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چکیده
یکی از تحوالت عم ده یادگیری ماشین ،ارائه روش های ترکیبی است که با استفاده از ترکیب نتایج چندین دسته بند جزء ،یک دسته
بند بسیار دقیق ایجاد می شود  .در این مقاله روشی جدید برای ترکیب دسته بندی ها ارائه و بر روی مجموعه بزرگی از حروف دستنویس
فارسی مورد آزمایش قرار گرفته است .این روش در هر مرحله تکرار ،داده های ورودی را به صورت تصادفی به چند دسته تقسیم می کند
سپس بر روی هر دسته روش آنالیز اجزای اصلی را اعمال کرده و ویژگی ها را استخراج می کند .بردار ویژگی نهایی از ا دغام این ویژگی
ها ایجاد و با دسته بند ماشین بردار پشتیبان ،آموزش داده می شود .ویژگی این روش نسبت به سایر روش های ترکیبی افزایش همزمان
درصد صحت دسته بند پایه و پراکندگی نمونه ها در هر مرحله است .با استفاده از این روش به طور متوسط درصد صحت ماشین بردار

پشتیبان برای داده های حروف دستنویس فارسی از  ۷۸/۰۶به ۸۲/۵۱

افزایش یافته است.

کلمات کلیدی:
شناسایی حروف دستنویس فارسی ،ترکیب دسته بندی کننده ها ،درصد صحت ،ماشین بردار پشتیبان ،آنالیز اجزای اصلی

 )1مقدمه
امروزه ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ اﻟﮕﻮ در ﺑﺴﻴﺎري از زمﻴﻨههﺎ ﻧﻘﺶ ﻛﺎرﺑردي دارد  .یکﻲ از
ﺷﺎخه هﺎي ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ اﻟﮕﻮ ،ﺑﺎزخﻮاﻧﻲ ﻧﻮري ﻧﻮیﺴه هﺎ ( )OCRاﺳت ﻛه
ﺑه طﻮر گﺴترده در ادﺑﻴﺎت یﺎدگﻴري مﺎﺷﻴن مﻮرد اﺳتفﺎده قرار مﻲ گﻴرد
( . )Vivt Pham, 2012ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺣروف دﺳتﻧﻮیس ﻧﻴز ،زیر مجمﻮعه
اي از  OCRاﺳت ( .)Ghods V., 2013در دو دهه ي گذﺷته،
فعﺎﻟﻴت هﺎي وﺳﻴع ﻲ ﺑراي اﺳتفﺎده از ﻛﺎمپﻴﻮتر در خﻮاﻧدن متنهﺎي
دﺳتﻧﻮیس اﻧجﺎمﺷده اﺳت ( )Kumar Garg N., 2011ﻛه ﺑعضﻲ
از این روش هﺎ مﺎﻧﻨد روش تطبﻴق اﻟﮕﻮهﺎ ﻧﺴبت ﺑه اﻧدازه و تغﻴﻴر مکﺎن
ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑه ﻧرمﺎﻟﺴﺎزي دارﻧد ﺑﻨﺎﺑراین مﺎ ﺑه دﻧبﺎل اﻟﮕﻮریتم هﺎیﻲ
هﺴتﻴم ﻛه ﻧﻴﺎز ﺑه ﻧرمﺎﻟﺴﺎزي ﻧداﺷته ﺑﺎﺷﻨد (. )Kazemi M., 2014
تحﻘﻴﻘﺎت زیﺎدي در زمﻴﻨه  OCRاﻧجﺎم ﺷده اﺳت ﻛه اﺳﺎﺳﺎ ﺑراي ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ
اعداد و ﺣروف اﻧﮕلﻴﺴﻲ ﺑﻮده و ﻧتﺎیج خﻮﺑﻲ در این زمﻴﻨه ﺑهدﺳت آمده

اﺳت امﺎ درمﻮرد زﺑﺎن هﺎي فﺎرﺳﻲ و عرﺑﻲ ﺑه دﻟﻴل ویژگﻲ هﺎي خﺎص
( )Addakiri K., 2012این زﺑﺎن هﺎ ،اﻟﮕﻮریتم هﺎ و ﻧرم افزارهﺎي
طراﺣﻲ ﺷده از دقت ﻛمتر و قدرت تشخﻴص پﺎیﻴن تري ﺑرخﻮردارﻧد .در
زمﻴﻨه تشخﻴص ﺣروف فﺎرﺳﻲ (مخصﻮصﺎ ﺣروف دﺳتﻨﻮیس) ﻧﻴز تحﻘﻴﻘﺎت
ﻛمتري اﻧجﺎم ﺷده و ﻛمبﻮدهﺎیﻲ در این زمﻴﻨه وجﻮد دارد.
روش هﺎي داده ﻛﺎوي ﺑه دو دﺳته یﺎدگﻴري ﺑﺎ ﻧﺎظر و یﺎدگﻴري ﺑدون ﻧﺎظر
تﻘﺴﻴم مﻲ ﺷﻮﻧد .یکﻲ از ﻧﺎﺣﻴه هﺎي تحﻘﻴﻘﻲ فعﺎل در یﺎدگﻴري ﺑﺎ ﻧﺎظر
مطﺎﻟعه ﺑر روي ﺳﺎختﺎر روش هﺎي ترﻛﻴبﻲ دﺳته ﺑﻨدي ﻛﻨﻨده هﺎ اﺳت.
این روش هﺎ عملکرد دﺳته ﺑﻨدهﺎي پﺎیه را ﺑه صﻮرت چشمﮕﻴري ﺑهبﻮد
مﻲ ﺑخشﻨد )M., 2013( .
ه دف از این مﻘﺎﻟه ،ارائه روﺷﻲ جدید ﺑراي ترﻛﻴب دﺳته ﺑﻨدي ﻛﻨﻨده هﺎ
و ﺑه ﻛﺎرگﻴري آن ﺑراي ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺣروف دﺳتﻨﻮیس فﺎرﺳﻲ مﻲ ﺑﺎﺷد.

مجمﻮعه ﺑزرگﻲ از ﺣروف دﺳتﻨﻮیس فﺎرﺳﻲ در این مﻘﺎﻟه مﻮرد آزمﺎیﺶ
قرار گرفته اﺳت.
در ادامه در ﺑخﺶ دوم ﻛﺎرهﺎي اﻧجﺎم ﺷده مﻮرد ﺑررﺳﻲ قرار مﻲ گﻴرد
ﺳپس در ﺑخﺶ ﺳﻮم مدل پﻴشﻨهﺎدي ارائه مﻲ گردد .در ﺑخﺶ چهﺎرم ﺑه
ارزیﺎﺑﻲ و ﺑررﺳﻲ فﻮاید و مشکالت مدل پﻴشﻨهﺎد ﺷده پرداخته مﻲ ﺷﻮد و
در ﻧهﺎیت در ﺑخﺶ پﻨجم ﻧتﺎیج ﺣﺎصل از این مﻘﺎﻟه و خط مشﻲ ﻛﺎرهﺎي
آیﻨده ﺑﻴﺎن مﻲ ﺷﻮد.

 )2کارهای انجام شده
در این ﺑخﺶ ﺑه مروري ﺑر ﻛﺎرهﺎي اﻧجﺎم ﺷده در زمﻴﻨه تشخﻴص ﺣروف
دﺳتﻨﻮیس فﺎرﺳﻲ و عرﺑﻲ مﻲ پردازیم.
مﺴروري ( )k., 2000روﺷﻲ ﺑراي ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣروف مجـزاي
دﺳـتﻨﻮیس فﺎرﺳـ ﻲ ارائـه ﻧمـﻮده اﺳت  .وي  ۳۳ﻛالس ﺑراي ﺣروف
فﺎرﺳﻲ در ﻧﻈر گرفته اﺳت  .ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣروف در دو مرﺣله اﻧجـﺎم مﻲ
گﻴرد  .در مرﺣله اول ﺑه ﻛمﻚ یﻚ طبﻘه ﺑﻨدي ﻛﻨﻨده فﺎزي « قﺎعده ـ پﺎیه
» ﻛه قـﻮاﻧﻴن آن ﺑـه وﺳﻴله مجمﻮعه ﻧمﻮﻧه هﺎي آ مﻮزﺷﻲ یﺎدگرفته مﻲ
ﺷﻮﻧد ،ﺣروف ﺑـه  ۸گـروه تﻘـﺴﻴم مـ ﻲ گردﻧـد  .ویژگﻲ هﺎي مﻮرد اﺳتفﺎده
در این مرﺣله ﺑﺎ روش مکﺎن هﺎي مشخصه در راﺳـتﺎهﺎي  ۰۹و  ۵۴درجـه
از تصﻮیر ﺑﺎیﻨري ﺣرف ﺑدﺳت مﻲآید  .در مرﺣله دوم ،ﺑه وﺳـﻴله طبﻘـه
ﺑﻨـدي ﻛﻨﻨـده هـﺎي درخـت تصمﻴم ﻛه ﺑراي هر گروه ﺑه طﻮر خﺎص
طراﺣﻲ ﺷده اﻧد ،ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧهﺎیﻲ ﺣروف در هر گروه اﻧجـﺎم مﻲ گﻴرد  .در
این مرﺣله ،ویژگﻲ هﺎي ﺑه ﻛﺎر رفته عمﻮمﺎً ﺳﺎختﺎري هﺴتﻨد .

ﻛالﻛﺴﻴن و همکﺎران ( )Khorsheed M.S., 2000اﻟﮕــﻮریتمﻲ
ﺑــراي ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳــ ﻲ ﻛلمــﺎت عرﺑــ ﻲ ﺑــدون تﻘطﻴــع طراﺣﻲ ﻧمﻮده اﻧد
ﻛه در آن اﺑتدا هر ﻛلمه ﺑه یﻚ تـصﻮیر قطبـ ﻲ ﻧرمـﺎﻟﻴزه تبـدیل مـ ﻲ
ﺷـﻮﻧد و آﻧهﺎ ﺳپس یﻚ تبدیل فﻮریه دو ﺑعدي ﺑه تصﻮیر قطبﻲ ا عمﺎل
مﻲ گـردد  .مرﺣلـه ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـ ﻲ ﺑـﺎ ﺑکـﺎرگﻴري تﺎﺑع فﺎصله اقلﻴدﺳﻲ
ﻧرمﺎﻟﻴزه ﺷده اﻧجﺎ م مﻲ گﻴرد  .جهـت آز مـﺎیﺶ ایـن اﻟﮕـﻮریتم ،ﺑـﻴﺶ از
 ۰۰۹۹ﻛلمه در  ۵فﻮﻧت مختلف مﻮرد اﺳتفﺎده قرار مـ ﻲ گﻴـرد.

 )3مدل پیشنهادی
اﻧتخﺎب ﻧﻮع مدل دﺳته ﺑﻨدي ،یکﻲ از مراﺣل ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ اﻟﮕﻮ اﺳت .دﺳته
ﺑﻨد ﺑه عﻨﻮان هﺴته اصلﻲ یﻚ ﺳﺎمﺎﻧه ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ اﻟﮕﻮ مطرح اﺳت
(. )Kuncheva, 2004
معمﻮال مدل هﺎي مختلف ،پﻴشبﻴﻨﻲ هﺎي متفﺎوت ﺑﺎ ﻧتﻴجه هﺎي متفﺎوت
ایجﺎد مﻲ ﻛﻨﻨد .ﺑﻨﺎﺑراین مﻲ تﻮاﻧﻴم ﺑراي دﺳتﻴﺎﺑﻲ ﺑه ﻧتﺎیج ﺑهتر ،تعداد
مدل هﺎ را ﺑﺎ اﺳتفﺎده از زیرمجمﻮعه داده هﺎي متفﺎوت تﻮﺳعه دهﻴم و یﺎ
از ﺷرایط مختلف در روش مدل ﺳﺎزي اﻧتخﺎﺑﻲ اﺳتفﺎده ﻛﻨﻴم
( . )Alizadeh H., 2015ایده ﻛلﻲ در ﺷکل ( )۰ﻧشﺎن داده ﺷده اﺳت:

صﺎﻟحﻴﺎن و همکﺎران در ( )Salehian N., 2008یﻚ ﺳﻴﺴتم ﻛﺎمل
ﺑراي ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﻛلمﺎت فﺎرﺳﻲ ﻧﺴتعلﻴق ﺑﺎ اﺳتفﺎده از ﺷبکه هﺎي عصبﻲ
ارائه ﻛرده اﻧد .آن هﺎ در مرﺣله پﻴﺶ پردازش ،پس از یﺎفتن ﺑخﺶ هﺎي
متصل ،ﺳرﻛﺶ هﺎ و زیرﻛﺶ هﺎي ﺣروف را ﻛشف و از تصﻮیر ﺣذف
ﻛردﻧد و ﺑﺎ اﺳتفﺎده از یﻚ اﻟﮕﻮریتم تﻘطﻴع ﻛه ﺑر اﺳﺎس ﻛﺎﻧتﻮر ﺑﺎالیﻲ و
پﺎیﻴﻨﻲ ﻛلمه عمل مﻲ ﻛﻨد ،تصﻮیر ﻛلمه را ﺑه دﻧبﺎﻟه اي از زیر ﻛلمه هﺎ
تﻘﺴﻴم ﻛردﻧد  .پس از اﻧجﺎم عمل تﻘطﻴع ،هشت ویژگﻲ ﺷﺎمل ﺳه
تﻮصﻴفﮕر فﻮریه و تعدادي ویژگﻲ ﺳﺎختﺎري ﺑراي ﻧمﺎیﺶ زیرﻛلمه هﺎ در
فضﺎي ویژگﻲ ﺑکﺎر ﺑرده ﺷد  .ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﺑﺎ اﺳتفﺎده از یﻚ ﺷبکه عصبﻲ
پرﺳپترون اﻧجﺎم ﺷده اﺳت .
مﻮالیﻲ و همکﺎران ( )Mowlaei A., 2002روﺷﻲ ﺑه مﻨﻈﻮر
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛد هﺎي پﺴتﻲ و اﺳﺎمﻲ ﺷهر هﺎي ایران ﻛه ﺑر روي ﺑﺴته هﺎي
پﺴتﻲ ﺑه صﻮرت دﺳت ﻧﻮیس ﻧﻮﺷته مﻲ ﺷﻮﻧد ،پﻴشﻨهﺎد ﻧمﻮده اﻧد .
ﺑردارهﺎي ویژگﻲ این روش ،از طریق ﺑکﺎرگﻴري تبدیل مﻮجـﻚ گـﺴته
( )DWTﺑـﺎ مﻮجـﻚ اﺳﺎﺳـﻲ هﺎر محﺎﺳبه مﻲ گردﻧد  .در مرﺣله اﺳتخراج
ویژگﻲ هﺎ ،تبدیل مﻮجﻚ ﺳه ﺳطحﻲ ﺑـرروي تـصﻮیر ﻧـﺎزك ﺷـده ا عمﺎل
مﻲ ﺷﻮد .ﺑراي آ مﻮزش ﺳﻴﺴتم ،یﻚ ﺷبکه عصبﻲ پرﺳپترون چﻨد الیه ﺑﺎ
قﺎﻧﻮن پس اﻧتشﺎر خطﺎ مـﻮرد اﺳتفﺎده قرار مﻲ گﻴرد .

شکل  : ) ۱ان د یشه ک لی روش ها ی ت رک ی بی

اگر تعدادي دﺳتهﺑﻨد پﺎیه داﺷته ﺑﺎﺷﻴم مﻲتﻮان ﺑﺎ ترﻛﻴب ﻧتﺎیج آنهﺎ
ﺑهدقت ﺑﺎالتري رﺳﻴد  .ایده روش هﺎي ترﻛﻴبﻲ ﺑه این صﻮرت اﺳت ﻛه
مجمﻮعهاي از دﺳتهﺑﻨدي ﻛﻨﻨدههﺎ را ﺑﺎ دادههﺎي آمﻮزﺷﻲ ایجﺎد ﻛرده و
مﻴزان صحت را ﺑﺎ اﻧجﺎم عملﻴﺎت راي گﻴري ﺑر روي ﻧتﺎیج آن هﺎ ﺑدﺳت
مﻲ آوریم .ﻧحﻮه محﺎﺳبه خطﺎي این روش ﺑﺎ فرض داﺷتن  Nدﺳتهﺑﻨد
ﻛه خطﺎي هر یﻚ  Pاﺳت از راﺑطه زیر محﺎﺳبه مﻲﺷﻮد:
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در واقع مفهﻮم ترﻛﻴب این اﺳت ﻛه خروجﻲ چﻨدین مدل ﺑﺎ هم مخلﻮط
ﺷده تﺎ ﺑه تصمﻴم گﻴري ﺑهتر ﺑرﺳﻨد ( . )Alizadeh H., 2015روش
هﺎي ترﻛﻴبﻲ در ﺑﻴشتر ﺣﺎﻟتهﺎ ﻧتﺎیج ﺑهتري ﻧﺴبت ﺑه دﺳتهﺑﻨدي ﻛﻨﻨده
تﻨهﺎ دارﻧد (. )Hassanzadeh M., 2013
در ادامه اﺑتدا در مﻮرد دﺳته ﺑﻨد پﺎیه مﺎﺷﻴن ﺑردار پشتﻴبﺎن ( )SVMو
روش ﻛالﺳﻴﻚ ترﻛﻴبﻲ یعﻨﻲ روش خﻮدراه اﻧداز متراﻛم ()Bagging

تﻮضﻴحﺎت مختصري داده ﺷده و ﺳپس روش پﻴشﻨهﺎدي را ﺷرح مﻲ
دهﻴم.

 ماشین بردار پشتیبان
مﺎﺷﻴن ﺑردار پشتﻴبﺎن ﺑﻴشترین ﺣﺎﺷﻴه ﺑﻴن دو ﻛالس را در یﻚ فضﺎي
ویژگﻲ خﺎص پﻴدا مﻲ ﻛﻨد ( . )Weston., 2010تﺎﺑع تصمﻴم گﻴري
ﺑراي جداﻛردن دادهﺎﺑﺎ اﺳتفﺎده از ﺑردارهﺎي پشتﻴبﺎن ﻛه ﻧزدیﻚ ترین داده
هﺎي آمﻮزﺷﻲ ﺑه اﺑرصفحه جداﻛﻨﻨده هﺴتﻨد ،تعﻴﻴن مﻲ ﺷﻮد .در واقع
اﺑرصفحه ﺑهﻴﻨه در مﺎﺷﻴن ﺑردار پشتﻴبﺎن جداﻛﻨﻨده اي ﺑﻴن ﺑردارهﺎي
پشتبﻴبﺎن اﺳت .مرز تصمﻴم گﻴري معمﻮال ﺑﺎ اﺳتفﺎده از یﻚ تﺎﺑع خطﻲ ﺑه
دﺳت مﻲ آید امﺎ در ﺑعضﻲ از ﺣﺎالت این مرز ﺑه صﻮرت خطﻲ قﺎﺑل
تفکﻴﻚ ﻧﻴﺴت ،ﺑﻨﺎﺑراین داده هﺎ را ﺑه فضﺎي ویژگﻲ ﺑﺎ اﺑعﺎد ﺑﺎالتر اﻧتﻘﺎل
مﻲ دهﻨد ﻛه در این فضﺎ داده هﺎ ﺑه صﻮرت خطﻲ قﺎﺑل جداﺳﺎزي هﺴتﻨد
( . )Watt., 2007ﺑراي اﻧتﻘﺎل ،اﺑتدا تﺎﺑع )𝑥(𝜑 را ﺑراي ﻧﮕﺎﺷت ﺑه
فضﺎي دیﮕر پﻴدا مﻲ ﻛﻨﻴم .ﺑﺎ اﺳتفﺎده از تﺎﺑع ﻛرﻧل = ) 𝑖 𝑥 𝐾 (𝑥,
)𝑥(𝜑 𝑇)𝑖 𝑥(𝜑  ،تﺎﺑع تصمﻴم گﻴري مﺎﺷﻴن ﺑردار پشتﻴبﺎن ﺑه این
صﻮرت ﻧمﺎیﺶ داده مﻲ ﺷﻮد:
∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 𝑦𝑖 𝐾 (𝑥, 𝑥 𝑖 ) +

= )𝑥( 𝑓
𝑏
)(2
در راﺑطه ) 𝑓(𝑥) (2خروجﻲ تصمﻴم 𝑦𝑖 ،ﺑرچﺴب داده هﺎي 𝑖 𝑥 و 𝑥

داده اي اﺳت ﻛه قرار اﺳت دﺳته ﺑﻨدي ﺷﻮد .پﺎرامترهﺎي 𝑖𝛼 و 𝑏 در
طﻮل آمﻮزش مﻘداردهﻲ مﻲ ﺷﻮﻧد .ﻛرﻧل هﺎي زیﺎدي وجﻮد دارد امﺎ ﺑراي
مﺴئله  ،OCRﺑهترین ﻛرﻧل تﺎﺑع ﺷعﺎع مبﻨﺎ  (RBF) 1مﻲ ﺑﺎﺷد:

)(3

2

) || 𝑖 𝑥 𝐾 (𝑥, 𝑥 𝑖 ) = exp ( −𝛾||𝑥 −

در راﺑطه ) C (3پﺎرامتر جریمه و در راﺑطه ) γ (3پﺎرامتر ﻛرﻧل مﻲ ﺑﺎﺷد.

 روش خودراه انداز متراکم)(Bagging
این روش ﺑﺎ دﺳتکﺎري مجمﻮعه داده هﺎي آمﻮزﺷﻲ ایجﺎد مﻲ گردد .در
این روش مجمﻮعه داده هﺎي آمﻮزﺷﻲ ﺑه صﻮرت مضﺎعف ﺳﺎخته مﻲ
ﺷﻮﻧد .دادههﺎ در این مرﺣله ﺑﺎ روش ﻧمﻮﻧهﺑرداري تصﺎدفﻲ ﺑﺎ جﺎیﮕزیﻨﻲ
اﻧتخﺎب مﻲ ﺷﻮﻧد در ﻧتﻴجه ﺑﺎ این ﻛه دﺳته ﺑﻨدهﺎ یکﺴﺎن هﺴتﻨد وﻟﻲ ﺑه
دﻟﻴل اﻧتخﺎب تصﺎدفﻲ ﻧمﻮﻧه هﺎ ،ﻧتﺎیج متفﺎوت خﻮاهد ﺑﻮد .در ﻧهﺎیت ﺑﺎ
اﻧجﺎم عملﻴﺎت راي گﻴري روي خروجﻲ هﺎي ﺑدﺳت آمده از دﺳته ﺑﻨدهﺎ،
ﻧتﻴجه ﻧهﺎیﻲ ﺣﺎصل مﻲ گردد .این روش ﺑراي اﻟﮕﻮریتم هﺎي ﻧﺎپﺎیدار ،ﻛه
تغﻴﻴري ﻛﻮچﻚ در ورودي ،دچﺎر تغﻴﻴر در ﻧتﻴجه آن هﺎ مﻲ ﺷﻮد مﻨﺎﺳب
اﺳت.

 روش پیشنهادی
رودریگز و همکاران روشی جدید برای ترکیب دسته بندی کننده
ها ارائه کرده اند که این روش امروزه به روش جنگل تصادفی

( )Rotation Forestمعروف است .این الگوریتم بر پایه
استخراج ویژگی می باشد .برخالف روش های دسته بندی معمول،
داده های آموزشی فقط یک نسبت ازکل مجموعه داده ها نیست
بلکه به طور تصادفی به  Kزیرمجموعه تقسیم می شود و سپس
تبدیل آنالیز اجزای اصلی ( )PCAبر هر دسته اعمال می گردد.
2

زیرمجموعه های انتخاب شده می توانند به صورت جدا ازهم و یا
مشترک  3انتخاب شوند ولی برای رسیدن به پراکندگی مناسب از
زیر مجموعه های جدا ازهم استفاده شده است ( J. J.
.)Rodriguez, 2006
روش پیشنهادی با تغییراتی در روش جنگل تصادفی (Rotation
 )Forestایجاد شده است که الگوریتم آن به شرح زیر است.
Algorithm
Training Phase
Given
×  X : the object in the training data set (an N
)n matrix
×  Y : the labels of the training data set (an N
)1 matrix
 L : the number of classifiers in the ensemble
 K : the number of subsets
 {𝑤1 , 𝑤2 , … , 𝑤𝑐 } : the set of class labels
For i = 1…L
 Prepare the Feature Vector
 Split F (the feature set) into K subsets
 For j = 1…K
 Let 𝑋𝑖 ,𝑗 be the data set 𝑋 for the
𝑗features in 𝐹𝑖 ,
 Eliminate from 𝑋𝑖 ,𝑗 a random subset of
classes
 Apply PCA on 𝑋𝑖,𝑗 to obtain the
𝑗feature vector 𝐶𝑖,
 Construct final feature vector R by merge
𝑗the 𝐶𝑖,
 Build classifier 𝐷𝑖 using (R,Y) as the training
set

Classification Phase
 Calculate maximu m voting

𝑚∑𝐿𝑗=1 𝑑𝑗,𝑘 = 𝑚𝑎𝑥 𝑐𝑚=1 ∑𝐿𝑗=1 𝑑𝑗.

ما روشی برای ترکیب دسته بندی کننده ها بر اساس استخراج
ویژگی پیشنهاد کرده ایم .به منظور ایجاد داده های آموزشی برای
دسته بند پایه ،مجموعه ویژگی ها را به صورت تصادفی به k
1

Radial basis function
disjoint
3 Intersecting
2

مجموعه ( kپارامتر الگوریتم است) تقسیم کرده و سپس به هر
مجموعه تبدیل آنالیز اجزای اصلی ( )PCAاعمال می کنیم .حال
برای هر مجموعه  mضریب آنالیز اجزای اصلی ( m( )PCAبه
صورت تجربی تعیین می شود) را انتخاب می کنیم و سپس در
انتها با ادغام این  mضریب ،بردار ویژگی نهایی ایجاد می گردد.
بردار ویژگی نهایی  k×mمولفه دارد .بردار ویژگی ایجاد شده را با
استفاده از دسته بند ماشین بردار پشتیبان ( )SVMآموزش داده
و پس از  Lبار تکرار الگوریتم ( Lبه صورت تجربی تعیین می شود)،
داده های آزمایشی را با  Lدسته بند ایجاد شده آزمایش می کنیم.
سپس با استفاده از روش رای گیری ماکزیمم خروجی نهایی را
تعیین می کنیم.

 )4ارزیابی
در این بخش نتایج به کارگیری روش پیشنهادی روی مجموعه
داده های مختلف و پارامترهای مورد استفاده گزارش می شود .ابتدا
به توضیحاتی در مورد مجموعه داده ها می پردازیم و سپس به
ارائه نتایج حاصل از روش پیشنهادی می پردازیم.

 مجموعه داده ها
روش پیشنهادی بر روی  ۱۰مجموعه داده مورد آزمایش قرار
گرفته است .هر مجموعه شامل  ۰۲۰۰نمونه از حروف دستنویس
فارسی می باشد که هر مجموعه دربردارنده  ۱۰۰نمونه برای هر
حرف فارسی است .از هر مجموعه  ۲۲۲۰نمونه مربوط به فاز
آموزش ( ۷۰نمونه از هر حرف) و  ۰۶۰نمونه مربوط به فاز آزمایش
( ۰۰نمونه 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 ک نیم .در شکل  ۲چند نمونه از این
داده ها نشان داده شده است:

شکل  : ) 2چ ن د نم ونه از د ا د ه ها ی اس تفا د ه ش د ه

 نتایج آزمایش

روش پیشنهادی در محیط متلب ) (ver 8.1پیاده سازی و مورد
آزمایش قرار گرفته و نتایج آزمایش بر روی میانگین  ۱۰بار اجرای
مستقل برنامه برای هر تکنیک گزارش شده است .نتایج حاصل از
این آزمایش در جدول ) (۱آمده است .در این مقاله ما از روشی
جدید برای ترکیب دسته بندها استفاده کردیم که در این روش از
ماشین بردار پشتیبان (  )SVMبه عنوان دسته بند پایه استفاده
شده است .در جدول ( )۱بهترین نتیجه ها به صورت پررنگ نشان
داده شده است .نتایج حاصل از این روش به مراتب بهتر از سایر
روش های دسته بندی است .روش خودراه انداز متراکم
(  ، )Baggingروش دیگری برای ترکیب می باشد که نتایج خوبی
از آن حاصل نشده است چون روش خودراه انداز متراکم
(  )Baggingبرای دسته بندهای ناپایدار با اغتشاش کوچک
عملکرد خوبی از خود نشان می دهد .به دسته بندهایی که با
تغییری کوچک در ورودی ،خروجی آن ها نیز دچار تغییر می شود
ناپایدار می گویند و چون ماشین بردار پشتیبان (  )SVMپایدار
است در نتیجه این روش در خروجی تغییرات خوبی ایجاد نمی
کند .مهمترین پارامتر در روش ارائه شده پارامتر ( Kتعداد باری
که داده ها به صورت تصادفی تقسیم می شوند) می باشد .در
شکل( )3تاثیر این پارامتر بر عملکرد این روش نشان داده شده
است.

شکل  : ) 3تا ث ی ر پا ر ام ت ر K

همانطور که در شکل مشاهده می شود یا افزایش مقدار  Kنتیجه
حاصل بهبود پیدا می کند اما از یک مقداری به بعد نتایج حاصل
کاهش می یابد .پس افزایش مقدار  Kتا یک حدی شاهد بهبود
نتایج هستیم اما از این حد به بعد شاهد کاهش درستی نتایح
هستیم .اقزایش مقدار  Kباعث اقزایش پراکندگی در انتخاب داده
ها شده و سبب می شود تا ویژگی های متمایزتری برای آموزش
انتخاب شود البته افزایش بیش از حد این پارامتر امکان انتخاب
ویژگی های مشابه را افزایش می دهد و این امر سبب کاهش درصد
صحت می شود .با توجه به شکل ( )3مقدار پارامتر  K=5انتخاب
شده است.

پارامتر دیگری که در این روش موثر است( C ،تعداد ضرایب PCA

که برای هر قسمت در نظر گرفته شده است) می باشد .در شکل
( )4تاثیر این پارامتر نشان داده شده است.

افزایش مقدار  Cباعث بزرگرتر شدن بردار ویژگی شده و اطالعات
بیشتری از تصویر حفظ می شود پس با افزایش آن ،درسد صحت
افزایش می یابد ما با زیاد شدن بیش از حد ،باعث همپوشانی
بردارهای ویژگی شده و درصد صحت کاهش می یابد .مقدار  Kبا
توجه به شکل ( 5 )3انتخاب شده است پس اندازه بردار ویژگی
نهایی ما برابر است با  ، C×5یعنی برای مقدار  C=4اندازه بردار
ویژگی نهایی ما  02می باشد.
در شکل ( ) 5میانگین درصد صحت برای هر تکنیک آورده شده
است .با توجه به این شکل می توان بهبود نتایج در روش
پیشنهادی را به وضوح مشاهده کرد.

شگل  : ) 4تا ث ی ر پار ام ت ر C

با توجه به شکل ( ،)4با افزایش تعداد ضرایب تا  4شاهد افزایش
درصد صحت و پس از آن شاهد کاهش درصد صحت هستیم.
ج دول  : ) 1ن تا ی ج حا صل از ارز یابی  ±خطا ی اس تان د ار د  11بار اج ر ا ی مس تقل )(Standard Error

New Method

Bagging

NN

KNN

DT

SVM

83.06 ± 0.185

72.71±0.434

54.06±0.633

72.92±0.481

52.27±0.639

77.01±0.415

Random 1

81.74±0.068

75.68±0.227

55.94±0.569

78.65±0.454

56.94±0.155

78.42±0.419

Random 2

83.02±0.172

76.55±0.236

53.13±0.618

76.15±0.351

59.11±0.562

79±0.285

Random 3

83.41±0.168

79.47±0.243

60.63±0.414

79.17±0.294

60.12±0.581

79.38±0.425

Random 4

82.07 ±0.179

69.89±0.208

54.38±0.449

71.77±0.677

56.34±0.609

76.51±0.371

Random 5

79.86 ±0.184

75.68±0.224

51.88±0.456

77.19±0.319

52.87±0.483

77.26±0.328

Random 6

83.31±0.229

78.92±0.153

51.25±0.601

78.54±0.483

55.67±0.576

79.31±0.435

Random 7

83.8±0.189

75.72±0.186

51.25±0.395

76.56±0.553

56.50±0.658

79.06±0.449

Random 8

82.73±0.166

73.22±0.273

59.38±0.634

77.29±0.344

58.67±0.702

79.14±0.346

Random 9

82.15±0.155

71.59±0.335

46.25±0.508

76.46±0.341

54.74±0.558

75.56±0.351

Random 10

شک ل  : ) 5م یانگ ین در ص د ص حت ب ر ا ی ه ر تک ن یک
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Interna ti ona l Conference on Si mul a ted Evol uti on And
Lea rni ng .

 مجموعه داده مختلف و مقایسه آن با روش هایی مثل۱۰ بر روی
 خودراه انداز متراکم، نزدیکترین همسایهK ،شبکه های عصبی
 در.این روش نسبت به روش های متداول دسته بندی برتری دارد
این روش با تغییراتی در مرحله استخراج ویژگی به روش جدیدی
 هدف این روش.برای ترکیب دسته بندی کننده ها دست یافتیم
،این است که با تقسیم بندی ویژگی های ورودی در هر مرحله
داده های متمایزتری برای آموزش ایجاد کرده تا در نهایت به دسته
بند متفاوتی برسیم و با ترکیب نتایج این دسته بندها به نتیجه
 از مزیت های این روش می توان دستیابی به.موردنظر ب رسیم
درصد صحت باالتر نسبت به سایر الگوریتم در زمینه شناسایی
حروف دستنویس و عیب این روش زمان اجرایی باالتر نسبت بقیه
.روش های پایه دسته بندی دانست
برای کارهای آینده پیشنهاد می شود از دسته بندهای متفاوت به
)SVM( عنوان دسته ب ند پایه به جای ماشین بردار پشتیبان
استفاده شود همچنین با ترکیب این روش و سایر روش های
.ترکیبی می توان به نتایج بهتری دست پیدا کرد
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