو
دامنه منبع و هدف ،دارای اختالف توزیع شرطی باشند ،تابع پیشبینی
دامنهها باهم متفاوت بوده و مجموعه برچسب متفاوت به ازای دادههای
یکسان از هر دو دامنه ،پیشبینی خواهد شد .در بحث مربوط به
یادگیری انتقالی در سیستمهای بینایی ماشین ،هر دو اختالف توزیع
شرطی و حاشیهای بین دامنهها دارای اهمیت بوده و مساله اصلی،
کاهش همزمان این اختالفها میباشد.
بااینحال کاهش اختالف توزیع بین دامنههای منبع و هدف،
میتواند از طریق ایجاد یک طبقهبند انطباقی نیز انجام شود .در یک
طبقهبند استاندارد ،ابعادی که به عنوان تفکیککننده کالسهای دامنه
منبع انتخاب میشوند ،به علت اختالف در ساختار اصلی دادهها در
دامنههای منبع و هدف ،به درستی نمیتوانند تفکیککننده کالسها
در دامنه هدف نیز باشند؛ بنابراین ،طبقهبند ایجاد شده در دامنه منبع،
دارای عملکرد ضعیفی در دامنه هدف است .یک طبقهبند انطباقی از
طریق کاهش اختالف توزیع دامنههای منبع و هدف ،موجب سازگاری
بیشتر طبقهبند ایجاد شده با ساختار اصلی دامنه هدف میشود.
روش پیشنهادی در این مقاله با عنوان تطبیق دامنههای بصری از
طریق تطبیق خصوصیات و مدل ،)FMM( 11یک روش دومرحلهای با
بهرهگیری از تطبیق خصوصیات و طبقهبندی انطباقی 12است .در
مرحله اول ،سعی شده است با استفاده از تطبیق خصوصیات ،یک
نمایش جدید از دادههای دامنههای منبع و هدف ایجاد شود که در این
نمایش ،توزیع حاشیهای و شرطی دامنههای آموزشی و تست
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تطبیقپذیری دقیقتری باهم داشته باشند .مرحله دوم ،شامل ایجاد
یک طبقهبند انطباقی است که با ایجاد یک مدل انطباقی بر روی
نمایش جدید دادههای منبع و هدف ،سعی دارد خطای پیشبینی را در
دامنه هدف حداقل سازد .این طبقهبند انطباقی ،با در نظر گرفتن
حداکثر میزان انطباق مدل و حفظ حداکثری شکل هندسی دادهها بین
دامنههای منبع و هدف ،مدلی انطباقپذیر در راستای جبران اختالف
توزیع دامنهها ایجاد میکند.
بهطورکلی هرکدام از مراحل روش پیشنهادی شامل فرآیندهایی
جهت ایجاد تطبیق بین دامنههای منبع و هدف میباشند .فرایندهای
مرحله اول را میتوان بهصورت زیر به اختصار بیان کرد )1 :نگاشت
دادههای دامنههای منبع و هدف به بعد پایین 19مبتنی بر نظریه کاهش
بعد اصلی )2 ،]9[ 19کاهش اختالف توزیع حاشیهای بین دامنههای
منبع و هدف در بعد پایین )9 ،کاهش اختالف توزیع شرطی بین
دامنههای منبع و هدف در بعد پایین )9 ،خوشهبندی نمونههای دامنه
منبع براساس برچسب یکسان جهت افزایش کارایی طبقهبندی .افزون
بر این ،فرآیندهای مرحله دوم نیز به شکل زیر اختصار مییابند)1 :
حداقل کردن خطای تجربی تابع پیشبینی در دادههای برچسبدار
دامنه منبع )2 ،حداکثر کردن نرخ سازگاری تابع پیشبینی و ساختار
هندسی دادهها.
کارایی روش پیشنهاد شده در این مقاله ،بر روی پایگاهدادههای
شناختهشده بصری تحت شرایط مختلف موردآزمایش قرار گرفته و
نتایج آنها ،با جدیدترین روشها در حوزه یادگیری انتقالی مقایسه
شده است .نتایج حاصل ،نشاندهنده برتری قابلمالحظه الگوریتم
پیشنهادی نسبت به روشهای شناختهشده در حوزه یادگیری انتقالی
است.
در ادامه ،مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده است .در بخش دوم
مقاله ،مروری بر کارهای پیشین در این حوزه گنجانده شده است .در
بخش سوم ،روش پیشنهادی به تفصیل شرح داده شده است .در بخش
چهارم ،پایگاهدادههای مورد ارزیابی این مقاله با جزئیات معرفی شدهاند.
در بخش پنجم ،نتایج ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی با روشهای
دیگر یادگیری ماشین و یادگیری انتقالی گزارش شده است .در انتها،
مقاله با نتیجهگیری و ارائه پیشنهادهایی برای ادامه کار در آینده به
اتمام رسیده است.

- 2کارهای پیشین
در حوزه یادگیری انتقالی ،روشهای بسیاری پیشنهاد شده است که
تمرکز اصلی آنها ،بر کاهش اختالف توزیع بین دامنههای منبع و
هدف است .بهطورکلی ،روشهای پیشنهاد شده در حوزه یادگیری
انتقالی به سه دسته کلی تقسیم میشوند :روشهای مبتنی بر نمونه،
روشهای مبتنی بر مدل ،روشهای مبتنی بر خصوصیت.
در روشهای مبتنی بر نمونه ،هدف وزندهی مجدد یا انتخاب
نمونههایی از دامنه منبع است که اختالف توزیع بین دامنه منبع و
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دامنه هدف را حداقل نماید [ .]1 ،9در نمایش تنک ،]9[ 11نمونههای
تست بر اساس تعدادی از نمونههای آموزشی که باعث حداقل شدن
خطای بازسازی داده شوند ،نمایش داده میشوند .روش انتخاب
لندمارک [ ،]1ازجمله روشهای مبتنی بر نمونه است که لندمارکها،
به نمونههایی از دامنه منبع گفته میشوند که از نظر توزیع بیشترین
مشابهت را با نمونههای دامنه هدف دارند .در این روش ،از روش
حداکثر اختالف میانگینها )MMD( 13برای محاسبه اختالف توزیع
نمونههای دامنه منبع با نمونههای دامنه هدف بهره گرفته شده است.
سپس ،به نمونههایی از دامنه منبع که دارای کمترین اختالف توزیع با
نمونههای دامنه هدف باشند ،وزن بیشتری اختصاص داده میشود.
مشکل عمده روش انتخاب لندمارک در این است که در انتخاب
لندمارکها ،ممکن است بعضی خصوصیات فقط مختص دامنه منبع یا
هدف باشد که این امر ،در انتخاب لندمارکها در نظر گرفته نمیشود.
در روشهای مبتنی بر مدل ،هدف پیدا کردن یک طبقهبند
انطباقی است که این کار توسط انتقال پارامترهای مدل آموزش داده
شده بر روی دامنه منبع به دامنه هدف ،بدون تغییر فضای خصیصهای
انجام میگیرد [ .]1 ،8 ،3تمرکز اصلی این روشها ،در یادگیری انتقالی
نیمه نظارتشده است [ .]8 ،3یکی از روشهای پیشنهاد شده برای
یادگیری انتقالی بدون نظارت ،روش تنظیم تطبیقی برای یادگیری
انتقالی ]1[ 18است که یک طبقهبند انطباقی توسط کاهش خطای
طبقهبند در دامنه منبع ،افزایش انطباق هندسی دامنهها در فضای
جدید و ایجاد تطبیق در توزیع مشترک بین دامنهها ایجاد میکند.
روشهای مبتنی بر خصوصیت یا تطبیق خصوصیات ،فضای
خصیصهای را برای ایجاد یک نمایش تطبیقپذیر از دامنههای منبع و
هدف تغییر میدهند [ .]4-19سپس در فضای جدید ،یک طبقهبند
استاندارد روی دادههای دامنه منبع ،آموزش داده و به دامنه هدف
اعمال میشود .روشهای مبتنی بر خصوصیت ،به سه دسته کلی
تقسیم میشوند:
 )1روشهایی که بر کاهش اختالف توزیع حاشیهای بین دامنهها
تمرکز دارند [ ]16[ 11TCA .]11 ،16 ،4و  ،]11[ 14GFKنمونههای
شناختهشده از این نوع روشها میباشند .در روش  TCAدر فضای
مشترک بین دامنههای منبع و هدف ،همزمان با کاهش اختالف توزیع
حاشیهای بین دامنههای منبع و هدف ،برای حفظ خصوصیات اصلی
دادههای ورودی ،واریانس دادههای نگاشتشده حداکثر میشود .برای
برقراری این دو شرط ،از مولفههای انتقال 26مشترک بین دامنههای
منبع و هدف که بهطور همزمان ،باعث ایجاد اختالف توزیع بین
دامنهها نشده و ساختار اصلی دادهها را حفظ نمایند ،برای ایجاد
نمایش جدید استفاده میشود.
 ،GFKیکی دیگر از روشهای کاهش اختالف حاشیهای است که
داده های منبع و هدف را به یک زیرفضای جدید که در آن توزیع
دامنههای منبع و هدف به هم نزدیک هستند ،نگاشت داده و مساله را
حل میکند .در این روش ،به دلیل کاهش بعد برای پیدا کردن
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زیرفضای جدید ،داده اصلی به درستی در زیرفضای ایجاد شده نمایش
داده نمیشود.
21
روش  ،]12[ TJMیک روش ترکیبی از روشهای مبتنی بر نمونه
و مبتنی بر خصوصیت است که برای مسائلی که دارای اختالف توزیع
زیادی هستند ،پیشنهاد شده است .در این روش ،ابتدا یک نمایش کم
بعد از دامنههای منبع و هدف ایجاد میشود که در این نمایش جدید،
اختالف توزیع حاشیهای بین دامنههای منبع و هدف کاهش مییابد.
سپس ،به نمونههایی از دامنه منبع که دارای کمترین مشابهت از نظر
توزیع با نمونههای دامنه هدف هستند ،وزن کمتری در ایجاد مدل
طبقهبند اختصاص داده میشود.
 )2روشهایی که بر کاهش اختالف توزیع شرطی بین دامنههای
منبع و هدف تمرکز دارند [ .]19یکی از این روشها در حوزه یادگیری
انتقالی بدون نظارت ،روش تطبیق احتمال شرطی بین دامنهها از
طریق دستهبندی خصوصیات ]19[ 22است .در این روش ،یک دسته از
خصوصیات که بهطور همزمان ،اختالف توزیع بین دامنههای منبع و
هدف را کاهش داده و همچنین ،مشابهت بین دادههای برچسبدار را
افزایش میدهند ،انتخاب میشوند .چالش اصلی در این روش ،محاسبه
اختالف توزیع بین دامنههای منبع و هدف در شرایطی است که
خصوصیات فقط در یکی از دامنههای منبع یا هدف تعریف شده باشند.
 )9روشهایی که بهطور همزمان بر کاهش اختالف توزیع
حاشیهای و شرطی بین دامنهها تمرکز دارند [ .]13 ،11 ،19روشهای
شناختهشده در حوزه یادگیری انتقالی بدون نظارت ]11[ 29JDA ،و
 ]13[ 29VDAمیباشند .در روش  ،JDAیک نمایش کم بعد از
دامنههای منبع و هدف ایجاد میشود که دارای حداقل اختالف توزیع
حاشیهای و شرطی بین دامنهها است .در  ،VDAیک نمایش کم بعد از
دامنههای منبع و هدف ایجاد میشود که در آن ،عالوهبر کاهش
اختالف توزیع حاشیهای و شرطی بین دامنهها ،از روش خوشهبندی
مستقل از دامنه 21نیز برای ایجاد تفکیکپذیری بین کالسهای مختلف
استفاده شده است .خوشهبندی مستقل از دامنه ،با حفظ شکل هندسی
و آماری بین دامنههای منبع و هدف در فضای جدید ،باعث افزایش
صحت طبقهبند در دامنه هدف میشود.
در این مقاله ،برای حل مساله یادگیری انتقالی بدون نظارت ،یک
چهارچوب دومرحلهای با ترکیبی از دو روش مبتنی بر خصوصیت و
مبتنی بر مدل پیشنهاد داده میشود .در مرحله اول ،دادههای دامنه
منبع و دامنه هدف توسط یک روش تطبیق خصوصیات ،به فضای
جدید که در آن اختالف توزیع حاشیهای و شرطی بین دامنههای منبع
و هدف ،بهطور همزمان حداقل شده ،نگاشت میشوند .همچنین ،در
این مرحله از خوشهبندی مستقل از دامنه برای ایجاد تفکیکپذیری
بین کالسهای مختلف در فضای جدید بهره گرفته میشود .سپس در
مرحله دوم ،یک تابع پیشبینی برای طبقهبندی در فضای جدید،
آموزش داده میشود که دو هدف دارد )1 :طبقهبند دارای حداقل
خطای پیشبینی برچسب در دامنه منبع باشد )2 ،تابع پیشبینی با
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تطبیق دامنههای بصری با استفاده از . . .

ساختار هندسی دادهها در فضای جدید ،بیشترین انطباق را داشته
باشد.

- 9روش پیشنهادی
در این بخش ،روش  FMMبرای حل مساله یادگیری انتقالی بدون
نظارت ،با جزئیات بیشتر توضیح داده میشود.
- 1- 9هدف تحقیق
در شکل  ،1مراحل روش پیشنهادی را بهصورت شماتیک نمایش داده
شده است .در روش  ،FMMابتدا یک الگوریتم تکرارشونده ،بر روی هر
دو نمونههای دامنه منبع و دامنه هدف اعمال میشود تا نمایش
تطبیقپذیری از دامنههای منبع و هدف ایجاد شود .این الگوریتم در هر
تکرار ،اختالف نمونههای دامنه منبع در هر کالس را نسبت به میانگین
کالس ،به حداقل میرساند .تکرار الگوریتم باعث میشود یک ناحیه
تصمیم دقیقتری برای هر کالس ایجاد شود .همچنین ،در هر تکرار،
برای کاهش اختالف توزیع حاشیهای بین دامنههای منبع و هدف،
اختالف میانگین نمونههای دامنه هدف با میانگین نمونههای دامنه
منبع ،به حداقل رسیده و همچنین ،بهصورت همزمان ،برای کاهش
اختالف توزیع شرطی بین دامنههای منبع و هدف ،اختالف میانگین
نمونههای دامنه هدف با میانگین نمونههای دامنه منبع در هر کالس
کاهش مییابد .تکرار این عمل موجب افزایش صحت طبقهبند در
پیشبینی برچسبهای نمونههای دامنه هدف میشود.
در مرحله دوم از روش  ،FMMیک طبقهبند انطباقی بر روی هر دو
دادههای دامنههای منبع و هدف ایجاد میشود .طبقهبند انطباقی ،برای
ایجاد یک مدل تطبیقپذیر بین دامنهای ،ابعاد تفکیککننده کالسهای
دامنه منبع را با ساختار نمونههای دامنه هدف سازگار میسازد .این
عمل ،موجب افزایش صحت طبقهبند در پیشبینی برچسب نمونههای
دامنه هدف میشود.
- 2- 9تعریف مساله
در این بخش ابتدا دو مفهوم دامنه 23و وظیفه 28تعریف شده و در ادامه،
بیان مساله مطرح میشود.
دامنه .هر دامنه  Dدارای دو عنصر اصلی است :فضای خصیصهای
 Xو توزیع احتمال حاشیهای ) ، P(xیعنی  . D = X, P  x بدین
ترتیب دو دامنه زمانی متفاوت هستند که یا فضای خصیصهای آنها و
یا توزیع احتمال حاشیهای آنها ،باهم اختالف داشته باشد .برای مثال،
اگر  Xsفضای خصیصهای دامنه منبع (  Xt ،) x s Xsفضای
خصیصهای دامنه هدف )  ( x t Xtو )  Ps (Xsو )  Pt (Xtبه ترتیب،
توزیع احتمال حاشیهای دامنههای منبع و هدف باشند ،دو دامنه وقتی
متفاوت هستند که  Ps  Xs   Pt  Xt و یا . Xs  Xt
وظیفه .برای هر دامنه ،یک وظیفه  Tوجود دارد که شامل مجموعه
برچسبهای  Yو تابع پیشبینی ) f (x
است ،یعنی
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)  Y , f (x

 . Tتابع پیشبینی )  ، f (xمجموعه برچسبهای  Yرا

به ازای مجموعه نمونه ورودی  Xپیشبینی میکند و میتوان آن را

تطبیق دامنههای بصری با استفاده از . . .

در توزیع احتمال شرطی آنها است ،بدین معنی که  Y s Y tیا
) . Ps Y s | x s   Pt (Y t | x t

بهصورت توزیع احتمال شرطی  P Y | x بیان کرد؛ در این صورت ،اگر
دو وظیفه متفاوت باشند ،این اختالف یا در مجموعه برچسب آنها و یا
مرحله اول (تطبیق خصوصیات)

مرحله دوم (تطبیق مدل)

دامنه
منبع

تکرار  nام

تکرار  1ام

تکرار  nام

تکرار  1ام

داده اصلی

دامنه
هدف

داده اصلی

شکل  .1مراحل روش ( FMMنمایش بهتر بهصورت رنگی) .در روش پیشنهادی ،برای پیشبینی برچسبهای نمونههای دامنه هدف ،یک الگوریتم تکرارشونده بر
روی دادههای دامنههای منبع و هدف اعمال میشود .در هر تکرار ،اختالف توزیع حاشیهای و شرطی دامنه هدف با دامنه منبع ،کاهش یافته و خوشهبندی
مستقل از دامنه در دامنه منبع ایجاد میشود .در ادامه ،با اعمال یک طبقهبند انطباقی ،صحت مدل پیشبینی در دامنه هدف افزایش مییابد.

بیان مساله .فرض کنید  n sو  ، ntبه ترتیب ،تعداد نمونههای
دامنه منبع و هدف باشند .در یادگیری انتقالی بدون نظارت ،دادههای
دامنه



s

دادههای

منبع،

برچسبداری

هستند

و

بهصورت

 Ds   x 1, y 1  ,,  x n , y nتعریف میشوند .به همین ترتیب،
s

دادههای دامنه هدف ،دادههای بدون برچسب هستند که بهصورت



 nt

s

 Dt   x n 1,, x nتعریف میشوند .هدف این مقاله ،ارائه یک
s

چهارچوب دومرحلهای جهت کاهش اختالف توزیع حاشیهای و شرطی
بین دامنههای منبع و هدف است .در ادامه ،مدل پیشنهادی با جزئیات
بیشتر بیان شده است.
- 9- 9ایجاد یک نمایش تطبیقپذیر
یک مساله مهم در یادگیری انتقالی ،یافتن یک راهحل برای کاهش
اختالف توزیع بین دامنههای منبع و هدف است .یک روش کاهش
اختالف توزیع بین دامنههای منبع و هدف ،ایجاد یک نمایش مشترک
بین دامنهها است که در نمایش جدید ،بهطور همزمان ،اختالف توزیع
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بین دامنههای منبع و هدف حداقل شده و در کنار آن ،تالش میشود
که ساختار اصلی دادههای ورودی نیز حفظ شود .در سالهای اخیر،
روشهای زیادی برای یادگیری یک نمایش خصیصه تطبیقپذیر در
یادگیری انتقالی ،جهت کاهش اختالف توزیع بین دامنههای منبع و
هدف پیشنهاد شده است که از جمله این روشها ،روشهای مبتنی بر
کاهش بعد میباشند [ .]4 ،9در روشهای کاهش بعد ،دادهها از فضای
اصلی به یک فضای نگاشتشده منتقل میشوند با این شرط که هزینه
بازنگاشت آنها (بازگرداندن آنها به فضای اصلی )21حداقل باشد .از
جمله روشهای شناختهشده در حوزه کاهش بعد ،میتوان به روش
تحلیل اجزای اصلی ( ]9[ )PCAاشاره نمود .در ادامه روش  PCAبا
جزئیات بیشتر معرفی میشود.
- 1- 9- 9کاهش بعد
 ،PCAیک روش انتقال دادهها به یک فضای کم بعد است که ایده
اصلی این روش ،حفظ ساختار اصلی دادهها در فضای جدید میباشد.
بدین ترتیب ،دادهها بر روی اجزای اصلی خود نگاشت میشوند که
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شامل اجزایی است که دارای پخشش (واریانس) باالیی هستند .از بین
اجزای بهدستآمده ،اجزایی که دارای حداکثر واریانس باشند ،به عنوان
اجزای اصلی جهت نگاشت دادهها به فضای کم بعد استفاده میشوند.

تطبیق دامنههای بصری با استفاده از . . .

2

1
باشند ،تابع مرکزیت  ، Hبهصورت 11 T
ns  nt



 nt

s

 H = I nتعریف

میشود که  Iماتریس همانی (  ) I n  n R ns  nt ns nt و  ، 1بردار
t

s

ستونی از یکها میباشد .کوواریانس دادهها در فضای اصلی ،با
بهرهگیری از تابع مرکزیت ،برابر با  XHXTاست که بیانگر اختالف
دادهها از میانگین کل نمونهها بوده و استفاده از تابع مرکزیت مانع از
پراکندگی داده میشود.
هدف  ،PCAپیدا کردن یک ماتریس نگاشت وارونپذیر
 A R m kاست که بتواند نمونهها را ،از یک فضای اصلی  mبعدی
به فضای نگاشتشده  kبعدی (  ) k  mبا حداکثر واریانس انتقال
دهد .تابع بهینهسازی  PCAبهصورت رابطه ( )1بیان میشود.
tr  AT XHXT A 

()1

max

AT A=I

j  ns 1

- 2- 9- 9کاهش بعد در راستای کاهش اختالف توزیع حاشیهای باین
دامنهها
باوجود اینکه  ،PCAدادهها را به یک فضای کم بعد منتقل میکند،
ولی تغییر چندانی در اختالف توزیع بین دامنههای منبع و هدف در
فضای جدید ایجاد نمیشود؛ بنابراین یک مساله مهم ،کاهش اختالف
توزیع بین دامنههای منبع و هدف در فضای کم بعد است که این
اختالف توزیع شامل اختالف توزیع حاشیهای و شرطی است .برای
محاسبه اختالف توزیعهای شرطی و حاشیهای بین دامنههای منبع و
هدف در فضای جدید ،از روش  MMDاستفاده میشود .این روش ،یک
روش غیر پارامتری برای محاسبه اختالف توزیع بین دامنهها در مسائل
با ابعاد باال (مانند مسائل بینایی ماشین) است.
در روش  MMDبرای محاسبه اختالف توزیع دامنهها ،دادههای
دامنه منبع و هدف به فضای هیلبرت 24نگاشت میشوند .برای محاسبه
اختالف توزیع حاشیهای بین دامنهها در فضای اصلی ،با استفاده از
روش  ،MMDاز اختالف بین میانگین نمونههای دامنه منبع و هدف در
فضای هیلبرت استفاده میشود .بدین ترتیب ،اگر  Aتابع نگاشت به
فضای جدید در نظر گرفته شود ،اختالف توزیع حاشیهای دامنههای
منبع و هدف بهصورت رابطه ( )2تعریف میشود [.]11 ،19 ،4
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i 1

ماتریس  ، M 0ماتریس  MMDاست .اگر  x i , x j XSباشد،
1
1
 ،  M0 ij اگر  x i , x j Xtباشد،
nt nt
ns ns

1
صورت،
n s nt

  M0 ij و در غیر این

  M0 ij است.

- 9- 9- 9کاهش بعد در راستای کاهش اختالف توزیاع شارطی باین
دامنهها
در شرایطی که اختالف توزیع بین دامنههای منبع و هدف زیاد باشد،
برای بهبود عملکرد مدل یادگیری ،تنها کاهش اختالف توزیع
حاشیهای کافی نبوده و برای تطبیقپذیری بیشتر مدل ،اختالف توزیع
شرطی بین دامنهها نیز باید حداقل شود [ .]13برای محاسبه اختالف
توزیع شرطی با بهرهگیری از روش  ،MMDمجموع اختالف میانگین
نمونههای هر کالس در دامنههای منبع و هدف ،بهصورت زیر محاسبه
خواهد شد.
2
T

A xj

()9



x j Xct

1
c A x i  nc
x i Xs
t
T

1
Cnd  Xs , Xt   c
ns

 tr  A XMc X A 
T

اضافه میشود ،tr .نشاندهنده حاصل جمع عناصر قطر اصلی ماتریس
است.

AT x i 

 tr  AT XM 0 XT A 

که  AT XHXT Aکوواریانس نمونهها در فضای جدید بوده و عبارت
 ، AAT = Iبرای برقراری شرط وارونپذیری تابع نگاشت به رابطه ()1



AT x j

()2

اگر )  ، X = [Xs ;Xt ]  R m *(ns ntکل دادههای ورودی با  mبعد در
فضای اصلی و  Xsو  ، Xtبه ترتیب دادههای دامنه منبع و هدف

ns  nt

1
nt

ns

1
ns

Mrg  Xs , Xt  

T

که  Xcsو  ، Xctبه ترتیب ،دادههای دامنه منبع و دامنه هدف در کالس
 cو  n scو  ، ntcبه ترتیب ،تعداد نمونههای دامنه منبع و دامنه هدف در
1
کالس  cمیباشند .اگر  x i , x j Xcsباشد،
n n sc
c
s

 x i , x j Xctباشد ،آنگاه
1
c c
n s nt

1
 c c
nt nt

  Mc ij و اگر

  Mc ijو در غیر این صورت،

  Mc ij است.

مشکل اصلی در محاسبه اختالف توزیع شرطی بین دامنههای
منبع و هدف در یادگیری انتقالی بدون نظارت ،عدم وجود داده
برچسبدار در دامنه هدف میباشد .راهحل این مشکل ،استفاده از یک
طبقهبند استاندارد برای پیشبینی برچسب برای دادههای دامنه هدف
است .این طبقهبند استاندارد بر روی دامنه منبع ایجاد و برای
پیشبینی برچسبهای دادههای بدون برچسب دامنه هدف استفاد
میشود .به علت وجود اختالف توزیع بین دامنههای هدف و منبع ،این
برچسبها در ابتدای کار ،به احتمال زیاد نادرست هستند .به همین
دلیل ،برای افزایش صحت طبقهبند استاندارد در پیشبینی برچسب
برای دادههای دامنه هدف ،الگوریتم پیشنهادی در مقاله بهصورت
تکرارشونده خواهد بود تا تطبیقپذیری بین توزیعهای شرطی دامنهها
در فضای جدید با صحت بیشتری انجام پذیرد.
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- 9- 9- 9خوشهبندی مستقل از دامنه
در بخشهای قبل ،چگونگی کاهش اختالف توزیع حاشیهای و شرطی
بین دامنههای منبع و هدف در فضای کم بعد ،توضیح داده شد .با
وجود کاهش اختالف توزیع بین دامنهها ،به علت اینکه نمونههای
دامنه منبع در کالسهای مختلف از نظر خصوصیات اصلی (برای نمونه
خصوصیات هندسی و آماری) باهم اختالف دارند ،ناحیه تصمیمگیری
برای هر کالس در دامنه منبع به خوبی تفکیک نشده و مدل یادگیری
ایجاد شده در دامنه منبع ،صحت باالیی در پیشبینی دادههای بدون
برچسب دامنه هدف نخواهد داشت [.]18
برای حل این مشکل ،نمونههای با برچسب یکسان در دامنه منبع،
در یک خوشه قرار داده میشوند .برای افزایش صحت مدل طبقهبند،
در هر کدام از این خوشهها ،فاصله نمونهها از میانگین نمونهها محاسبه
و به حداقل خواهد رسید .این عمل از یکسو ،باعث حداقل شدن
فاصله نمونههای هر کالس از مراکز درون کالسی (حداکثر شدن
واریانس هر کالس) و از سوی دیگر ،باعث حداکثر شدن فاصله مراکز
بین کالسی از هم و افزایش تفکیکپذیری بین کالسها میشود.
اگر فاصله نمونههای دامنه منبع از میانگین نمونهها در هر کالس
در فضای اصلی بهصورت   c   x i   c 
T

i

  x

c C x i Xcs

 S در نظر

گرفته شود که  نشاندهنده میانگین نمونههای کالس  cاست ،این
فاصله در فضای جدید بهصورت رابطه ( )9تعریف خواهد شد.
c

)DIC (Xs , c )  tr (AT SA

() 9

هدف خوشهبندی مستقل از دامنه ،پیدا کردن تابع
بهصورتی است که در فضای جدید رابطه ( )9حداقل شود.

نگاشت A

- 1- 9- 9مساله بهینهسازی
مرحله اول از روش تطبیق خصوصیات و مدل ،ایجاد یک نمایش
تطبیقپذیر از دامنههای منبع و هدف است .در نمایش جدید ،بهصورت
همزمان ،اختالف توزیع حاشیهای و شرطی بین دامنهها حداقل شده و
از روش خوشهبندی مستقل از دامنه ،برای بهبود صحت مدل طبقهبند
در پیشبینی برچسبها استفاده شده است .بدین ترتیب ،با ترکیب
رابطههای ( )1تا ( ،)9تابع هدف برای مرحله اول ،بهصورت رابطه ()1
تعریف میشود.
() 1

2
F

(XMc XT + S)A)   A

C

tr (A

T

c 0

minT

T

A XHX A=I

که  ، ضریب تناسب و عبارت دوم ،نرم فرابینیوس 96تابع نگاشت
میباشد .برای حل راحتتر تابع هدف ،به جای محاسبه اختالف توزیع
بین دامنهها در فضای کم بعد ،از توزیع دامنهها در فضای کرنلی
استفاده میشود .تابع نگاشت  بهصورت )  : X   (Xدر نظر
گرفته میشود که دادهها را به فضای هیلبرت نگاشت میدهد .میتوان
A

 Vرا بهصورت ) A = VT (Xتعریف کرد که  V  R (ns nt )*kاست .با
تعریف تابع کرنل بهصورت )) k ( g (x i ), g (x j ))  φ( g (x i ))T φ( g (x j
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و استفاده از تئوری رپرزنتر ،91تابع هدف مرحله اول به شکل رابطه ()3
بازنویسی میشود.
2

()3

F

(KMc KT + S)V)   V

C

tr (V

T

c 0

min

VT KHKT V=I

هدف اصلی در این مرحله ،پیدا کردن تابع نگاشت  Vبهصورتی
است که اختالف توزیع حاشیهای و شرطی بین دامنههای منبع و هدف
با حفظ ساختار داده اصلی (تعریف شده در رابطه ( ))3حداقل شود.
- 9- 9ایجاد یک طبقهبند انطباقی
در بسیاری از موارد ،تنها حداقل کردن اختالف توزیع بین دامنههای
منبع و هدف ،برای ایجاد یک طبقهبند دارای صحت باال در پیشبینی
دادههای بدون برچسب کافی نیست .در این شرایط ،حتی با ایجاد
تفکیک بین کالسهای دامنه منبع نیز ،نمیتوان یک طبقهبند
تطبیقپذیر ایجاد کرد ،زیرا ابعاد تفکیککننده دامنه منبع و دامنه
هدف نسبت به هم اختالف قابلتوجهی دارند .بهبیاندیگر ،ابعاد
تفکیککننده ایجاد شده توسط طبقهبند در دامنه منبع ،به دلیل عدم
سازگاری ساختار دادههای دامنه منبع و دامنه هدف ،دارای خطای
زیادی در ایجاد تفکیک در دامنه هدف میباشند .بدین ترتیب ،در
مرحله دوم ،هدف ایجاد یک طبقهبند انطباقی ،برای افزایش
تطبیقپذیری دامنههای منبع و هدف است که دارای حداقل خطای
پیشبینی برچسب باشد .طبقهبند انطباقی ،با ایجاد سازگاری با ساختار
هندسی دادههای دامنه منبع و هدف در فضای جدید ،باعث افزایش
تطبیقپذیری ابعاد تفکیککننده بین دامنههای منبع و هدف میشود.
دادههای بدون برچسب دامنه هدف ،ساختار هندسی دامنه هدف را به
خوبی نشان میدهند ،بنابراین طبقهبند انطباقی ،با بهرهگیری از
دادههای برچسبدار دامنه منبع و دادههای بدون برچسب دامنه هدف
بهصورت همزمان ،باعث تطبیق بهتر طبقهبند با اختالف بین دامنهها
میشود .در ادامه ،طبقهبند انطباقی با جزئیات بیشتری معرفی میشود.
- 1- 9- 9یادگیری براساس حداقل کردن ریسک تجربی

92

برای ایجاد طبقهبند انطباقی ،در ابتدا ،یک طبقهبند استاندارد  fروی
دامنه منبع برای پیشبینی دادههای بدون برچسب دامنه هدف ایجاد
میشود .این طبقهبند ،باید دارای حداقل خطای پیشبینی در دامنه
منبع باشد .اگر  gتابع نگاشت به نمایش جدید باشد ، l ،تابع خطا 99ی
پیشبینی طبقهبند انطباقی در دامنه منبع بوده و به شکل رابطه ()8
تعریف میشود.
()8

2





 f g x i 

   R y
ns  nt

i

ii

i 1

 

l f g x i  , y i 

که  ، Rیک ماتریس قطری است و اگر  ، x iیک نمونه از دامنه منبع
باشد Rii  1 ،میباشد و در غیر این صورت Rii  0 ،است .رابطه
( ،)8نشاندهنده مجموع مربع خطای برچسب اصلی و برچسب
پیشبینی شده توسط تابع پیشبینی در دادههای دامنه منبع میباشد.
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2
که  ، Uیک مجموعه از طبقهبندها و  fنرم مربع  fدر   ، Uو 

- 2- 9- 9یادگیری براساس حفظ ساختار داده
برای ایجاد سازگاری بین طبقهبند انطباقی و ساختار هندسی دادهها در
فضای جدید ،از تعریف فرض منیفلد 99استفاده میشود .براساس فرض
منیفلد ،اگر دو نمونه از نظر هندسی در توزیع حاشیهای دامنههای
منبع و هدف ،دارای اختالف کمی با یکدیگر باشند ،توزیع شرطی دو
نمونه (برچسبهای دو نمونه) نیز دارای اختالف کمی با یکدیگر
میباشد []11؛ بنابراین میتوان از ساختار دادههای دامنههای منبع و
هدف در توزیع حاشیهای ،برای ایجاد یک طبقهبند تطبیقپذیر بین
دامنهها استفاده کرد.
برای محاسبه فاصله بین نمونهها ،در ابتدا دادهها توسط گراف
نزدیکترین همسایه 91که دارای  ns  ntرأس است ،مدل میشوند .هر
رأس ،مربوط به یک داده از مجموعهدادههای دامنههای منبع و هدف
است .برای هر داده p ،نزدیکترین همسایه پیدا شده و به یکدیگر
متصل میشوند .ماتریس  ، Wبرای محاسبه وزن ارتباطی بین هر دو

98

پارامترهای نسبت و  ، M fمحاسبهکننده عدم سازگاری بین تابع
پیشبینی و توزیع بین دامنههای منبع و هدف است.
برای حل راحتتر رابطه ( )12میتوان از تعریف کرنل استفاده
کرد .تابع پیشبینی  fبهصورت  f  g  x i   w T   g  x i تعریف
میشود که  wپارامترهای طبقهبندی و  ، تابع نگاشتی است که
دادهها را از فضای جدید به فضای هیلبرت نگاشت میدهد .با تعریف
تابع کرنل  kبهصورت ))  k (g (x i ), g (x j ))  φ(g (x i ))T φ(g (x jو
استفاده از تئوری رپرزنتر ،تابع پیشبینی به شکل رابطه ( )19تعریف
میشود [.]26
ns  nt

)) i k ( g (x i ), g (x

i 1

()19

در پایان تابع هدف طبقهبندی انطباقی (رابطه ( ))12به شکل
رابطه ( )19بازنویسی میشود.
 T 

نمونه  x iو  x jمتصل به هم در گراف ،به شکل رابطه ( )1تعریف
()19

میشود.
( x i  x j )2

()1





Wij  e

تابع  M fبرای ایجاد حداکثر سازگاری بین طبقهبند  fو توزیع
هندسی دامنههای منبع و هدف   Ps ,Pt به شکل رابطه ( )4تعریف
میشود.
)  f (x j )  Wij

ns  nt

2

i

  f (x

i , j 1

()4

ns  nt

) )Lijf (x j )f (x j

M f  Ps ,Pt  

i

 f (x



که  ، Lماتریس الپالسین نرمال شده است .اگر  Dیک ماتریس
قطری بوده و به شکل رابطه ( )16تعریف شود.
ns  nt

W

ij

Dii 

j 1

هر عنصر  Diiنشانگر وزن ارتباطی رأس  iبا تمام رئوس است .بدین
ترتیب  ، L = D - Wماتریس الپالسین 93نرمال نشده است که هر
عنصر قطری  Liiدر ماتریس ،وزن ارتباطی رأس  iرا با تمام رئوس به
جز خودش نشان میدهد .شکل نرمال شده ماتریس الپالسین به شکل
رابطه ( )11تعریف میشود [.]14
()11

1

-1

L = I - D 2 WD 2

درنهایت ،مساله بهینهسازی برای مرحله دوم روش پیشنهادی به
شکل رابطه ( )12ایجاد میشود.
ns

()12
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tr T KLK  T K

Y

R ns nt

R ns

  argmin

 argmin

بعد از مشتقگیری از معادله باال ،پارامترهای طبقهبندی  به
شکل رابطه ( )11تعریف میشوند.
()11

T

1

RY





   I   R   L K

پس از به دست آوردن پارامترهای طبقهبندی ،تابع پیشبینی
براساس معادله ( )12ساخته شده و برای پیشبینی دادههای بدون
برچسب دامنه هدف استفاده میشود.
 - 1- 9تحلیل زمان اجرا

i , j 1

()16

f ( g (x )) 

min l (f ( g (x i )), y i )   f 2   M f  Ps ,Pt 
i 1

f U

در این بخش پیچیدگی زمانی روش  FMMکه دارای یک الگوریتم
دومرحلهای است ،مورد بررسی قرار میگیرد .اگر  ، mتعداد ابعاد اصلی
دادهها در دامنههای منبع و هدف و  Cتعداد کل کالسها باشد،
پیچیدگی زمانی در مرحله اول (رابطه ( ))3به شرح زیر است :محاسبه
ماتریس  M 0در زمان )  ، O ((ns  nt )2محاسبه ماتریس  K ، Hو ، I
با پیچیدگی )  ، O ((ns  nt )2محاسبه ماتریس  ، Sبا پیچیدگی
)  ، O (ns * mپیشبینی برچسبهای دامنه هدف در زمان
)  O ((ns  nt ) * mو بهروزرسانی ماتریس  Mcدر هر تکرار ،با
پیچیدگی )  O (C (ns  nt )2انجام میگیرد .همچنین ،حل رابطه بهینه
مرحله اول (رابطه ( ))3توسط روش تجزیه مقادیر ویژه ،91پیچیدگی
زمانی )  O (m 2دارد .بهطورکلی ،پیچیدگی زمانی مرحله اول بهصورت
)  O ((ns  nt )2  (ns  nt ) * m  m 2محاسبه میشود.
در مرحله دوم (رابطه ( ،))12محاسبه ماتریسهای  Kو  Lدارای
پیچیدگی زمانی )  O ((ns  nt )2بوده و محاسبه پارامترهای طبقهبند
انطباقی (رابطه ( ))12دارای پیچیدگی زمانی )  O ((ns  nt )2است؛
بنابراین ،پیچیدگی زمانی مرحله دوم )  O ((ns  nt )2میباشد.
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بهطورکلی ،با توجه به اینکه  ns  nt mاست ،پیچیدگی
زمانی روش  FMMبهصورت رابطه ( )13تعریف میشود.
(
) T  O (C (ns  nt )2
)13

- 9تنظیمات اولیه محیط آزمایش
در این بخش ،آزمایشهای انجام گرفته برای ارزیابی روش پیشنهادی
بهتفصیل بیان میشود.
- 1- 9معرفی مجموعهدادهها
کارایی روش پیشنهاد شده در این مقاله ،بر روی چهار نوع پایگاهداده
مختلف ارزیابی شده است )1 :آفیس و کالتک )2 ،اعداد ( USPSو
 )9 ،)MNISTکویل )9 ،چهره (پای).
پایگاه داده آفیس [ ،]21شامل مجموعه تصاویر از اشیای مختلف
است که از  9دامنه آمازون ( ،)Aوبکم ( )Wو  )D( DSLRجمعآوری
شده است که تصاویر از نظر کیفیت ،روشنایی ،رنگ و نوع زمینه باهم
متفاوت هستند .دامنه آمازون ،متشکل از تصاویر اشیای دانلود شده از
سایتهای تجاری (برای نمونه  )amazon.comاست که این تصاویر با
زمینه سفید بوده و اشیا در مرکز آنها قرار گرفته و در شرایط
نورپردازی استودیو تصویربرداری شدهاند .دامنه وبکم ،شامل تصاویر
اشیا با وضوح پایین ،گرفتهشده توسط دوربین وب و دامنه ،DSLR
شامل تصاویر اشیا با وضوح باال ،گرفتهشده توسط دوربینهای
دیجیتالی حرفهای هستند .در دامنههای آفیس ،ابتدا خصوصیات توسط
روش استخراج خصیصه ]21[ SURF 94بهدستآمده و سپس این
خصوصیات ،در هیستوگرام  166خانهای با کدبوک96های محاسبهشده،
توسط اعمال روش  k-meansبر روی نمونههای دامنه آمازون،
مقداردهی شده و مورد استفاده قرار میگیرند .کالتک ،]22[ )C( 213
پایگاهداده استاندارد برای تشخیص اشیا و شامل  96368تصویر و 213
کالس از تصاویر است .در دامنههای پایگاهداده آفیس و دامنه کالتک،
 12آزمایش طراحی شده است که از  16کالس مشترک بین پایگاهداده
آفیس و پایگاهداده کالتک استفاد میکنند .در هر یک از آزمایشهای
طراحی شده ،یکی از مجموعهدادهها (برای مثال وبکم) ،به عنوان دامنه
منبع و یکی دیگر از مجموعهدادهها (برای مثال آمازون) ،به عنوان
دامنه هدف انتخاب میشوند.
پایگاهداده اعداد شامل دو دامنه  ]29[ USPSو ]29[ MNIST
است .دامنه  ،USPSشامل اعداد دستنویس اسکنشده از نامههای
اداره پست آمریکا در اندازههای  13*13پیکسلی است که  8231داده
آموزشی و  2668داده تست دارد .دامنه  ،MNISTشامل اعداد
دستنویس جمعآوری شده از دانشآموزان دبیرستانی آمریکا و
کارمندان سازمانهای مالیاتی آمریکا در اندازه  21*21پیکسلی است
که  36666داده آموزشی و  16666داده تست دارد .برای اینکه دو
دامنه در شرایط یکسان مورد آزمایش قرار بگیرند ،دامنه
 )M_U( MNIST_vs_USPSایجاد شده است که بهصورت تصادفی،
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 2666نمونه از دادههای دامنه  MNISTرا به عنوان دادههای آموزشی
و  1166نمونه از دادههای دامنه  USPSرا به عنوان دادههای تست
شامل میشود .بهطور مشابه ،دامنه  ،)U_M( USPS_vs_MNISTبا
جابجایی نمونههای آموزشی و تست دامنه  ،MNIST_vs_USPSایجاد
شده است .در هر دو پایگاهداده ایجاد شده ،نمونههای آموزشی و تست
به اندازههای  13*13پیکسلی تغییر کرده است و بهصورت بردارهای
خصیصه کدشده توسط پیکسلهای سیاه و سفید (تصاویر سیاه سفید)،
نمایش داده میشوند.
پایگاهداده کویل [ ،]21شامل  1996تصویر سیاه و سفید از 26
شی با زمینه سیاه در زاویههای مختلف است که هر تصویر در اندازه
 92*92پیکسلی نمایش داده میشود .تصاویر با اختالف  1درجهای
نسبت به همدیگر تصویربرداری شدهاند و بدین ترتیب 82 ،تصویر در
 936درجه جمعآوری شده است .پایگاهداده کویل ،شامل دو دامنه
کویل  1و کویل  2است که کویل  ،1مجموعه تصاویر اشیا گرفتهشده
در زاویههای [ ]6 ،11و [( ]116 ،231ربع اول و سوم) و کویل ،2
مجموعه تصاویر اشیا گرفتهشده در زاویههای [ ]46 ،181و [،911
( ]286ربع دوم و چهارم) هستند .بدین ترتیب ،وجود اختالف توزیع
بین دامنههای کویل  1و کویل  ،2مشهود است .دامنه
 )C1_C2( COIL1_vs_COIL2که  826نمونه از دامنه کویل  1را به
عنوان داده آموزشی و  826نمونه از دامنه کویل  2را به عنوان داده
تست شامل شده است ،به عنوان آزمایش اول از پایگاهداده کویل در
نظر گرفته میشود .بهطور مشابه ،دامنه COIL2_vs_COIL1
( ،)C2_C1با جابجایی نمونههای آموزشی و تست دامنه
 COIL1_vs_COIL2ایجاد شده و به عنوان آزمایش دوم در نظر گرفته
میشود.
پایگاهداده پای [ ،]23پایگاهداده شناختهشدهای در زمینه تشخیص
چهره است .این پایگاهداده ،شامل  91931تصویر از  31شخص مختلف
در اندازههای  92*92پیکسلی و در شرایط روشنایی و حالت
تصویربرداری مختلف میباشد 1 .دامنه در این پایگاه داده وجود دارد
که هرکدام مربوط به یک حالت تصویربرداری است :پای ( 1حالت
چپ) ( ،)P1پای ( 2حالت باال) ( ،)P2پای ( 9حالت پایین) ( ،)P3پای
( 9حالت روبرو) ( ،)P4پای ( 1حالت راست) ( .)P5در این دامنهها،
تصاویر در شرایط مختلف گرفته شده و بنابراین اختالف توزیع بین هر
دو دامنه وجود دارد .در این پایگاهداده ،آزمایش بر روی  26مجموعه
بین دامنهای مختلف طراحی شده است که ازبین  1دامنه ،دو دامنه
مختلف به عنوان دامنههای منبع و هدف انتخاب میشوند .بهطورکلی،
کارایی الگوریتم پیشنهادی بر روی  93مجموعه تصاویر بین دامنهای
مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است که در بخش بعدی گزارش
میشود.
- 2- 9ارزیابی الگوریتمها
روشهایی که الگوریتم  FMMبا آنها مقایسه شده است ،عبارتند از:
طبقهبند نزدیکترین همسایه ( ،)NNتحلیل اجزای اصلی (،]9[ )PCA
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 .]13[ VDA ،]11[ JDA ،]12[ TJM ،]11[ GFK ،]16[ TCAبه
دلیل اینکه تمامی این روشها ،روشهای کاهش بعد میباشند ،از
طبقهبند استاندارد نزدیکترین همسایه ( )NNبرای ایجاد یک طبقهبند
بر روی دادههای دامنه منبع جهت پیشبینی برچسب دادههای دامنه
هدف ،استفاده کردهاند .دلیل دیگر استفاده از طبقهبند  NNدر
الگوریتمهای مورد مقایسه ،عدم نیاز به تنظیم پارامترهای اعتبارسنجی
متقابل 91است .طبقهبند نزدیکترین همسایه ،در ابتدا فاصله اقلیدسی
بین هر نمونه از دامنه هدف را نسبت به نمونههای دامنه منبع محاسبه
میکند ،سپس ،با توجه به اینکه درجه همسایگی یک در نظر گرفته
شده است ،برچسب نزدیکترین نمونه از دامنه منبع ،به عنوان برچسب
هر نمونه از دامنه هدف اختصاص داده میشود [ .]28عملکرد روش
پیشنهادی  ،FMMبا بهترین نتایج گزارششده از الگوریتمهای مورد
مقایسه ،مورد ارزیابی قرار گرفته است.
- 9- 9مفروضات پیادهسازی
برای مقایسه روش پیشنهادی با الگوریتمهای شناختهشده در حوزه
یادگیری انتقالی ،صحت طبقهبند بر روی دادههای دامنه هدف محاسبه
میشود .این صحت توسط محاسبه خطای پیشبینی در دامنه هدف
بهصورت رابطه ( )18تعریف میشود.
(x )  y (x )

()18

x : x  Dt  f
nt

Accuracy 

که  Dtدامنه هدف f (x ) ،تابع پیشبینی بهدستآمدهy (x ) ،

برچسب واقعی داده و  ntتعداد دادههای دامنه هدف میباشد .در روش
پیشنهادی  9پارامتر مختلف وجود دارد :  )1 :پارامتر نسبت در رابطه
( : k )2 ،)3تعداد ابعاد فضای جدید :  )9 ،پارامتر نسبت در رابطه
( :  )9 ،)12پارامتر نسبت در رابطه ( .)12روش  FMMبا مقادیر
مختلف پارامترها در  93پایگاهداده مورد آزمایش قرار گرفته است.
مقدار بهینه پارامترها برای پایگاهدادههای مختلف در جدول  1نشان
داده شده است .همچنین ،تعداد بهینه تکرار الگوریتم در مرحله اول،
 16در نظر گرفته شده و پارامتر ( pتعداد نزدیکترین همسایه هر
نمونه در گراف همسایگی) برای تمام پایگاهدادهها از بین تعداد [،39
 ،]2تعداد بهینه  1بهدستآمده است .بهعالوه ،پیادهسازی روش
پیشنهادی  ،FMMتوسط نرم افزار  Matlabانجام گرفته است.
جدول  .1مقدار بهینه پارامترها برای  9پایگاهداده بصری
آفیس و کالتک

اعداد

کویل

پای

k

26

126

26

136




6/1

1

6/61

6/61

6/1

6/61

1

6/61



6/1

6/661

6/66661

6/661
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- 1نتایج و بحثها
در این بخش ،عملکرد روش  FMMو الگوریتمهای شناختهشده در
حوزه یادگیری انتقالی مورد مقایسه و تحلیل قرار میگیرد.
- 1- 1ارزیابی نتایج
جداول  2تا  ،9نشاندهنده نتایج بهدستآمده از روش  FMMو
الگوریتمهای مورد مقایسه به ترتیب ،بر روی پایگاه داده آفیس و
کالتک ،پایگاهداده پای و پایگاهدادههای اعداد و کویل است .در
پایگاهداده آفیس و کالتک FMM ،دارای  %9/41متوسط بهبود صحت
نسبت به بهترین الگوریتم مورد مقایسه و دارای  %21/18متوسط
بهبود صحت نسبت به الگوریتم استاندارد  NNبوده و در  16پایگاهداده
از  12پایگاهداده صحت  FMMبهتر شده است .در مورد پایگاهداده های
اعداد و کویل FMM ،به ترتیب دارای  %3/93و  %6/83نسبت به
بهترین الگوریتم موردمقایسه و همچنین ،به ترتیب  %26/11و %13/11
نسبت به الگوریتم استاندارد  NNبهبود عملکرد دارد .همچنینFMM ،
در هر چهار دامنه از پایگاهدادههای اعداد و کویل ،عملکرد بهتری از
خود نشان میدهد .در پایگاهداده پای ،متوسط بهبود صحت ،FMM
 %8/13نسبت به بهترین الگوریتم مورد مقایسه و  %99/13نسبت به
الگوریتم استاندارد  NNاست و همچنین  FMMدر  11پایگاهداده از
 26پایگاهداده عملکرد بهتری از خود نشان میدهد.
بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت الگوریتم پیشنهادی ،در هر چهار
نوع پایگاهداده بصری ،تطبیقپذیری بهتری بین دامنههای منبع و هدف
ایجاد میکند .در ادامه ،عملکرد  FMMنسبت به هریک از روشهای
مورد مقایسه به تفکیک مورد بحث قرار گرفته است.
روش  ،PCAیک روش کاهش بعد است که یک فضای مشترک کم
بعد بین دامنهها ایجاد میکند .این روش به کاهش اختالف توزیع بین
دامنهها کمک زیادی نمیکند و به همین دلیل ،دارای صحت بسیار
پایینی نسبت به الگوریتمهای شناختهشده در حوزه یادگیری انتقالی
میباشد .متوسط بهبود صحت روش  FMMنسبت به روش  PCAدر
پایگاهداده آفیس و کالتک  ،%19/24در پایگاهداده اعداد  ،%14/11در
پایگاه دادهکویل  %11و در پایگاهداده پای %99/81 ،میباشد.
 ، TCAیک روش تطبیق خصوصیات است که با استفاده از اجزای
انتقال ،یک نمایش مشترک بین دامنههای منبع و هدف ایجاد میکند
که در نمایش جدید ،اختالف توزیع حاشیهای بین دامنههای منبع و
هدف کاهش مییابد .در این روش به اختالف توزیع شرطی بین
دامنههای منبع و هدف توجهی نشده و همچنین از دادههای
برچسبدار دامنه منبع در ایجاد فضای جدید استفاده نمیشود.
درحالیکه در روش  ،FMMاختالف توزیع حاشیهای و شرطی بهطور
همزمان حداقل شده و از برچسبهای نمونههای دامنه منبع برای
ایجاد تفکیکپذیری بهتر بین کالسها استفاده میشود .به همین
دلیل ،عملکرد روش  FMMنسبت به روش  ،TCAبهتر بوده و متوسط
بهبود صحت روش  FMMنسبت به روش  TCAدر پایگاهداده آفیس و
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یک فضای مشترک بین دامنههای منبع و هدف ،با شرط حداکثر کردن
واریانس ایجاد میشود که بدین ترتیب ،ساختار داده اصلی در فضای
جدید حفظ خواهد شد .متوسط بهبود صحت روش  FMMنسبت به
روش  GFKدر پایگاهداده آفیس و کالتک  ،%4/44در پایگاهداده اعداد
 ،%11/93در پایگاهداده کویل  %23/69و در پایگاهداده پای%99/21 ،
میباشد.

کالتک  ،%4/41در پایگاه داده اعداد  ،%21/1در پایگاهداده کویل
 %12/29و در پایگاهداده پای %99/11 ،میباشد.
در روش  ،GFKزیرفضاهایی از دامنههای منبع و هدف ایجاد
میشود که در این زیرفضاها ،اختالف توزیع حاشیهای بین دامنههای
منبع و هدف به حداقل میرسد .در این روش ،به علت اینکه در ایجاد
زیرفضاها ابعاد اصلی کاهش مییابد ،داده اصلی به درستی در زیرفضای
جدید نمایش داده نمیشود .درحالیکه در مرحله اول روش ،FMM

جدول  .2صحت ( )%طبقهبند در پایگاهداده آفیس و کالتک
C-A

NN
29/8

PCA
93/41

GFK
91/62

TCA
91/12

TJM
93/83

JDA
99/81

VDA
93/19

FMM
11/39

C-W

21/83

92/19

96/31

96/11

94/41

91/34

93/1

12/19

C-D

21/91

91/22

91/11

91/38

99/14

91/22

11/14

14/29

A-C

23

99/89

96/21

96/68

94/91

94/93

92/21

98/62

A-W

24/19

91/14

91/41

91/21

92/69

98/48

11/14

13/31

A-D

21/91

28/94

93/91

99/94

91/22

94/94

91/91

16/92

W-C

14/13

23/93

96/82

24/42

96/14

91/18

28/3

91/12

W-A

22/43

24/91

24/81

21/11

24/43

92/81

23/1

23/9

W-D

14/29

88/68

16/14

11/44

14/18

14/18

14/11

42/93

D-C

23/28

24/31

96/21

92/63

91/99

91/12

91/23

91/61

D-A

21/1

92/61

92/61

91/92

92/81

99/64

98/31

96/11

D-W
میانگین

39/94

81/49

81/14

13/99

11/92

14/94

46/11

41/13

91/98

94/31

92/41

99/69

93/92

93/91

94/69

12/49

جدول  .9صحت ( )%طبقهبند در پایگاهداده پای
P1_P2

NN
23/64

PCA
29/1

GFK
23/11

TCA
96/83

TJM
29/18

JDA
11/11

VDA
89/91

FMM
81/11

P1_P3

23/14

21/11

28/28

91/84

21/13

19/29

32/42

33/11

P1_P4

96/38

24/23

91/11

14/39

99/98

19/1

46/11

49/29

P1_P5

13/38

13/9

18/14

24/91

14/9

94/81

18/24

34/9

P2_P1

29/94

29/22

21/29

91/11

23/19

18/32

86/62

83/13

P2_P3

93/39

91/19

98/98

11/98

98/49

32/49

89/69

81/11

P2_P4

19/68

19/91

19/21

39/89

16/19

81/12

19/24

41/2

P2_P5

23/19

21/99

28/61

99/8

21/39

94/14

19/33

38/93

P3_P1

21/98

2/41

21/12

99/34

21/33

16/43

38/91

16/11

P3_P2

91/61

96/91

99/13

98/8

91/48

18/41

86/91

88/4

P3_P4

93/19

93/19

93/91

13/29

11/48

31/91

19/98

42/14

P3_P5

23/29

21/91

23/81

99/11

21/91

94/41

12/94

39/9

P4_P1

92/41

91/43

99/29

11/39

91/81

16/11

41/3

43/69

P4_P2

32/31

36/43

32/42

38/19

18/11

12/39

41/98

49/4

P4_P3

89/22

82/11

89/91

81/13

81/39

18/21

46/49

42/88

P4_P5

98/14

91/11

98/91

96/23

96/49

19/33

39/93

89/81

P5_P1

11/94

11/11

26/91

23/41

28/19

93/93

11/8

86/61

P5_P2

29/14

29/94

29/32

24/4

22/31

92/61

31/18

89/9

P5_P3

21/91

28/21

21/94

24/4

21/13

19/91

11/11

33/11

P5_P4
میانگین

91/29

96/99

91/99

99/39

92/14

18/61

31/12

12/99

99/83

99/11

91/91

99/81

91/19

36/29

81

81/13

جدول  .9صحت ( )%طبقهبند در پایگاهدادههای اعداد و کویل
U_M
M_U
میانگین

Serial no. 87

NN
99/8

PCA
99/41

GFK
93/91

TCA
11/61

TJM
12/21

JDA
14/31

VDA
32/41

FMM
81/1

31/49

33/22

38/22

13/21

39/21

38/21

89/82

84/19

11/92

11/14

13/19

19/38

18/88

39/98

31/19

81/98
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C1_C2

19/31

19/82

82/1

11/98

41/38

14/91

44/91

44/82

C2_C1
میانگین

12/81

19/69

89/18

11/19

41/19

11/98

48/42

44/69

19/2

19/91

89/99

18/11

41/3

11/14

41/32

44/91

روشهای  JDA ،TJMو  ،VDAاز جمله جدیدترین روشهای
ایجاد تطبیق بین دامنهها توسط ایجاد یک نمایش مشترک بین
دامنههای منبع و هدف هستند .روش  TJMتوسط یک مساله
بهینهسازی پیچیده ،اختالف توزیع حاشیهای بین دامنههای منبع و
هدف را حداقل میکند .روش  ،JDAبهطور همزمان ،اختالف توزیع
حاشیهای و شرطی بین دامنههای منبع و هدف را کاهش میدهد و به
همین دلیل ،دارای عملکرد بهتری نسبت به روش  TJMمیباشد .روش
 ،VDAبرپایه روش  JDAبوده که از خوشهبندی مستقل از دامنه برای
بهبود صحت طبقهبند استفاده میکند .بااینحال ،به دلیل خصوصیات
متفاوت دادههای آموزشی و تست در دامنههای منبع و هدف ،طبقهبند
ایجاد شده در نمایش جدید توسط روشهای  JDA ،TJMو ،VDA
نمیتواند با صحت باالیی برچسب دادههای دامنه هدف را پیشبینی
کند .روش  ،FMMعالوه بر حداقل کردن اختالف توزیع حاشیهای و
شرطی بین دامنههای منبع و هدف در فضای جدید ،با بهرهگیری از
توزیع هندسی دادهها ،ابعاد تفکیککننده کالسها در دامنههای منبع
و هدف را باهم تطبیق داده و در نتیجه ،صحت طبقهبند برای
پیشبینی برچسبهای دادههای تست بهبود مییابد.
متوسط بهبود صحت روش  FMMنسبت به روش  TJMدر
پایگاهداده آفیس و کالتک  ،%3/12در پایگاهداده اعداد  ،%18/8در
پایگاهداده کویل  %8/81و در پایگاهداده پای  %99/69است .همچنین،
متوسط بهبود صحت روش  FMMنسبت به روش  JDAدر پایگاهداده
آفیس و کالتک  ،%3/39در پایگاهداده اعداد  ،%12در پایگاهداده کویل
 %16/94و در پایگاهداده پای  %11/92و همچنین ،نسبت به روش
 VDAدر پایگاهداده آفیس و کالتک  ،%9/41در پایگاهداده اعداد
 ،%3/39در پایگاهداده کویل  %6/83و در پایگاهداده پای  %8/13است.
برای بررسی همگرایی روش  FMMدر تکرارهای مختلف ،یک
آزمایش دیگر نیز ترتیب داده شده است.از آنجاییکه روش  FMMیک
روش تکرارشونده است ،بررسی شده است که در پایگاهدادههای مختلف
میزان تکرار بهینه الگوریتم چقدر میباشد .شکل  ،2الگوریتم  FMMرا
با روشهای  JDA ،TJMو  VDAدر  26تکرار مقایسه میکند.
چنانچه از نتایج بر میآید ،در بیشتر موارد FMM ،در  16تکرار اولیه
به همگرایی رسیده است و تعداد تکرار بیشتر ،تاثیری در افزایش صحت
الگوریتم ندارد .از این رو ،تمام نتایج گزارش شده برای  FMMحاصل
انجام  16تکرار بر روی الگوریتم میباشند.
- 2- 1ارزیابی پارامترها
برای به دست آوردن تنظیمات مدل ،روش  FMMبا مقادیر مختلف
پارامترها مورد ارزیابی قرار میگیرد .پارامتر  ، kدر محدوده [،226
 ]26و پارامترهای   ، و  در محدوده [ ]6/66661 ،16در نظر
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گرفته میشوند .نتایج بهدستآمده از روش  FMMبا مقادیر مختلف
پارامترهای  kو  با روشهای  TJM ،JDAو  VDAدر پایگاهدادههای
آفیس و کالتک ،اعداد ،کویل و پای مقایسه شده است .شکلهای  9و
 ،9نشاندهنده نتایج بهدستآمده برای مقادیر مختلف  kو  برای
روشهای  VDA ،JDA ،TJMو  FMMدر پایگاهدادههای C1- ،A-C
 U-M ،C2و  P1-P3هستند .همچنین ،شکلهای  1و  ،3نشاندهنده
نتایج بهدستآمده از روش  FMMبرای مقادیر مختلف  و  در
پایگاهدادههای  U-M ،C1-C2 ،A-Cو  P1-P3میباشند .در مورد
پارامتر  ، pدر مقادیر باال به علت اینکه نمونههای کامالً متفاوت از هم
در گراف به یکدیگر متصل میشوند ،صحت طبقهبند در تمام
پایگاهدادهها کاهش مییابد .همچنین در مقادیر پایین پارامتر ، p
ساختار نمونهها بهطور دقیق محاسبه و حفظ نخواهد شد .بدینترتیب،
در تمامی پایگاهدادهها ،بهترین مقدار برای پارامتر  ، pتعداد 1
بهدستآمده است.
نتایج بهدستآمده از آزمایشهای انجامگرفته بر روی پایگاهداده
آفیس و کالتک ،نشان میدهند پایگاه دادههای مختلف در آفیس و
کالتک دارای رفتار متفاوتی نسبت به مقادیر مختلف پارامتر k
میباشند .صحت بهدستآمده برای پارامتر  kدر هر روش ،نشاندهنده
صحت روش برای بازسازی دادهها در فضای جدید است؛ بهعبارتدیگر،
نشاندهنده صحت انتقال دانش از دامنه منبع به دامنه هدف در فضای
جدید میباشد .برای به دست آوردن مقدار محدوده بهینه پارامتر،
محدودهای انتخاب میشود که دارای بهینهترین صحت بر روی تعداد
بیشتری از پایگاه دادهها باشد .برای بیشتر پایگاه دادهها محدوده بهینه
پارامتر  kدر پایگاه داده آفیس و کالتک 26 ،بعد است (برای نمونه،
عملکرد پایگاه داده  C-Aنسبت به مقادیر مختلف پارامتر  kدر شکل
 )C-A( 9نشان داده شده است)  .باوجوداینکه در مورد برخی
پایگاهدادهها در مقادیر پایین پارامتر  ، kصحت پایینی بهدستآمده
است ،هدف ،پیدا کردن محدوده بهینه کلی برای پایگاه داده آفیس و
کالتک است .همچنین نتایج نشان میدهند در بیشتر پایگاه دادههای
آفیس و کالتک مقادیر پایین  ، به علت اینکه موجب ایجاد یک مساله
بهینه بدیهی میشوند ،دارای صحت پایینی هستند .بهطورکلی ،برای
بیشتر پایگاهدادههای آفیس و کالتک محدوده بهینه پارامتر ،16[ ، 
 ]6/1است .برای نمونه ،عملکرد پایگاه داده  C-Aنسبت به مقادیر
مختلف پارامتر  در شکل  )C-A( 9نشان داده شده است.
عملکرد پایگاه داده  C-Aنسبت به مقادیر مختلف پارامترهای  و
 ، به ترتیب در شکلهای ( 1نمودار  )C-Aو ( 3نمودار  )C-Aنشان
داده شده است .بهطورکلی ،پایگاه داده آفیس و کالتک در مقادیر
مختلف پارامتر  ، دچار کاهش صحت در مقادیر پایین پارامتر مورد
نظر میشود .ازآنجاکه مقادیر پایین پارامتر  ، باعث میشود مدل دچار
بیشبرازش 92شود ،مدل تطبیقپذیری بین دامنههای منبع و هدف
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ایجاد نمیشود .همچنین ،به دلیل اینکه مقادیر باالی پارامتر  ، باعث
نادیده گرفتن اطالعات دادههای برچسبدار دامنه منبع در ایجاد طبقهبند
انطباقی میشوند  ،پایگاه داده آفیس و کالتک دچار کاهش صحت در مقادیر

باالی پارامتر  میباشد .محدوده بهینه در پایگاهداده آفیس و کالتک
برای پارامتر  ]6/1 ،1[ ، و برای پارامتر  ]6/66661 ،6/1[ ، است.
نتایج بهدستآمده برای مقادیر مختلف پارامتر  kدر پایگاهداده
اعداد نشان میدهد دو پایگاه داده  U_Mو  ،M_Uرفتار متفاوتی در
مورد مقادیر مختلف پارامتر  kدارند U_M .دارای حساسیت کمی
نسبت به مقادیر مختلف  kاست (همانطورکه در شکل )U-M( 9
نشان داده شده است) درحالیکه  M_Uدر مقادیر پایین پارامتر ، k
صحت پایینی در بازسازی دادهها در فضای جدید دارد .بهترین محدوده
برای پارامتر  kدر پایگاهداده اعداد ]166 ،136[ ،است .همچنین،
نتایج بهدستآمده نشان میدهند پایگاهداده اعداد در مقادیر باالی
پارامتر  ، به دلیل اینکه یک مدل تطبیقپذیر بین دامنههای منبع و
هدف ایجاد نمیشود ،دارای صحت پایینی میباشد و همچنین ،در
مقادیر پایین پارامتر  ، به دلیل یافتن یک مساله بهینه بدیهی ،مدل
دچار کاهش صحت شده است .محدوده بهینه پایگاهداده اعداد برای
پارامتر  ]6/661 ،1[ ، است (برای نمونه ،عملکرد پایگاه داده U-M
نسبت به مقادیر مختلف پارامتر  در شکل  )U-M( 9نشان داده
شده است).
همچنین ،براساس نتایج نشان داده شده در شکل  1نمودار ،U-M
در مقادیر باالی پارامتر  در پایگاهداده اعداد صحت مدل کاهش
مییابد .دلیل این مساله این است که با در نظر گرفتن مقادیر باال برای
پارامتر  ، به دلیل اینکه پیچیدگی مدل افزایش یافته و تأثیر سایر
عوامل در ایجاد طبقهبند انطباقی نادیده گرفته شده ،ساختار اصلی
دادهها در ایجاد تطبیق بین دامنههای منبع و هدف استفاده نمیشود.
از اینرو ،محدوده بهینه پایگاه داده اعداد برای پارامتر ،6/61[ ، 
 ]6/6661میباشد .بههمینترتیب براساس نتایج نشان داده شده در
شکل  3نمودار  ،U-Mپایگاه داده اعداد ،صحت پایینی در مقادیر پایین
پارامتر  دارد .مقدار پایین پارامتر  ، باعث عدم بهرهگیری از اطالعات
دادههای بدون برچسب دامنه هدف در ایجاد طبقهبند انطباقی میشود.
محدوده بهینه پایگاهداده اعداد برای پارامتر  ]6/61 ،1[ ، است.
نتایج در پایگاهداده کویل ،نشان میدهد در مقادیر باالی پارامتر k
نمیتوان با صحت مناسبی فضای تطبیقپذیر بین دامنههای منبع و
هدف ایجاد کرد ،به عبارت دیگر نمیتوان با صحت باالیی دانش را از
دامنه منبع به دامنه هدف انتقال داد .محدوده بهینه پایگاهدامنه کویل
برای پارامتر  26 ، kبعد میباشد (براساس شکل  ))C1-C2( 9که در
این محدوده ،مدل طبقهبند تنها برای  9نمونه از  826نمونه تست در
پایگاه داده  C1_C2و  8نمونه از  826نمونه تست در پایگاه داده
 ،C2_C1برچسب نادرستی پیشبینی کرده است .درچنین شرایطی،
روش پیشنهادی  FMMتوانسته است بهطور تقریباً کاملی ،دامنههای
منبع و هدف را با یکدیگر تطابق دهد.
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در پایگاهداده کویل ،نتایج بهدستآمده نشاندهنده حساسیت به
مقادیر باالی پارامتر  است .ازآنجاییکه براساس نتایج ،با مقادیر
باالی پارامتر  در پایگاهداده کویل ،صحت پیشبینی برچسب کاهش
مییابد ،یک مدل تطبیقپذیر بین دامنههای منبع و هدف ایجاد
نخواهد شد .براساس شکل  ،)C1-C2( 9محدوده بهینه در پایگاهداده
کویل برای پارامتر  ]6/6661 ،6/1[ ، است.
همانطورکه در شکل  1نمودار  ،C1-C2نشان داده شده است،
محدوده بهینه در پایگاهداده کویل برای پارامتر ،6/6661[ ، 
 ]6/66661میباشد ،به دلیل اینکه در این محدوده ،طبقهبند دارای
بهترین صحت با پیشبینی دقیق برچسب برای تقریباً تمام دادههای
دامنه هدف میباشد .همچنین ،براساس شکل  3نمودار  ،C1-C2برای
پایگاهداده کویل در مقادیر پایین پارامتر  ، به دلیل نادیده گرفتن
اطالعات دادههای برچسبدار دامنه منبع و در مقادیر باالی پارامتر ، 
به دلیل نادیده گرفتن اطالعات دادههای بدون برچسب دامنه هدف ،در
ایجاد طبقهبند انطباقی ،صحت مدل کاهش مییابد .محدوده بهینه در
پایگاهداده کویل برای پارامتر  ]6/1 ،1[ ، است که در این شرایط مدل
طبقهبند بهترین عملکرد و باالترین صحت پیشبینی را دارد.
همچنین ،براساس نتایج به دست آمده ،محدودههای بهینه برای
پارامترهای   ،  ، kو  در تعداد بیشتری از پایگاهدادههای پای،
به ترتیب ]6/6661 ،6/661[ ،]6/661 ،6/61[ ،]136 ،116[ ،و [،6/1
 ]6/661میباشند .برای نمونه ،رفتار پایگاه داده  P1-P2نسبت به
مقادیر مختلف پارامترهای  kو  بهترتیب ،در شکل  )P1-P2( 9و
شکل  )P1-P2( 9و همچنین ،نسبت به مقادیر مختلف پارامترهای 
و  به ترتیب ،در شکلهای  1و  3نمودار  P1-P2نشان داده شده
است.
- 9- 1ارزیابی زمانی
در این بخش ،پیچیدگی زمانی روش پیشنهادی  FMMنسبت به
روشهای مورد مقایسه ،مورد ارزیابی قرار میگیرد .اگر  k ، m ، nو C
به ترتیب تعداد کل دادهها ،اندازه ابعاد فضای اصلی ،اندازه ابعاد فضای
جدید و تعداد کالسها باشند ،روش ( NNبا در نظر گرفتن تعداد
همسایگی برابر با  1برای نمونهها) ،دارای پیچیدگی زمانی ) O (nm
میباشد .پیچیدگی زمانی روش  ،PCAوابسته به تعداد ابعاد فضای
جدید بوده و بهصورت )  O (k 2n  k 3تعریف میشود .روش  ،TCAبا
وابستگی نسبت به تعداد دادهها ،با پیچیدگی )  O (mn 2انجام میگیرد.
بههمینترتیب ،روش  TJMدارای پیچیدگی )  O (km 2  Cn 2میباشد.
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مختلف پارامتر 

U_M

روشهای  JDAو  VDAنیز هر دو دارای پیچیدگی زمانی یکسان
)  O (mn  m 2  Cn 2هستند.بهطورکلی ،با فرض ، n m  k C
روشهای  PCAو  ،NNسریعترین روشها میباشند (ولی تطبیق دامنه
انجام نمیدهند) .پیچیدگی زمانی روش  TCAاز  FMMبیشتر بوده و
پیچیدگی زمانی روشهای  JDA ،TJMو  VDAبهصورت کلی
)  O (Cn 2میباشد که برابر با پیچیدگی زمانی روش  FMMاست.

- 3نتیجهگیری و کارهای آتی

P1-P3
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در این مقاله ،روش یادگیری انتقالی بدون نظارت ،با عنوان تطبیق
خصوصیات و مدل ( )FMMپیشنهاد شد ،FMM .یک چهارچوب
دومرحلهای با ترکیبی از روشهای تطبیق خصوصیات و تطبیق مدل
است .در مرحله اول روش  ،FMMبا استفاده از روشهای تطبیق
خصوصیات ،یک فضای جدید برای نمایش دادههای دامنههای منبع و
هدف ایجاد میشود .در نمایش جدید ،اختالف توزیع شرطی و
حاشیهای بین دامنههای منبع و هدف بهصورت همزمان ،به حداقل
رسانده میشود .همچنین ،برای افزایش صحت طبقهبند در نمایش
جدید ،خوشهبندی مستقل از دامنه در دامنه منبع اعمال میشود.
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،اما درشرایطیکه اختالف توزیع دامنههای منبع و هدف زیاد باشد
فقط باکاهش اختالف توزیع حاشیهای و شرطی بین دامنههای منبع و
 نمیتوان باعث ایجاد تطبیقپذیری طبقهبند ایجاد شده بر روی،هدف
 حتی با ایجاد، در چنین شرایطی.دامنه منبع با دامنه هدف شد
 به علت اینکه ساختار دادههای دامنه،تفکیکپذیری بین کالسها
 یک طبقهبند تطبیقپذیر،هدف با دادههای دامنه منبع متفاوت است
 به همین دلیل در مرحله دوم روش.بین دامنهای ایجاد نخواهد شد
 یک طبقهبند انطباقی بر روی هر دو نمونههای برچسبدار،FMM
دامنه منبع و نمونههای بدون برچسب دامنه هدف در نمایش جدید
 طبقهبند انطباقی با افزایش تطبیقپذیری بین ساختار.ایجاد میشود
 باعث افزایش صحت طبقهبند در پیشبینی،دامنههای منبع و هدف
 روش.برچسب برای دادههای بدون برچسب دامنه هدف میشود
 پایگاهداده بصری مورد آزمایش قرار گرفته است که93  بر روی،FMM
 دارای اختالف توزیع قابلتوجهی نسبت به یکدیگر،این پایگاهدادهها
 نشاندهنده بهبود قابلمالحظهای از کارایی، نتایج بهدستآمده.هستند
 نسبت به جدیدترین روشهای حوزه یادگیری ماشین وFMM روش
.یادگیری انتقالی بر روی دامنههای مختلف میباشد
FMM  ما در حال برنامه ریزی جهت توسعه روش،برای ادامه راه
 به دنبال انتقال، در این راستا.برای سیستمهای چندمنبعی هستیم
دانش از چند منبع مرتبط به یک منبع هدف میباشیم تا بتوانیم
.صحت پیشبینی برچسب دامنه هدف را هرچه بیشتر ارتقا بخشیم
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