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در اين مقاله يك فضاي جديد مبتني بر انطباق  :چكيده

، جهت نگاشت داده هاي جداپذير غير خطي به داده CFS(1(منحني

نگاشتهاي كوادراتيك يا خطي ، . هاي جداپذير خطي ارائه گرديده است

داده ها را به فضاي جديد به گونه اي نگاشت مي دهند كه طبقه بندي 

ساس روش ارائه شده ، انطباق منحني، سطح ا. داده ها بهتر انجام پذيرد

در اين روش خط ، سطح و . و يا حجم بر روي داده هاي تعليم مي باشد

يا حجم منطبق شده ، به عنوان محورهاي فضاي جديد در نظر گرفته 

، طبقه بندي Adalineدر انتها با استفاده از طبقه بند خطي . مي شوند

 مقايسه شده SVMد غير خطي انجام گرفت كه نتايج با يك طبقه بن

  .است و نتايج از خوب بودن روش ارائه شده حكايت دارد

فضاي مبتني بر انطباق منحني، فضاي مبتني بر   :كليدي واژه هاي

  فاصله، انطباق، طبقه بندي

  مقدمه ��

. طبقه بندي يكي از زمينه هاي تحقيقاتي مهم و پر كاربرد مي باشد

كه براي تشخيص الگوهاي  NDF(2(توابع تفكيك كننده خطي 

مشخصي تعليم داده مي شوند ، به عنوان يكي از روشهاي پر كاربرد در 

و ماشين هاي ) NN(شبكه عصبي . زمينه طبقه بندي استفاده مي شود

در ] SVM] 1.  مي باشندNDFاز ابزارهاي ) SVM(بردار پشتيبان 

ابزارهاي تعليم سيستمها بسيار قوي مي باشد و در بين محققان يكي از 

شناخته شده و محبوب به شمار مي آيد، چرا كه از ماشينهاي كرنل در 

خوبي فراهم  خطي سازي استفاده مي كند و خصوصيات عمومي سازي

  .مي كند

نتيجه استفاده از كرنل ها اين است كه الگوريتم در فضاي تبديل يافته ، 

تبديل اين . مي تواند يك ابرسطح با ماكزيمم حاشيه را منطبق كند

ممكن است غير خطي بوده و فضاي جديد ممكن است تعداد ابعاد 

گرچه اين طبقه بند يك ابرسطح در فضاي تبديل . زيادي داشته باشد 

يافته با تعداد ابعاد زياد مي باشد، اما ممكن است در فضاي ورودي اصلي 

 گوسي RBFبه عنوان مثال اگر كرنل مورد استفاده .غير خطي باشد

اي تبديل يافته ، فضاي هيلبرت خواهد بود كه داراي بينهايت باشد ، فض

                                                               
1 Curve Fitting Space 
2 Nonlinear Discriminant Functions 

طبقه بندهاي مبتني بر مارجين به خوبي منظم شده اند . بعد خواهد بود

  .به گونه اي كه بينهايت بعد تاثير منفي  بر روي جواب نخواهند داشت

نگاشتي از فضاي ورودي به ] 5-2[طبيعتا روشهاي مبتني بر كرنل 

 مي باشند كه در خطي سازي مي HDF(3( ابعاد زيادفضايي با تعداد

برخي كرنل ها به همين منظور ارائه شده اند مثل . توانند مفيد باشند

، اما اين كرنل ها هيچ  ]spline] 6كرنل چند جمله اي، گوسي و 

اين مساله ما . تضميني بر خطي سازي در فضاي با تعداد ابعاد باال ندارند

د تا به دنبال ارائه يك فضاي جديد باشيم كه را به اين سمت مي كشان

در آن با استفاده از طبقه بند خطي بتوان الگوها را از هم جدا كرد كه ما 

چرا كه از ) CFS(نام آن را فضاي مبتني بر انطباق منحني مي ناميم 

  .مفهوم انطباق منحني براي ايجاد فضاي جديد بهره گرفته ايم

با روشهاي مبتني بركرنل ، گسترش فضاي رويكرد ارائه شده در مقايسه 

واقعي به فضاي با تعداد ابعاد زياد را در نظر ندارد بلكه نگاشت از فضاي 

n بعدي به فضاي با m بعد مي باشد كه mتعداد كالسها است .  

 روش ارائه 2در بخش . در ادامه مقاله به موضوعات زير پرداخته مي شود

ذكر نمونه داده هايي به تشريح  با 3شده مطرح مي گردد و در بخش 

 جهت 4در بخش . چگونگي عملكرد روش ارائه شده مي پردازيم 

 اعمال كرده ي واقعيمقايسه كارخود ، روش ارائه شده را بر روي داده ها

 با استفاده از يك طبقه بند خطي داده ها را طبقه CFSو در فضاي 

با استفاده از بندي كرده ايم، سپس همان داده هاي فضاي ورودي را 

طبقه بندي نموده ايم ) Multi class SVM(يك طبقه بند غير خطي 

 در هر دو طبقه بندي را مقايسه 4و در نهايت نتايج مربوط به ميزان دقت

  . به نتيجه گيري پرداخته ايم5كرده ايم و در فصل 

 فرموله سازي فضاي انطباق مبتني بر منحني ��
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  . بعد مي باشدn ام با jآم از كالس  iنمونه 

                                                               
3 High Dimensional Feature 
4 Accuracy 



Cj منحني ، ابر صفحه و يا فضاي منطبق شده بر مجموعه 

{(Xij=,i=1,…,kj)}كه  استyj برچسب j ام داده هاي تعليم بوده و kj 

به طور كلي نگاشت از فضاي با .  مي باشدjتعداد نمونه هاي با برچسب 

mاز داده هاي ) سكال( الگوn بعدي ، به فضاي m  بعدي به صورت زير 

  :انجام مي شود

 
 تابعي است كه به فاصله بين داده ها تا منحني ، ابر صفحه و يا ϕكه 

 قابل 1اين تبديل در شكل . حجم منطبق شده بر الگوها وابسته است

فضاي ورودي و  الگويي است در Xمشاهده است كه 

},...,,{ mdddD
21

 كالس ci يك عنصر از فضاي تبديل يافته و =

i ام مي باشد.  

 
  طبقه بندي با استفاده از انطباق منحني :1شكل

   نحوه عملكرد در برخورد با ابر صفحه2-1

، زماني كه يك ابر صفحه بر مجموعه اي از داده ها منطبق مي شود، 

},,...,{ قطهن فاصله،)d(اصلهفاز  منظور niiii xxxX
21

از آن =

   .دباشسطح مي 

   نحوه عملكرد در برخورد با ابر كره2-2

بر مجموعه داده ها منطبق گرديده است ) C(زماني كه يك ابر كره 

  .فاصله يك نقطه از پوسته ابركره محاسبه مي شود

د جمله اي  نحوه عملكرد در برخورد با منحني هاي چن2-3

  در فضاي دو بعدي

اگر در فضاي دو بعدي يك منحني چند جمله اي به مجموعه اي از داده 

ها منطبق شود، جهت به دست آوردن فاصله مينيمم عمومي ، ابتدا 

تمامي مينيمم ها محاسبه شده و سپس با جايگذاري مقادير به دست 

نتخاب آمده ، چك مي شود كه كدام يك مينيمم عمومي است و آن ا

  .مي شود

 براي منطبق كردن فضا به دور SVDD استفاده از 2-4

  داده ها 

 ، به ازاي هر كالس از مجموعه داده، از يك  ]SVDD]7در استفاده از 

به عنوان .  به دست مي آيد بهره جسته ايمSVDDحجم كه توسط 

.  استفاده مي كنيمSVDDمثال اگر دو كالس داده داشته باشيم دو 

ظور چك كردن اينكه يك داده به يك كالس متعلق مي سپس به من

باشد يا خير، فاصله آن را تا پوسته بيروني حجم مربوطه محاسبه كرده و 

. سپس اين فاصله را به عنوان معيار جهت طبقه بندي استفاده كرده ايم

به عبارت ديگر يك داده به يك كالس متعلق است اگر فاصله آن داده 

  . كالس كمتر از فاصله آن تا بقيه كالسها باشددر فضاي كرنل به آن 

   نتايج تجربي-3

در اين بخش ابتدا نحوه تبديل با استفاده از منطبق كردن دايره بر روي 

داده هاي ساده نشان داده مي شود و در انتهاي اين بخش روش ارائه 

در ادامه اين بخش فرض بر اين . شده با داده هاي واقعي تست مي شود

پياده سازي مسائل فوق . برچسب كالسها از قبل مشخص استاست كه 

  . انجام گرفته استMatlabدر زبان برنامه نويسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 a) كالسهاي خطي         b) كالسهاي دايره اي : 2شكل       

         c) تابع سينوسي   

   نحوه عملكرد براي داده هاي با توزيع ساده3-1

ه بر روي يكسري داده هاي با توزيع ساده توصيف ابتدا روش ارائه شد

  .نشان داده شده اند) a-c (2داده هاي مورد استفاده، در شكل.دمي شو

دو كالس با شكل خطي نشان داده شده است كه به ) a(2در شكل 

كالسها جداپذير ) b-c(اما در شكلهاي ديگر. صورت خطي جداپذيرند

 شكل)1:نها را به دو دسته تقسيم كرده ايمخطي نمي باشند و ما آ

  )c(توابع سينوسي )b (2(مبتني بر دايره وكره

در ابتدا .را درنظر بگيريد كه شامل دو كالس خطي مي باشد) a(2شكل 

با استفاده از روش منطبق سازي با كمترين مربعات خطا ، به هر كالس 

  .است قابل مشاهده 3كه نتيجه در شكل . يك خط منطبق مي شود

سپس براي نگاشت آنها به فضاي جديد از فرمولي مثل فرمول زير جهت 

در فرمول .خط بهره گرفته مي شودتاهر(x0, y0)محاسبه فاصله هرنقطه

  . مي باشدd1  تا خطX0= (x0, y0)فاصله بين نقطه d(X0,l1) زير

C
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  خط بر كالسهاي دادهانطباق: 3شكل 

از فواصل به دست آمده توسط دو فرمول فوق براي نگاشت داده ها به 

 نشان داده شده است، استفاده 4فضاي دو بعدي ،مانند آنچه در شكل 

شده است و همان طور كه در شكل مشخص مي باشد اين نگاشت منجر 

 به فضايي مي شود كه داده هاي فوق در آن به صورت خطي جداپذير

  .مي باشند

اين شكلها مثالي از ابر .را به عنوان مثال دوم در نظر بگيريد) b(2شكل 

در اينجا ابتدا يك منحني دايره شكل .كره در فضاي دو بعدي مي باشند

سپس فاصله بين منحني دايره اي و هر . به كالس منطبق مي گردد

حور م. مشاهده مي شود) b و a (5نتايج درشكل . داده محاسبه مي شود

را ) دايره قرمز رنگ داخلي(افقي، فاصله بين هر داده ها و كالس داخلي

نشان مي دهد و محور عمودي، فاصله بين هر داده و كالس خارجي 

  .مي باشد) دايره آبي رنگ خارجي(

 

  

  

  

 

  به فضاي ارائه شده3نگاشت شكل :  4شكل 

 

  

  

  

  

a) دايره هاي منطبق شده  b)  خروجي نگاشت:  5شكل  

   تبديل فضا براي كالسهاي پيچيده تر3-2

توزيع داده هاي كالسها ممكن است پيچيده به نظر برسد، اما روش ارائه 

شده سعي مي كند به سادگي آنها را به فضاي جديدي ببرد كه در آن 

  ).6شكل ( فضا داده هاي كالسها به صورت خطي جداپذير باشند

 
 

 

 

 

  

   و خروجيهركالسانطباق منحني به داده هاي : 6شكل 

   SVDD تبديل فضا با استفاده از 3-4

 يك طبقه بند يك كالسه مي SVDDهمان طوركه قبال بيان شد، 

در اينجا مجموعه  .باشدكه در طبقه بندي داده هاي حجمي كاربرد دارد

نشان داده شده است كه توسط روش بيان شده ) a(7داده اي در شكل

آورده ) b(7خروجي در شكل .شودبرروي داده هايش نگاشت انجام مي 

  .شده است

 
 SVDDنتيجه نگاشت به فضاي ارائه شده با استفاده از: 7شكل 

      a) داده هاي ورودي     b)  داده ها در فضاي ارائه شده 

   مجموعه داده هاي واقعيكار با -4

در اين بخش روش ارائه شده ، براي مجموعه داده هاي واقعي به كار 

 تا نتايج واقعي تري از طبقه بندي با استفاده از روش فوق به برده شد

گرفته شده اند و ] 8[مجموعه داده هاي انتخابي،از . نمايش گذاشته شود

 ،breast-cancer-wisconsin ، Iris ،Ionosphereشامل داده هاي 

Wine  كالس از داده ها  3و 2،3،2با ويژگي و15و 11،5،35با به ترتيب

  .مي باشند

   چند كالسهSVM مقايسه روش ارائه شده با 4-1

براي نشان دادن كارآيي روش ارائه شده ، ابتدا داده ها به فضاي جديد 

جهت ) Adaline(نگاشت شدند و سپس از يك طبقه بند خطي ساده 

داده ها براي % 50در اين مرحله ،از . طبقه بندي داده ها بهره گرفته شد

 مبتني بر كرنل هم براي طبقه SVM از طبقه بند. تعليم استفاده شد

بندي داده هاي فضاي ورودي بهره گرفته شد تا نتايج طبقه بندي با 

استفاده از روش ارائه شده با نتايج يك طبقه بند مبتني بر كرنل مقايسه 

از بين كرنل هاي موجود ، كرنل با بهترين كارآيي جهت انجام . شود

a2x+b2y+c2=0 
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 هر مجموعه داده ، به كاربرده  به ازايSVMطبقه بندي با استفاده از 

 اجرا براي 30 بار تكرار انجام شد و متوسط خروجي 30هر آزمايش . شد

نكته قابل توجه اينكه در هر اجرا داده . مقايسه در نظر گرفته شده است

  .هاي تعليم و تست به صورت تصادفي انتخاب شده اند

سها در فضاي  ، براي جدا سازي كالW از بردار وزن Adalineطبقه بند 

  : به دست مي آيد )25( از رابطه Wكه  كندجديد از يكديگراستفاده مي

W=DX(XX’)-1  
     (٢�) 

AC = ( درست طبقه بندي شدهي تعداد داده ها  (تعداد كل داده ها) / (

همان طور كه مشاهده مي .  آورده شده است1نتايج مقايسه در جدول 

 Wineه ابركره به داده هاي شود، در روش ارائه شده فقط در حالتي ك

منطبق مي شود، دقت پايين تر است و اين نشان مي دهد كه اگر براي 

مناسبي استفاده نشود ممكن است ... منطبق كردن از منحني،ابرسطح و

  .به نتايج مورد نظر نرسيم

و طبقه بند  CFSدر  Adalineمقايسه  دقت طبقه بند خطي . 1جدول 

SVM  اجرا 30دقت در متوسط (درفضاي ورودي ( 

روش ارائه شده با 

 منطبق كردن دايره

روش ارائه شده با 

 SVDD استفاده از 

SVM  متوسط دقت در

  اجرا30

96.76% 97.25 % 96.38% Cancer 
30.80% 100% 76.55% Wine 
93.44% 96.46% 95.20% Iris 
72.27% 99.72% 85.89% Ionosphere 

 

   نتيجه گيري-5

 فضاي تبديل جديد ارائه گرديد كه از ديگر فضاهاي در اين مقاله يك

ايده اصلي استفاده . تبديل براي طبقه بندي داده ها، ساده تر مي باشد

منطبق شده بر داده هاي هر ... از فاصله داده ها تا منحني، ابرسطح و

نتايج نشان مي دهد كه اين فضاي تبديل براي . كالس مي باشد

  .ار مي كندمجموعه هاي داده به خوبي ك
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