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 در دهه گذشته تحقیقات فراوانی در زمینه یادگیری متریک انجام. مقایسه دادهها یک مسأله بنیادی و پرکاربرد در یادگیری ماشین است:چکیده
 در این مقاله یک روش یادگیری متریک مناسب.شده است؛ از کاربردهای یادگیری متریک میتوان به خوشهبندی و دستهبندی دادهها اشاره کرد
 هیستوگرامی هستند؛ اما روشهای،یهایی که در بینایی ماشین استفاده میشوند
  اکثر ویژگ.برای استفاده در مسائل بینایی ماشین ارائه میشود
 در این تحقیق یک روش.یادگیری متریک اغلب بر مبنای فاصله ماهاالنوبیس طراحی شدهاند که در ویژگیهای هیستوگرامی کارایی مناسبی ندارد
 در دستهبندی دادههایχ2  فاصله.) اصالح شده ارائه میشودχ2( جدید یادگیری متریک برای دادههای هیستوگرامی بر مبنای فاصله مربع کای
 در این مقاله یک رابطه تقریبی برای فاصله. اما هزینه محاسباتی آن نیز باالتر است،هیستوگرامی دارای دقت باالتری نسبت به فاصله اقلیدسی است
 قابل محاسبه است) منتقل میکند؛ به این ترتیب8 پیشنهاد میشود و بخشی از محاسبات را به مرحله استخراج ویژگی (که بهصورت غیربرخطχ2
 آزمایشها بر روی پایگاههای داده مختلف نشان میدهد که روش یادگیری متریک پیشنهادی دارای دقت.سرعت مقایسه ویژگیها افزایش مییابد
 سرعت، با حفظ دقت،χ2  همچنین معیار تقریبی برای فاصله.باالیی در دستهبندی دادههای هیستوگرامی مختلف نسبت به روشهای موجود است
. برابر افزایش میدهد2/5 مقایسه دادهها را
.KNN  دستهبندی کننده، دستهبندی هیستوگرام، فاصله مربع کای سریع، یادگیری متریک:واژههای کلیدی
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Abstract: Data comparison is a fundamental problem in machine learning research. Since, metric learning has various applications in
clustering and classification problems, it is attracted much attention in the last decades. In this paper, an appropriate metric learning
method is presented to utilize in machine vision problems. Common features in machine vision are often histogram; however, metric
learning methods are usually designed based on Mahalanobis distance which is not applicable in histogram features. In this study, a
new metric learning method based on modified chi-squared distance (χ2) for histogram data is presented. In histogram data
classification, χ2 distance is more accurate than Euclidean one; however, its computational cost is higher than Euclidean distance. In
this paper, a χ2 distance approximated formulation where a part of its computations is moved into the feature extraction step in offline
phase is proposed. Consequently, computational cost of feature comparison is reduced. Experiments on different datasets show that
the proposed metric learning method is more accurate than the existing ones in histogram data classification. Moreover, the
approximated χ2 distance increases feature comparison speed about 2.5 times without loss of accuracy.
Keywords: Metric learning, fast chi-squared distance, histogram classification, KNN classifier.
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- 8مقدمه
مقایسه دادهها یک مسأله بنیادی در تحقیقات یادگیری ماشین است؛
بهطوریکه تشخیص صحیح مشابه یا نامشابه بودن دادهها میتواند
راهگشای مسائل مختلف در یادگیری ماشین باشد .بهعنوان مثال،
استفاده از یک معیار مقایسه مناسب ،در مسائلی که تنها یک داده
تعلیم در هر دسته 2وجود دارد (مانند شناسایی چهره بر اساس یک
تصویر) و نیز مسائلی که دادههای تعلیم و تابع هدف بسیار پیچیده
دارند ،میتواند راهحلی کامالً منطقی باشد .با توجه به کاربردهای
مختلف در مسائلی همچون خوشهبندی 9و دستهبندی 9دادهها ،در دهه
گذشته تحقیقات بسیاری در زمینه یادگیری متریک انجام شده است
] .[2 ،8از کاربردهای عملی یادگیری متریک میتوان به عالمتگذاری
خودکار تصویر ،[9] 5شناسایی چهره ] [9و تشخیص خویشاوندی ]،5
 [6در تصویر اشاره نمود .در این مقاله راهکار جدیدی برای یادگیری
متریک در دادههای هیستوگرامی که کاربرد بسیار زیادی در بینایی
ماشین دارند ،ارائه میشود.
هدف اصلی یادگیری متریک ،بهبود معیار مقایسه دادهها بر اساس
یک مجموعه آموزشی است ] .[2بسیاری از روشهای یادگیری متریک،
سعی در بهبود معیار فاصله ماهاالنوبیس 6دارند .فاصله ماهاالنوبیس
بین دو بردار  Dبعدی  xiو  x jبهصورت رابطه ( )8تعریف میشود.
()8

) DA (xi ,x j ) = ( xi  x j )T A( xi  x j

که در این رابطه A ،یک ماتریس مربعی با ابعاد  D × Dاست که با
یادگیری بر روی مجموعه آموزشی بهگونهای بهدست میآید که قابلیت
تفکیکپذیری دستههای مختلف را برای معیار ماهاالنوبیس بهبود دهد.
اولین تالش انجام شده در زمینه یادگیری فاصله ماهاالنوبیس ،بر
اساس یک فرمولنویسی محدب و بدون تنظیمکننده بوده است ].[7
پس از آن تالشهای دیگری در این زمینه انجام شده و تاکنون نیز
ادامه داشته است ].[1-87
در ] [1روشی بر اساس رابطه  A = MT WMارائه شده است که
در آن ماتریس  Mثابت و معلوم و  Wیک ماتریس قطری است .در این
روش ،فرآیند یادگیری بر روی ماتریس قطری  Wانجام میشود .با
تعریف انجام شده در این روش ،ماتریس  Aمثبت نیمه معین)PSD( 7
خواهد بود و نیازی به اعمال قید  PSDبودن ماتریس یادگیری و
تصویرسازی این ماتریس بر روی مخروط  PSDنیست .عالوه بر لزوم
تعیین دستی ماتریس  ،Mنقطه ضعف اصلی این روش قابلیت
تعمیمپذیری کمتر آن نسبت به یادگیری فاصله ماهاالنوبیس متداول
است؛ چراکه در این روش ،ماتریس  Wقطری بوده و در فرآیند
یادگیری تنها یک وزندهی ویژگیها آموزش داده میشود و ارتباط و
اثر متقابل ویژگیها با یکدیگر در نظر گرفته نمیشود.
روش  [4] ITML1یکی از مهمترین تحقیقات در زمینه یادگیری
فاصله ماهاالنوبیس است که برای نخستین بار تنظیمکننده
واگرایی LogDeg 4را معرفی نموده است .این تنظیمکننده در بسیاری
از تحقیقات دیگر مورد استفاده قرار گرفته است .یکی از محدودیتهای
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این روش ،لزوم مقداردهی دستی اولیه در یکی از ماتریسهای
یادگیری است که میتواند کیفیت یادگیری را تحت تأثیر خود قرار
دهد .استفاده از واگرایی  Jeffreyیکی دیگر از روشهای بهینهسازی در
یادگیری فاصله ماهاالنوبیس بوده است ] .[89در ] [86یادگیری متریک
ماهاالنوبیس بهصورت یک مسأله دستهبندی هسته  8تعریف شده است
و با کمک این تعریف ،از یادگیری تکراری ماشین بردار پشتیبان 88برای
حل مسأله یادگیری متریک استفاده شده است.
یکی دیگر از تحقیقات انجام شده در زمینه یادگیری متریک که
مورد استفاده فراوان نیز قرار گرفته است ،روش  LMNN82است ].[89
این روش برای دستهبندیکننده  -Kنزدیکترین همسایگی)KNN( 89
و بر اساس فاصله ماهاالنوبیس طراحی شده است .دستهبندی کننده
 KNNیک روش پرکاربرد در مسائل مختلف بازشناسی الگو و
دستهبندی دادههای متنوع است ] .[84 ،81در ] [85یک روش
بهینهسازی مبتنی بر مقادیر ویژه برای بهبود  LMNNارائه شده است؛
این روش نیز براساس فاصله ماهاالنوبیس طراحی شده است .در
سالهای بعد ،روش  LMNNبرای استفاده در دادههای هیستوگرامی بر
اساس فاصله مربع کای )χ2( 89توسعه داده شد ]  .[2میتوان گفت این
روش ،معروفترین الگوریتم یادگیری متریک برای فاصله  χ2است؛ اما از
نقاط ضعف آن میتوان به عدم استفاده از تنظیمکننده 85در فرآیند
آموزش و وقوع بیشتعلیم 86بر روی دادههای آموزشی و همچنین
محدب نبودن تابع هزینه تعریف شده اشاره کرد .در یک تحقیق دیگر
در سال  ،[91] 2 85یک روش یادگیری متریک  χ2برای دستهبندی
دادههای هیستوگرامی پیشنهاد شده است .در این روش ،اصالح رابطه
 χ2برای یادگیری متریک مانند روش ارائه شده در ]  [2بوده است .از
نقاط ضعف این روش میتوان به نیاز به افکنش ماتریس یادگیری به
فضای غیرمرکب 87در هر تکرار از الگوریتم یادگیری (بهمنظور حفظ
خاصیت هیستوگرامی دادهها) اشاره نمود .نویسندگان برای کاهش این
هزینه محاسباتی ،از یک مسأله بهینهسازی بدون قید استفاده کردهاند
که در این حالت نیز استفاده از تنظیمکننده و تعمیمپذیری الگوریتم
بسیار مشکل شده است.
همانطور که در رابطه ( )8نیز مشهود است ،معیار فاصله
ماهاالنوبیس متناسب با فضاهای متعامد تعریف شده است .درحالیکه
اغلب ویژگیهایی که در مسائل بینایی ماشین و پردازش تصویر مورد
استفاده قرار میگیرند ،توصیف هیستوگرامی بافت تصویر هستند و
استفاده از معیار فاصله ماهاالنوبیس در این فضای غیرمتعامد
هیستوگرامی کارایی چندانی ندارد .نمونهای از این ویژگیهای
هیستوگرامی ،ویژگی  HOG81است که در [ ]28برای تخمین سن بر
اساس تصاویر چهره مورد استفاده قرار گرفته است .فاصله χ2
شناختهشدهترین معیار مقایسه دادههای هیستوگرامی است که با
موفقیت در کاربردهای مختلف همچون شناسایی چهره مورد استفاده
قرار گرفته است ] .[29 ،22در این مقاله روش جدیدی برای یادگیری
متریک بر اساس معیار  χ2پیشنهاد میشود .برای این کار ،رابطه ریاضی
معیار  χ2به نحو مناسبی برای یادگیری متریک اصالح میشود .همچون
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معیار فاصله ماهاالنوبیس (رابطه ( ،))8رابطه پیشنهادی جدید دارای
یک ماتریس یادگیری است که با یادگیری بر روی مجموعه آموزشی
بهدست خواهد آمد.
برای یادگیری ماتریس موجود در معیار فاصله مبتنی بر

هیستوگرامی شناختهشده در یادگیری متریک نسبت به سایر
روشهای موجود دارای دقت باالتری است.
یکی از راههای پیشگیری از بیشتعلیم در یادگیری متریک،
استفاده از تنظیمکننده است .در این مطالعه ،از تکنیک حذف
تصادفی بهعنوان تنظیمکننده در یادگیری متریک استفاده شده
است و بهصورت ریاضی نشان داده میشود که روش پیشنهادی
معادل با استفاده از یک رابطه تنظیمکننده نسبتاً پیچیده در حین
یادگیری است.
2
نقطه ضعف معیار فاصله  χنسبت به معیار اقلیدسی ،هزینه
محاسباتی بیشتر آن است .در این مقاله یک رابطه تقریبی برای
معیار فاصله  χ2ارائه میشود که با حفظ دقت این معیار ،سرعت
محاسبات آن را  2/5برابر میکند.



χ2

پیشنهادی ،یک تابع هزینه محدب ارائه شده است .این تابع هزینه بر
اساس بهبود دستهبندی کننده  KNNطراحی شده است .در ادامه تابع
هزینه ارائه شده با استفاده از یک الگوریتم مبتنی بر کاهش گرادیان
تصادفی )SGD( 84بهینهسازی شده است.
یکی از چالشهای موجود در یادگیری متریک ،تعداد باالی
پارامترهای یادگیری است؛ این مسأله به همراه تعداد کم داده آموزشی
باعث بهوجود آمدن بیشتعلیم بر روی مجموعه آموزشی میشود .یکی
از راههای پیشگیری از بیشتعلیم در یادگیری متریک ،استفاده از
تنظیمکننده است .در این مقاله از یک تکنیک حذف تصادفی  2جدید
بهعنوان تنظیمکننده برای پیشگیری از بیشتعلیم استفاده شده است.
روش حذف تصادفی در اصل برای مقابله با بیشتعلیم در آموزش
شبکههای عصبی عمیق ارائه شده است ][29؛ در این روش ،در حین
آموزش شبکه عصبی با استفاده از هر نمونه آموزشی ،نیمی از
آشکارسازهای ویژگیها بهصورت تصادفی از فرآیند بهروزرسانی کنار
گذاشته شده و مابقی وزنها بهروزرسانی میشوند .روش حذف تصادفی
در رگرسیون ] [26 ،25و برای نخستین بار در ] [27برای مسأله
یادگیری متریک نیز مورد استفاده قرار گرفته است .در این مقاله نیز
یک رابطه حذف تصادفی جدید برای یادگیری متریک  χ2پیشنهاد شده
است و نشان داده میشود که این روش از نظر ریاضی معادل با استفاده
از یک تنظیمکننده نسبتاً پیچیده در حین یادگیری است.

پیشنهادی و تکنیک حذف تصادفی بهعنوان تنظیمکننده آن و نیز

یهای هیستوگرامی
همانطور که ذکر شد ،معیار فاصله  χ2در ویژگ 

الگوریتم یادگیری این تابع پرداخته میشود .در انتها رابطه  χ2تقریبی

دارای دقت باالتری نسبت به معیار فاصله ماهاالنوبیس و اقلیدسی
است؛ اما نقطه ضعف آن نسبت به فاصله اقلیدسی ،محاسبات ریاضی
بیشتر است .برای غلبه بر این مشکل ،در این مقاله یک رابطه تقریبی از



ادامه مطالب موجود در این مقاله بدین شرح است :در بخش بعدی،
روش پیشنهادی یادگیری متریک و همچنین رابطه معیار فاصله

χ2

تقریبی و تلفیق این دو شرح داده میشود .در بخش سوم به شرح
پایگاههای داده و آزمایشهای انجام شده بر روی آنها و ارائه و تحلیل
نتایج پرداخته میشود .نهایتاً بخش چهارم مربوط به جمعبندی این
مقاله است.

- 2روش پیشنهادی
در این بخش ،ابتدا روش یادگیری متریک  LMNNبهصورت مختصر
معرفی میشود؛ در ادامه فاصله  χ2و رابطه پیشنهادی مبتنی بر آن
برای یادگیری متریک بیان میشود .سپس به شرح تابع هزینه

پیشنهادی بیان و با الگوریتم یادگیری متریک تلفیق میشود.
8- 2

-یادگیری متریک LMNN

معیار فاصله  χ2پیشنهاد میشود که مخرج این رابطه را به مرحله

روش یادگیری متریک  LMNNبهمنظور یادگیری فاصله ماهاالنوبیس

محاسبه بردار ویژگی منتقل میکند .به این ترتیب ،زمان مربوط به

در دستهبندی کننده  KNNارائه شده است ] .[89در این روش،

محاسبه فاصله (تطبیق ویژگی) کاهش مییابد .معیار پیشنهادی بر

یادگیری با این هدف انجام میشود که( :الف)  Kهمسایه هر داده

روی چند پایگاه داده در مسائل شناسایی چهره و حالت چهره آزمایش

دارای برچسب مشابه با این داده باشند و (ب) دادههای نامشابه با یک

یدهد که دقت محاسبه فاصله
شده است .نتایج بهدست آمده نشان م 

حاشیه بزرگ نسبت به این داده ،قابل تفکیک باشند .فرض کنید که

در ویژگیهای هیستوگرامی با استفاده از روش پیشنهادی تقریباً برابر با

} X  {( xi ,yi ) | i  1, 2,...., Nمجموعه آموزشی متشکل از  Nداده

معیار  χ2و سرعت محاسبه آن برابر با معیار فاصله اقلیدسی است .در

باشد که در آن  xiنشاندهنده داده  iام با برچسب  yiاز فضای

ادامه این معیار پیشنهادی با ماتریس حاصل از یادگیری متریک

بعدی (  ) xi  Rباشد؛ فاصله ماهاالنوبیس بین دو بردار  xiو x j

پیشنهادی تلفیق شده است.
بهطورکلی ،نوآوریهای اصلی این مقاله به شرح زیر است:
 در این مقاله ،یک روش جدید یادگیری متریک برای معیار فاصله
 χ2ارائه شده است .هدف اصلی این روش برای استفاده در مقایسه
دادههای هیستوگرامی است .روش پیشنهادی بر روی دادههای

Serial no. 88

D

D

T

در رابطه ( )8نشان داده شد .با فرض اینکه  A = L Lباشد ،میتوان
رابطه ( )8را بهصورت رابطه ( )2بازنویسی کرد.
DA (xi ,x j ) = ( xi  x j )T LT L( xi  x j ) 

()2

|| (L( xi  x j )) ||2

 L( x  x )   L( x  x )  
T

j

i

j

i
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که در این رابطه L ،ماتریسی است که با یادگیری بر روی مجموعه
آموزشی بهدست میآید.
در روش  ،LMNNبرای داده آموزشی  ، xiتعداد  Kنزدیکترین
همسایه با برچسب مشابه ،بهعنوان دادههای هدف 28در نظر گرفته
میشود ] .[89نزدیکترین همسایهها با محاسبه فاصله اقلیدسی تعیین
میشوند .در این مقاله ،برای نمایش اینکه داده  x jجزء دادههای هدف
 xiاست ،از نشانهگذاری  j ~ iاستفاده شده است .برای انجام یک
دستهبندی  KNNموفق ،الزم است که در بین  Kنزدیکترین همسایه
داده  ، xiدادهای با برچسب نامشابه وجود نداشته باشد .بنابراین در
روش  ،LMNNبرای داده  xiیک محیط در نظر گرفته میشود که
دربردارنده دادههای هدف به همراه یک حاشیه امنیت است .با این
تعریف ،دادههای نامشابهی که در این محیط قرار گرفته و دستهبندی را
با مشکل روبرو میکنند ،بهعنوان دادههای فریبکار 22در نظر گرفته
شدهاند .در یادگیری  ،LMNNباید تعداد دادههای فریبکار پس از
یادگیری ،حداقل شود .بهطورکلی ،تابع هزینه معرفی شده برای
یادگیری در این روش بهصورت رابطه ( )9است.
(L, X )  (1   )  || (L( xi  x j )) ||2 

()9

2

()9

[1 || (L( xi  x j )) ||2  || (L( xi  xl )) ||2 ]

i , j ~ i ,l : yi  yl

که در این رابطه x ،و  yبهترتیب داده آموزشی و برچسب آن،
ماتریس یادگیری (مانند رابطه ( [u]  max(u,0) ،))2تابع هزینه
لوالیی 29و  μضریب ثابت تعیین کننده تأثیر عبارت اول و دوم تابع
هزینه است که در ] [89برابر با  0.5قرار داده شده است .عبارت اول
رابطه ( )9فواصل بزرگ بین داده  xiو دادههای هدف آن را جریمه
میکند و بخش دوم این رابطه ،دادههای فریبکار را برای  xiجریمه
میکند .همانطور که ذکر شد ،دادههای فریبکار دادههای نامشابهی
هستند که فاصله آنها تا  ، xiاز فاصله  xiتا دادههای هدف آن (به
عالوه حاشیه امنیت  )8کمتر باشد .استفاده از تابع هزینه لوالیی باعث
میشود که دادههای نامشابهی که در فاصلهای دور از  xiقرار دارند ،در
تابع هزینه کلی وارد نشده و در نتیجه در فرآیند آموزش بیتأثیر
باشند .بهطورکلی ،در فرآیند بهینهسازی  ،LMNNگرادیان عبارت اول
در تابع هزینه ،دادههای هدف را به سمت داده مورد نظر نزدیک
میکند و گرادیان بخش دوم ،دادههای فریبکار را از محیط پیرامون xi
دور میکند.
L

- 2- 2اصالح فاصله  χ2برای یادگیری متریک
معیار فاصله  χ2مورد توجه بسیاری از محققین در مقایسه دادههای
هیستوگرامی قرار گرفته است ] .[29 ،22بهعنوان مثال در ] [22از این
معیار برای مقایسه ویژگیهای هیستوگرامی استخراج شده از تصاویر
چهره استفاده شده است .معیار فاصله  χ2برای دو بردار (هیستوگرامی)
 xiو  x jبهصورت رابطه ( )9تعریف میشود.

Serial no. 88

 ( xi , x j )  
b 1

که در آن ( xi )b ،نشان دهنده عنصر  bام از هیستوگرام  xiاست.
رابطه ( )9میتواند بهصورت ماتریسی به شکل رابطه ( )5بازنویسی
شود.
)  2 ( xi , x j )  ( xi  x j )T (diag( xi  x j )) 1 ( xi  x j
T

()5





 ( xi  x j ) (diag( xi  x j ))1



(diag( xi  x j ))1

) (x  x
j

i

که در این رابطه . ،جذر عناصر ماتریس را محاسبه میکند و
) diag(Vعناصر بردار  Dبعدی  Vرا در قطر اصلی یک ماتریس D × D
که عناصر غیر قطر اصلی آن صفر است ،قرار میدهد .در این مقاله،
رابطه ( )6برای یادگیری متریک در فاصله  χ2پیشنهاد شده است.
T





 A2 ( xi , x j )  ( xi  x j ) (diag( xi  x j )) 1



i, j ~i



i b

( xi )b  ( x j )b

()6





 ( x j )b

) (x

D

2



A ( xi  x j ) (diag( xi  x j )) 1

که  Aماتریس یادگیری با ابعاد  D × Dاست و سایر متغیرها مانند
رابطه ( )5تعریف میشود .اگر بردارهای  x joiو  xi o jبه ترتیب
بهصورت

 ) ) x j (diag( x j  xi ))1و

1
xi ( d i ax
ig ( x j

تعریف شوند ،میتوان رابطه ( )6را بهصورت رابطه ( )7سادهنویسی
نمود.
) A2 ( xi , x j )  ( xioj  x joi )T A( xioj  x joi

()7

با فرض  ، A = LT Lرابطه ( )7به شکل رابطه ( )1قابل بازنویسی
است.
A2 ( xi , x j )  L2 ( xi , x j ) || L( xioj  x joi ) ||2

()1

همانطور که مالحظه میشود ،روابط بهدست آمده مشابه با روابط
بیان شده برای یادگیری متریک در فاصله ماهاالنوبیس هستند.
بهعبارتدیگر ،یادگیری متریک بر اساس معیار  χ2با یک تغییر متغیر
به یک مسأله یادگیری متریک بر اساس فاصله ماهاالنوبیس تبدیل
شده است.
- 9- 2تابع هزینه
بر اساس تابع هزینهای که برای روش یادگیری متریک  LMNNدر
رابطه ( )9بیان شد ،تابع هزینه پیشنهادی برای یادگیری متریک χ2
(رابطه ( ))1بهصورت رابطه ( )4تعریف شده است.
(L, X )  (1   )  || (L( xioj  x joi )) ||2 

()4

i, j ~i

[1 || (L( xioj  x joi )) ||2  || (L( xiol  xloi )) ||2 ]





i , j ~ i ,l : yi  yl
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که در این رابطه ،بردارهای  x joiو  xiojمانند رابطه ( )7و ( )1و سایر
متغیرها مانند رابطه ( )9هستند.
تابع هزینه ارائه شده در رابطه ( ،)4در عناصر ماتریس تبدیل خطی
 ،Lمحدب نیست ] .[89برای کمینهسازی این تابع میتوان از روش
کاهش گرادیان استفاده نمود؛ اما نتیجه نهایی این روش ،بهشدت
وابسته به مقادیر اولیه ماتریس  Lبوده و به کمینههای موضعی میرسد.
برای غلبه بر این مشکل ،رابطه ( )4میتواند بهصورت یک مسأله
برنامهنویسی نیمهمعین [21] (SDP) 29بازنویسی شود .در یک مسأله
 ،SDPبهینهسازی با قید مثبت و نیمه معین بودن ماتریس انجام
میشود .برای این کار ،بر اساس تعریف  A = LT Lو رابطه (،)7
بهینهسازی به شکل رابطه (  )8و با قید نیمهمعین مثبت بودن
ماتریس  ) A 0 ( Aانجام شده است .رابطه (  )8نشان دهنده یک
مسأله بهینهسازی محدب بوده و گرادیان آن قابل محاسبه است
(پیوست الف).
(A, X )  (1   )   A2 ( xi , x j ) 

i, j  1, 2,..., d

()82

Âij   ij Aij

,

که   ijیک متغیر تصادفی برنولی با شرط   ij   jiاست .این شرط،
خاصیت متقارن بودن ماتریس  Â ijرا حفظ میکند .در این حالت،
بهروزرسانی ماتریس  Aدر مرحله  5الگوریتم  SGDبهصورت رابطه
( )89تعریف میشود.
ˆ 
At  A
t 1

()89
که در آن  ،گرادیان تابع هزینه

و گام یادگیری است.

i, j ~i

( )8

0

[1   ( xi , x j )   A2 ( xi , xl )] , A
2
A





i , j ~ i ,l : yi  yl

که   A2طبق رابطه ( )7تعریف شده است.
برای نوشتن رابطه (  )8بهصورت یک مسأله  ،SDPباید آن را به
یک شکل استاندارد تبدیل کرد .این کار میتواند با تعریف متغیرهای
کمکی 25که رفتاری مشابه با تابع اتالف لوالیی دارند ،انجام شود .برای
این منظور ،متغیر کمکی به شکل  ξ ijlبرای داده  xiو داده هدف
 j ~ iو داده فریبکار  xlتعریف شده است ] .[89این متغیر نشان
میدهد که داده فریبکار  xlتا چه اندازه وارد محیط پیرامون داده xi
با داده هدف  j ~ iو حاشیه امنیت آن شده است .با این تعریف،
مسأله بهینهسازی برای یادگیری متریک  χ2بهصورت رابطه ()88
تعریف شده است.
ξ ijl



i , j ~ i ,l : yi  yl

()88

روش حذف تصادفی که در اصل برای تعلیم شبکههای عصبی
عمیق معرفی شده است ،برای یادگیری متریک نیز مورد استفاده قرار
گرفته است ] .[27این روش برای جلوگیری از وقوع بیشتعلیم
الگوریتم بر روی دادههای آموزشی انجام میشود .روش حذف تصادفی
برای یادگیری متریک میتواند قبل از مرحله  5در الگوریتم  8اعمال
شود .برای این کار ،طبق رابطه ( ،)82عناصر ماتریس یادگیری در
متغیرهای تصادفی برنولی ضرب میشوند.

 x joi )T A( xioj  x joi )  

 (x

ioj

) (1  

min

i, j ~i

( xiol  xloi )T A( xiol  xloi )  ( xioj  x joi )T A( xioj  x joi )  1  ξijl


ξ ijl  0


A 0

در این رابطه A ،ماتریس یادگیری ξ ijl ،متغیر کمکی μ ،ضریب
ثابت تأثیر عبارت اول و دوم و  x joiو  xi o jمانند رابطه ( )7و ()1
هستند.
- 9- 2تنظیمکننده تابع هزینه با روش حذف تصادفی
در بخشهای پیش ،یک مسأله بهینهسازی برای متریک  χ2شرح داده
شد .الگوریتم  SGDیکی از روشهای پرکاربرد در حل مسائل
بهینهسازی در یادگیری متریک است ] .[9 ،24 ،27 ،88 ،4 ،8این
روش بهصورت کلی در الگوریتم  8توصیف شده است.

Serial no. 88

- 5- 2حذف تصادفی بهعنوان تنظیمکننده نٌرم فروبنیوس

26

نٌرم فروبنیوس یکی از تنظیمکنندههای پرکاربرد در یادگیری متریک
است ] [9 ،24 ،27 ،2 ،8که برای جلوگیری از بیشتعلیم بر روی
دادههای آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد .شکل استاندارد یک
مسأله یادگیری متریک با تنظیمکننده نٌرم فروبنیوس بهصورت رابطه
( )89تعریف میشود.

} || A ||2F
2

()89

(A, X )  (A, X ) 

F

{

min

constraints

که در این رابطه X ،مجموعه آموزشی A ،ماتریس یادگیری|| . ||F ،

عملگر نٌرم فروبنیوس η ،گام تصحیح گرادیان در فرآیند یادگیری و
ضریب تأثیر تنظیمکننده است .در حل مسأله بهینهسازی نشان داده
شده در رابطه ( )89با استفاده از روش کاهش گرادیان ،بهروزرسانی
ماتریس  Aبهصورت رابطه ( )85تعریف میشود.
β

()85

F

با توجه به اینکه

A+




F

 || A ||  2A
2
F

At  At 1 

است خواهیم داشت:

 و میتوان رابطه ( )85را بهصورت رابطه ()86

بازنویسی کرد.
الگوریتم  :8یادگیری متریک به
:1

ورودیها:پایگاهدادهآموزشی


D N

روش SGD

 X وگامیادگیریη

:2

مقداردهیاولیهA0وT

:3

حلقهتکرارt = 1تاT

:4

انتخابنمونهتصادفی {xi , x j , xl } j ~i

:5

 
بهروزرسانی At  At 1 

 psd

:6

 ) (At

:7

اتمامحلقهتکرار

:8

خروجیA :
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At  (1   )At 1 

()86

در روش حذف تصادفی ،اگر  p(ij  0)  باشد ،خواهیم
داشت:
ˆ ]  (1   )A
E[A
t 1
t 1

()87

با توجه به رابطه ( ،)87بهروزرسانی ماتریس  Aدر الگوریتم
با روش حذف تصادفی بیان شده در رابطه ( )89معادل استفاده از
تنظیمکننده نٌرم فروبنیوس در بهینهسازی (رابطه ( ))86است.
SGD

- 6- 2تنظیمکننده ساختاریافته
تنظیمکنندههای متداول نظیر نٌرم فروبنیوس ،بهصورت ساده تمام
عناصر ماتریس یادگیری را به یک شکل جریمه میکنند .اما واضح
است که عناصر قطر اصلی ماتریس یادگیری از اهمیت باالتری نسبت
به سایر عناصر برخوردار هستند؛ چراکه عناصر قطر اصلی بیانکننده
اهمیت هر یک از ویژگیها بوده و سایر عناصر بیانکننده تعامل بین
ویژگیها هستند .در این بخش ،روشی پیشنهاد میشود که
تنظیمکننده متفاوتی را برای عناصر قطر اصلی ماتریس یادگیری و
سایر عناصر در نظر میگیرد.
ماتریس تصادفی  Bکه عناصر قطر اصلی این ماتریس از یک توزیع
یکنواخت در بازه ] [0,0.5و عناصر غیر قطر اصلی از یک توزیع
یکنواخت در بازه ] [0,1هستند را در نظر بگیرید .تابع توزیع تجمعی
( )CDFبرای عناصر این ماتریس در بازه ] [0,0.5بهصورت رابطه ()81
است؛ این توابع توزیع تجمعی در شکل  8نشان داده شدهاند.
for Bij : i  j

()81

for Bij : i  j

2
F ( )  
 

احتمال حذف تصادفی بر اساس ماتریس  Bبهصورت رابطه ()84
تعریف میشود.
()84

i j
i j

2
p( ij  0)  p( Bij   )  


با توجه به رابطه ( )84و رابطه ( )82میتوان نوشت:
) A (1  2
ˆ ]
E[A

t 1

)  A (1  
t 1
i, j
t 1
i, j

i j
i j

( )2

استفاده از روش حذف تصادفی معرفی شده در رابطه ( ،)84معادل
با حل بهینهسازی نشان داده شده در رابطه ( )28است.
D

(A, X ) 
) (|| A ||2F  Ai2, j
2
i 1

()28

min

constraints

همانطور که در رابطه ( )28مالحظه میشود ،تنظیمکننده
استفاده شده ،معادل با نٌرم فروبنیوس ماتریس  Aبه عالوه نٌرم  8قطر
اصلی این ماتریس است .بهعبارتدیگر ،عالوه بر جریمه شدن نٌرم
فروبنیوس ماتریس  ،Aنٌرم  8قطر اصلی نیز جریمه میشود .بنابراین،
قطر اصلی ماتریس  ،Aیکبار در تنظیمکننده نٌرم فروبنیوس و یکبار
دیگر در تنظیمکننده نٌرم  8شرکت داشته است ،اما سایر عناصر این
ماتریس فقط در تنظیمکننده نٌرم فروبنیوس حضور داشتهاند .مسأله
بهینهسازی رابطه ( )28بهظاهر پیچیده است ،اما با استفاده از روش
حذف تصادفی معرفی شده در الگوریتم  ،2بهراحتی قابل حل است.
عالوه بر استفاده از پارامتر حذف تصادفی ،الگوریتم  2نسبت به
الگوریتم  8در اعمال قید تصویر کردن (افکنش )27ماتریس  Aروی
 PSDنیز متفاوت است .تصویر کردن مذکور در هر تکرار در الگوریتم ،8
هزینه محاسباتی زیادی دارد .نتایج آزمایشهای انجام شده نشان
میدهد که اگر بجای افکنش ماتریس  Aدر هر تکرار ،فقط ماتریس
یادگیری نهایی روی  PSDتصویر شود ،عالوه بر کاهش هزینه
محاسباتی ،دقت آموزش نیز حفظ میشود ] .[98بنابراین در این مقاله
نیز طبق الگوریتم  ،2از روش یکبار افکنش استفاده شده است .اندازه
گام یادگیری در هر تکرار از فرآیند آموزش ،در صورت افزایش مقدار
تابع هزینه ،با ضریب  /5کاهش و در صورت کاهش مقدار تابع هزینه با
ضریب  8/2افزایش یافته است.
- 7- 2افزایش سرعت مقایسه با فاصله  χ2تقریبی
با کمی دقت در رابطه ( ،)9میتوان آن را بهصورت رابطه ( )22نوشت:

الگوریتم  :2حذف تصادفی به عنوان تنظیم کننده
:1

ورودیها:پایگاهدادهآموزشی


:3

حلقهتکرارt = 1تاT

:2

مقداردهیاولیهA0وT

:4

انتخابنمونهتصادفی {xi , x j , xl } j ~i

:5

ایجادماتریستصادفیB

:6
:7

شکل  :8تابع توزیع تجمعی برای عناصر قطر اصلی و غیر قطر اصلی ماتریس
تصادفی B

Serial no. 88

D N

 X وگامیادگیریη

ایجادپارامترδبااستفادهازرابطه()11
 i, j  1, 2,..., d

,

 Âtij1  ij Aijt 1

 At  Aˆ t 1   :8
 :1اتمامحلقهتکرار
:11

خروجی psd (A) :
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)  (x )  (x
i b
j b
 ( X ,Y )  
b 1  ( xi )b  ( x j )b


طبق رابطه ( )29از  xˆ jو  xˆiاستفاده نمود .با این تقریب ،رابطه ()1

2


 



()22

2

2

  xˆ  xˆ 
j

i

i


 



D



2


( x j )b
( xi )b


 ( xi )b  ( x j )b
( xi )b  ( x j )b



b

که در آن ( xi )b ،نشان دهنده عنصر  bام از هیستوگرام  Dبعدی xi

است .رابطه ( )22برابر با مربع فاصله اقلیدسی بین  xˆiو  xˆ jاست و
این دو عبارت خود از رابطه ( )29بهدست میآیند:
()29

( xi  x j ),

( xi  x j ), xˆ j  x j

xˆi  xi

که در آنها  xiو  x jدو بردار (یا هیستوگرام) ورودی و نشانگرهای
  ،و
درایه هستند.
حال اگر بتوان  xˆiو  xˆ jرا در مرحله استخراج ویژگی محاسبه
نمود ،طبق رابطه ( ،)22در مرحله تطبیق ویژگی فقط کافی است که از
معیار فاصله اقلیدسی استفاده نموده و سرعت تطبیق (مقایسه)
ویژگیها را افزایش داد؛ چراکه هزینه محاسباتی معیار فاصله اقلیدسی
بسیار کمتر از معیار فاصله  χ2است .اما به دلیل نیاز به وجود هر دو
بردار ویژگی  xiو  x jدر مخرج رابطه ( ،)29نمیتوان هر یک از
به ترتیب نشان دهنده تقسیم ،جمع و جذر درایه به

عبارتهای  xˆiو  xˆ jرا بهصورت مستقل محاسبه نمود .با توجه به
رابطه ( ،)29میتوان دریافت که مخرج  xˆiو  xˆ jبهنوعی یک
نٌرمالیزاسیون عنصر به عنصر هیستوگرامها است .این نٌرمالیزاسیون اثر
تمام عناصر هیستوگرام را در فاصله نهایی تقریباً برابر نموده و از تحت
تأثیر قرار گرفتن فاصله از عناصر بزرگ جلوگیری میکند .در این
مقاله ،این نٌرمالیزاسیون بهصورت تقریبی و با استفاده از رابطه ()29
انجام شده است.
()29

xj
x j  hi

, xˆ j  x j 

xi
xi  hi

xˆi  xi 

که در این رابطه h ،یک بردار ویژگی هیستوگرامی مانند  xاست که
بهصورت تصادفی از بین دادههای آموزشی انتخاب شده است .در
بسیاری از مسائل شناسایی الگو که دارای یک پایگاه داده آموزشی (یا
ثبتنام شده) بزرگ هستند ،مدت زمان تطبیق ویژگی بسیار مهمتر از
مدت زمان استخراج ویژگی است .چراکه در چنین مسائلی ،استخراج
ویژگی دادههای آموزشی (ثبتنام) بهصورت غیربرخط و فقط یکبار
برای همیشه انجام میشود .بنابراین میتوان بخش نٌرمالیزاسیون نشان
داده شده در رابطه ( )29را به مرحله استخراج ویژگی منتقل نموده و
سرعت تطبیق ویژگی را افزایش داد.
اگر بخواهیم از نتیجه یادگیری متریک پیشنهادی در الگوریتم 2
برای مقایسه ویژگیها استفاده کنیم ،باید از رابطه ( )1استفاده نمود
که محاسبه  x joiو  xiojدر آن هزینه محاسباتی باالیی خواهد داشت.
از طرفی نمیتوان این دو بردار را در مرحله استخراج ویژگی محاسبه
نمود .برای کاهش این هزینه محاسباتی ،بهجای این دو بردار میتوان

Serial no. 88

بهصورت رابطه ( )25قابل بازنویسی خواهد بود:
()25

L2 ( xi , x j ) || L( xˆi  xˆ j ) ||2 || L xˆi  L xˆ j ||2

که در این رابطه L ،همان ماتریس یادگیری است و  xˆiدر رابطه ()29
تعریف شده است .تمام  L xˆiها (که مربوط به دادههای آموزشی
هستند) بهصورت غیربرخط و در مرحله استخراج ویژگی قابل محاسبه
هستند .برای هر نمونه آزمایشی نیز فقط کافی است یکبار بردار L xˆ j
محاسبه شود و پس از آن میتوان از معیار فاصله اقلیدسی برای تطبیق
ویژگیها استفاده کرده و سرعت محاسبات را نسبت به معیار فاصله χ2
چند برابر نمود.

- 9پایگاههای داده و آزمایشها
آزمایشهایی که در این بخش انجام شده است را میتوان به دو دسته
کلی تقسیمبندی نمود( :الف) ارزیابی الگوریتم یادگیری متریک
پیشنهادی و (ب) ارزیابی دقت معیار  χ2تقریبی پیشنهادی بهمنظور
افزایش سرعت مقایسه دادهها .در این بخش به شرح پایگاههای داده و
آزمایشهای انجام شده بر روی آنها پرداخته میشود.
- 8- 9پایگاههای داده
برای ارزیابی الگوریتم یادگیری متریک پیشنهادی از پایگاههای داده
هیستوگرامی مختلف و پراستفاده در منابع یادگیری متریک استفاده
شده است .برای ارزیابی رابطه  χ2تقریبی پیشنهادی ،عالوه بر
پایگاههای داده هیستوگرامی ،از سه پایگاه داده تصاویر چهره که برای
شناسایی چهره و حالت چهره بکار میروند ،استفاده شده است .در این
بخش به معرفی این پایگاههای داده پرداخته میشود.
چهار پایگاه داده هیستوگرامی  amazon ،webcam ،dslrو caltech
که در ] [92معرفی شدهاند ،در اصل برای بازشناسی اشیاء مورد
استفاده قرار میگیرند .این پایگاههای داده از  8شئ معمولی شامل
کولهپشتی ،دوچرخه ،ماشینحساب ،هدفون ،صفحهکلید ،رایانه لپتاپ،
نمایشگر ،ماوس ،لیوان و پروژکتور 21تشکیل شده است .دادههای
موجود در این پایگاههای داده ،ویژگیهای هیستوگرامی  SURF24به
طول  1هستند .پایگاههای داده  amazon ،webcam ،dslrو caltech
به ترتیب دارای  451 ،245 ،857و  8829نمونه هستند.
پایگاه داده  corelدارای  779تصویر از  8دسته مختلف است .در
هر دسته از این پایگاه داده ،تعداد  5تا  8تصویر وجود دارد .برای
این پایگاه داده نیز ویژگیهای هیستوگرامی  SIFTو ( CSIFT9به
طول  )919محاسبه و منتشر شده است ،98که در این مقاله از این
ویژگیها برای انجام آزمایشها استفاده شده است .در پایگاه داده corel
از مجموع  779داده 5 ،داده به عنوان مجموعه آزمایشی و مابقی
دادهها به عنوان مجموعه آموزشی معرفی شدهاند.
پایگاه داده  optdigitsاز مجموعه  ،[99] KEEL92یکی دیگر از
پایگاههای داده هیستوگرامی است که برای ارزیابی دقت دستهبندی
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کنندهها مورد استفاده قرار میگیرد .این پایگاه داده از  562تصویر از
اعداد دستنویس تشکیل شده است .هر تصویر در پایگاه داده دارای
یک بردار ویژگی به طول  69است؛ عناصر این بردار ویژگی،
نشاندهنده تعداد پیکسلهای روشن در نواحی مختلف تصاویر هستند.
در  ،optdigitsتقسیمبندی دادهها به مجموعههای آموزشی و آزمایشی
به صورت اعتبارسنجی متقابل  8قسمتی 99منتشر شده است.
پایگاههای داده هیستوگرامی ،caltech ،amazon ،webcam ،dslr
 corelو  optdigitsبرای ارزیابی الگوریتم یادگیری متریک پیشنهادی
استفاده شده است.
2
برای ارزیابی رابطه تقریبی پیشنهادی برای معیار فاصله  ،χاز
پایگاههای داده  [96] JAFFE ،[95] CK+و  [97] Yaleاستفاده شده
است .پایگاه داده  CK+که برای شناسایی حالت چهره مورد استفاده
قرار میگیرد ،متشکل از  829شخص و  7حالت چهره است .پایگاه
داده  JAFFEاز  8زن ژاپنی با  7حالت چهره مختلف تشکیل شده
است و برای شناسایی چهره و حالت چهره مورد استفاده قرار میگیرد.
پایگاه داده  Yaleنیز از  85شخص در شرایط نورپردازی مختلف
تشکیل شده است و برای ارزیابی سیستمهای شناسایی چهره استفاده
میشود .تصاویر استفاده شده در این مقاله با استفاده از موقعیت دو
چشم از تصاویر اصلی بریده شده و بهاندازه  85 × 88پیکسل
نٌرمالیزه شدهاند .نمونههایی از تصاویر این سه پایگاه داده چهره در
شکل  2نشان داده شده است.
در آزمایشهای مربوط به شناسایی چهره ،یک تصویر از هر شخص
بهعنوان گالری 99و مابقی تصاویر بهعنوان تصاویر پروب 95در نظر گرفته
شدهاند .در شناسایی حالت چهره نیز از روش اعتبارسنجی متقابل 8
قسمتی بهصورت مستقل از شخص برای تقسیمبندی دادههای آموزشی
و آزمایشی استفاده شده است.
- 2- 9آزمایشها
در این قسمت ،الگوریتم پیشنهادی مطرح شده در الگوریتم  ،2بر روی
پایگاههای داده هیستوگرامی corel ،caltech ،amazon ،webcam ،dslr
) corel (CSIFT) ،(SIFTو  optdigitsآزمایش شده است .درصد خطای
دستهبندی الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با معیارهای فاصله اقلیدسی
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و  ،χ2معیار فواصل  χ2درجه دوم ( QCS96و ،[4] ITML ،[99] )QCN97
CDML94 ،[28] GB-LMNN91 ،[2 ] χ2-LMNN ،[89] LMNN
] [86] NCML92 ،[89] DMLMJ98 ،[85] DML-eig9 ،[91و
 [86] PCML99در جدول  8نشان داده شده است.
در آزمایشهای مربوط به جدول  ،8برای پایگاههای داده ،dslr
 amazon ،webcamو  ،caltechهمچون سایر منابع مقایسه شده ،از
روش اعتبارسنجی متقابل  5قسمتی 99با تقسیمبندی تصادفی استفاده
شده است .برای پایگاه داده ) corel(SIFTو ) corel (CSIFTاز
تقسیمبندی ارائه شده در خود پایگاه داده (به ترتیب  5و  729داده
به عنوان مجموعه آزمایشی و آموزشی) استفاده شده است .در پایگاه
داده  optdigitsنیز از تقسیمبندی منتشر شده در پایگاه داده که به
صورت اعتبارسنجی متقابل  8قسمتی است ،استفاده شده است.
بنابراین ،بهجز پایگاه داده  corelکه دارای یک مجموعه آزمایشی ثابت
است ،برای سایر پایگاههای داده ،نتایج آزمایشها براساس میانگین و
انحراف معیار خطا گزارش شده است .تعداد همسایگی  Kدر
دستهبندی کننده  KNNدر تمامی این آزمایشها برابر با  9قرار داده
شده است .پیادهسازی  QCSو ،95QCN

GB- ،LMNN97 ،ITML96

 NCML ،DML-eig94 ،LMNN91و  PCML5منتشر شده و در
دسترس است .در این روشها ،برای پایگاههای دادهای که مقالهها
گزارشی بر روی آن نداشتهاند ،از پیادهسازیهای منتشر شده برای
انجام آزمایشهای جدید استفاده و نتایج آن در جدول  8گزارش شده
است .اما برای روشهای  CDML ،χ2-LMNNو  ،DMLMJبه دلیل
عدم انتشار پیادهسازیها ،آزمایش جدیدی انجام نگرفته و تنها نتایج
گزارش شده توسط خود نویسندگان ،در جدول  8ارائه شده است.
همانطور که در جدول  8مالحظه میشود ،خطای الگوریتم
یادگیری متریک پیشنهادی در مقایسه با سایر روشها کمتر است که
این امر نشان دهنده کارایی این الگوریتم در دستهبندی دادههای
هیستوگرامی است.
در ادامه این بخش به ارزیابی رابطه  χ2تقریبی پیشنهادی و مقایسه
نتایج آن با رابطه  χ2پرداخته میشود .برای این کار ،ویژگی
هیستوگرامی  [9 ] POEM52 ،[94] LBP58و  [98] HOGاز تصاویر
پایگاههای داده  JAFFE ،CK+و  Yaleاستخراج شده و شناسایی چهره
و حالت چهره با استفاده از این ویژگیها انجام شده است .نحوه

شکل  :2نمونههایی از تصاویر پایگاه داده ( CK+ردیف باال)( JAFFE ،ردیف
وسط) و ( Yaleردیف پایین)
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استخراج این ویژگیها به ترتیب زیر بوده است:
 :LBP هر تصویر به زیر نواحی  7 × 6تقسیمبندی شده است؛
سپس در هر زیرناحیه ،هیستوگرام الگوهای یکنواخت LBP
محاسبه شده است .در نتیجه طول بردار ویژگی نهایی برابر با
 )7 × 6 × 54( 2971بوده است.
 :POEM در یک تقسیمبندی مشابه با  LBPو با در نظر گرفتن
الگوهای یکنواخت ،طول بردار ویژگی  POEMچهار برابر  LBPو
برابر با  4482بوده است.
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گاههای داده هیستوگرامی
روشهای مختلف بر روی پای 
دستهبندی 

جدول  :8مقایسه خطای



روش

caltech

amazon

webcam

dslr

)corel (CSIFT

)corel (SIFT

optdigits

فاصله اقلیدسی

59/1 ± 8/9

99/7 ± /7

99/1 ± 8/7

6 /6 ± 9/8

5

92

8/2 ± 0/9

فاصله χ2

51/1 ± 8/8

99/9 ± 8/

89/ ± 8/2

22/2 ± 8/1

9

9

8/9 ± /7

[99] QCS

57/2 ± 8/2

99/4 ± 2/

84/9 ± 8/8

25/6 ± 2/7

91

52

8/9 ± /6

[99] QCN

56/8 ± 8/2

99/5 ± 8/5

87/5 ± 2/8

27/1 ± 9/8

92

52

8/9 ± /5

[4] ITML

52/2 ± 2/8

98/6 ± 8/2

82/9 ± 8/6

25/ ± 9/

92

96

8/9 ± /6

[89] LMNN

5 /4 ± 8/9

98/1 ± 8/9

85/1 ± 9/

21/4 ± 8/6

96

52

8/8 ± /9

[2 ] χ2-LMNN

96/5 ± 8/8

29/7 ± /1

1/9 ± /4

2 /6 ± 8/8

-

-

-

[2 ] GB-LMNN

94/1 ± 8/

24/6 ± 8/7

82/9 ± /4

22/4 ± 2/7

26

51

8/8 ± /9

[91] CDML

92/2 ± 2/9

2 /1 ± 9/2

5/4 ± 2/9

86/7 ± 9/2

26

9

-

[85] DML-eig

55/9 ± 9/7

99/9 ± 9/1

2 /2 ± 9/9

9 /8 ± 9/9

96

9

8/9 ± /5

[89] DMLMJ

-

-

-

-

-

-

8

[86] NCML

58/6 ± 8/7

92/6 ± 2/8

86/7 ± 2/2

21/1 ± 9/4

9

99

8/9 ± /6

[86] PCML

52/2 ± 2/5

9 /2 ± 9/2

85/4 ± 8/8

24/8 ± 9/8

21

92

8/5 ± /9

روش پیشنهادی

9 /6 ± 9

84/1 ± 8/2

5/8 ± 8/2

8 /1 ± 2/5

29

26

/4 ± /9

 :HOGبرای محاسبه بردار ویژگی  ،HOGتصویر به زیر نواحی 89
×  84تقسیمبندی شده است و در هر ناحیه ،هیستوگرام مقادیر
گرادیان در  4جهت محاسبه شده است .در نتیجه طول بردار
ویژگی نهایی برابر با  2949بوده است.

نتایج شناسایی حالت چهره در پایگاههای داده  CK+و  JAFFEبا
استفاده از معیار فاصله  χ2و نیز رابطه پیشنهادی به ترتیب در جدول 2
و جدول  9نشان داده شده است .نتایج شناسایی چهره در پایگاههای
داده  Yaleو  JAFFEنیز به ترتیب در جدول  9و جدول  5آورده شده
است .همانطور که از این نتایج مشاهده میشود ،دقت رابطه
پیشنهادی در شناسایی چهره و حالت چهره در پایگاههای داده مختلف
تقریباً با رابطه  χ2برابر است؛ که نشان دهنده کارایی مناسب رابطه
پیشنهادی است.
یکی از روشهای دقیق ارزیابی معیارهای مبتنی بر فاصله ،محاسبه
نمودار  ROC59است .برای ارزیابی دقیقتر رابطه پیشنهادی ،نمودارهای

 ROCبهدست آمده از این معیار و نیز معیار  χ2در شناسایی حالت
چهره در پایگاه داده  ،CK+در شکل  9نشان داده شده است .همانطور
که در این شکل مالحظه میشود ،نمودارهای  ROCدو معیار فاصله در
ویژگیهای مختلف بر همدیگر منطبق هستند که نشان دهنده دقت
برابر این دو معیار است.
جدول  :2شناسایی حالت چهره در پایگاه داده  CK+بر اساس  POEM ،LBPو HOG

با استفاده از رابطه  χ2و رابطه پیشنهادی
روش

HOG

POEM

LBP

فاصله χ

12/26

19/74

74/2

فاصله پیشنهادی

12/89 ± /96

19/99 ± /92

74/2 ± /24

2

جدول  :9شناسایی حالت چهره در پایگاه داده  JAFFEبر اساس  POEM ،LBPو
 HOGبا استفاده از رابطه  χ2و رابطه پیشنهادی
روش

HOG

POEM

LBP

فاصله χ2

48/55

42/46

4 /89

فاصله پیشنهادی

48/71 ± /25

49/ 5 ± /9

4 /91 ± /58

جدول  :9شناسایی چهره در پایگاه داده  YALEبر اساس  POEM ،LBPو  HOGبا
استفاده از رابطه  χ2و رابطه پیشنهادی
روش

HOG

POEM

LBP

فاصله χ

79/99

76/67

77/99

فاصله پیشنهادی

72/1 ± 8/ 9

76/49 ± 8/67

77/97 ± /12

2

جدول  :5شناسایی چهره در پایگاه داده  JAFFEبر اساس  POEM ،LBPو HOG

با استفاده از رابطه  χ2و رابطه پیشنهادی
روش

HOG

فاصله χ

11/81

45/57

4 /69

فاصله پیشنهادی

11/67 ± /9

45/57 ± 8/ 8

4 /14 ± /69

2

شکل  :9نمودارهای  ROCشناسایی حالت چهره در پایگاه داده  CK+با
استفاده از رابطه فاصله  χ2و نیز رابطه پیشنهادی

Serial no. 88

POEM

LBP
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بهمنظور ارزیابی دقت معیار تقریبی  χ2پیشنهادی در کنار الگوریتم
یادگیری متریک شرح داده شده ،دادههای هیستوگرامی پایگاههای
داده  amazon ،webcam ،dslrو  caltechبا استفاده از رابطه ( )1و
رابطه (( )25که به ترتیب رابطه اصلی  χ2و رابطه تقریبی χ2
پیشنهادی را با ماتریس یادگیری تلفیق کردهاند) مشابه با آزمایشهای
مربوط به جدول  8دستهبندی شدهاند .نتایج حاصل از این آزمایشها
در جدول  6مقایسه شده است .همانطور که در این جدول مشاهده
میشود ،با استفاده از رابطه  χ2تقریبی ،دقت الگوریتم یادگیری متریک
پیشنهادی حفظ شده است.
برای ارزیابی هزینه محاسباتی رابطه  χ2تقریبی پیشنهادی و
مقایسه آن با  ،χ2از پیادهسازی این دو رابطه در نرمافزار  MATLABو
در یک رایانه شخصی معمولی  core i5با فرکانس کالک 2/67 GHz
استفاده شده است .جدول  ،7تعداد تطبیقهای انجام شده در واحد 8
ثانیه را برای رابطه ( χ2رابطه ( ))9و رابطه  χ2تقریبی بر اساس روابط
( )22و ( )29با استفاده از بردارهای ویژگی مختلف نشان میدهد.
همانطور که از مقایسه نتایج در این جدول مالحظه میشود ،سرعت
تطبیق با استفاده از رابطه  χ2تقریبی پیشنهادی در حدود  2/5برابر
رابطه  χ2است که نشان دهنده برتری قابل توجه آن از نظر هزینه
محاسباتی است.
در صورتی که ابعاد و تعداد دادههای آموزشی به ترتیب برابر با  Dو
 Nباشد ،پیچیدگی محاسباتی دستهبندی یک داده آزمایشی با استفاده
از فاصله اقلیدسی از مرتبه ) O(2NDخواهد بود .حال اگر ماتریس
یادگیری  Aمربعی و با ابعاد  D × Dباشد و از فاصله ماهاالنوبیس برای
دستهبندی دادهها استفاده شود ،این پیچیدگی محاسباتی از مرتبه
)) O(2N(D + D2خواهد بود؛ چرا که تعداد عناصر ماتریس  Aبرابر با
 D2بوده و براساس رابطه ( ،)8باید یک ضرب ماتریسی در محاسبات
لحاظ شود .برای فاصله  ،χ2به دلیل وجود یک جمع (در مخرج) و یک
تقسیم اضافه نسبت به فاصله اقلیدسی ،این پیچیدگی دو برابر فاصله
اقلیدسی و از مرتبه ) O(4NDاست .بنابراین ،در دستهبندی با استفاده
از رابطه پیشنهادی (رابطه ( ))7با در نظر گرفتن ماتریس  ،Aپیچیدگی
جدول  :6مقایسه دقت دستهبندی دادههای هیستوگرامی با روش یادگیری متریک
پیشنهادی با استفاده از رابطه  χ2و رابطه  χ2تقریبی
پایگاه داده

( χ2رابطه ())1

 χ2تقرببی (رابطه ())25

dslr

8 /1 ± 2/5

8 /4 ± 2/6

webcam

5/8 ± 8/2

5/8 ± 8/8

amazon

84/1 ± 8/2

84/7 ± 8/2

caltech

9 /6 ± 9

9 /7 ± 9/5

جدول  :7تعداد مقایسههای انجام شده در واحد ثانیه با استفاده از رابطه  χ2و رابطه
پیشنهادی
روش

HOG

POEM

LBP

فاصله χ

85625

998

8212

فاصله  χ2تقریبی

97 9

4875

92225

2

Serial no. 88

محاسباتی از مرتبه )) O(4N(D + D2خواهد و میتوان گفت که هزینه
محاسباتی روش پیشنهادی در مرحله دستهبندی دادهها نسبت به
دیگر روشهای یادگیری متریک که براساس فاصله ماهاالنوبیس توسعه
داده شدهاند ،در حدود  2برابر است .اما این هزینه محاسباتی بیشتر ،با
استفاده از رابطه تقریبی  χ2پیشنهادی به صورت غیربرخط قابل انجام
است .پیچیدگی محاسباتی دستهبندی با استفاده از رابطه تقریبی χ2
پیشنهادی به همراه ماتریس یادگیری ،از مرتبه )O(2N(D + D2)+2D
است که به ازای  Nهای بزرگ ،تقریباً برابر با پیچیدگی محاسباتی
روشهای مبتنی بر فاصله ماهاالنوبیس است.

- 9جمعبندی
در این مقاله یک روش یادگیری متریک برای دستهبندی دادههای
هیستوگرامی با استفاده از دستهبندی کننده شناخته شده KNN
پیشنهاد شد .برخالف اکثر روشهای یادگیری متریک که بر مبنای
فاصله اقلیدسی (که برای فضای متعامد تعریف میشود) توسعه داده
شدهاند ،در روش پیشنهادی ،از فاصله  χ2استفاده شده است .از
نوآوریهای این روش میتوان به طرح یک تبدیل متغیر در رابطه
فاصله  χ2و تبدیل آن به فاصله اقلیدسی اشاره نمود که با بهکارگیری
آن میتوان از روشهای متداول یادگیری متریک ماهاالنوبیس برای
یادگیری متریک  χ2بهره برد .این نکته باعث میشود که نسبت به
( KNNبراساس فاصله  )χ2و نیز سایر روشهای یادگیری متریک
موجود ،بهبود قابل توجهی در دستهبندی دادههای هیستوگرامی در
پایگاههای داده مختلف حاصل شود .در الگوریتم یادگیری متریک
پیشنهادی ،بهمنظور جلوگیری از بیشتعلیم در یادگیری ،یک
تنظیمکننده حذف تصادفی جدید ،طراحی و استفاده شده است.
استفاده از این روش ،که معموالً در یادگیری عمیق به کار میرود،
باعث میشود که با یک پیادهسازی نسبتاً ساده بتوان قدرت تعمیم
الگوریتم را افزایش داد .از نوآوریهای دیگری این مقاله میتوان به
معرفی یک رابطه تقریبی پیشنهادی برای فاصله  χ2اشاره کرد که منجر
به افزایش سرعت محاسبات در مرحله مقایسه بردارهای ویژگی
میشود .با استفاده از این تقریب ،بخش بزرگی از محاسبات مربوط به
فاصله  χ2در مرحله استخراج ویژگی و بهصورت غیربرخط قابل محاسبه
بوده و در مرحله مقایسه ویژگیها بهراحتی میتوان از معیار فاصله
اقلیدسی استفاده نمود .بر اساس آزمایشهای متنوع انجام شده ،این
رابطه تقریبی با حفظ دقت معیار فاصله  ،χ2سرعت آن را در حدود 2/5
برابر افزایش میدهد .همچنین این رابطه بدون کاهش دقت مقایسه ،در
کنار الگوریتم یادگیری متریک پیشنهادی نیز قابل استفاده بوده است.

پیوست الف :محاسبه گرادیان
برای محاسبه گرادیان تابع هزینه داده شده در رابطه (  ،)8فرض کنید
که  H ijبه صورت  Hij  ( xioj  x joi )( xioj  x joi )Tتعریف شود که
بردارهای  x joiو  xi o jپیشتر برای رابطه ( )7تعریف شدند؛ با این
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A2 ( xi , x j )  tr(A Hij ) ) را بهصورت7( تعریف میتوان رابطه

)8 (  در نتیجه میتوان تابع هزینه داده شده در رابطه.بازنویسی کرد
.) نوشت26( را بهصورت رابطه
(A, X )  (1   )

 tr(A H

ij

)

i, j ~i





)26(

[1  tr(A H ij )  tr(A H il )]

i , j ~ i ,l : yi  yl

59

 مجموعهای از دادههای آموزشی سهتاییN فرض کنید که
( باشد که تابع اتالف لوالیی موجود در عبارت سمت راستi, j, l )
)26( ) را تحریک میکنند؛ در این صورت گرادیان رابطه26( رابطه
.) محاسبه میشود27( بهصورت رابطه
G


 (1   ) H ij  
( H ij  H il )
A
i, j ~i
( i , j ,l )N





)27(

،در فرآیند یادگیری و محاسبه گرادیان در هر تکرار از الگوریتم
میتوان از محاسبات انجام شده در تکرار قبل استفاده نموده و هزینه
، برای این کار.[89] محاسبات را بهطور قابل مالحظهای کاهش داد
) بر21(  ) را میتوان طبق رابطهGt 1 (  امt + 1 گرادیان تکرار مرحله
 وN t  ) و تغییرات بین مجموعهGt (  امt اساس گرادیان تکرار مرحله
: محاسبه نمودNt 1
Gt 1  Gt  



( H ij H il ) 

( i , j ,l )Nt  Nt 1





)21(

( H ij  H il )

( i , j ,l )Nt 1  Nt

[20] D. Kedem, S. Tyree, F. Sha, G. R. Lanckriet and K. Q.

) تعریف شد و عبارت26(  پیشتر برای بیان رابطهH که
( بیان کننده دادههای سهتایی است که عضوi, j,l )  Nt  Nt 1
 اثر، در این رابطه. وجود ندارندNt 1  هستند اما درN t مجموعه
دادههای سهتایی که دیگر فعال نیستند از گرادیان کاسته شده و اثر
، این روش.دادههای سهتایی که فعال شدهاند به گرادیان افزوده میشود
Nt 1 بهخصوص در زمانی که گام یادگیری کوچک بوده و تغییرات
. هزینه محاسباتی را بسیار کاهش میدهد، کم استN t نسبت به

Weinberger, “Non-linear metric learning,” In Advances in
Neural Information Processing Systems (NIPS), vol. 25, pp.
2573-2581, 2012.
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