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ارائه روشی جدید با استفاده از روش های ترکیب دسته بندی جهت شناسایی
حروف دست نویس فارسی
ماز یار کاظمی  ،موسسه آموزش عالی روزبهان  -دانشکده علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی Ma zi a r.ka zemi @rouzba ha n.a c.i r -
م حم د ی وس ف ن ژ ا د  ،دانشگاه هوا و فضای نانجینگ  -دانشکده علوم و تکنولوژی کامپیوتر myous efnezha d@us tmb.a c.i r -
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چکیده :ترکیب دسته بندی ،مبتنی بر انتخاب روشی ،جهت انتخاب و ادغام نتایج دسته بندی پایه روی یک داده خاص ،بر اساس یک
معیار توافقی است .تحقیقات اخیر نشان داده است که روشهای ترکیب دستهبندی نتایج بهتری نسبت به دستهبندی کننده تنها دارد.
هدف از این مقاله ،ارائه روشهای ترکیبی دستهبندی برای شناسایی حروف دستنویس فارسی است .در این مقاله ،ابتدا با استفاده از
روش تکنیک آنالیز اجزای اصلی (  )PCAویژگیهای تصاویر استخراج شده است .سپس از ماشینهای بردار پشتیبان )  (SVMو
درخت تصمیم به عنوان دسته بندی کننده پایه استفاده و روشهای ترکیبی بر روی این دسته بندها اعمال شده است .روش پیشنهادی
با روش های شبکه های عصبی k ،نزدیکترین همسایه و دسته بندهای پایه مقایسه شده است و نتایج تجربی این روش ها روی چندین
مجموعه داده نشان میدهد که روش های ترکیبی نتایچ بهتری نسبت به سایر روش ها دارد.
کلمات کلیدی  :شناسایی حروف دستنویس فارسی ،ترکیب دستهبندی کنندهها ،درصد صحت ،ماشین بردار پشتیبان

 -۱مقدمه
امروزه بازشناسی ا لگو  1در بسیاری از زمینهها نقﺶ کاربردی دارد .یکی از شاخه های بازشناسی الگو ،بازخوانی نوری نویسه ها
( ) OCRاست که به طور گسترده در ادبیات یادگیری ماشین مورد استفاده قرار می گیرد] . [1شناسایی حروف دستنویس نیز ،زیر
مجموعه ای از  OCRاست] .[2در دو دهه گذشته ،فعالیت های وسیعی برای استفاده از کامپیوتر در خواندن متنهای دستنویس
انجامشده است] [3که بعضی از این روش ها مانند روش تطبیق الگوها  2نسبت به اندازه و تغییر مکان حساس بوده و نیاز به
نرمالسازی دارند بنابراین ما به دنبال الگوریتم هایی هستیم که نیاز به نرمالسازی نداشته باشند] .[4تحقیقات زیادی در زمینه
 OCRانجام شده است که اساسا برای شن اسایی اعداد و حروف انگلیسی بوده و نتایج خوبی در این زمینه بهدست آمده است اما
درمورد زبان های فارسی و عربی به دلیل ویژگی های خاص] [5این زبان ها ،الگوریتم ها و نرم افزارهای طراحی شده از دقت کمتر
و قدرت تشخیص پایین تری برخوردارند .در زمینه تشخیص حروف فارسی (مخصوصا حروف دستنویس) نیز تحقیقات کمتری
انجام شده و کمبودهایی در این زمینه وجود دارد .هدف از این مقاله ،ارائه روشی جدید برای شناسایی حروف دست نویس فارسی
است که از ترکیب دسته بندی کنندهها استفاده میکند .این روش ها در بیشتر حالتها نتایج بهتری نسبت به دسته بندی کننده
تنها دارند].[6

در ادامه مقاله ابتدا در بخﺶ دوم به بررسی پیﺶ زمینه های مورد نیاز پرداخته شده و در بخﺶ سوم کارهایی که در این زمینه
انجام شده بیان می شود  .در بخﺶ چهارم روشهای دستهبندی پایه مورد بررسی قرار می گیرد .سپس در بخﺶ پنجم مدل
پیشنهادی ارائه می شود و در بخﺶ ششم به ارزیابی و بررسی فواید و مشکالت مدل پیشنهاد شده پرداخته می شود و در نهایت در
بخﺶ هفتم نتایج حاصل از این مقاله و خط مشی کارهای آینده بیان می شود.
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 -۲پیﺶ زمینه
یک سیستم  OCRاز سه مرحله تشکیل شده است]:[7

- Iپیﺶ پردازش  : 3به مجموعه اعمالی که روی تصویر صورت می گیرند تا موجب تسهیل در روند اجرای فازهای بعدی گردد پیﺶ
پردازش می گویند .از اهداف این مرحله می توان به کاهﺶ نویز ،نرمالیزه کردن داده ها و فشردهسازی نام برد] . [8مهمترین دلیل
برای کاهﺶ نویز کم کردن خطا در مرحله بازشناسی است .همچنین سبب کاهﺶ اندازه تصویر می شود که به نوبه خود ،کاهﺶ
زمان مورد نیاز برای پردازش ها و ذخیره سازی های آینده را در پی خواهد داشت .دو روش مت عارف فشرده سازی ،یکی دوگانی
(دوسطحی) کردن تصویر و دیگری نازک سازی می باشد].[8

- IIاستخراج ویژگی  : 4در این مرحله به هر الگو یک کد یا بردار ویژگی نسبت داده می شود که معرف آن الگو در فضای ویژگی می
باشد و آن را از دیگر الگوها متمایز می کند .انتخاب روش استخراج ویژگی ،مهمترین عامل در بازشناسی الگو است].[9
- IIIبازشناسی  : 5در این مرحله با استفاده از ا لگوریتم های بازشناسی ،کاراکترها و عالئم نوشتاری شناسایی می شوند].[7

 -۳کارهای انجام شده
در این بخﺶ به مروری بر کارهای انجام شده در زمینه تشخیص حروف دستنویس فارسی و عربی می پردازیم.
مسروری ] [10روشی برای بازشناسی حروف مجـزای دسـتنویس فارسـی ارائـه نمـوده است .وی  ۳۳کالس برای حروف فارسی در
نﻈر گرفته است .بازشناسی حروف در دو مرحله انجـام می گیرد .در مرحله اول به کمک یک طبقه بندی کننده فازی « قاعده ـ
پایه » که قـوانین آن بـه وسیله مجموعه نمونه های آموزشی یادگرفته می شوند ،حروف بـه  ۸گـروه تقـسیم مـی گردنـد .و یژگی
های مورد استفاده در ا ین مرحله با روش مکان های مشخصه در راسـتاهای  ۰۹و  ۵۴درجـه از تصویر باینری حرف بدست میآید.
در مرحله دوم ،به وسـیله طبقـه بنـدی کننـده هـای درخـت تصمیم که برای هر گروه به طور خاص طراحی شده اند ،بازشناسی
نهایی حروف در هر گروه انجـام می گیرد .در ا ین مرحله ،و یژگی های به کار رفته عموماً ساختاری هستند .
صالحیان و همکاران در ] [11یک سیستم کامل برای شناسایی کلمات فارسی نستعلیق با استفاده از شبکه های عصبی ارائه کرده
اند .آن ها در مرحله پیﺶ پردازش ،پس از یافتن بخﺶ های متصل ،سرکﺶ ها و زیرکﺶ های حروف را کشف و از تصویر حذف
کردند و با استفاده از یک الگوریتم تقطیع که بر اساس کانتور باالیی و پایینی کلمه عمل می کند ،تصویر کلمه را به دنباله ای از
زیر کلمه ها تقسیم کردند  .پس از انجام عمل تقطیع ،هشت ویژگی شامل سه توصیفگر فوریه و تعدادی ویژگی ساختاری برای
نمایﺶ زیرکلمه ها در فضای ویژگی بکار برده شد  .شناسایی با استفاده از یک شبکه عصبی پرسپترون چندالیه انجام شده است.
موالیی و همکاران ] [12روشی به منﻈور بازشناسی کد های پستی و اسامی شهر های ایران که بر روی بسته های پستی به صورت
دست نویس نوشته می شوند ،پیشنهاد نموده اند .بردارهای و یژگی ا ین روش ،از طریق بکارگیری تبدیل موجـک گـسته () DWT
بـا موجـک اساسـی هار محاسبه می گردند .در مرحله استخراج ویژگی ها ،تبدیل موجک سه سطحی بـرروی تـ صویر نـازک شـده
ا عمال می شود .برای آموزش سیستم ،یک شبکه عصبی  MLPبا قانون پس انتشار خطا مـورد استفاده قرار می گیرد.
کالکسین و همکاران ] [13الگــور یتمی بــرای بازشناســی کلمــات عربــی بــدون تقطیــع طراحی نموده اند که در آن ابتدا هر
کلمه به یک تـ صویر قطبـی نرمـالیزه تبـدیل مـی شـوند و آنها سپس یک تبدیل فور یه دو بعدی به تصویر قطبی ا عمال می گـردد.
مرحلـه بازشناسـی بـا بکـارگیری تابع فاصله اقلیدسی نرمالیزه شده انجام می گیرد .جهـت آزمـایﺶ ایـن الگـور یتم ،بـیﺶ از
 ۱۰۹۹کلمه در  ۵فونت مختلف مورد استفاده قرار مـی گیـرد.
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 -۵دسته بندهای پایه
ا نتخاب نوع مدل دسته بندی ،یکی از مراحل بازشناسی الگو است .دسته بند به عنوان هسته اصلی یک سامانه بازشناسی الگو مطرح
است] . [14دسته بند ،هر الگوی ناشناخته را بر اساس ویژگی های آن ،به یکی از کالس های شناخته شده نسبت می دهد .دسته
بندهای متعددی برای بازشناسی الگو پیشنهاد شده اند که می توان به دسته بند بیز ،شبکه های عصبی ،ماشین بردار پشتیبان  6و
دسته بند کمترین فاصله اشاره کرد .پس از انتخاب مدل ،باید پارامترهای آن را مشخص کرد .پارامترها در طول فرآیند یادگیری
تعیین می شوند پس از آن که مدل کامل شد ،با استفاده از نمونه های آزمایشی ،سامانه بازشناسی الگو اعتبارسنجی می شود .ما در
این بخﺶ به توضیحاتی در مورد دسته بندهای  SVMو درخت تصمیم می پردازیم.
 ۵ -۱ماشین بردار پشتیبان) (SVM
 ، SVMبیشترین حاشیه بین دو کالس را در یک فضای ویژگی خاص پیدا می کند] .[15بنابراین ابرصفحه ای را انتخاب می کند
که فاصله ی آن از نزدیک ترین داده ها در هر دو طرف جداکننده ی خطی ،ماکزیمم باشد .تابع تصمیم گیری برای جداکردن داده
ها ،با استفاده از بردارهای پشتیبان که نزدیک ترین داده های آموزشی به ابرصفحه جداکننده هستند ،تعیین می شود .در واقع
ابرصفحه بهینه در  SVMجداکننده ای بین بردارهای پشتبیبان است .مرز تصمیم گیری معموال با استفاده از یک تابع خطی که دو
کالس را از هم جدا می کند به دست می آید اما در بعضی از حاالت این م رز به صورت خطی قابل تفکیک نیست ،بنابراین داده ها
را به فضای ویژگی با ابعاد باالتر انتقال می دهند که در این فضا داده ها به صورت خطی قابل جداسازی هستند] .[16برای انتقال،
ابتدا تابع )𝑥(𝜑 را برای نگاشت به فضای دیگر پیدا می کنیم .با استفاده از تابع کرنل )𝑥(𝜑 𝑇 )𝑖 𝑥(𝜑 = ) 𝑖 𝑥  ، 𝐾 (𝑥,تابع تصمیم
گیری  SVMبه این صورت نمایﺶ داده می شود:
𝑏 𝑓(𝑥) = ∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 𝑦𝑖 𝐾(𝑥, 𝑥𝑖 ) +

)(1
در رابطه ) 𝑓(𝑥) (1خروجی تصمیم 𝑦𝑖 ،برچسب داده های 𝑖 𝑥 و 𝑥 داده ای است که قرار است دسته بندی شود .پارامترهای 𝑖𝛼 و
𝑏 در طول آموزش مقداردهی می شوند .در  SVMمی خواهیم مسئله زیر را بهینه سازی کنیم:
()2

𝑖𝜖 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝑦𝑖 (𝑤 𝑇 𝜑(𝑥𝑖 ) + 𝑏) ≥ 1 −

1

𝑖𝜖 min ||𝑤||2 + 𝐶 ∑𝑛𝑖=1
2

کرنل های زیادی وجود دارد اما برای مسئله  ،OCRبهترین کرنل تابع شعاع مبنا  (RBF) 7می باشد:
)(3

2

𝐾 (𝑥, 𝑥 𝑖 ) = exp ( −𝛾||𝑥 − 𝑥 𝑖 || ) , 𝛾 > 1

در رابطه ) C (2پارامتر جریمه و در رابطه ) γ (3پارامتر کرنل می باشد.
اگرچه  SVMیک دسته بند دو کالسه است SVM ،چند کالسه از ترکیب دسته بندهای دو کالسه حاصل می شود].[17
 SVMکاربردهای زیادی دارد اما شهرت آن به خاطر موفقیتﺶ در تشخیص حروف دست نویس است که با شبکه های عصبی
پیچیده قابل قیاس می باشد].[18

 ۵ -۲درخت تصمیم
استفاده از درخت های تصمیم به عنوان دسته بند در حال حاضر کامال کاربردی شده است .درخت تصمیم بر اساس آنالیز داده
های ورودی و به منﻈور پیدا کردن یک و یژگی به عنوان مبنای تصمیم گیری برای هر نود به کار می رود .در هر نود ویژگی های
مختلف داده ها بررسی شده و یک و یژگی که در صورت ا نتخاب باعﺚ کاهﺶ بی نﻈمی ( 8آنتروپی ) می شود ،گزینﺶ می شود].[19
6
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درخت تصمیم گیری به عنوان یک دسته بند چندمنﻈوره در یادگیری ماشین در نﻈر گرفته می شود و همچنین به عنوان یک
دسته بند ناپایدار محسوب می شود .این بدان معنی است که می توانیم با آموزش های متوالی مجموعه داده ها با همان مقدار
اولیه ،راه حل های مختلف را پوشﺶ دهیم].[20

 -۴مدل پیشنهادی
ه دف از این مقاله ،استفاده از روش های ترکیب دسته بندی ها به منﻈور شناسایی حروف دست نویس فارسی و مقایسه آن با روش
های معمول دسته بندی است .ما از چهار روش ترکیبی  Random Forest، Boosting ، Baggingو  ECOC9در این مسئله
استفاده کردیم که در ادامه مختصرا این روش ها را شرح می دهیم.
معموال مدل های مختلف ،پیشبینی های متفاوت با نتیجه های متفاوت ایجاد می کنند .بنابراین می توانیم برای دستیابی به نتایج
بهتر ،تعداد مدل ها را با استفاده از زیرمجموعه داده های متفاوت توسعه دهیم و یا از شرایط مختلف در روش مدل سازی انتخابی
استفاده کنیم].[21

اگر تعدادی دستهبند پایه داشته باشیم میتوان با ترکیب نتایج آنها بهدقت باالتری رسید  .ایده روش های ترکیبی به این صورت
است که مجموعهای از دسته بندی کنندهها را با داده های آموزشی ایجاد کرده و میزان صحت را با انجام عملیات رای گیری بر روی
نتایج آن ها بدست می آوریم .ایده کلی در شکل زیر نشان داده شده است:
نحوه محاسبه خطای این روش با فرض داشتن  Nدسته بند که خطای هر یک  Pاست از رابطه زیر محاسبه میشود:
𝑘𝑃(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) = ∑𝑁 𝑁 ( 𝑁𝑘 )𝑃 𝑘 (1 − 𝑝)𝑁−
)(4
𝑘 = +1
2

در واقع مفهوم ترکیب این است که خروجی چندین مدل با هم مخلوط شده تا به تصمیم گیری بهتر برسند].[21
Bagging ۴ - ۱

ا ین روش با دستکاری مجموعه داده های آموزشی ایجاد می گردد .در این روش مجموعه داده های آموزشی به صورت مضاعف
ساخته می شوند و بدین صورت عمل می کند که دسته بند پایه با داده های آموزشی متفاوتی آموزش می بیند تا در نتایج اندکی
تفاوت ایجاد گردد .دادهها در این مرحله با روش نمونه برداری تصادفی با جایگزینی انتخاب می شوند در نتیجه با این که دسته بندها
یکسان هستند ولی به دلیل انتخاب تصادفی نمونه ها ،نتایج متفاوت خواهد بود .در نهایت با انجام عملیات رای گیری روی خروجی
های بدست آمده از دسته بندها ،نتیجه نهایی حاصل می گردد .این روش برای الگوریتم های ناپایدار ،که تغییری کوچک در
ورودی ،دچار تغییر در نتیجه آن ها می شود مناسب است .روش های متفاوتی برای عملیات رای گیری وجود دارد که می توان به
میانگین گیری ،ماکزیمم و مینیمم گیری ،استفاده از میانه و  ...اشاره کرد .ما در اینجا از روش ماکزیمم گیری استفاده می کنیم که
به صورت زیر می باشد:
() 5

𝑚∑𝐿𝑗=1 𝑑𝑗.

𝑐
𝑚𝑎𝑥 𝑚=1

= 𝑘𝑑𝑗,

∑𝐿𝑗=1

در رابطه ) L (5تعداد دسته بندها c ،تعداد کالس ها و  dخروجی دسته بند می باشد].[22
Boosting ۴ - ۲

ا ین روش نیز با دستکاری مجموعه داده های آموزشی ایجاد می گردد .هدف این است که در یک دسته بند ضعیف تغییراتی ایجاد
کنیم تا به یک دسته بند قوی تبدیل شود .سعی می کنیم داده های آموزشی را در هر مرحله طوری تغییر دهیم که دسته بندهای
ایجاد شده مکمل یکدیگر باشند و نقاط ضعف را پوشﺶ د هند .بدین منﻈور به هر نمونه وزنی اختصاص می دهیم که در ابتدا این
وزن به صورت یکنواخت خواهد بود .پس از آموزش مدل ،نمونه های آموزشی را آزمایﺶ می کنیم .داده هایی که درست دسته
Error Correcting Output Coding
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بندی شده اند در مرحله بعد با احتمال کمتری ظاهر می شوند و داده هایی که اشتباه دسته بندی شده اند با احتمال بیشتری در
مرحله بعد ظاهر می شوند که این احتماالت با استفاده از وزن داده ها محاسبه می شود Boosting .تمایل دارد تا به درجه صحت
باال دست پیدا کند اما این کار ریسک بیﺶ برازش  10را در پی دارد.
Random Forest ۴ - ۳

این روش با دستکاری ویژگی های ورودی ایجاد می گردد .در این روش برای هر مجموعه داده ،یک زیرمجموعه از ویژگی ها
انتخاب می شوند که این زیرمجموعه ها می توانند به صورت تصادفی و یا برحسب یک حوزه تعریف انتخاب شوند .این روش برای
ترکیب درخت های تصمیم طراحی شده است که پیشبینی های چندین درخت تصمیم را با هم ترکیب می کند به طوری که هر
درخت با یک بردار انتخابی تولید شده است .هر بردار انتخابی با توزیع احتمال یکنواخت ایجاد می گردد .این امر برخالف رویکرد
مورد استفاده در  Adaboostاست که دارای احتماالت متفاوت بود .اگر در روش  Baggingاز درخت تصمیم به عنوان دسته بند
مبنا استفاده کنیم یک  Random Forestخواهیم داشت.
ECOC ۴ - ۵

این روش با دستکاری برچسب کالس ها ایجاد می گردد و زمانی که تعداد کالس ها خیلی زیاد باشد از آن استفاده می شود .این
روش ابتدا با اختصاص کد به هر یک از کالس ها آغاز می شود .این کد می تواند به صورت تصادفی و یا بر اساس یک حوزه معین
تعریف شده انتخاب شود .سپس با استفاده از آن کد به عنوان برچسب هر کالس ،آموزش را آغاز می کنیم .چون کدهای ما به
صورت دودویی هستند پس ما برای هر بیت این کد ،یک دسته بند دودویی در نﻈر می گیریم که آن را آموزش می دهیم .مثال اگر
کد ما برای هر کالس  ۱۲بیتی باشد ،باید  ۱۲دسته بند دودویی را آموزش دهیم .پس از آموزش ،برای هر نمونه آزمایشی ،کدی
تولید می گردد که با استفاده از این کد و کدی که به هر کالس اختصاص داده بودیم ،فاصله همینگ را محاسبه می کنیم .کمترین
فاصله محاسبه شده متعلق به هر کالسی بود آن را به عنوان خروجی در نﻈر می گیریم.

 - ۶ارزیابی
د ر این بخﺶ نتایج به کارگیری روش پیشنهادی روی مجموعه دادههای مختلف و پارامترهای مورد استفاده گزارش می شود.
همانطور که قبال ذکر گردید هر سیستم بازشناسی الگو از سه مرحله ت شکیل شده است .در مرحله پیﺶ پردازش عملیاتی بر روی
تصاویر انجام شد تا کیفیت آن ها افزایﺶ یابد .در مرحله استخراج ویژگی ،از پنج روش مختلف که در مقاالت برای بازشناسی
حروف و اعداد دست نویس استفاده شده است بهره بردیم .این روش ها عبارتند از:آنالیز اجزای اصلی) ،[23] (PCAگرادیان
تصویر] ،[24فیلترهای گاوسی] ، [25ضرایب  [26] DCTو گشتاورها و ماتریس  .[7] GLCMپس از آموزش داده ها با استفاده از
روش های استخراج ویژگی مذکور و مقایسه نتایج حاصل ،به این نتیجه رسیدیم که  PCAبهترین روش برای این منﻈور می باشد
و ما از این روش در ادامه استفاده کردیم.
 ۶- ۱مجموعه داده ها
روش پیشنهادی بر روی  ۱۹مجموعه داده مورد آزمایﺶ قرار گرفته است .هر مجموعه شامل  ۳۲۹۹نمونه از حروف دستنویس
فارسی می باشد که هر مجموعه دربردارنده  ۱۹۹نمونه برای هر حرف فارسی است .از هر مجموعه  ۲۲۵۹نمونه مربوط به فاز
آموزش (  ۰۹نمونه از هر حرف) و  ۰۶۹نمونه مربوط به فاز آزمایﺶ (  ۳۹نمونه برای هر حرف) است .هر تصویر شامل یک پس
زمینه سفید می باشد که حروف در وسط آن قرار دارد .ابتدا برای افزایﺶ کیفیت تصاویر را به دودویی تبدیل کردیم و به منﻈور
کاهﺶ حجم محاسبات ،حروف را از این پس زمینه جدا کرده و سپس آن را به یک اندازه استاندارد تبدیل می کنیم.

Overfitting
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 ۶- ۲نتایج آزمایﺶ
روش پیشنهادی در محیط ) MATLAB (ver 8.1پیاده سازی و مورد آزمایﺶ قرار گرفته و نتایج آزمایﺶ روی میانگین  ۱۹بار
اجرای مستقل برنامه برای هر تکنیک گزارش شده است .نتایج حاصل از این آزمایﺶ در جدول )  (۱آمده است .در این مقاله ما از
چهار روش برای ترکیب استفاده کردیم .در روش ) Random Forest(RFاز درخت تصمیم ) (DTبه عنوان دسته بند پایه و در
روش های  Boosting ،Baggingو  ECOCاز  SVMبه عنوان دسته بند پایه استفاده شده است.
جدول  : 1مقایسه روش های مختلف د سته بندی

Primary methods

Classification Ensemble methods
RF

ECOC

Boosting

Bagging

NN

KNN

DT

S VM

84.02

83.3

81.57

72.71

54.06

72.92

52.27

77.01

Random 1

85.39

84.94

83.69

75.68

55.94

78.65

56.94

78.42

Random 2

86.03

87.57

82.42

76.55

53.13

76.15

59.11

79

Random 3

83.98

87.56

86.74

79.47

60.63

79.17

60.12

79.38

Random 4

84.57

84.3

81.87

69.89

54.38

71.77

56.34

76.51

Random 5

81.66

83.21

83.4

75.68

51.88

77.19

52.87

77.26

Random 6

84.78

86.61

85.73

78.92

51.25

78.54

55.67

79.31

Random 7

84.83

84.05

82.75

75.72

51.25

76.56

56.50

79.06

Random 8

86.67

84.73

84.78

73.22

59.38

77.29

58.67

79.14

Random 9

84.05

82.74

83.42

71.59

46.25

76.46

54.74

75.56

Random 10

در جدول (  ) ۱بهترین نتیجه ها به صورت پررنگ نشان داده شده است .با توجه به جدول (  RF ،) ۱نتایج حاصل از درخت تصمیم را
به صورت قابل توجهی بهبود بخشیده است .با توجه به نتایج حاصل ،درخت تصمیم برای این مسئله دسته بند ضعیفی محسوب می
شود و ما با استفاده از ترکیب آن ها ،به نتایج بهتری رسیدیم .روش های  Boostingو  ECOCنتیجه  SVMرا بهبود بخشیده اند
اما روش  Baggingعملکرد ضعیفتری نشان داده است .دلیل این امر این است که روش  Baggingبرای دسته بندهای ناپایدار با
اغتشاش کوچک عملکرد خوبی دارد .به دسته بندهایی که با تغییری کوچک در ورودی ،خروجی آن ها نیز دچار تغییر می شود
ناپایدار می گویند و چون  SVMپایدار است در نتیجه این روش در خروجی تغییرات زیادی ایجاد نمی کند .برای ارزیابی دقیق تر
کارایی این روش ها ،از دسته بندهای دیگری برای مقایسه استفاده شده است .همانطور که در جدول (  ) ۱آمده است ،روش های
ترکیبی نتایج بهتری نسبت به دسته بندهای شبکه های عصبی) K ،(NNنزدیکترین همسایه) (KNNو دسته بندهای پایه SVM

و  DTدارد .در شکل  ۲میانگین در صد صحت هر تکنیک آورده شده است:
Average Of Accuracy
SVM

78.06

DECISION TREE

56.32

K NEAREST NEIGHBOR

76.47

NEURAL NETWORK

53.81

BAGGING

74.94

BOOSTING

83.64

90

84.9

ECOC

84.6

RANDOM FOREST

80

70

60

50

40

30

20

10

0

ش کل  : 2میانگین درصد صح ت برای هر ت کنیک
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همانطور که در شکل  ۲مشخص است ،سه روش ترکیبی  RF ،Boostingو  ECOCبهترین میانگین را دارا می باشند .همانطور که
گفته شد این روش برای دسته بندهای ضعیف بسیار خوب عمل می کند ولی هرچقدر دسته بندها قوی تر باشند تاثیر این روش
کمتر خواهد شد .در مورد دسته بندهای خیلی قوی ،نمی توان به نتیجه واحدی رسید .با توجه به زمان اجرایی روش های ترکیبی،
می توان نتیجه گرفت که این روش ها ،برای دسته بندهای قوی مناسب نیست اما این نتیجه گیری قطعی نیست و بنا به این که از
چه دسته بندی به عنوان دسته بند پایه استفاده کنیم ،ممکن است این روش ها مناسب باشند .همانطور که گفته شد در مرحله
استخراج ویژگی از روش  PCAبرای ایجاد بردار ویژگی استفاده شده است PCA .یک روش آماریست که برای هر نمونه ،تعدادی
از ضرایب با بزرگترین مقدار ویژه انتخاب می شود .نتایجی که تاکنون ارائه شد حاصل از  ۲۹ضریب  PCAمی باشد .در شکل ۳
میانگین نتایج حاصل از تکنیک های مختلف با تعداد ویژگی های متفاوت نشان داده شده است:

)(a
)(b
ش کل  : 3میانگین نتایج حاصل از هر ت کنیک با ت عداد ویژگی های متفاوت

با توجه به شکل ) (aروش های  ECOCو  Boostingنتایج خوب و مشابهی ارائه می دهند .عالوه بر اینکه این روش ها نتایج
حاصل از  SVMرا بهبود می بخشند بلکه می توانند هزینه حاصل از انتخاب ویژگی را کاهﺶ دهند .همانطور که در شکل ()a
پیداست روش های  ECOCو  Boostingاز تعداد  ۱۴تا  ۳۹ویژگی نتایج مشابهی ایجاد می کنند در حالیکه در  SVMشاهد
نتایج متفاوتی هستیم .در شکل ( )bروش  RFبه طور چشمگیری نتایج حاصل از درخت تصمیم را بهبود می بخشد این امر نشان
دهنده ی قدرت روش های ترکیبی برای تبدیل دسته بندهای ضعیف به دسته بندهای قوی می باشد.

 - ۰نتیجه گیری
در این مقاله از روش های ترکیبی دسته بندی ها به منﻈور شناسایی حروف دست نویس فارسی استفاده شده است .از آنجایی که
هیچ دسته بندی وجود ندارد که برای تمام مسائل جواب بهینه را تولید کند پس ما می توانیم با ترکیب نتایج آن ها به جواب
مطلوب برسیم .روش های مختلفی برای ترکیب وجود دارد که ما از  ۵روش )Boosting ،Bagging ،Random Forest(RF
و  ECOCدر این مقاله استفاده کردیم .نتایج تجربی روش های ترکیبی برای مسئله بازشناسی حروف دست نویس بر روی ۱۹
مجموعه داده مختلف و مقایسه آن با روش هایی مثل شبکه های عصبی K ،نزدیکترین همسایه و دسته بندهای پایه نشان می
دهد که این روش نسبت به روش های متداول دسته بندی برتری دارد .نتایج نشان می دهد که روش های ترکیبی برای دسته
بندهای ضعیف تر بسیار مناسب می باشد و خروجی را به صورت قابل توجهی بهبود می بخشد .از بین این  ۵روش ،می توان  RFرا
بهتر از بقیه دانست زیرا عالوه بر اینکه نتایج بهتری تولید می کند ،از نﻈر زمان اجرایی نیز بهتر از سایر روش هاست .ضمن اینکه
این روش برای تعداد ویژگی های متفاوت نتایج تقریبا مشابه و ثابتی ارائه می دهد .برای کارهای آینده پیشنهاد می شود به جای
تغییر در دا ده های یک دسته بند ،داده ها را ثابت در نﻈر گرفته و دسته بندها را تغییر دهیم که این تغییر می تواند در پارامترهای
یک دسته بند خاص باشد و یا از دسته بندهای متفاوت استفاده کنیم.
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