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  چكيده

نظير رنگ، بافت و  ،بازيابي مبتني بر محتوي به معناي بازيابي بر اساس ويژگي هاي بصري سطح پايين تصاوير

بازيابي مبتني بر محتوي با چالشي مهم مواجه است و آن وجود شكاف معنايي ميان ويژگي هاي . شكل مي باشد

پژوهش گران در تالشند تا با  ،در اين حوزه. بصري سطح پايين و معاني سطح باال موجود در تصاوير مي باشد

 ،در اين خصوص. شده در تصوير را براي ماشين ترجمه كنند گرفتن بازخورد از كاربر، معاني سطح باالي نهفته

زمينه پژوهشي مي باشد كه از سال  ،يافتن و يادگيري مانيفولدي با ابعادي كمتر، از بردار ويژگي هاي تصوير

با يادگيري چنين مانيفولدي مقايسه  .ن انجام پذيرفته استآپژوهش بر روي ، در حوزه بازيابي تصوير 2004

يادگيري مانيفولد، در خانواده  .انجام مي پذيرديادگرفته شده، ه جاي فضاي تصوير، در مانيفولد ب ،شباهت

به دنبال الگوريتم  ،در اين پژوهش. به صورت غير خطي مي باشد) كاهش ابعاد بردار ويژگي(استخراج ويژگي 

فاده از آنها در كاربرد بازيابي هاي پايه استخراج ويژگي به صورت غير خطي با رويكرد يادگيري مانيفولد و است

  .تصوير مبتني بر محتوي مي باشيم

   



5 

 

  مقدمه .1

در اوايل دهه هفتاد ميالدي افزايش سرعت پردازنده ها و حجم حافظه ها به عنوان دستاوردهاي مهم رشد فن آوري سخت افزار 

به گونه ايكه به تدريج اطالعات تصويري به كامپيوتر، زمينه مناسبي را براي ايجاد و ذخيره سازي اطالعات تصويري فراهم كرد 

بررسي ها نشان مي دهد كه بيش از شصت . جهت محتوي به عنوان موضوع مهم و جديدي در حوزه بازيابي اطالعات مطرح شد

  . ]1[اين ميزان همچنان در حال رشد استدرصد اطالعات موجود بر روي اينترنت را تصاوير تشكيل مي دهند و 

ني بر محتوي رويكردي مهم در حوزه بازيابي تصوير است كه در آن فرايند بازيابي بر اساس ويژگي هاي بصري سطح مبتبازيابي 

بازيابي مبتني بر محتوي با چالشي مهم مواجه است و آن وجود شكاف . نظير رنگ، بافت و شكل انجام مي شود ،پايين تصاوير

بخش قابل توجهي از تحقيقات صورت . سطح باال موجود در تصاوير مي باشدمعنايي ميان ويژگي هاي بصري سطح پايين و معاني 

گرفته در حوزه بازيابي تصوير، در جهت كاهش اين شكاف معنايي بوده است كه منتهي به ارائه روش هاي متعددي در اين زمينه 

  . گرديده است

در ساده . تحت عنوان بردار ويژگي استفاده مي شوددر حوزه بازيابي تصوير مبتني بر محتوي، جهت توصيف تصاوير، از برداري 

بعدي نمايش داد كه عدد هر  1024پيكسل، هر تصوير را مي توان در فضاي برداري  32×32ترين حالت با فرض وجود تصاوير 

يژگي رويكردهاي متعددي وجود جهت به دست آوردن بردار و. در نظر گرفت ربعد را مي توان مقدار سطح خاكستري نقطه متناظ

  .  مي بايست در برابر تغييرات هندسي تصوير مقاوم باشد ،بدست آمده براي تصويرويژگي كه بردار  ]2[دارد 

چنانچه با بردار ويژگي بدست آمده براي تصوير، كار مقايسه دو تصوير را انجام دهيم، در اين صورت براي دو تصوير كه داراي 

ممكن است به دو بردار ويژگي متفاوت برسيم كه تحليل آن از نظر ماشين، نتيجه معناي يكساني از نظر كاربر انساني هستند 

بردار ويژگي با رويكرد دخالت و معموال با كاهش ابعاد لذا محققين در صددند تا با تغيير . يكساني با نظر انسان در بر نداشته باشد

چنانچه هر بعد بردار را، يك ويژگي در نظر بگيريم در اين . دهند افزايشمفاهيم سطح باال، شباهت بردار ويژگي را با نظر انسان 

در . صورت مي توان در رويكرد اول، زير مجموعه اي از اين ويژگي ها را انتخاب نمود كه اين روش را انتخاب ويژگي مي نامند

كاربر و همچنين مفاهيم مرتبط با  مجموعه ويژگي ها به يك سيستم داده مي شود و سيستم با توجه به بازخورد هاي ،رويكرد دوم

  .اين روش تحت عنوان استخراج ويژگي نام برده مي شود. بردارويژگي، مجموعه متفاوتي از ويژگي ها را ارائه مي دهد

. مي توان از دو نوع سيستم براي اين امر استفاده نمودز همراه مي شود با كاهش ابعاد بردار ويژگي نيمعموال كه  در استخراج ويژگي

داراي خصوصيات يك سيستم خطي و يا يك سيستم غير خطي باشد، اگر سيستمي كه فرايند استخراج ويژگي را انجام مي دهد 

  . در اين صورت روش استخراج ويژگي خطي يا غير خطي ناميده مي شود

جهت واضح   .رديده استمطرح گ 1998از سال  ،استفاده از مفهوم مانيفولد ،در حوزه روش هاي غير خطي در استخراج ويژگي

شامل تمامي تصاوير چهره كه به واسطه تغيير در زاويه  Mمجموعه . ]3[آورده مي شود  ادامهگرديدن اين مفهوم، مثالي در 

، منحني پيوسته اي مي باشد چراكه تصاوير به صورت ”فضاي تصوير“اين مجموعه در . چرخش بدست آمده است را در نظر بگيريد

و اين در  يك بعدي مي باشد ولي اصوال در فضاي تصوير گنجانده شده است Mهرچند. هموار با چرخش چهره، تغيير مي كنند
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در اين مثال چنانچه انتقال و تغيير مقياس را . حاليست كه فضاي تصوير داراي ابعادي برابر با تعداد پيكسل هاي تصوير مي باشد

در اين . مي باشدبسيار كمتر از ابعاد فضاي تصوير  لهر حاولي به  يابدافزايش مي  Mدر اين صورت ابعاد  كنيماضافه  Mهم به 

   .مانيفولدي گفته مي شود كه در فضاي تصوير گنجانده شده است Mمثال، به

ر ديادگيري ساختاري با ابعاد كم مي باشد كه بردارهاي ويژگي رويكرد يادگيري مانيفولد در كاهش ابعاد بردار ويژگي به معناي 

پس از يادگيري مانيفولد، هر بردار ويژگي به برداري با ابعاد كم، كه . با تغييراتي غير خطي از آنها به دست آمده اندفضاي مشاهده 

در اين صورت چنانچه در . همان ابعاد مانيفولد مي باشد، نگاشت مي شود و فرايند مقايسه در فضايي با ابعاد كمتر انجام مي پذيرد

  .با ادراك انساني شبيه به هم مي باشد ، شباهت بين دو بردارولد از ادراك انساني نيز استفاده شده باشد، يادگيري مانيف

كاربرد و استفاده از  ،هدف ما در اين پژوهش در مرحله اول شناسايي الگوريتم هاي پايه در حوزه يادگيري مانيفلد مي باشد و سپس

در اين روند سعي ما بر اين است تا رويكرد و  .بر محتوي مورد مطالعه قرار مي گيرداين روش ها در حوزه بازيابي تصوير مبتني 

  .حوزه هايي كه مي توان پژوهش را در آن دنبال نمود نيز شناسايي نماييم

اهميت كاهش ابعاد بردار ويژگي بررسي مي شود و دو مسئله انتخاب و استخراج ويژگي با هم مقايسه مي  2 در ادامه در فصل  

، چهار روش 2.2 در ادامه اين فصل سيستم هاي خطي در بحث پردازش سيگنال هاي رقومي، معرفي مي شوند و در بخش . شوند

. بيان مي شوند (ICA)و آناليز مولفه هاي مستقل  (FA)، تحليل عاملي (PCA)، آناليز مولفه هاي اصلي (LK)خطي تبديل كارنن لوئو 

و  (SOM)، نگاشت سامون، نگاشت خود سازمان ده (MDS)، در ابتدا چهار روش غير خطي مقياس گذاري چند بعدي  2.3 بخش 

تعريف فرمال مانيفولد آورده مي شود تا بتوان در فصل بعد  2.3.5 شبكه عصبي بيان مي گردند و در انتهاي اين فصل در بخش 

  .جهت استخراج ويژگي به صورت غير خطي را به نحو موثري بيان نمود ،استفاده از اين رويكرد

در اين فصل مفهوم مانيفولد و يادگيري آن . به استخراج ويژگي به صورت غير خطي با رويكرد يادگيري مانيفولد مي پردازد 3 فصل 

هسين، نگاشت ويژه الپالسي و ، نگلشت ويژه (LLE)، نگاشت خطي محلي (Isomap)بيان مي شود و پنج روش نگاشت هم اندازه 

  .باشند، ارائه مي گردد نگاشت واريانس بيشينه كه از روش هاي پايه در اين حوزه مي

ي بر محتوي مي پردازد و در اين خصوص چهار روش عمده كه با به كاربرد يادگيري مانيفولد در حوزه بازيابي تصوير مبتن 4 فصل 

به معرفي چند مفهوم و پژوهش در   4.6 در انتهاي اين فصل در بخش . ارائه گرديده اند معرفي مي شوند 3 پايه روش هاي فصل 

  .اين حوزه، كه در سال هاي اخير ارائه شده اند مي پردازيم

  .، با ارائه جمع بندي از مطالب ارائه شده، چند حوزه پژوهشي كه مي توان در آن تحقيقات را دنبال نمود ارائه مي شود5 در فصل 

 3 كه در فصل  و هم اندازگيدر بخش ضمائم ، پنج مفهوم مجموعه محدب، فضاي تهي يا هسته، ماتريس هسين، ماتريس الپالس 

  .مورد استفاده قرار گرفته اند، آورده شده است
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  كاهش ابعاد بردار ويژگي .2

 مقدمه .2.1

به عنوان مثال در حوزه تصوير، . عنوان بردار ويژگي استفاده مي شود معموال براي نمايش داده ها در الگوريتم ها از مفهمومي با

در مسائلي كه در . در نظر گرفت 1024مي توان بردار ويژگي اي به طول تعداد نقاط تصوير برابر با  32×32براي تصويري با ابعاد 

به  ]4[بردار ويژگي داراي اهميت مي باشد كه مي توان بر اساس ) طول(حوزه يادگيري ماشين مطرح مي شوند، كاهش ابعاد 

  :عنوان نمود صورت زير

  .راحتي كار در آناليز داده ها .1

  .افزايش كارايي طبقه بندي داده ها به واسطه بيان داده ها با ثبات بيشتر .2

  .حذف افزونگي در داده ها  .3

  .حذف اطالعات غير مرتبط   .4

  .تالش در جهت كشف ساختاري كه داده ها بر آن قرار دارند .5

  .رسيدن به نمايش گرافيكي داده ها .6

  . ]4[تقسيم مي گردند 2و استخراج ويژگي 1ائل شناسايي الگو، روش هاي كاهش ابعاد به دو خانواده انتخاب ويژگيدر حوزه مس

ويژگي ايكه داراي بيشترين  dمي باشد كه از بين آنها pبه طول  px×1در انتخاب ويژگي، داده مورد بحث داراي بردار ويژگي 

  . مي رسيمdy×1مي باشد را انتخاب مي كنيم و در نهايت براي داده به بردار ويژگي اطالعات در مورد داده 

بپردازد، به اعمال تبديلي روي بردار ويژگي  px×1ويژگي بردار  pويژگي از بين  dدر استخراج ويژگي به جاي آنكه به انتخاب 

1×px كه داراي بردار ويژگي اي به  32×32به عنوان مثال براي مثال تصوير . وت شوداموجب مي شود تا فضاي ويژگي ها متف

در فضاي مشاهده بود، مي توان با اعمال تبديل فوريه سبب رفتن از فضاي مشاهده به فضاي فركانس شد و در اين  1024طول 

  .به خوبي تفاوت استخراج و انتخاب ويژگي را نشان مي دهد 1 شكل. فضاي جديد تعدادي از ويژگي ها را انتخاب نمود

حل مسئله در بحث استخراج ويژگي مي تواند هم به صورت خطي و هم به صورت غير خطي و يا به صورت تركيب آنها انجام 

نظارتي و هم به صورت غير نظارتي، مورد  مي تواند هم به صورت روش هاي  همچنين اين مسئله در حوزه مسائل يادگيري،. پذيرد

  .استفاده قرار گيرد 

با توجه به توضيحي كه در خصوص كاهش ابعاد بردار ويژگي ارائه گرديد، در اين پژوهش، تنها مفهوم استخراج ويژگي مورد مطالعه 

به توضيح روش هاي خطي مي  2.2 با توجه به دو رويكرد خطي و غير خطي به مسئله در ادامه اين فصل در بخش . قرار مي گيرد

  .حوزه مورد مطالعه قرار مي گيردمفهوم غير خطي در اين  2.3 پردازيم و در بخش 

                                                                    
1 Feature selection 
2 Feature extraction 
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  ]4[استخراج ويژگي ) ب(انتخاب ويژگي و ) الف(كاهش بعد بوسيله . 1 شكل

  ويژگي به صورت خطي استخراج .2.2

را ارائه دهيم تا در  ]5[ في از سيستم و سيستم خطيويژگي به صورت خطي، مناسب است تا تعري استخراجبراي بيان مناسب 

  .ويژگي به صورت خطي ارائه گردد استخراجنهايت تعريف دقيقي از 

ي كند كه مي تواند سيگنال كه با مستطيل نشان داده  شده است، به گونه اي عمل م Tبا توجه به شكل زير، سيستم  :سيستم

  .ورودي را به سيگنال خروجي تبديل نمايد

 

  .]5[ مي شودny)(به سيگنال خروجي  nx)(كه سبب نگاشت سيگنال ورودي  T[.]نمايش سيتم گسسته به صورت تابع انتقال  .2 شكل

  :ويژگي به صورت خطي جهت رسيدن به ويژگي هاي انتخاب شده از رابطه زير استفاده مي كنيماستخراج در روش هاي 

  :اين نوع سيستم داراي ويژگي زير مي باشد  :3سيستم جمع پذير

)2.1(  )]([)]([)]()([ 2121 nxTnxTnxnxT +=+  

سيستمي، تغير مقياس در ورودي با مقياس ثابت سبب تغيير مقياس در خروجي با همان مقياس مي چنين در : 4سيستم همگن

  :رابطه زير بيان كننده چنين سيستمي مي باشد. شود

)2.2(  )]([)]([ nxcTncxT =  

  :اين نوع سيستم داراي ويژگي زير مي باشد :سيستم خطي

                                                                    
3 additive 
4 homogeneity 
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)2.3(  )]([)]([)]()([ 22112211 nxTanxTanxanxaT +=+  

يژگي به واستخراج خطي ارائه گرديد، جهت رسيدن به با توجه به تعبيري كه از سيستم :  به صورت خطياستخراج ويژگي 

مي باشد را در يافت نموده و در خروجي ويژگي  pداراي  كه  nx)(برسيم كه ورودي  صورت خطي بايست به سيستم خطي اي

)(ny  دارايpd   . ويژگي را توليد نمايد >>

ماتريس باياس باشد  Bو ) نگاشت(ماتريس تبديل  Aنمونه هاي خروجي،  Yحاوي نمونه هاي ورودي،  Xچنانچه ماتريس 

  :رابطه زير را براي استخراج ويژگي به صورت خطي قابل ارائه مي باشد

)2.4(  BAXY +=  
  :در ادامه روش هاي خطي براي استخراج ويژگي آورده شده است 

  تبديل كارنن لوئو .2.2.1

به صورت خالصه در گام هاي زير مي توان آن و . به صورت گسسته بدست آمده است 5اين تبديل بواسطه گسترش بسط كارنن لوئو

  :]6[را بيان نمود 

نحوه به دست آوردن اين ماتريس در رابطه زير آمده . را از نمونه هاي آموزشي بدست مي آوريم Rماتريس همبستگي  .1

  :است

)2.5(  
}{)( '

1
ii

c

h
i xxEpR ∑

=

= ω  

  .، اميد رياضي مي باشدE{}معرف تعداد كالس ها و اپراتور  cدر اين رابطه 

  .را بدست مي آوريم و بردارهاي ويژه را نرمال مي كنيم Rمقادير ويژه و بردارهاي ويژه متناظر با  .2

ويژگي انتخاب كنيم در  pويژگي را از بين  dرا اينگونه بدست مي آوريم كه چنانچه خواسته باشيم Φماتريس تبديل  .3

تبديل  Φلذا . قرار مي دهيم Φبزرگترين مقدار ويژه است را در ماتريس  dبردار ويژه را كه متناظر با  dاين صورت 

pdبه ماتريسي با ابعاد   .تعداد ابعاد ويژگي ها قبل از تبديل مي باشد pمي شود كه  ×

  :كاهش ويژگي به صورت ضرب ماتريسي كه از رابطه زير بدست مي آيد حاصل مي گردد px×1براي نمونه ورودي مانند  .4

)2.6(  
11 ××× Φ= ppdd xy  

  اصليآناليز مولفه هاي  .2.2.2

                                                                    
5 Karhunen–Lo`eve transformation (KL) 
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مطرح گرديد و هدف آن بدست آوردن متغيرهاي جديد  1901در سال  7براي اولين با توسط آقاي پيرسون 6اصليآناليز مولفه هاي 

و مرتب نمودن آنها به ترتيب كاهش اهميت مي باشد به گونه ايكه تركيب خطي اي از متغير هاي اوليه باشند و به هم وابستگي 

  .]4[دي داده ها ندارد اين روش جزء روش هاي بدون نظارت مي باشد زيرا كه هيچ فرضي راجع به گروه بن. نداشته باشند

p با ابعادX هاي اصلي، هدف از اين تحليل انتقال مجموعه داده بر اساس تعريف ارائه شده از تحليل مولفه Y به داده  d با ابعاد   

X ماتريسبنابرين فرض بر اين است كه . است NXXXاز بردارهاي   ,...,, تشكيل شده است كه هر كدام به صورت ستوني  21

) بنابرين با توجه به ابعاد بردارها .ماتريس قرار داده شده استدر  p  .مي باشد ×Np ها به صورت ماتريس داده (

  :آيد زير به دست ميرابطه برداري است كه به صورت  ،نتيجه ميانگين تجربي :محاسبه ميانگين تجربي و نرمال سازي داده ها 

)2.7(  ∑
=

=
N

i

imX
N

mu
1

],[
1

][  

  .كه به طور مشخص ميانگين تجربي روي سطرهاي ماتريس اعمال شده است

  :آيد زير به دست ميرابطه سپس ماتريس فاصله تا ميانگين به صورت 

)2.8(  uhXB −=  

 .ها است در هركدام از درايه 1با مقدار  N×1 برداري با اندازه h كه

ppبا ابعاد  C ماتريس كواريانس :محاسبه ماتريس كواريانس   .را بدست مي آوريم ×

 ماتريس بردارهاي ويژهو  مقادير ويژهمرحله، در اين  :محاسبه مقادير ويژه ماتريس كواريانس و بازچيني بردارهاي ويژه 

  .آيد ، به دست ميCكواريانس

)2.9(  DCVV =−1  

Vكه  D ماتريس بردارهاي ويژه و   هر  ،نان كه مشخص استچآن. هاي قطر آن مقادير ويژه هستند كه درايه است ماتريس قطري 

V به اين معنا كه ماتريس. ويژه متناظر با يك بردار ويژه است مقدار ppماتريسي   است كه ستونهاي آن بردارهاي ويژه  ×

qqq هام يعني دراي q  ام قرار دارد و مقدار ويژه q  در ستون qV باشند و بردار ويژه مي D ,=λ  يني بازچ. متناظر با آن است

يعني بر اساس ترتيب كاهشي مقادير ويژه، بردارهاي ويژه . گيرد متناظر با آنها صورت مي مقادير ويژه هبردارهاي ويژه بر اساس انداز

rqrq يعني. شوند بازچيني مي λλ ≤⇒≤ . 

                                                                    
6 Principal Component Analysis (PCA) 
7 Pearson 
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انتخاب زيرمجموعه اي از بردارهاي ويژه با تحليل مقادير ويژه صورت  :انتخاب زيرمجموعه اي از بردارهاي ويژه به عنوان پايه 

lVV زيرمجموعه نهايي با توجه به بازچيني مرحله قبل به صورت. گيرد مي نرژي تجمعي توان از ا در اينجا مي. شود انتخاب مي  1...

  :رابطه زير مي باشداستفاده كرد كه طبق 

)2.10(  ∑
=

=
m

q
qmg

1

][ λ  

l انتخاب g بايد به صورتي باشد كه حداقل مقدار ممكن را داشته باشد و در عين حال  به طور مثال . مقدار قابل قبولي داشته باشد 

l توان حداقل مي ][90% را انتخاب كرد كه  ≤= lmg نشان داده شده است 3 شكلكه اين مطلب در.  

 

 تحليل مقادير ويژه ماتريس كوواريانس .3 شكل

  :بنابرين خواهيم داشت

)2.11(  lrpqrqVrqW ..1....1],,[],[ ===  

انحراف معيار مجموعه داده است  ps×1ماتريس : براي اين كار ابتدا تبديالت زير را انجام مي دهيم :انتقال داده به فضاي جديد 

  :زير به دست بيايدرابطه تواند به صورت  كه مي

)2.12(  
],[][ iiCis =  

  :شود سپس داده به صورت زير تبديل مي

)2.13(  
hs

B
Z

.
=  

  :به فضاي جديد برده شوند رتوانند به ترتيب زي ها مي داده

)2.14(  ZWY .*=  

 تحليل عاملي .2.2.3
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ها  عاملروشي است كه براي بيان مجموعه اي از متغيرها به صورت مجموعه كوچكتر ديگري از متغيرها كه  (FA) 8تحليل عاملي

  .د، به كار مي رودناميده مي شون

p  متغيرpxx بخش : ي باشدمدل تحليل عاملي چنين در نظر مي گيرد كه هر متغير شامل دو بخش م. را در نظر بگيريد 1,...,

mξξمتغير يا عامل  mفرض مي كنيم كه . 10انحصاريو بخش  9عمومي   :وجود دارند چنانچه 1,...,

)2.15(  p1,...,i  
1

=+=− ∑
=

i

m

k
kikiix εξλµ  

Tميانگين بردار  µدر رابطه باال 
pxx ),...,( در نظر مي  µ=0بدون اينكه عمومي بودن مسئله خدشه دار شود . مي باشد 1

از  iεشركت مي كنند، گاهي عامل هاي عمومي مي نامند و  ixرا از انجاييكه در ايجاد تمامي متغيرهاي  kξمتغير ها . گيريم

را هم وزن هر عامل به ازاي هر متغير مي  ikλوزن هاي . انحصاري هر متغير مي باشند، عامل هاي انحصاري مي نامندآنجاييكه 

  :عبارت باال به صورت خالصه قابل بيان به صورت زير مي باشد. نامند

)2.16(  εξ +Λ=x  

  .]4[ گفته مي شود ξتحليل عاملي به فرايند استخراج 

چنين فرض مي شود كه نمونه ها وجود دارد و مولفه هاي اصلي  PCAدر . را نشان مي دهد FAو  PCAبه خوبي تفاوت بين  4 شكل

از آنها به دست آمده اند لذا  ixكه فرض بر اين است كه عامل هايي در ابتدا وجود داشته اند  FAاز آنها استخراج مي شوند ولي در 

  .مي بايست آن عامل ها استخراج گردند

 

  ]FA ]4و  PCAتفاوت رويكر در . 4 شكل

  يز مولفه هاي مستقللآنا .2.2.4

                                                                    
8 Factor Analysis 
9 common 

10 unique 
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اي يافتن نمايشي خطي از داده هاي غيرگوسي مي باشد كه مولفه هاي آنها از نظر آماري به معن (ICA) 11آناليز مولفه هاي مستقل

  .مي باشد ICAرابطه خطي زير بيان كننده مدل . مي باشند) يا تا حد امكان مستقل(مستقل 

)2.17(  Asx =  

به گونه اي  Aبايستي ماتريس . بردار متغيرهاي نهفته مي باشد sبيان گر نمونه ها در فضاي مشاهد مي باشد و  xدر رابطه باال 

  . از لحاظ آماري مستقل باشندisبدست آيد كه مولفه هاي 

  .]4[ايي در حوزه پزشكي و مالي، فشرده سازي اطالعات و پردازش تصوير دارد اين روش كاربردهاي زياد در آناليز سيگنال ه

  به صورت غير خطي ويژگياستخراج  .2.3

 چنانچه سيستمي كه براي تبديل بردار ويژگي ها از فضاي ورودي به خرجي مورد استفاده قرار مي گيرد داراي ويژگي هاي يك

  .سيستم خطي نباشد،  در اين صورت چنين سيستم و الگوريتمي جزء روش هاي غير خطي محسوب مي گردد

سه در ادامه به توضيح . آن پرداخته ايمبه توضيح  2.3.1 مي باشد كه در بخش  MDSپايه غير خطي، روش روش هاي از مهمترين 

رويكردي كه در ادامه و تا انتهاي پژوهش در استخراج ويژگي با توجه به آن كار را ادامه مي . مي پردازيم ]7[روش غير خطي ديگر 

به توضيح اين مفهوم و  2.3.4 ل در بخش لذا در انتهاي اين فص. در استخراج ويژگي مي باشد 12مانيفلدمفهوم دهيم، بهره گيري از 

 . كاربرد آن در استخراج ويژگي مي پردازيم

  (MDS)مقياس گذاري چند بعدي  .2.3.1

13روش 
MDS  به مجموعه اي از تكنيك هايي گفته مي شود كه ماتريسي از فاصله ها و يا شباهت ها را به منظور ايجاد نمايشي از

  . ]4[داده ها در فضايي با ابعاد كمتر، آناليز مي نمايد 

آيتم هاي اين ماتريس حاوي اطالعاتي مي باشد كه معرف شباهت و يا با ماتريسي كار خود را شروع مي كند كه  MDSالگوريتم 

به عنوان مثال سطر و ستون متناظر در چنين ماتريسي مي تواند معرف تصويري خاص باشند و . فاصله بين داده ها مي باشد

  .مي باشد jو  iمعرف فاصله بين تصوير  ijdنام گذاري كنيم  dچنانچه ماتريس فاصله بين تصاوير را 

، از Nدر اين روش ها مقدار . بعدي نسبت مي دهيم Nپس از تشكيل ماتريس شباهت و يا فاصله، به هر آيتم، مكاني در فضاي 

كوچك اختيار شود، در اين صورت نتيجه كار مي تواند به صورت گراف و يا ديداري  Nچناچه مقدار . قبل مشخص مي باشد

  .سازي سه بعدي نمايش داده شود

  :را با توجه به مفهوم ماتريس ورودي مي توان به صورت سه دسته زير دسته بندي نمود MDSالگوريتم هاي 

                                                                    
11 Independent Component Analysis (ICA) 
12 Manifold 
13 Multidimensional scaling (MDS) 
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بين هر دو آيتم است را دريافت نموده و در خروجي ماتريس  14ماتريس وردي را كه معرف تفاوت ها : كالسيك MDSش رو

توضيح مربوط به . ناميده مي شود را كمينه مي نمايد 17آن تابع ضرري كه تغييرشكل 16توليد مي كند كه پيكربندي 15مختصاتي

  .تابع ضرر در بخش بعد آمده است

در اين روش، سعي در عموميت . ين روش در رده اي باالتر نسبت به روش هاي كالسيك قرار مي گيردا: متريك MDSروش 

يكي از توابع ضرري كه در اين حوزه مورد . بخشيدن به فرايندهاي بهينه سازي را دارد تا بتواند از توابع ضرر مختلفي استفاده كند 

 .سعي مي كنيم به صورت خالصه در ادامه به توضيح آن بپردازيمناميده مي شود كه  18استفاده قرار مي گيرد تابع تنش

نقطه در  nمتشكل از  Yبعدي قرار دارند، مي توان پيكربندي اي مانند  mكه در فضاي مشاهده آيتم  nبراي مجموعه اي از 

mrبعدي كه  rفضاي  . را كمينه نمايد ����تابع تنش بتواند   مي گرديم كهاي  Yمي باشد در نظر گرفت و به دنبال  >>

  :زير در نظر گرفت اين تابع را مي توان به صورت. در نظر مي گيرند 3يا  2را  rمعموال جهت ديداري سازي مقدار 

)2.18(  ∑
<<

−=
nji

ijijij YdY 2))(()( δωσ  

��ωدر رابطه فوق  � وزني است كه براي اندازه گيري بين يك جفت از نقاط مورد استفاده قرار مي گيرد و مي تواند بيانگر درجه  0

بيانگر فاصله  ijδوجود دارد و  jو  iبيان گر فاصله اقليدسي است كه بين دو نقطه   Ydij)(. اطمينان در شباهت بين نقاط باشد

  . بعدي مي باشد mايده ال بين نقاط در فضاي 

از نقاطي مي دهد كه هر چند در فضاي ويژگي با ابعاد كمتر هستند  19را كمينه مي كند ترسيمي  ����  كه  Yماتريس پيكربندي 

بنابراين با  .بعدي وجود دارند mولي نزديكي و دوري آنها به يكديگر تطابق زيادي با همان نقاطي دارد كه در فضاي مشاهده 

بيان كننده شباهت و يا فاصله  Yتوانسته ايم به نمايشي از داده هاي فضاي مشاهده برسيم كه در فضايي كه  Yاستخراج ماتريس 

  .كاهش يافته است rبه  mبين داده ها در آن فضا مي باشد، ابعاد داده ها نيز از 

ترتيبي نيز گفته مي شود همانند روش متريك مي باشد ولي با اين تفاوت در  MDSه اين روش كه ب: غير متريك MDSروش 

20اينجا بر خالف روش متريك كه سعي مي كند تا دقيقا همان فاصله ها را حفظ نمايد
، در اينجا سعي بر اين است تا تنها رتبه   

د هايي مناسب مي باشد كه در آن، محدوديت وارد شده در لذا اين روش براي كاربر. بين ترتيب فاصله ها حفظ شود 21بندي

                                                                    
14 dissimilarity 
15 Coordinate matrix 
16 configuration 
17 strain 
18 stress 
19 plot 
20 preserver 
21 rank 
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بعدي نمي باشد بلكه مي بايست به عنوان مثال چنانچه فاصله دو نقطه در فضاي  rبعدي و  mكاهش مقدار فاصله در فضاي 

  .اوليه از فاصله دو نقطه ديگر كمتر مي باشد، اين رابطه در فضاي جديد نيز حفظ شود

  نگاشت سامون .2.3.2

22در الگوريتم سامون
  :از طريق كمينه ساختن تابع خطاي زير حاصل مي گردد ، MDSرا مشابه  بعدي dنگاشت به فضاي ]8[  

)2.19(  ∑
∑ <

−
=

N

ji ij

ijij

N

i ij

SAM D

Dd

D
E

2)(1
  

مرتبط مي ) ijD(با فاصله ها در فضاي ورودي ) ijd(رابطه باال بيان كننده اين مطلب است كه چگونه فاصله ها در فضاي خروجي 

فضاي ورودي در مخرج در رابطه باال به فاصله هاي كمتر وزن بيشتري داده شده است و اين به دليل استفاده از فاصله هاي . گردند

  . عبارت مي باشد

  نگاشت خود سازمان ده .2.3.3

جهت بدست آوردن نگاشتي كه  ]9[توسط آقاي كوهونن  1990در سال  (SOM) 23قائده يادگيري نگاشت خود سازمان ده

  . بعدي تعريف مي شود dمنظم  24شبكهتوسط ) فضاي نگاشت شده( فضاي خروجي . توپولوژي را حفظ كند، ارائه گرديد

 

  شبكه كوهونن. 5 شكل

                                                                    
22 Sammon 
23 Self-Organizing Map (SOM) 
24 lattice 
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 )d=2( خروجي شبكه دو بعدي 5 شكلدر . از اين نگاشت معموال براي خوشه بندي و ديداري سازي داده ها استفاده مي شود

بعدي هستند  2كه به اليه ورودي داده مي شود به يكي از گره هاي اليه خروجي كه در اين مثال بعدي  Dمي باشد لذا داده 

بنابراين خروجي مي تواند به عنوان حاصل فرايند خوشه بندي در نظر گرفته شود و يا به عنوان كاهش بعد داده . مرتبط مي شوند

  . در نظر گرفته شود dبعد به  Dورودي از 

هر نقطه از فضاي خروجي با بردار . اين شبكه داده هاي شبيه به هم را به نقاط نزديك به هم در فضاي خروجي نگاشت مي كند

  .به نقاط فضاي ورودي متصل مي باشد) D(وزني هم اندازه با طول بردار ورودي 

نقطه اي كه در فضاي خروجي  وشباهت طبق رابطه زير محاسبه مي شود ، d=2براي حالت خروجي براي هر نقطه در فضاي 

  .بيشترين شباهت را كسب نمايد به عنوان نقطه خروجي اعالم مي گردد

)2.20(  |||| 11 ××
−= DDijij xwr 

  شبكه عصبي .2.3.4

AFNدر شبكه عصبي 
تابع خطا در اين روش از رابطه زير بدست مي . ، هدف ايجاد فضاي ويژگي ها در اليه خروجي مي باشد 25

  :آيد

)2.21(  
2

)))(((∑ −=
i

iiAFN yfgyE  

از آن جا كه هدف ما كاهش بعد مي باشد، . هستند كه توابعي غير خطي مي باشند 3و  2، خروجي هاي اليه gو  fدر رابطه باال 

در نظر مي گيريم و نگاشت به اين  dاليه پنهان در شبكه عصبي، معرف فضاي نگاشت مي باشد و تعداد نورون هاي پنهان را 

iiصورت به دست مي ايد كه  xyf
rr جهت رسيدن به روش غير خطي مناسب با اين . همان نگاشت مورد نظر مي باشد )(=

  .]10[به كار مي رود  gاليه ديگر براي توليد  2و  fاليه آن براي توليد  2اليه اي ايجاد مي گردد كه  5رويكرد، شبكه اي 

 دمانيفل .2.3.5

در حوزه استخراج ويژگي با رويكرد يادگيري مانيفولد، مي توان  .گيردمانيفلد مفهومي است كه در رياضيات مورد استفاده قرار مي 

  :]11[تعريف زير را به صورت كاربردي ارائه نمود 

mdبعدي كه  mدر فضاي  
بعدي  dفرض مي كنيم كه مانيفولد  با اين فرض، مانيفولد با . اشد نگاشت شده استمي ب >

  :تابع زير قابل بيان مي باشد

)2.22(  md RRCf →⊂:  

nxxxمجموعه اي از داده هاي  ,...,, mكه  21
i Rx را كه امكان دارد داده هاي نويزي نيز در آنها باشد را از مانيفلد مي باشد  ∋

  :كرده ايمنمونه گيري 

                                                                    
25 Auto-associative Feed forward Neural Network (AFN) 
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)2.23(  N1,...,i )( =+= iii fx ετ  

مي  ixاز  iτاستخراج ويژگي و يا كاهش ابعاد بردار ويژگي به معناي تخمين بردار هاي . بيانگر نويز مي باشد iεكه در رابطه باال 

و يا  fباشند در اين صورت توانسته ايم تابع  dRبعدي باشند يا به عبارت ديگر متعلق به فضاي  iτ ،dچنانچه بردارهاي . باشد

  .ياد بگيريمرا  
به عبارتي ديگر مانيفولد 
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  يادگيري مانيفولدبا رويكرد ويژگي  استخراج .3

  مقدمه .3.1

كه به صورت ذاتي و غير خطي در است ساختارهايي با ابعاد كم  جستجويبه معناي  كاهش ابعاد به صورت غير خطي

  .]12[ مي باشدمطرح  پژوهش يادگيري محاسباتياين مسئله به عنوان هدفي در . دنمشاهدات با ابعاد باال وجود دار

در  مجموعه داده هاي زيادي مشتمل بر تصاوير و يا ويدئو وجود دارند كه مي توان آن ها را با ابعاد كمتري نسبت به تعداد نقطه

مسئله اي كه در كاهش بعد مطرح مي شود اين است كه تصاوير موجود در مجموعه تحليل . تصوير، مورد طبقه بندي قرار داد

به صورت رياضي مي توانيم يك تصوير را به . گردند و پايه هاي تغيير و تفاوت آنها نسبت به هم در همان مجموعه مشخص گردد

چنانچه تصاوير موجود در مجموعه داده هاي . ابعاد برابر با تعداد نقاط در تصوير، در نظر بگيريمعنوان يك نقطه در فضاي برداري با 

ي با مانيفلدرو و يا نزديك  ،باشد، در اين صورت تصاوير ما 27قابل پارامتري نمودن 26ما، بر اساس تعداد كمي از متغير هاي پيوسته

  . ]13[ابعاد كم در اين فضاي با ابعاد باال قرار دارد 

با رويكرد يادگيري  بر اساس بررسي انجام شده در اين پژوهش در حوزه كاهش ابعاد بردار ويژگي ها به صورت غير خطي

   .روش هاي پايه در اين خصوص را مي توان در دسته بندي پنج گانه قرار داد ]14[و همچنين طبق  مانيفولد

اين  توضيح 3.2 مي شود كه در بخش   ]15, 12[مربوط به  ه استارائه گريد Isomapاولين روشي كه در اين حوزه با نام 

با يادگيري پايه روش هاي غيرخطي در كاهش ابعاد بردار ويژگي ها  ،بايستي توجه داشت كه اين الگوريتم. روش آورده شده است

28نورد سوئيسي“با مجموعه داده اي كه  Isomapمي باشد و الگوريتم هاي ديگر مقايسه روش خود را با الگوريتم مانيفولد 
ناميده  ”

  . انجام مي دهندمي شود   

وريتم نگاشت خطي الگمي شود كه با معرفي  ]17, 16[آورده شده است مربوط به  3.3 روش پايه اي بعدي كه در بخش 

 . ارائه نموده است مانيفلدروشي در جهت يادگيري  Isomapمانند  (LLE) 29محلي

را انجام  مانيفلدمي باشد كه با بهره گيري از ماتريس هسين يادگيري  ]18[مربوط به الگوريتم ارائه شده در  3.4 بخش 

 . مي دهد

در  ]21[و   ]20, 19[با بهره گيري از ماتريس الپالسي با معرفي دو الگوريتم هم خانواده ارائه شده در  3.5 در بخش 

و ضرايب كاهش بعد يافته را حاصل مي  با بدست آوردن ماتريسي كه در بردار ويژگي ها ضرب شده  مانيفلدنهايت مسئله يادگيري 

                                                                    
26 continuous 
27 parameterize 
28 Swiss roll 
29 Local Linear Embedding (LLE) 
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از اين جنبه كه در نهايت كاهش بعد با ضرب ماتريسي در نمونه هاي فضاي مشاهده حاصل مي گردد، لذا  .انجام مي پذيردكنند 

  .يادگيري مانيفلد به روشي خطي انجام مي پذيرد

مي پردازد كه با بيشينه نمودن واريانس بين نمونه ها سعي در باز  ]22, 13[شده در نيز به معرفي روش ارائه  3.6  بخش

  .را دارد مانيفلدنمودن 

  نگاشت هم اندازه .3.2

30رويه نگاشت ويژگي ها به صورت هم اندازه
  (isomap) ساختاري غير خطي جهت كاهش ابعاد 31مي تواند با روشي قابل اطمينان ،

32را در مجموعه داده هاي مفهومي به صورت واقع گرايانه
  .ارائه دهد  

مجموعه اي از نماهاي صورت كه از تمام . مشكل كشف ويژگي با مثالي از ادراك به صورت ديداري آورده شده است 6 شكلدر 

ه داده اي با ابعاد بسيار منظرها گرفته شده است، كه هنگامي كه به صورت آرايه در كامپيوتر يا چشم نمايش داده مي شود، مجموع

 پيكسل 32×32به عنوان مثال هنگامي كه هر تصوير از چهره به صورت تصويري با سطوح خاكستري و با ابعاد . باال مي باشد

تصور ي ول. نگاشت مي گردد  1024با ابعاد  33نمايش داده شود، در اين صورت هر تصوير به صورت نقطه اي در فضاي مشاهده

كه  ي دو بعديمانيفلددر  6 شكلتمام تصاوير در  .بامعنا به صورت ادراكي از اين تصاوير داراي ابعادي بسيار كمتر مي باشد

را كشف نمايد در حقيقت مدلي از  مانيفلدسيستم ادراكي ايكه كه ساختار اين . پارامترهاي آن زاويه ديد مي باشد، قرار مي گيرند

، طبقه بندي و 34كه با در اختيار داشتن اين مدل مي توانيم رنج گسترده اي از مسائل شناسايي نمايش چهره را يادگرفته است

و اين در وضعيتي انجام مي پذيرد كه ) نمايش داده شده است 6 شكلپاره اي از آنها در (را انجام دهيم  35كارهاي مربوط به تصوير

36و يا شرايط روشناييهرگونه دانش فيزيكي قبلي راجع به هندسه شيء به صورت سه بعدي، بافت سطح آن 
آن در اختيار نمي   

  .باشد

  .ي از مشاهدات ادراكي مشكل مي باشد زيرا كه مشاهدات ساختاري غيرخطي معنا دار را ارائه مي دهندمانيفلديادگيري 

به صورت غير خطي در فضاي مشاهدات  37ي دو بعدي و مسطحمانيفلد. را بيان مي كند موضوعالف نسخه اي ساده از اين .6 شكل

ه سه بعدي از قواعد زير فضاي مشاهد. آن توسط يادگيرنده انجام پذيرد 38كه مي بايست آشكار سازي سه بعدي، اعمال شده است

  .تبعيت مي كنند

                                                                    
30 Isometric feature mapping procedure (Isomap) 
31 reliable 
32 realistic 
33 observation 
34 recognition 
35 Imagery task 
36 Illumination condition 
37 Flat two-dimensional 
38 unfold 
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)3.1(    
 

نشان داده مي شود به فضايي سه بعدي نگاشت گرديده  ��و  �باال مشاهده مي كنيد فضايي دو بعدي كه با  رابطههمانگونه كه در 

فضايي دو بعدي به دست هدف ما در اين فرايند كاهش بعد است تا نقاطي كه كه پس از نگاشت فضاي مشاهده سه بعدي به . است

و اين مهم زماني حاصل مي گردد كه بتوانيم نگاشتي مناسب بدست  مي آيند كمترين فاصله را با نقاط اصلي خود داشته باشند

  .آوريم

ساختارهايي با ابعاد كم كه به صورت ذاتي و غير خطي در مشاهدات با  جستجويبه معناي  كاهش ابعاد به صورت غير خطي

  .مي باشدمطرح  يادگيري محاسباتي هاي مرتبط با پژوهشبه عنوان هدفي در  موضوعوجود دارد ، مي باشد كه اين ابعاد باال 

 

اعمالي نظير ميان يابي . مي توان نگاشت عمومي از تصاوير چهره را كه با دو پارامتر زاويه ديد تغيير مي كنند را به دست آورد Isomapبا استفاده از .6 شكل

  .از اين به بعد در فضاي جديد مي توانند به صورت عمگرهاي خطي انجام شوند (C)و قياس   (B)، ببرون يابي  (A)بين دو تصوير 

براي رسيدن به نگاشتي كه بتواند با رعايت هم اندازگي كاهش بعد را انجام  5 ارائه شده در ضميمه گي بحث هم اندازبا توجه به 

  :دهد گام هاي زير مي بايست در نظر گرفته شود

    .قراردارند  Xفضاي مشاهدات با ابعاد باالي در  Mناشناخته  مانيفلدچنين فرض مي كنيم كه داده هاي ما در  �
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  . امين مشاهده مي باشد iرا چنين فرض مي كنيم كه معرف ابعاد   ���� �

:�هستيم چنانچه  �به دنبال نگاشتي مانند  � � � Y  يعني از فضاي مشاهدهX  به فضاي ويژگي اقليدسي با ابعاد كمترY  ،

  نگاشت را انجام دهد 

تا حد ممكن ساختار متريك بين مشاهدات را پس از نگاشت نيز حفظ و اين نگاشت داراي اين ويژگي باشد كه به خوبي  �

  . نمايد

  .باشد نگاشت اقليدسي كه باعث حفظ مشخصات هندسي ذاتي در نقاط مي گردد از دو جهت داراي اهميت مي

نقاطي نزديك در فضاي مشاهدات شبيه به هم مي باشند، پس از نگاشت نيز به صورتي  39مشاهداتي كه به صورت ذاتي -1

در مي آيند كه اين امر باعث مي شود تا طبقه بندي كه بر اساس شباهت مي باشد و همچنين ديداري سازي  به هم

  . اطالعات نيز  پس از نگاشت به خوبي پشتيباني گردد

پس از نگاشت تبديل به مي باشند   ، كه در فضاي مشاهدات غيرخطيمانيفلددر  40هاي بين نقاطوتاه ترين مسيرك -2

با رعايت شدن اين ويژگي، تبديل هاي طبيعي ادراكي در بين اين . گردندمي گي ها ژخطهاي مستقيم در فضاي وي

43و همچنين اثبات شباهت 42، برون يابي41مسيرها مانند درون يابي
نشان داده شده است، مي تواند به  6 شكلكه در   

 .خوبي با عملياتهاي جزئي خطي در فضاي ويژگي ها انجام پذيرد

ام اول تالش مي كند تا به نحو موثري كوتاه ترين فاصله كه در ادامه سعي در معرفي گام هاي آن را داريم در گ isomapالگوريتم 

مي شود كه  فرضدر اين الگوريتم چنين . بين نقاط را در فضاي مشاهدات تنها با استفاده از فاصله اقليدسي آنها محاسبه نمايد

ويژگي در فاصله بين نقاط وجود دارد تنها اين  و اي دقيق از فاصله مانيفلد مي باشد 44فاصله بين نقاط در فضاي مشاهدات سنجه

. حاصل گردد 47تا مسافت هاي سراسري 46و مي بايست با مسيرهاي مانيفلد توام گردداند اندازه گيري شده  45به صورت محليكه 

يكه ساختار جهت اين كه بتوانيم فاصله ها را در مانيفلد محاسبه نماييم در ابتدا نمايشي گسسته از مانيفلد ارائه مي دهيم به گونه ا

سپس با در اختيار داشتن نمايش . الف نشان داده شده است.7 شكلاين فرايند به خوبي در . شبكه اي فضاي مشاهدات حفظ گردد

همانگونه كه در . قطه اي را در شبكه با استفاده از برنامه نويسي پويا انجام دهيمشبكه اي مي توانيم كوتاه ترين مسير بين هر دو ن

خوبي از فاصله ها در  ب نشان داده شده است با بدست آوردن ساختار گسسته و شبكه اي از مانيفلد مي توانيم تقريب.7 شكل

سر انجام با در اختيار داشتن . مانيفلد به دست آوريم بدون اينكه نياز باشد تا تمام مسيرهاي ممكن در شبكه را جستجو نماييم

                                                                    
39 intrinsically 
40 Geodesic paths 
41 interpolation 
42 extrapolation 
43 demonstrate Analogy 
44 measure 
45 local 
46 integrated 
47 global 
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فاصله هاي مانيفلدي مي توانيم نگاشتي سراسري كه هندسه نقاط در فضاي مشاهده را در فضايي اقليدسي با ابعاد كمتر حفظ 

 .ج نشان داده شده است.7 شكلبدست آوريم كه حاصل اين فرايند در نمايد را 

 

همبستگي بين فاصله هاي اندازه . الف  ب..Error! Reference source not foundبيان گسسته از مانيفواد در . الف. در سه گام Isomapنتايج اعمال  .7 شكل

},{تطابق نقاط ويژگي دو بعدي بازيابي شده . ج مانيفلدگرفته شده در گراف با فاصله واقعي در  21 yy)با بردارهاي اصلي ) كه با دايره نشان داده شده است

},{ 21 zz )نقط در انتهاي خط( 

  

���مشاهده  nاز ). الف.7 شكل(  مانيفلدنمايش گسسته از : گام اول�, … , نقطه را  rبه صورت تصادفي مجموعه اي از  �����

���انتخاب مي كنيم تا بيانگر گره هاي �, … ,  Gسپس گراف . از شبكه اي باشد كه توپولوژي مشاهدات را حفظ نموده است �����

متصل مي كنيم تنها چنانچه حداقل مشاهده  ����را به گره  ����را با استفاده از اين نقاط بدين صورت بدست مي آوريم كه گره 

در ) الف.2(نتيجه گراف داده هاي در شكل . نزديكترين دو گره به آن هستند����  و  ����وجود داشته باشد كه   ����اي ماننده 

�در مثالي كه در شكل نشان داده شده است . داده شده استنشان ) الف. 3(شكل  #و   "10  گراف بدست . مي باشد 10$ 

  .را نمايش مي دهد مانيفلدتوپولوژي ) ج.2(و ) ب.2(آمده با اين روش به صورت شفاف تري نسبت به دو روش شكل 

�% 48در ابتدا به هر پيوند). ب.7 شكل( مانيفلدسنجش فاصله در : گام دوم��'&وزني مساوي با  Gدر گراف  �  (���� ) ����( 

با  Gطول مسير هم در گراف . مي باشد Xدر فضاي مشاهدات   jو  iنسبت مي دهيم كه معادل با فاصله اقليدسي بين گره هاي 

�*&سپس كوتاه ترين مسير . جمع وزن پيوند ها در طول مسير به دست مي آيد�با استفاده از الگوريتم   Gبين تمامي گره هاي گراف  

در ابتدا با اين الگوريتم مقدار اوليه . وريمآبه دست مي  ،مي باشدتعداد گره ها  #كه  �$#�+كه داراي پيچيدگي   ]23[فلويد 

&*��  d'��، kسپس براي هر گره . را در غير اين صورت نسبت مي دهيم  ∞به يكديگر متصل مي باشند و  jو  iچنانچه گره هاي  

d*��  min �&0�� , &0�1 2 �*dفاصله بين ) ب.3(شكل . را بدست مي آوريم ��01&�بدست آمده است را با ) الف.3(را كه از گراف شكل  

  .ي واقعي آنها مقايسه نموده استمانيفلدفاصله 
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كه  ترتيبي يا غير متريك استفاده مي كنيم MDSدر اينجا از ). ج.7 شكل(ي اقليدسي گگنجاندن هم انداز: گام سوم

در اين روش سعي ما بر اين است تا به  . آمده است 2.3.1 توضيحات مربوط به اين روش غير خطي استخراج ويژگي، در بخش 

�*dبعدي برسيم كه تا حد ممكن فاصله نقاط در آن به فاصله گرافي  kنگاشتي اقليدسي �غير متريك   MDSدر روش . نزديك باشد 

تا فاصله ها را حفظ نمايد، در اينجا تنها مي خواهيم تا رتبه ترتيبي فاصله ها را حفظ بر خالف روش متريك كه سعي مي كند 

��3بعدي  kبر اين اساس عمل مي كند كه به دنبال يافتن پيكر بندي اي از بردارهاي ويژگي  MDSروش . نماييم�, … , است  ����3

���كه مطابق با بردار هاي مشاهده �, … ,   :د و تابع تنش زير را كمينه نمايدبا ابعاد باال باش �����

)3.2(  4  56�789:; <∑ >7?:;@789:;AB:C;
∑ >7?:;AB:C;   

�D&در اين تابع �  (3��� ) 3��تبديلي مونوتيك از فاصله گرافي  ��E0&مي باشد و  jو  iبيانگر فاصله اقليدسي بين دو بردار ويژگي  )�

d*��  .مي باشد 

كه بر زير مجموعه اي از اعداد حقيقي با مقادير حقيقي تعريف مي شود مونوتيك مي باشد چنانچه  fدر حساب ديفرانسيل تابع 

�ها كه   yو  xبراي تمام  F ����مي باشد انگاه  3 F   .]24[ترتيب را حفظ مي نمايد   fلذا .  ���3

هاي دو اين نقاط تطابق زيادي با بردار. را به فضاي دو بعدي نگاشت نموده است 7 شكلنقطه تصادفي از مانيفلد  100 ، ج.7 شكل

نشان دهنده اين مطلب است كه روش اين تطابق از آنها استفاده شده بود كه  3.1طبق رابطه  مانيفلددارند كه براي توليد اي بعدي 

isomap  49را به يك فضاي دو بعدي اقليدسي، باز كند مانيفلدبه خوبي توانسته است .  

 

مسيرهاي ذاتي را براي كاهش بعد به  Isomapشناخته مي شوند به خوبي مي توان نشان داد كه چگونه روش  Swiis rollبا   در مجموعه داده هايي كه .8 شكل

خطي قرار ي غير مانيفلدبراي دو نقطه دلخواه كه در شكل به صورت دايره مشخص شده اند و اين دو نقط بر روي . الف. صورت غير خطي استنتاج مي كند 

شباهت ذاتي انها را بيان نكند كه اين شباهت ذاتي بين دو نقطه  ،ممكن است با دقت) طول خط چين(دارند، فاصله اقليدسي آنها در فضاي داده هاي ورودي 

اين اجازه را مي دهد ) N=1000و  K=7(كه در گام اول الگوريتم ايجاد شده است  Gگراف همسايگي . ب. به صورت خطي منحني شكل نمايش داده شده است

نگاشت دو بعدي كه . ج .انجام پذير مي باشد در گراف تا تخميني به مقدار ذاتي مسير داشته باشيم كه اين كار با يافتن كوتاه ترين مسير با روش گفته شده

خط هاي صاف ). خط مورب(ايگي را نشان مي دهد توسط الگوريتم در گام سوم ايجاد شده است كه به خوبي فاصله هاي كوتاه ترين مسير در گراف همس

  .بيان مي كند) خط قرمز(در فضاي نگاشت ساده تر و شفاف تر، تخميني از مسير ذاتي را نسبت به مسيري كه در گراف مشخص مي شود ) خط آبي(

   .را به خوبي نشان مي دهد Isomapالگوريتم سه گانه نتايج گام هاي  8 شكل
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دورن يابي با استفاده از فضاي مختصاتي ايجاد شده توسط الگوريتم، براي سه مجموعه داده مختلف، نشان داده شده  9 شكلدر 

 .است

 

  )ج.8 شكلدر ) صاف(خط هاي آبي (بدست مي آيند  Isomapمختصات درون يابي با استفاده از خط هاي مستقيمي كه در فضاي   .9 شكل

ي دو بعدي از مانيفلدكه سبب يادگيري را  isomapروش قسمت نتايج تجربي در اين : مانيفلدي دو بعدي از تصاوير چهره

با  ،از چهره  32*32تصاوير  براي توليد چنين نگاشتي در ابتدا. بيان مي كنيمنشان داده شده است را  6 شكلكه در  ،تصاوير چهره

� پس از رندر نمودن تصاوير در ژست هاي مختلف، در نهايت. گرديدند 50در حالت هاي مختلف رندر  Matlabاستفاده از   10" 

#با  isomapسپس گام اول . مولفه اصلي كاهش داده شد   60كه ابعاد هر بردار در فضاي مشاهده به  به دست آمدتصوير   10$ 

يعني به جاي استفاده از تمام نمونه ها جهت يادگيري مانيفولد تنها زير مجموعه اي از آنها انتخاب مي  نمونه ادامه پيدا مي كند

در . به فواصل بدست آمده در گراف محاسبه گرديده است MDSفضاي ويژگي دو بعدي را نشان مي دهد كه با اعمال  6 شكل. شود

ژگي ها تطابق دو بردار اصلي در فضاي وي. چهره در نقاط متناظر خود در فضاي ويژگي جديد، قرار داده شده اند 25اين شكل 
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با دو زاويه ژست  Isomapدو بعد  51و همبستگي بااليي با پارامترهاي زاويه اي كه جهت توليد داده مورد استفاده قرار گرفتند دارد

  . درصد مي باشد 95و  99صورت 

,����xبا در اختيار داشتن تعدادي از جفت هاي متناظر  مي توانيم به راحتي تابع عكس   ���3و بردارهاي ويژگي  ���xاز تصاوير  ����3

@�نگاشت : � � نشان مي دهد كه  ج.6 شكل. از فضاي ويژگي ها با ابعاد كم به فضاي مشاهده با ابعاد باال را بدست آورد �

به عنوان . امكان درون يابي، برون يابي و شباهت با استفاده از عمليات هاي خطي ميسر مي گردد ،كسيادگيري نگاشت عبا چگونه 

���3را با بدست آوردن مجموعه اي از تصاوير كه در طول خط اتصال  ���xو  ��xمثال مي توانيم دورن يابي بين دو تصوير  ) 3��  

  .در فضاي ويژگي قرار مي گيرند به دست آورد

  خطي محلي نگاشت .3.3

اين حسگر ها مي توانند به صورت . با پردازش تعداد زيادي از حسگر هاي ورودي انجام مي پذيرددرك انسان از جهان بيرون 

اين محركها مي توانند هركدام به صورت . باشد قدرت طيف صوت و يا زاويه هاي اتصال بندهاي يك شيء  روشنايي در نقاط تصوير،

در جهان سبب مي شود تا بين ورودي ها  52ساختار هاي همسان. نمايش داده شوند  ي با ابعاد باال،نقطه اي در فضايي بردار

لذا . به عنوان مثال در تصوير، نقاطي كه در يك همسايگي قرار دارند داراي همبستگي بااليي هستند .همبستگي قوي پديدار گردد

با ابعاد كمتر قرار دهيم و يا  53ي هموارمانيفلدي توانيم آنها را در با وجود چنين همبستگي هايي بين نمونه هاي فضاي مشاهده م

  . ي نزديك نماييممانيفلدبه چنين 

 54توصيفنشان داده شده است، نگاشتي از داده هاي ورودي با ابعاد باال با فضاي  10 شكلجهت نمايش بهتر مسئله همچنانكه در 

  .با ماهيت مسئله مي باشد 55يمداد مختصات در فضاي جديد قابل تنظتعبا ابعاد كمتر صورت پذيرفته است كه 

در حفظ نمودن فاصله دوبدو بين نمونه ها  آنها مي باشد و سعي MDSرويكردهاي قبلي كه در اين مسئله ارائه شده است بر پايه 

قرار مي گيرند يا به طريق اتصال خط مستقيم بين نمونه ها صورت مي  مورد استفاده MDSفاصله هايي كه در روش . مي باشد

  . نموده است MDSمورد استفاده قرار گرفته است، بهره گيري خبره تري از  Isomapپذيرد و يا شبيه روشي كه در 

محاسبه فاصله بين هر  مي باشد كه ديگر نياز به  (LLE) 56در اين بخش سعي در ارائه رويكردي متفاوت با نام نگاشت خطي محلي

در اين روش ساختاري غير خطي و سراسري را با استفاده از .  دو جفت نقطه با وجود اينكه بسيار از هم دور مي باشند، نمي باشد

  .اين الگوريتم نمايش داده شده است  )2(در شكل . ساختارهاي خطي محلي پوشش مي دهيم
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) الف(دو بعدي  مانيفلداز ) ب(داده هاي نشان داده شده در بخش .  مسئله كاهش بعد به صورت غير خطي در اين شكل نشان داده شده است .10 شكل

كه به صورت صريح چگونگي راهنمايي  را بدون مانيفلد 57الگوريتم يادگيري بدون نظارت مي بايست مختصات سراسري و داخلي. نمونه برداري شده است

رنگ هايي كه در شكل نشان داده شده است بيان گر نقاط همسايه اي است كه مي بايست بعد از  .د، كشف نمايدداده ها به دو بعد را نشان مي ده نگاشت

روش هاي ، در LLEبر خالف روش . وجود دارند همسايگي يك نقطه را نشان مي دهد) ج(و ) ب(نگاشت نيز در كنار هم بمانند  و  دايره سياهي كه در شكل 

PCA  وMDS اين امر از هم قرار دارند هنگام كاهش بعد در نزديك هم قرار گيرند كه  ركالسيك، تصوير نقاط و نگاشت آنها سبب مي گردد تا نقاطي كه دو

مي باشد كه داده هاي را  حالت تلفيقي ديگري نيز براي كاهش بعد به صورت محلي وجود دارد  و بدين گونه. مي گردد مانيفلدسبب خطا در يافتن ساختار 

و آن مسئله اين است كه  كه اين روش مسئله اي را كه ما در نظر گرفته ايم را در بر نمي گيرد نماييمرا بر هر خوشه اعمال  PCAخوشه بندي نموده و روش  

  .چگونه داده با ابعاد باال را به يك سيستم مختصات سراسري با ابعاد كمتر ببريم

كه هر  ��H  بردار با مقادير حقيقي Nفرض كنيم كه داده هاي ما شامل . هاي هندسي ساده مي باشد 58ساس ادراكاين الگوريتم بر ا

در فرض ما داده هاي كافي وجود دارد بدين معنا كه . ي نمونه گيري شده اندمانيفلداز روي مي باشند، باشد كه  Dكدام داراي ابعاد 

مسير چنين انتظار داريم كه هر نقطه داده ما در فضاي مشاهده و همسايگي هايش در . به خوبي نمونه گيري شده است مانيفلد

مي توانيم هندسه محلي چنين مسيرهايي را با ضرايب خطي . و يا در نزديكي چنين مسيري قرار دارند مانيفلداز  خطي محلي

اين ساخت مجدد توسط تابع هزينه  خطاي .توصيف نماييم  مي كند، 59ايكه هر نقطه را با همسايگي هايش دوباره سازي

I�J�  ∑ K�LHi ) ∑ Wij�LHjj K26 ساخت در اين رابطه، مجموع توان دو فاصله بين هر نقطه و فاصله اش تا    .اندازه گيري مي شود

∑(مجددش  W���H���Wجهت محاسبه وزن هاي . ، محاسبه مي گردد) �، سعي مي كنيم تا تابع هزينه را بر اساس دو محدوديت زير  

  :كمينه نماييم

�Wدر فضاي مشاهده، تنها از طريق همسايگانش ساخت مجدد شود و مي بايست   ��Hهر نقطه داده  .1� ��Hچنانچه  0  

  .نباشد ��Hموعه همسايگي متعلق به مج

∑ردد به عبارت ديگر مجموع سطرهاي ماتريس وزن ها براي هر نقطه برابر با يك گ .2 W��  1� .  

  .وزن هاي بهينه ايكه توسط دو شرط باال حاصل مي گردند قابل محاسبه مي باشند
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iXبه هر نقطه ) LLE ) :1مراحل الگوريتم  .11 شكل
r

همسايه نزديك تر را در نظر  Kمثال مي توان (در فضاي مشاهده همسايگي هايش را نسبت مي دهيم   

iXرا كه به بهترين حالت   ijWوزن هاي ) 2.) (گرفت
r

 �P�Qيافتن اين وزن ها مي تواند با حل . بتواند از همسايگي هايش ساخته شود را پيدا مي كنيم 

iYبردارهاي نگاشت ) 3. (انجام پذيرد
r

با توضيحاتي . به گونه اي پيدا مي كنيم كه سبب كمينه گرديدن اين معادله گردند �R�Sا ابعاد كم را با استفاده از ب

iYو هم بردارهاي  ijWكه ارائه گرديد هم وزن هاي 
r

با روش هايي در جبر خطي بدست مي ايند و تنها محوديتي كه وجود دارد اين است كه نقاط تنها با  

  .استفاده از همسايگي هايشان مجدد ساخته مي شوند كه اين امر سبب مي گردد تا نگاشتي غير خطي حاصل شود

براي هر نقطه داده اي در . بهره مند هستندمهمي  60وزن هايي كه خطاهاي ناشي از ساخت مجدد را كمينه مي نمايند از تقارن

با اين تقارن مي . فضاي مشاهده، اين وزن ها نسبت به چرخش، تغيير مقياس و انتقال آن نقطه و همسايگي هايش، ثابت مي باشند

به فريم تواند مدعي شد كه وزن هاي ساخت مجدد، ويژگي هاي هندسي ذاتي هر همسايگي را به خوبي توصيف مي كنند و وابسته 

دقت كنيم كه تغيير ناپذير بودن نسبت به انتقال با اعمال شرط مجموع سطرها برابر با يك كه بر ماتريس . مرجع خاصي نمي باشند

  .وزن ها  اعمال كرديم، حاصل مي گردد

&ي هموار و غير خطي با ابعاد كمتر مانيفلدچنين فرض كنيم كه داده ها در نزديكي و يا روي  T U با تقريب خوبي . ندقرار دار

نگاشتي خطي شامل انتقال، گردش و تغيير مقياس وجود دارد كه سبب نگاشت مختصات با ابعاد باال در هر همسايگي به مختصات 

�Wبا طراحي وزن هاي ساخت مجدد . گردد مانيفلددر �، مي توانيم مشخصات هندسي ذاتي هر داده را كه نسبت به تبديالت گفته  

با اين اوصاف بر اين باوريم كه خصوصيات هندسي محلي در فضاي داده . را بوسيله اين وزن ها منعكس نماييم شده ثابت هستند

�Wبا اين توضيحات مي توانيم بگوييم كه همان وزن هاي  . يكسان باشند مانيفلدمشاهده با مسيرهاي محلي در �كه سبب ساخت  

  . بعد باشد dي با مانيفلدبايست قادر به ساخت مجدد مختصات در  مي شود مي Dام در داده ها با ابعاد  iمجدد نقطه 

                                                                    
60 symmetry 
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در  ��Hدر آخرين گام از الگوريتم هر بردار  . مي تواند نگاشتي كه سبب حفظ همسايگي مي شود را ايجاد نمايد LLEبا اين توضيحات 

. مي باشد مانيفلدمختصات داخلي سراسري در بيان كننده  ��LHبا ابعاد كمتر نگاشت مي شود كه بردار  ��LHفضاي مشاهده به بردار  

���Vكه سبب كمينه شدن تابع هزينه نگاشت  ��LHاين كار با انتخاب مختصات   ∑ K�LHi ) ∑ Wij�LHjj K26   مي گردند، انجام مي

  .پذيرد

در اين جا وزن بر اساس خطاهاي خطي و محلي ساخت مجدد مي باشد ولي با اين تفاوت كه  �I�Jاين تابع هزينه نيز شبيه تابع 

�Wهاي �  . داريمرا  ��LHرا ثابت در نظر مي گيريم و سعي در بهينه سازي مختصات  

بر تصاوير از چهره اعمال  LLEشناخته شده مي باشد روش  مانيفلدارائه شده است كه ساختار واقعي  10 شكلعالوه بر مثالي كه در 

  .نشان داده شده است 12 شكلشده است كه در 

 

. تصاويري كه كنار دايره ها نشان داده اند، بيان گر آنها در فضاي ديگري مي باشد. تصاوير چهره كه در فضاي نگاشت دو بعدي نشان داده شده اند .12 شكل

مسير باالي شكل سمت راست است، مي باشد كه بيان كننده نماي خاصي از تغيير در ژست تصاويري كه در انتهاي تصوير قرار دارند مرتبط با نقاطي كه در 

  .و قيافه مي باشد
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به اين نكته توجه شود كه چگونه مختصات فضاي نگاشت شده به مشخصه هاي با معنا مرتبط مي باشند چنانچه  12 شكلدر 

  .ات نگاشت شده مرتبط مي باشندتصاوير چهره به دو مختص  62و حالت 61ژست

  هسينويژه  نگاشت .3.4

  .ادامه يابد ،با تعاريف ارائه شدهحل مسئله  ،در ادامه بخش تادر ابتداي اين بخش تعريفي فرمال از يادگيري مانيفولد ارائه مي گردد 

W فضاي پارامتريچنين در نظر مي گيريم كه داراي  X Y&  نگاشت هموارو ψ: Θ � R]  مي باشيم و در فضاي نگاشتR] 

ndشرط  5تصوير چنين بيان مي گردد كه . برقرار مي باشد >  ψ�W� بردار . مي باشد مانيفلدθ  را به صورت پارامتر كنترلي

^ 63را به صورت تمامي مقدارهاي مانيفلددر نظر مي گيريم و   ψ�_� در نظر مي گيريم ،كه پارامترهايشان تغيير مي كند .

  .مي شودسبب مرتبط ساختن پارامترها به مقدارها  `نگاشت  بنابراين

�^در اين گونه نگاشت ها ما به دنبال آن هستيم تا مثال هاي داده اي  , 6  1, … , a   به عنوان نتيجه مقادير به دست آمده از

�_انتخابهاي مختلف پارامترهاي كنترلي  , 6  1, … , a اين اوصاف از  با. باشدM   داده نام مي بريم يعني  مانيفلدتحت عنوان

در رويكردي كه در ادامه به آن خواهيم . قرار گيرند روي آنمي بايست  ،هستند �^ي كه داده هاي ما كه به صورت مانيفلد

  .قرار مي گيرند M مانيفلددقيقا در  �^پرداخت، تمامي نقاط داده اي 

رديم قابل اعمال بر كه در باال بدان اشاره كزش تصوير و صدا وجود دارد كه مدلي متعددي در ارتباط با پرداانتخاب هاي محسوس 

  :سه نمونه از آنها اشاره مي كنيم در زير به. آنها مي باشد

  مانند تغييرات در حالت و ژست چهره: ديدتغييرات در  .1

  .ر و تركيب طيفي رنگ نوريمانند تغييرات در موقعيت منبع نو :تغييرات در تصويرگري .2

مانند تغييرات در فاصله از مبدا تا مقصد، موقعيت صحبت كننده و يا جهت دهان  :65در شناخت صوت 64طرزگفتار .3

  .صحبت كننده

  .در تمامي موارد گفته شده در باال، نوعي كنترل پارامتر مربوط به چشم انداز وجود دارد كه در زير دو مثال آورهد مي شود

لذا به صورت مفهومي بردار . حالت چهره را كنترل مي كنند ،انقباض ماهيچه هاي متعددي از صورت :هچهر 66حالت .1

  .هر كدام از ماهيچه ها را كنترل مي كندانقباض و انبساط  θپارامتر 
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باعث كنترل ژست در تركيب حالت هاي ...) شامل كتف، زانو، ساعد و (زاويه هاي متعددي  :67تغييرات در ژست .2

  .خود مي شوندمختلف 

ولي به پارامتر هاي را به دست آوريم  �^مقادير مي توانيم   در مثال هاي گفته شده در باال و ديگر مثال هايي از اين نوع، 

را از روي نقاط  �_دسترسي به الگوريتم هايي كه به ما اين امكان را بدهند تا پارامترهاي بنابراين . نداريمدسترسي ) �_(متناظرشان 

  .بدست آوريم مد نظر مي باشد �^

و نقاط  ψنگاشت . داده شده است M مانيفلدبر روي  �^مجموعه اي از نقاط داده اي  .مسئله به دست آوردن پارامتري

  .را به دست آوريد �_پارامتري 

:φيك راه حل باشد و  ψچنانچه  Y& � Y& مورفي در فضاي اقليدسي ،Y7  آنگاه نگاشت تركيبي باشدψ°V  راه حل ديگري مي

  .فرضيات متعددي بايست اختيار گردد تا به جواب هاي مشخصي برسيمتواند باشد لذا 

كه توسط آقاي تاننبام در نظر  ]Isomap ]12در الگوريتمي كه در اين بخش ارائه مي گردد در ابتدا به مرور فرضياتي كه در روش 

در نهايت راه حلي و ي خاص وجود دارد مطرح مي گردد مانيفلدحل مسائل در گرفته شده است مي پردازيم و سپس مشكالتي كه 

  .مسائل مي شود آورده مي شود كه سبب پوشش اين

  :كه در ادامه با آنها مي پردازيممي باشد داراي دو فرض زير  Isomapروش 

در  c^و ^  يعني با در نظر گرفتن دو نقطه. را حفظ مي كند 69كوتاه ترين فاصله بين دو نقطه ψنگاشت : 68ايزومتري .1

 :رابطه زير بيان مي شود آنگاه كوتاه ترين فاصله بين اين دو نقطه به صورت M مانيفلد

)3.3(  d�^, ^c�  |_ ) _c|, f ^ g _, ^c g _c   

.|كه   .مي باشد  Y7بيان كننده فاصله اقليدسي در در رابطه باال  |

ارائه شده از چنين  با تعريف بنابراين. مي باشد Y7يك زير مجموعه محدب از  Θفضاي پارامتري : 70محدب بودن .2

باشند  در اين صورت تمامي  Θيك جفت نقطه در  c_و  _، چنانچه آورده شده است  1 ضميمه مجموعه هايي كه در 

i�1نقاط خط  ) j�_ 2 j_c: j k �0,1�l  درΘ قرار مي گيرد.  

  :توسط آقاي تاننبام ارائه شده است، دو سوال مرتبط زير متصور مي گردد Isomapبا توجه به دو فرضي كه در روش 

  ها داراي ساختار ايزومتريك مي باشند؟مانيفلدآيا تمامي  .1

  آيا تمامي فضاهاي پارامتر، محدب مي باشند؟ .2
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كه به دو سئوال باال جواب مي دهد و از جامعيت دو فرض ارائه شده توسط آقاي تاننبام مي  شده استهايي ارائه مثال  ]18[در 

  .كاهد و آنها را به صورت زير ارائه مي دهند

با  c^، كوتاه ترين فاصله با نقاط كناري مانند   ^در همسايگي كوچكي در اطراف هر نقطه اي مانند  : ايزومتري محلي .1

  .يكسان مي باشد c_و  _ه اقليدسي بين نقاط پارامتري متناظر مانند فاصل

  .مي باشد Y7زير مجموعه اي باز و متصل از فضاي   Θفضاي پارامتري : 71اتصال .2

  :ارائه مي گرددمي باشد،  ]LLE ]16 كه بر اساس ،72نگاشت خطي محلي هسينالگوريتم  زير تعريف مسئلهدر 

�^�  :ورودي , 6  1, … , a�    كه مجموعه اي ازN  نقطه در فضايY� مي باشند.  

  .بيانگر تعداد همسايه ها در مرحله يافتن همسايه هاي نقطه مي باشد k. ، بيانگر ابعاد فضاي پارامتري مي باشد & :پارامترها

,�m�56 :هامحدوديت  �� n & 

�%� :خروجي , 6  1, … , a�  مجموعه اي ازN   نقطه در فضايY7  پارامترهاي بازيابي شده مي باشند كه با بازيابي  همانكه

  .صحيح آنها هدف مسئله محقق گرديده است

 : گام هاي الگوريتم به صورت زير مي باشد

نزديك ترين  kهايي را مشخص مي كنيم كه متناظر با ، انديس  �^براي هر نقطه  :مشخص نمودن همسايه ها .1

براي هر همسايگي . مجموعه اين نقاط مي باشد �aفرض مي كنيم . همسايه در فاصله اقليدسي مي باشد

a� , 6  1, … , a  5، ماتريس�mكه ماتريسي   o ماتريس به صورت  رهر سط. مي باشد را شكل مي دهيم �

m� ) mp �q k a�  مي باشد كهmp �  Ave�m�: j k N�  .مي باشد �

�5را به صورت حاصلضرب سه ماتريس به فرم  �5ماتريس  :73بدست آوردن مختصات مماس .2  vUw  تجزيه مي

mراي ابعاد دا Uماتريس . كنيم o 5in �m,  �aبيانگر مختصات مماس نقاط  Uستون اول از ماتريس  dمي باشد كه  ��

  .مي باشند

در . تعريف ماتريس هسين براي تابع چند متغيره آورده شده است 3 در ضميمه :بدست آوردن تخميني براي هسين .3

هر عنصر آن تخميني از عناصر ماتريس هسين مي باشد، ايجاد مي شود كه  ��7�7xاين گام از الگوريتم برداري به طول 

� yzy{| y{}�.  

�,�~ي عناصري به صورت كه دارا  ~مربعي  ماتريس :بدست آوردن فرم مربعي .4  ∑ ∑ ��H���,��H���,�مي باشد  ���

  .را مي سازيم
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72 Hessian Locally Linear Embedding (HLLE) 
73 Tangent space 



32 

 

&انجام مي دهيم و زير فضاي   ~روي  74ويژگي آناليز: يافتن فضاي تهي تقريبي .5 2 &ا بعدي متناظر ب 1 2 امين  1

مقدار ويژه اي كه مقدارش برابر با صفر مي باشد متناظر با زير فضايي از توابع . وريمآكوچكترين مقدار ويژه را بدست مي 

را پوشش مي دهند كه  �w8بعدي  &متناظر با بردارهاي ويژه اي هستند كه فضاي  ،مقدار ويژه بعدي   �. ثابت مي باشد

  .مختصات هاي نگاشت ما از آنها به دست مي آيند

بدست مي اوريم كه داراي اين ويژگي مي باشد كه با محدوديت  �w8پايه اي براي  :براي فضاي تهي 75يافتن پايه .6

 نت آمدسبب بدس) اين همسايگي به صورت دلخواه انتخاب مي شود( �aبر همسايگي مشخص و ثابتي مانند   76گذاشتن

%پايه بدست آمده داراي بردارهاي پايه . پايه اي اورتونرمال مي گردد, … , مي باشند كه همان مختصات هاي  �%

  .نگاشت ما مي باشند

  .آورده شده است LLEو  Isomapمقايسه اين نگاشت با دو روش ديگر  13 شكلدر 

 

نگاشت ويژه ) پايين سمت چپ( k=12با  ]LLE ]16نگاشت ) باال سمت راست. (داده هاي اصلي كه در فضاي مشاهده وجود دارند) باال سمت چپ( .13 شكل

يده شده است و در فضاي پارامتري اصلي به صورت مربعي بوده است كه يك مربع از مركز آن بر. k=7با  ]Isomap ]12) پايين سمت راست( k=12هسين با 

 .شبيه فضاي پارامتري اصلي مي باشد) پايين سمت چپ(حقيقت فضاي پارامتري كه روش هسين به آن رسيده است 
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   الپالسي ويژه نگاشت .3.5

فرض كنيد كه تصاوير سطوح خاكستري مربوط به شيءاي خاص تحت شرايط نوري يكسان با استفاده از دوربين متحركي گرفته 

nبراي تصويري كه داراي . در هر نقطه بيان مي گردد 77معموال با مقادير روشنايي هر تصوير. شده است o n  نقطه است مي توانيم

R]Bبراي نمايش آن از نقطه اي در فضاي 
چناچه تمامي تصاوير مربوط هر چند با توضيحاتي كه در ابتدا بيان گرديد . استفاده كنيم 

  لذا در اين مثال،. د ذاتي تصوير برابر با درجه آزادي در حركت دوربين مي باشدبه شيء يكساني باشند در آن صورت، تعداد ابعا

R]Bي است كه در مانيفلدفضاي نقاط تصوير كه راجع به آنها صحبت كرديم در برگيرنده ساختاري طبيعي با ابعادي كم 
 نگاشت 

  . شده است

ي كه داده ها از آن مانيفلدهش بعد بايستي به ساختار توضيحي كه بيان آن ضروري به نظر مي رسد اين است كه در مسئله كا

  .بدست آمده اند توجه گردد

xمجموعه : بيان مسئله كاهش بعد, … , x�yهدف يافتن نقاط . داده شده است �Rنقطه در فضاي  kمتشكل از  , … , y�در  

mمي باشد كه  �Rفضاي  T l مي باشد . 

xدر الگوريتم ارائه شده حالت خاصي را در نظر مي گيريم كه , … , x� k M  وM ي است كه در فضاي مانيفلدR�  نگاشت شده

  .است

xنقطه  kبر اساس : الگوريتم, … , x�گره و مجموعه اي از يالها كه گره ها را به هم وصل مي  k، گراف وزن داري با  �Rدر فضاي  

  .بيان گام هاي الگوريتم در زير آمده است. اف هر گره به يك نقطه تعلق داردكند ايجاد مي كنيم كه در اين گر

كه براي نزديك بودن   نزديك به هم باشند �xو  �xقرار مي دهيم چنانچه  jو  iيالي بين گره هاي  .ايجاد گراف همسايگي) الف

  .دو حالت مختلف را مي توان در نظر گرفت

�x)به يكديگر وصل مي شوند چنانچه   jو  iدو گره  .1 ) x�(� � I 

نزديكترين  nدر بين  jقرار دارد و يا  jنزديكترين همسايه  nدر بين  iچنانچه  به يكديگر وصل مي شوند  jو  iدو گره  .2

 . قرار داشته باشد iهمسايه 

  :براي وزن دهي به يال ها دو رويكرد مي توان در نظر گرفت. انتخاب وزن يالها) ب

�Wبه هم متصل مي باشند  jو  iچناچه دو گره . 78هيت هسته .1�  e@��|��}�B
�  . 

�W. روش ساده ذهني .2�  .شده باشند وصل توسط يالي به هم j  و i  چنانچه دو گره 1 
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كه با روش باال به دست آمده است به هم متصل مي باشد وگرنه اين مرحله را  Gفرض مي كنيم كه گراف . نگاشت هاي ويژه) ج

  .براي هر كدام از قسمت هاي به هم پيوسته اجرا مي كنيم

  :در اين مرحله مقادير ويژه و بردارهاي ويژه را براي مسئله عمومي بردار ويژه محاسبه مي كنيم

)3.4(  ��  �U�   

��Uماتريسي قطري مي باشد كه به صورت  Dكه   ∑ J��� محاسبه مي شود .�  U ) J ماتريس الپالسي مي باشد .  

��, … , �1@  .باشد كه آن ها را بر اساس مقادير ويژه شان مرتب مي كنيم  3.4 رابطهمي تواند راه حل هاي  

)3.5(  

���  ��U��  

��  ��U�  

�  

��1@  �1@U�1@  

0  �� F � F � F �1@   
  

بعدي  mمقدار ويژه بعدي براي نگاشت به فضاي اقليدسي   mرا معادل با مقدار ويژه صفر در نظر مي گيريم و از  ��بردار ويژه 

  .استفاده مي كنيم

)3.6(  x� � �f�6�, … , f��6��   

  .مقايسه گرديده است PCAدر شكل زير مقايسه روش كاهش بعد ارائه شده به صورت غير خطي روش الپالس را با 

 

. نشان داده شده است PCAنمايش دو بعدي الپالسي و نمايش دو بعدي ،  ”نورد سوئيسي“به ترتيب   در اين شكل از سمت چپ به راست   .14 شكل

  .نمي تواند نمايش مناسبي براي داده هاي غير خطي فراهم سازد PCAهمانگونه كه در شكل نشان داده شده است 
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LPPتحت عنوان  ]21[روشي كه در 
ارائه گرديده است با همان روش ارائه شده در باال، در نهايت به ماتريس تبديل  79

),...,,( 110 −= mfffA  كار را خاتمه مي دهد و چنين بيان مي كند كه رسيدن بهiy  ها با تبديل خطي اي ازix  ها امكان

 :پذير مي باشد

)3.7(  
i

T
ii xAyx =→  

mlماتريسي با ابعاد  Aكه  اين روش طبق گفته توسعه دهندگان آن تخمين خطي اي از روش غير خطي نگاشت . مي باشد ×

نشان داده شده است  14 شكلبنابراين اين روش همچنين روش نگاشت ويژه الپالسي همانگونه كه در . ويژه الپالسي مي باشد

روش خطي اي مي باشد كه تصوير داده ها را بر اساس جهت بيشترين  PCAبا اين تفاوت كه . مي باشند PCAقابل مقايسه با روش 

مي باشد ولي با حفط داده هايي كه در همسايگي هم مي  PCAاز نظر خطي بودن مشابه هرچند  LPPواريانس انجام مي دهد ولي 

  .باشند نگاشتي را حاصل مي كند كه اين همسايگي همچنان حفظ گردد

  نگاشت واريانس بيشينه .3.6

  : به صورت ساده مي توان اين گونه بيان نمود م به دنبال حل آن مي باشيم را تمسئله اي كه در اين الگوري

چه چيزي مي توانيم راجع به ساختار . ي با ابعاد پايين نمونه گيري شده اند موجود مي باشندمانيفلدداده هايي با ابعاد باال كه از 

، نگاشت ]19[، نگاشت هاي ويژه الپالسي ]16[، نگاشت خطي محلي ]Isomap ]12الگوريتم هايي مانند . استنتاج كنيم مانيفلد

ي با ابعاد كمتر كه روش هاي هايمانيفلدكه سعي در حل اين مسئله دارند مي توانند  ]25[و  ]11[و همچنين  ]18[ويژه هسين 

  .نمايان نمايند آشكار سازي آنها نمي باشند را قادر به  PCAكالسيك خطي مانند 

نقطه در فضاي مشاهده  nفرض مي كنيم . مسئله كاهش بعد را در خانواده يادگيري بدون نظارت در نظر مي گيريم .كاهش بعد

��با ابعاد باال به صورت  k R�   6كه k i1,2, … , �l  ،3داده شده است، چگونه مي توانيم خروجي هاي مي باشد� k R�  كه هر كدام

&از آنها تطابق با يكي از ورودي ها دارند را بيابيم و لذا با شرط  � مي توانيم نمايشي از نقاط ورودي در خرجي داشته باشيم به  �

به صورت ايده . نقاط با فاصله از هم، همچنان با فاصله بمانند گونه ايكه نقاطي كه قبال در كنار هم بوده اند باز هم كنار هم بمانند و

آل چون الگوريتم ارائه شده مي خواهيم در خانواده الگوريتم هاي بدون نظارت باشد لذا الگوريتم مي بايست بتواند تعداد ابعاد 

  .را تخمين بزند) &( مانيفلد

. اي تصوير مي شوند كه واريانس داده هاي تصوير شده بيشينه گرددبا ابعاد كمتر به گونه   ، ورودي ها به زيرفضاييPCAدر 

� 81زير فضاي بدست آمده بوسيله بردارهاي ويژه ماتريس كوواريانس 80بردارهاي پايه  � ∑ �با ابعاد  ������ o كه متناظر با  �

يتم ارائه مي گردد چنين فرض مي شود كه در روشي كه در اين الگور. مقادير ويژه با ارزش باالتر مي باشند، به دست مي آيند

∑ورودي ها حول مبدا مي باشند يعني  ��   .مي باشد و اين فرض از عموميت داده هاي ورودي كم نمي كند �0 

                                                                    
79 Locality Preserving Projections (LPP) 
80 basis 
81 covariance 
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ورودي ها به زيرفضايي با ابعاد كمتر به گونه اي تصوير مي گردند كه به بهترين حالت مربع فاصله بين هر   كالسيك،  MDSدر روش 

��)طه دو نق ) ��(�
از  MDSخروجي هاي روش . آنها حفظ شود 83يا به صورت دقيق تر، حاصلضرب نقطه اي 82حفظ شود 

�بردارهاي ويژه ماتريس  o بردارهاي ويژه متناظر . كه بواسطه ضرب نقطه اي دو بدوي نمونه ها بدست آمده اند بدست مي آيد �

�با مقادير ويژه اي هستند كه داراي بيشترين ارزش مي باشند و هر عنصر ماتريس  o ��dاشاره شده به صورت  �  �� . مي  ��

  . باشد

، به روش خطي موجب كاهش بعد مي گردند اما در الگوريتم ارئه شده به MDSو  PCAروش هاي . مانيفلدرسيدن از زيرفضا به 

  . دنبال گونه غير خطي آنها مي باشيم

دو مجموعه . بيان مي كنيم 84ها مي باشد كه در ادامه مفهوم آن را براي مجموعه هاي داده اي مانيفلدهم اندازگي رابطه اي بين 

��iداده l���i3و  [l��گفته مي شود كه مجموعه هاي داده داراي هم . ر يك به يك دارند را در نظر مي گيريمكه اعضاي آنها تناظ [

85اندازگي محلي 
k  مي باشند چنانچه براي هر نقطه��همسايه نزديكترش  kو  ��چرخش و انتقالي وجود دارد كه  

i��, ��� , … , ���l 3  را دقيقا به نقاط��i3و  , 3�� , … , 3��l با اين تعريف مي توان تفاوتي بين روش هاي خطي در . نگاشت مي كند

روش هاي خطي به دنبال يافتن نگاشتي هستند كه فاصله . و روش هاي غير خطي بيان نمود MDSو  PCAكاهش بعد نظير 

مسايه هاي اقليدسي را بين تمامي جفت نقاط داده اي حفظ كنند ولي در روش هاي غير خطي تنها مشخصه هاي هندسي ه

محلي حفظ مي گردد كه تمامي روش هايي كه در اين حوزه قرار مي گيرند سعي دارند تا رويكردي براي انجام اين عمل ارائه 

   .نمايند

و همچنين الگوريتمي كه در ادامه به   ]19, 16, 12[تاكيد اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه الگوريتم هاي ارائه شده در 

لي از به عنوان ورودي مجموعه اي گسسته از بردارهايي با ابعاد باال را دريافت مي كند و لذا هيچ دانش قبتوضيح آن مي پردازيم 

 . ي كه نمونه گيري از آن انجام شده است را نداردمانيفلد

همسايه نزديك ترش با  kرا به صورت توپ استيلي در نظر بگيريد كه به  �iهر ورودي  .با واريانس بيشينه 86مانيفولدبازكردن 

نقشي كه اين ميله هاي محكم دارند اين است كه فاصله و زاويه بين همسايه هاي نزديك . ميله هاي محكمي متصل گرديده است

حال تصور كنيد كه . را حفظ مي كنند و برايشان مهم نيست كه چه محدوديت هاي ديگري بر ورودي ها اعمال گرديده است

ده مي شوند كه واريانس كلي آنها بيشينه گردد ولي ميله هاي محكم هنوز هم محدوديت گفته شده را در ورودي ها به نحوي كشي

  .را نشان مي دهد ”نورد سويسسي“ اين فرايند را بر داده هاي نمونه گيري شده از 15 شكل. حال اعمال كردن مي باشند

                                                                    
82 preserve 
83 Dot product 
84 Data set 
85 K-locally isometric 
86 unfolding 
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گسسته اي  مانيفلدشكلي كه در باال وجود دارد .  نمونه گيري شده است ”نورد سوئيسي“نقطه در فضاي مشاهده كه با نويز از  n=800بازنمودن تاه  . 15 شكل

در شكل پايين مجموعه . زديك ترين همسايه اش به هم وصل مي كند به وجود آمده استن k=6است كه با ايجاد گرافي كه به صورت دو به دو هر نقطه را با 

  .داده ها با توجه به محدوديتي كه با يالها در گراف اعمال مي شود، از هم باز شده اند

  :باشند، بر اساس هم اندازگي محلي داريم ��همسايه هاي  ��و  ��چنانچه . محدوديت ها

)3.8(  �3� ) 3��. �3� ) 3��  ��� ) ���. ��� ) ���   

مي باشد  3.8كه در ادامه مي آيد بر اساس رابطه  3.9رابطه . براي نشان دادن خاصيت هم اندازگي محلي كافي مي باشد 3.8رابطه 

  .و تنها به بيان مسافت بين نقطه و همسايه هايش مي پردازد

)3.9(  (3� ) 3�(�  (�� ) ��(�
   

راس كه هر راس معرف يك ورودي  nمحدوديت هايي كه براي همسايگي محلي در اين الگوريتم قائل مي شويم توسط گرافي با 

پارامتري  kهمسايه نزديكترش متصل شده است كه  kدر اين گراف هر ورودي به . نمايش داده شده است 16 شكلمي باشد در 

شد و چنين فرض مي كنيم كه گرافي كه به اين صورت حاصل مي شود به هم متصل مي با. است كه هر مقداري مي تواند بگيرد

عالوه بر اتصاالتي كه وجود دارد مي توانيم . اگر هم چنين نباشد هر جزء آن كه به هم متصل مي باشند جداگانه آناليز مي شوند

با اين روش هم فاصله هم زاويه بين يالها را در گراف اصلي مي توانيم حفظ . اتصال هايي بين همسايه هاي هر نقطه برقرار نماييم

  .  نماييم
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در گراف سمت راست، يالهاي ديگري اضافه شده اند كه سبب . نزديك ترين همسايه اش متصل مي باشد k=3در گراف سمت چپ هر گره به  .16 شكل

ويه بين يالها در حفظ مسافت در طول يالها در گراف سمت راست معادل با حفظ مسافت در طول يال ها و همچنين زا. اتصال همسايه ها به هم مي شوند

  .گراف سمت چپ مي باشد

  :را حول مبدا ايجاد مي كينم �3عالوه بر محدوديت هاي اعمال شده توسط گراف ايجاد شده با روش باال، خروجي هاي 

)3.10(  ∑ 3��  0   

  .را از جواب خروجي حذف مي كنيم فاكتور انتقالاعمال شده است،  3.10با محدوديتي كه در رابطه 

نشان داده شده است را  15 شكلبه دنبال تابع هدفي هستيم كه بتواند بازكردن تاه مانيوفلد را همانگونه كه در  . بهينه سازي

  . هستيم بيشينه نمودن فاصله بين هر دو نقطه در خروجيبه دنبال  3.11در ابتدا مطابق با رابطه . بهينه نمايد

)3.11(   Φ  �� ∑ (3� ) 3�(���   

با . ، خروجي ها به هر اندازه كه ممكن است با در نظر گرفتن محدوديت ها، از همديگر دور مي كنيم3.11با بيشينه نمودن رابطه 

��براي اين منظور  براي هر نقطه . اين اوصاف با اين تابع محدوديت حفظ نمودن فاصله هاي محلي حفظ نمي شود  ،a�را  

  :را بيشينه فاصله بين همسايه ها در نظر مي گيريم τ. همسايه نزديكتر ان در نظر مي گيريم kمجموعه اي از 

)3.12(  τ  ^���,�k��(�� ) ��(   

براي . مي باشد ��با توجه به اين مطلب كه گراف متصل مي باشد، طوالني ترين مسير در گراف داراي حداكثر فاصله اي با اندازه 

�3)بايست داشته باشيم كه  �3و  �3تمامي خروجي هاي  ) 3�( � به  3.11با اين فرض مي توانيم حداكثر مقداري براي رابطه . ��

  :صورت زير داشته باشيم

)3.13(  Φ F 1
2� ∑ �nτ�2  n3τ2

2ij   

��ηوجود داشته باشد،  16 شكلدر گراف  ��و  ��چنانچه يالي بين  ��ηو در غير اين صورت  1  همچنين ماتريس . مي باشد 0 

D  با اعضايU��  (�� ) ��(�
در اين صورت بهينه سازي به . كه مبين مربع فاصله بين دو نقطه مي باشد را در نظر مي گيريم  

  :صورت زير مي باشد
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�¢بهينه سازي كه در باال ارائه گرديد مي تواند با فرموله نمودن مجدد مسئله با ماتريس ضرب داخلي به صورت �  y�. y�به صورت   

  :طه زير بدست مي آيدبه صورت راب ��Uبا استفاده از اين ماتريس  .ساده تري بدست آورد

)3.14(  ¢�� ) 2K�� 2 K��  U��   

  :آمده است به صورت زير قابل بيان است 3.10و همچنين محدوديتي كه در رابطه 

)3.15(  0  ¤∑ 3�� ¤�  ∑ 3� . 3���  ∑ ¢����   

   .را دنبال مي كنيم ��¢بود را رها كرده و به جاي آن بهينه سازي  �3لذا براي راحتي كار مسئله اصلي را كه بهينه سازي بردارهاي 

هايي كه متقارن هستند و مقادير ويژه آنها منفي نيست مي توانند به عنوان ماتريس ضرب داخلي تعبير شوند و اين تنها ماتريس 

  :محدوديت را به صورت رابطه زير بيان مي كنيم

)3.16(  ¢ ¥ 0   

با اضافه نمودن بدست مي آوريم و  �3بيان شد را به صورت ماتريس ضرب داخلي خروجي هاي  3.11تابع هدفي كه توسط رابطه 

  :محدودين مركزيت خروجي ها حول مركز مي توانيم رابطه هاي زير را بدست آوريم

)3.17(  Φ  �� ∑ ¤3�¤� 2 (3�(� 2 23�. 3���   

)3.18(   ∑ ¤3�¤��   

)3.19(   ∑ K���   

)3.20(   Tr�K�   

  :تفسير كنيم لذا توانسته ايم با معادالت بدست آمده در باال تابع هدف براي خروجي را به گونه هاي مختلف

  .آمده است 3.11به صورت مجموع فاصله هاي بين دو نقطه آنچنان كه در رابطه  .1

  .آمده است 3.18به صورت واريانس آنچنان كه در رابطه  .2

 .آمده است 3.20يا به صورت مجموع مقاير بدست آمده در قطر اصلي ماتريس ضرب داخلي آنچنان كه در رابطه  .3

  .ارتباط بين افزايش واريانس و كاهش بعد نشان داده شده است 17 شكلدر 
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و فرايند باز شدن تاه آنها با بيشينه نمودن واريانس با  به دست آمده اند ”نورد سوئيسي“داده هايي كه در شكل نشان داده شده اند همگي از  .17 شكل

تصاويري كه در وسط وجود دارند نشان دهنده راه حل هاي ممكن و نه بهينه  .محدوديت حفظ نمودن فاصله هاي محلي و زاويه ها در حال انجام مي باشد

  .توضيح داده شده است مي باشد كه حاصل چرخه هاي مياني در فريند بهينه سازي مي باشد كه در باال

با توضيحاتي كه راجع به محدوديت ها و بهينه سازي ها كه در ارتباط با ماتريس ضرب داخلي گفته شد، مسئله را مي توانيم به 

  :صورت زير بنويسيم

  

  .مي باشد 87كه اين مسئله نمونه اي از برنامه نويسي نيمه معين

را با قطري سازي  �3اتريس ضرب داخلي انجام گرفت، مي توانيم خروجي هاي با توجه به يادگيري ايكه براي م. 88تجزيه طيفي

  .ماتريس بدست آوريم

  

   

                                                                    
87 Semidefinite programming (SDP) 
88 Spectral decomposition 
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  :خالصه گام هاي الگوريتم را مي توان به صورت جدول زير ارائه نمود

  

گرافي را كه هر ورودي . همسايه را محاسبه مي كنيم kنزديك ترين   نزديك ترين همسايگان .1

را به همسايگانش متصل مي كند را تشكيل مي دهيم و همچنين در 

نشان داده شده است همسايگان  16 شكلاين گراف همانطور كه در 

  .را نيز به هم وصل مي كنيم

توسط برنامه نويسي نيمه معين در اين ماتريس ضرب داخلي را   برنامه نويسي نيمه معين .2

  .مرحله ياد مي گيريم

با توجه به يادگيري ايكه براي ماتريس ضرب داخلي توسط برنامه   تجزيه طيفي .3

را با  �3نويسي نيمه معين انجام گرفت، مي توانيم خروجي هاي 

  .قطري سازي ماتريس بدست آوريم

، كه شامل جستجوي همسايگان نزديك، برنامه نويسي نيمه معين و قطري سازي (MVU) 89بازكردن تاه با بيشينه نمودن واريانس سه گام از روش 1 جدول

  .ماتريس مي باشد

  

  

                                                                    
89 Maximum variance unfolding 
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  در بازيابي تصوير بر اساس محتوي مانيفلدادگيري ي .4

  مقدمه .4.1

و هدف آنها رسيدن به ابزار كارا و موثري براي مديريت آغاز گرديد  1970ر در اوخر سالهاي يكارهاي اوليه در زمينه بازيابي تصو

با كلمات كليدي انجام مي پذيرفت كه عمال  90در ابتدا بازيابي تصوير بر اساس حاشيه نويسي. پايگاه هاي داده بزرگ تصويري بود

كليدي حاشيه نويسي مي شدند در اين رويكرد تصاوير در ابتدا به صورت دستي و با كلمات . گسترش طبيعي اي از بازيابي متن بود

روش گفته شده داراي مشكالتي بود كه از آن جمله مي توان به كار زياد دستي براي . و سپس بر اساس آنها بازيابي مي شدند

حاشيه نويسي پايگاه هاي داده بزرگ و همچنين تفاوت در انتخاب كلمات كليدي با توجه به نقطه نظرات انساني مي توان اشاره 

  . نمود

گرديد كه  مطرح 1990در اوايل سالهاي  (CBIR) 91براي حل مشكلي كه در باال به آن اشاره كرديم، بازيابي تصوير بر اساس محتوي

برتري كه . از ويژگي هاي سطح پايين تصوير نظير رنگ، بافت و شكل به جاي كلمات كليدي براي توصيف تصاوير استفاده مي كند

اده از كلمات كليدي دارد، اين است كه بدست آورده ويژگي ها مي تواند به صورت خودكار انجام اين نوع بازيابي نسبت به استف

با توجه به تحقيقات گسترده اي كه آز سال ها تا كنون انجام . گيرد و اين ويژگي ها با محتوي تصوير همواره سازگار مي باشند

92ي مفهوميپذيرفته است ولي بين ويژگي هاي بدست آمده از تصوير و معنا
 شكافدارد كه از آن تحت عنوان  دآن فاصله وجو  

  .شكاف مي باشددر تحقيقات نام مي برند كه هدف تحقيقاتي كه در اين حوزه در حال انجام مي باشد كم كردن اين  93مفهومي

توان آنها را به دو  براي كم نمودن اين شكاف كارهاي متعددي در اين حوزه انجام پذيرفته است كه در يك تقسيم بندي كلي مي

  :گروه عمده تقسيم بندي نمود

 تحقيقات روي يافته متريك هاي مناسب تا با بهره گيري از آن ها بتوان شباهت ادراكي را اندازه گرفت .1

 بهره گيري از بازخورد ارائه شده توسط كاربر به سيستم  .2

94بازخورد مرتبط
مي باشد كه براي افزايش كارايي سيستم هاي بازيابي اطالعات مورد استفاده قرار مي  95تكنيك يادگيري برخط  

  .با اين روش سيستم به صورت پويا مفهوم پرس و جوي كاربر را ياد مي گيرد و به تدريج نتايج بازيابي را بهبود مي بخشد. گيرد

اساس اينكه داده هاي برچسب در اين حوزه بر . ي باشدمطلب كليدي ايكه در بازخورد مرتبط وجود دارد، استراتژي يادگيري م

  .تقسيم مي شوند 97هدايت شوندهو  96استنتاجيروش ها به دو گروه  نخورده در مرحله يادگيري مشاركت مي كنند يا خير

                                                                    
90 annotation 
91 Content Based Image Retrieval (CBIR) 
92 Semantic concept 
93 Semantic gap 
94 Relevance feedback 
95 online 
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بر داده طبقه بندي ايجاد كنند كه با جداكردن تصاوير مرتبط و غير مرتبط و تعميم آن تا هدف روش هاي استنتاجي اين است 

مشكل اصلي اين نوع طبقه بندي كننده ها كافي نبودن داده هاي . هايي كه تا به حال ديده نشده اند كار طبقه بندي را انجام دهند

  .برچسب دار مي باشد

، برچسب داده هايي كه برچسب ندارند را با دقت پيش بيني در طول فرايند يادگيرياين است تا  روش هاي هدايت شوندههدف 

اين روش ها باعث مي گردند تا هنگامي كه كه داده هاي برچسب دار كافي در اختيار نداريم، بتوانيم از داده هاي بدون  .ايندنم

  .]26[برچسب نيز استفاده كنيم 

تحت ، موضوعي ون برچسب يعني يادگيري از داده هاي با برچسب و بد گرديد ابتدا مطرح در  ]26[با استناد به با توضيحي كه 

در آن قرار ي كه داده ها مانيفلدا يادگيري محققين ب ]27[ 2004عنوان يادگيري نيمه نظارتي مطرح گرديده است كه از سال 

نيز از همان سال ها با پژوهش   CBIRاين بحث در خصوص . روي تصاوير فاقد برچسب مي باشند سعي در برچسب گزاري بردارند 

، به تفصيل راجع به اين موضوع مي ]29, 28[با ارائه الگوريتمي در اين حوزه  4.2 در بخش  .آغاز گرديده است ]26[انجام شده در 

  .يمپرداز

چنين فرض مي كنند كه تصاويري كه از نظر مفهومي يكسان مي معموال مورد استفاده قرار مي گيرند،   CBIRروش هايي كه در 

در عوض مي  .چنين تصوري در بسياري از موارد صحيح نمي باشد. باشند، داراي شباهت هاي ظاهري زيادي نيز با هم مي باشند

فضاي تصويري غير خطي اي كه در فضاي ويژگي ها با ابعاد باال نگاشت شده اند قرار دارند و  توان چنين تصور نمود كه تصاوير در

  .  ]30[با يادگيري چنين فضايي مي توان از فضاي ويژگي هاي سطح پايين به فضاي مفهوم گذر نمود 

مي توان . ده اند كه فضايي كه تصوير در آن وجود دارد اقليدسي مي باشدبيشتر روش هاي بازيابي تصوير بر اين تصور ايجاد گردي

فضايي كه هم اكنون تصوير در آن قرار به گونه اي ديگر درك خود را راجع به فضاي تصوير تغيير داد يعني چنين تصور كرد كه 

  .]31[ نگاشت گرديده استي غيرخطي باشد كه در فضاي ديگري مانيفلددارد مي تواند 

  :دو مسئله پايه در بازيابي تصوير وجود دارد

  چگونه تصويري را نمايش دهيم؟ .1

  چگونه در مورد شباهت قضاوت كنيم؟ .2

واند اين گونه باشد كه نگاشتي را ياد بگيريم كه بواسطه يك راه حل ممكن كه براي حل اين دو مسئله مي توان در نظر گرفت مي ت

توجه به اين نكته ضروري است كه   .سطح باال برويم 99هاي سطح پايين تصوير به فضاي مفهومي 98آن نگاشت، از فضاي ويژگي

ولي فضاي مفهومي سطح باال هم خواني  فضاي ويژگي هاي سطح پايين با ادراكي كه در انسان صورت مي گيرد همخواني ندارد

                                                                                                                                                                                                                          
96 inductive 
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فضاي مفهومي كه بواسطه نگاشت به آن مي رسيم بايست به گونه اي باشد كه . بهتري با ادراك انساني مي تواند داشته باشد

  .چنانچه دو تصوير از نظر مفهومي به هم شبيه باشند در فضاي مفهومي نيز به يكديگر نزديك باشند

 ، گرافيك]32[100مورد توجه قرار گرفته و در كابردهايي نظير شناسايي چهره مانيفلده از رويكرد يادگيري در سال هاي اخير استفاد

 .و ديگر حوزه ها مورد استفاده قرار گرفته است ]34[ 101و نمايش مستندات ]33[

ي اي براي مانيفلدها به آن دقت شود اين است كه دليلي وجود ندارد كه چنين ساختار مانيفلدنكته اي كه مي بايست در يادگيري 

  .]31[ر ما مي بايست وجود داشته باشد مورد نظ دكابر

وجود دارد اين است كه چگونه تراكنش هاي كاربر با سيستم به اطالعاتي تبديل   CBIRنكته كليدي ايكه در طراحي سيستم هاي 

  . شود كه بتواند در بهتر عمل نمودن موتور جستجوي سيستم كمك نمايد

حاصل گرديده است به سمتي است تا بتوان ساختار پايه اي كه داراي ابعاد كمتري مي باشد و  CBIRروند اخيري كه در تحقيقات 

چه (تصاوير چنين فرض كنيم كه  به جاي كار در فضاي اقليدسيبنابر اين . وير از آن حاصل شده است، را بدست آوردفضاي تص

شده اند و كاري كه ما مي   102به صورت مانيفلدي گسترده) ي برچسب هستند و چه آنهايي كه فاقد برچسب هستنداآنهايي كه دار

بنابر اين با بدست آوردن ساختار پايه اي، محاسبه شباهت مي . بايست انجام دهيم اين است كه ساختار پايه اي را بدست آوريم

  .]35[ يادگرفته شده انجام پذيرد مانيفلدتواند در 

با مقدمه گفته شده در خصوص جنبه هاي مختلف بازيابي تصوير مبتني بر محتوي و همچنين اهميت استفاده از مانيفولد در اين 

  .كه در ادامه اين فصل آورده مي شود، الگوريتم هاي اين حوزه مورد بررسي قرار مي گيردبخش  5حوزه در 

به استفاده از مفهوم مانيفلد در يادگيري نيمه نظارتي مي پردازد تا در نهايت بتوان با اعمال برچسب مناسب به تصاوير  4.2 بخش 

انجام مي پذيرد و در  مرتبط تصاوير از استفاده با مانيفلد يادگيري  4.3 در بخش . فاقد برچسب، فرايند بازيابي را به انجام رساند

به جاي اينكه تنها از تصاوير مرتبط در يادگيري مانيفولد استفاده كند، تصاويري كه توسط كاربر نامرتبط مشخص شده  4.4 بخش 

به مانيفلدي در تبديل مي  حاشيه بيشترين با فضايي زير يادگيريبا معرفي ايده  4.5 بخش . اند نيز مورد استفاده قرار مي گيرند

نيز ايده هاي ديگري كه در طي دو  4.6 بخش  .رسيم كه كالس ها را با فاصله اطمينان بيشتري در فضاي تبديل از هم جدا مي كند

  .سال اخير در اين حوزه آورده شده است را معرفي مي كند

 در بازيابي تصاوير يادگيري نيمه نظارتيمانيفلد در  .4.2

كه اغلب تحت عنوان يادگيري نيمه  وجود داردن برچسب مسئله اي عمومي تحت عنوان يادگيري از داده هاي با برچسب و بدو

وجود دارد اين است در يادگيري نيمه نظارتي كه رويكردي پايه اي . از آن نام برده مي شود 104يا استنتاج هدايت شونده 103نظارتي

                                                                    
100 Face recognition 
101 Document representation 
102 spread 
103 Semi-supervised learning 
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بقه بندي را با توجه به كار طبرچسب، و بدون  درنظر گرفتن تمام نقاط برچسب داركه با را بتوانيم طراحي كنيم طبقه بندي كه 

  .انجام دهد يدرست به ساختار ذاتي داده ها

  :مسئله اي كه در اين نوع يادگيري مد نظر مي باشد را مي توان به صورت زير بيان نمود

},...,,,...,{مجموعه اي از نقاط به صورت  11 nll xxxxX }1,...,{و مجموعه برچسب ها به صورت  =+ c=lتعريف مي كنيم .

}l∈},...,1نقطه داراي برچسب هاي  lاولين  yly هدف پيش بيني برچسب . مي باشند و مابقي نقاد فاقد برچسب مي باشند

  .نقاطي است كه فاقد برچسب مي باشند

دست آوردن داده هاي بدون برچسب آسان مي  كه همواره برچسب گذاري كار پرهزينه انساني مي باشد، و همچنين به از آن جايي

كابرد . ]14[ باشد، يادگيري نيمه نظارتي در بسياري از كاربردهاي واقعي سودمند مي باشد و تحقيقات روي آن انجام مي گردد

عمومي ايكه از اين نوع يادگيري مي توان عنوان نمود، طبقه بندي صفحات وب مي باشد كه معموال تعداد كمي از صفحات وب به 

  .صورت دستي طبقه بندي مي شوند و مابقي صفحات نيازمند برچسب گذاري به صورت اتوماتيك مي باشند

ميباشد كه مي توان  105فرض اوليه راجع به همنواختيكليدي ايكه مي بايست در مسائل از اين نوع يادگيري به آن دقت كرد، نكته 

  :به دوصورت زير آن را معنا نمود

  نقاط نزديك به هم احتماال داراي برچسب يكسان مي باشند .1

قرار دارند، احتماال ) از آن نام برده مي شود مانيفلدكه معموال تحت عنوان خوشه يا (نقاطي كه در ساختاري يكسان  .2

 .داراي برچسب يكساني مي باشند

، تنها فرض NN-kروش هاي با نظارت سنتي نظير . دقت شود كه فرض اول محلي بوده و فرض دوم به صورت سراسري مي باشد

  .اول يا همان همنواختي محلي را در نظر مي گيرند

در اين . به خوبي فرض اوليه راجع به همنواختي را كه در يادگيري نيمه نظارتي وجود دارد را به تصوير كشيده است 18 شكل

هاي سنتي و طبقه بندي ايده آل  در اين شكل طبقه بندي با روش. گونه دارند در كنار هم قرار دارند هاللشكل دو الگو كه حالتي 

  .به تصوير كشيده شده است

رويكردي پايه اي كه براي فرموله نمودن فرضيات مي بايست به آن توجه نماييم، طراحي تابع طبقه بندي مي باشد كه به قدر 

نكته كليدي ايكه روش . كفايت نسبت به ساختار ذاتي ايكه توسط داده هاي با برچسب و بدون برچسب اشكار مي شود، هموار باشد

ارائه شده در زير آن را مورد توجه قرار داده است، اين است كه هر نقطه در هر چرخه اطالعات برچسب خود را به همسايه هايش 

  .انتقال مي دهد تا در نهايت حالتي پايدار و سراسري حاصل گردد
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) د( k=1با   k-NNطبقه بندي ) ج( RBFبا هسته  SVMطبقه بندي با ) ب(مجموعه داده با دو داده برچسب خورده ) الف. (طبقه بندي دو الگوي ماه .18 شكل

  .طبقه بندي ايده آلي كه انتظار داريم اينگونه انجام شود

cn، مجموعه ماتريس هاي  
فرض كنيم  :الگوريتم 
ماتريس . غيرمنفي باشدبا عناصر  × ∈= ],...,[ 1
T

n
T FFF نشانگر ،

ijcjiرا با  ixباشد كه هر نقطه  Xطبقه بندي اي در مجموعه داده اي  Fy ≤= maxarg مي توانيم . برچسب گذاري مي كنيم

F  را تابعي برداري در نظر بگيريم كهcRF →Χ: هر بردارiF  را به هر نقطهix ماتريس . نسبت مي دهدcn ×  ،Y∈ℱ   را

jyiبرابر با ، ixچنانچه برچسب  ijY=1كه  را تعريف  ijY=0در اين صورت باشد  jغير از  ixچنانچه برچسب  وباشد  =

گام هاي الگوريتم به صورت زير . با برچسب هاي اوليه طبق قانون تصميم گيري همنواخت مي باشد Yواضح است كه . مي كنيم

  :مي باشد

)exp||||/2(    0را به صورت  W   106ماتريس پيوستگي .1 22 =≠−−= iijiij WandjiifxxW σ  تعريف مي

  .كنيم

2/12/1ماتريس  .2 −−= WDDS  را كه در آنD  ماتريس قطر با),( ii  المانش برابر با مجموعi  امين سطر درW  است را

  .ايجاد مي كنيم

YtSFtFچرخه  .3 )1()()1( αα مي   (0,1)پارامتري در  αرا تا زمانيكه همگرا شود را تكرار مي كنيم و  +=+−

  .باشد

}){(حد دنباله  F*فرض كنيم  .4 tF  باشد، در اين صورت برچسب هرix  به صورت*maxarg ijcji Fy به دست  =≥

  .مي آيد
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تعريف نموديم كه عناصر قطر اصلي اين  Xرا بر مجموعه داده هاي  Wماتريس ارتباط دوبه دوي  گام اولدر اين الگوريتم در 

تعريف مي شود را چنين تعريف كنيم كه گره ها در   Xكه بر داده هاي  E)G=(V,گراف مي توانيم . ماتريس برابر با صفر مي باشد

   .وزن دهي شده اند  Wمي باشند و يالها با ماتريس  Xگراف همان نقاط 

  .به صورت متقارن نرمال مي شود كه براي همگرا بودن دنباله الزم مي باشد Wالگوريتم، ماتريس  گام دومدر 

عبارت (و اطالعات اوليه خود را نيز حفظ مي كند ) عبارت اول(هر نقطه اطالعاتي از همسايه هايش دريافت نموده  گام سومدر 

در اين . بيان كننده مقدار نسبي اطالعات بدست آمده از همسايگي ها و همچنين اطالعات برچسب اوليه مي باشد αپارامتر ). دوم

 شدهاجتناب صفر در نظر گرفته شده است،  Wاز آنجاييكه مقادير قطر اصلي در ماتريس پيوستگي   107يخودجوشالگوريتم از 

و در . گسترده شده است 108متقارنماتريس متقارني مي باشد،اطالعات به صورت  Sهمچنين در اين روش از آنجايي كه . است

متناظر با   برچسب نسبت داده شده در انتها به آن نقطه،نهايت با اين روش هر نقطه اي كه در ابتدا فاقد برچسب بوده است، 

 .كالسي است كه بيشترين اطالعات را در طول چرخه ها دريافت نموده است

تصوير در بازيابي تصوير بر اساس محتوي ارائه گرديد توضيح  مانيفلدهت يادگيري ج]31[ اولين بار دردر ادامه الگوريتمي كه براي 

  .ت دقيق تري ايجاد مي گرددبا اطالعا مانيفلد ]35[بر اساس پژوهش انجام شده در داده مي شود و در ادامه 

  يادگيري مانيفلد با استفاده از تصاوير مرتبط .4.3

و همچنين تصاوير مرتبطي است كه  109معرف تصاوير پرس و جو Rمعرف پايگاه داده تصاوير ما مي باشد و   Ωفرض كنيم كه 

  :توصيف الگوريتم به صورت زير مي باشد. توسط كاربر مشخص شده است

��هر تصوير براي  .ايجاد كانديدا .1 k Y ،  k  همسايه نزديكتر آن را به صورت��  iy, y�, … , y�l, y� k Ω  در نظر مي

�داريم . گيريم  � © �� © … �|ª| به اين نكته توجه كنيم كه . كه آن را مجموعه تصويري كانديد مي ناميم

Y « �  ¬ . 

w، كه �d�wگراف  .ايجاد زيرگراف .2  Y © ��و  ��فاصله بين هر دو تصوير . هست را ايجاد مي كنيم � در اين گراف  

 :به صورت زير اندازه گيري مي شود

)4.1(  &6j��� , ���  ®(�� ) ��(� 6� (�� ) ��(� � I
∞ °j±²#%6² ³   

���6j&چنانچه   .مي باشد 110ثابتي است كه بيان كننده تعريف ما از محلي بودن Iكه  , ��� ´ وصل مي  ��و  ��يالي بين  ∞

هستند به نوعي داراي مفهومي مشترك مي باشند، فاصله بين آنها را صفر در نظر مي   Rاز آنجايي كه تصاويري كه در . كنيم

  .مي باشد مانيفلدگراف ايجاد شده مبين ساختار هندسي محلي تصاوير . گيريم

                                                                    
107 Self-reinforcement 
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 M مانيفلداي مدل نمودن كوتاه ترين فاصله بين تمامي نقاط تصويري كه بر بر .تصوير مانيفلداندازه گيري فاصله بر  .3

به صورت مجموع وزن  Gطول مسير در گراف . بدست مي آوريم Gقرار دارند، فاصله هاي كوتاه ترين مسير ها را در گراف 

���6j0&يالها در طول مسير مي باشد كه بر اساس آن كوتاه ترين فاصله را به صورت  ,  .محاسبه مي كنيم  ���

111بازيابي بر اساس كوتاه ترين فاصله .4
براي بازيابي تصاويري كه بيشترين شباهت را به پرس و جو دارند، آنها را بر  .

تصوير باالتر در ليست مرتب شده را به كاربر نشان مي  Nاساس كوتاه ترين فاصله شان از پرس و جو مرتب مي كنيم و 

 .دهيم

بر مي  1، به مرحله Rبا اضافه شدن تصاوير مرتب جديد به مجموعه  .جموعه مثال هاي پرس و جوبهنگام سازي م .5

 .گرديم و اين كار را تا زماني انجام مي دهيم كه كاربر از نتيجه كار راضي باشد

و همچنين استفاده از  مزاياي استفاده از فضاي مفهوم به جاي فضاي ويژگي هاي تصوير در سطح پايين 8 شكلبه مانند  19 شكل

در اين شكل منحني حلزوني را بر روي . را به خوبي نشان مي دهد به جاي فاصله اقليدسي مانيفلدبر روي  112كوتاه ترين فاصله

جهت تطابق نمودار با بحث بازيابي تصوير، چنين در نظر بگيريد كه هر تصوير نمونه اي بر روي . سطح دو بعدي نشان مي دهد

فاصله اقليدسي را بين  الف .19 شكل. ما در اينجا يك بعدي مي باشد مانيفلدبه طور واضح مشخص مي شودكه . منحني مي باشد

در اين مثال ساختار هندسي . تاه ترين فاصله در طول منحني مي باشدنشان دهنده كو ب.19 شكل. نشان مي دهد Bو    Aدو نقطه 

  . ذاتي كه در منحني وجود دارد تنها مي تواند با كوتاه ترين فاصله توصيف گردد

 

. هفت نقطه كه از نمودار حلزوني نمونه برداري شده اند) ج. ( B  و Aفاصله بين دو نقطه كوتاه ترين ) ب. (Bو  Aفاصله اقليدسي بين دو نقطه ) الف( .19 شكل

  نمايش يك بعدي نمودار حلزوني) د(امكان تخمين دقيق كوتاه ترين فاصله بين آنها وجود ندارد 

                                                                                                                                                                                                                          
110 locality 
111 Geodesic distance 
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ولوژي مسئله اي كه در كاربردهاي واقعي وجود دارد اين است كه تعداد نقاط نمونه بسيار كم مي باشد و از روي آنها نمي توان توپ

اين مسئه در حوزه بازيابي تصوير بر اساس محتوي با استفاده از بازخوردهاي . ايكه داده ها بر روي آن قرار دارند را مشخص نمود

تصويري كه كار بر روي آن در حال انجام است، كمك  مانيفلدمرتبط كه از سوي كاربر داده مي شود مي تواند به بازشناسي ساختار 

  . نمايد

به فضاي مفهومي اي نگاشت شوند ) تصاوير(سعي مي كنيم تا تابع پيوسته اي را ياد بگيريم كه بواسطه آن نقاط داده اي  در ادامه

كه فاصله اقليدسي بين تصاوير نگاشت شده در اين فضاي جديد، مشابه ادراك انساني باشد در حقيقت مترادف با همان مفهومي كه 

  .نشان داده شده است د .19 شكلدر 

مسئله اي كه به دنبال حل آن هستيم به صورت زير مي تواند بيان . براي نمايش تصوير مانيفلدالگوريتم استفاده از ساختار 

  :گردد

مي خواهيم تايع نگاشت غير . فضاي مفهوم اشاره مي كند�
  Tبه فضاي ويژگي هاي سطح پايي اشاره مي كند و   Sفرض كنيم كه 

:�  � Tبه  Sخطي از  � � �  � k 4, � k µ  � فضاي ويژگي هاي سطح پايي را حفظ نمايد 113بيابيم كه ساختار ريماني.  

  :اين الگوريم در سه گام زير آمده است

كه در اين ماتريس هر المان معادل فاصله بين هر جفت از تصاوير . استنتاج مي كنيم تعامل با كاربراز را  ��o¶ماتريس  .1

 .بيانگر تعداد تصاوير در پايگاه داده مي باشد mمي باشد و   Tدر فضاي مفهوم

izنقطه  mمي بايست  .2, ��, … , �¸l X R�را حفظ كند كه  ��o¶را به گونه اي بيابيم كه فاصله بين هر جفت نقطه در  

 .استفاده گرديده است  ]19[از روش ارائه شده در 

���تا جفت نقطه  mبه تعداد  .3 , ���6  1,2, … , نمايش تصوير در فضاي ويژگي هاي سطح پايين  ��داده شده است كه  ^

را به گونه اي  �با استفاده از اين جفت نقاط شبكه عصبي . نمايش تصوير در فضاي مفهوم مي باشد ��مي باشد و 

����� پيشگويي كند به گونه ايكه  xرا از روي  zناظر آموزش مي دهيم كه مقادير مت ¹ �� . 

در فضاي ) نگاشت(وييم مي توانيم آن را نمايش برداري خود را از الگوريتم ارئه شده بگ اگر بخواهيم به صورت خالصه هدف

  .گي ها هدف اين الگوريتم نمي باشدمفهومي براي هر نقطه در پايگاه داده عنوان نماييم و بايد خاطر نشان كنيم كه كاهش بعد ويژ

  افزودن تصاوير نامرتبط در يادگيري مانيفلد  .4.4

بنابر اين در  موزشي انجام پذيرفته استكه نگاشت تنها بر اساس داده هاي آوجود دارد اين است  ]31[اي كه در  مشكل عمده

  .نيازمند مكانيسم اضافه ديگري مي باشيم كه تا داده هاي آزمون را با تابعي به فضاي با ابعاد كمتر نگاشت نماييمروش 

                                                                    
113 Riemannian Structure 
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مورد استفاده  114تنها يك گراف ارتباط براي ارتباطات بازخوردي و همچنين شباهت محلي دو تصوير، ]31, 21[در هر دو روش 

  .قرار مي گيرد و لذا اين دو به خوبي بيان نمي گردند

  :مي باشد گردد كه داراي سه گراف به شرح زيربراي حل مشكل گفته شده در باال، رويكردي ارائه مي 

  .در همسايگي هر تصوير حاصل مي گردد 115اكتشافبا گراف شباهت كه  .1

  .گراف ارتباط به دست آمده از باز خورد بر اساس تصاوير مرتبط .2

  .گراف ارتباط به دست آمده از باز خورد بر اساس تصاوير غير مرتبط .3

ايجاد مي كنند و لذا براي  داده اي يادگرفته شده را با رويكردي غير نظارتي مانيفلد، ]21, 19, 16, 12[الگوريتم هاي ارائه شده در 

از داده هاي برچسب گذاري شده  ر اين الگوريتم ها نمي تواند. ندمفيد مي باش 117و نمايش 116كاربردهايي مانند ديداري سازي

با در اختيار داشتن پايگاه تصوير يكساني، مي توان  بايست به اين نكته توجه نمود كه. توسط كاربر طي بازخورد استفاده نمود

  .با يكديگر داشته باشند متفاوتي 118هاي تصويري متعددي را بدست آورد چراكه كاربرهاي مختلف، مي توانند ترجيحاتمانيفلد

  :دو منبع مختلف از اطالعات را با هم درگير مي نماييم، CBIRمفهومي براي  مانيفلددر روش ارائه شده، براي يادگيري يك 

  .حاصل مي گردد 119شباهتي كه بين ويژگي هاي بدست آمده براساس محتوي .1

 .ارتباطاتي كه به واسطه بازخورد كاربر به سيستم حاصل مي گردد .2

به داده ها اضافه مي  120از آنجاييكه اطالعات بدست آمده بواسطه بازخوردي كه كاربر به سيستم مي دهد به نوعي ارتباطاتي الحاقي

121گذاردن ارتباط الحاقيكند، در اين روش از عبارت 
جهت تاكيد بر اين مطلب كه اين ارتباطات بازخوردي مورد استفاده قرار مي   

  .دشو گيرند، استفاده مي

nRXفرض كنيم كه  RXXبعدي ويژگي هاي تصوير باشد و  nفضاي ⊃ →×:ρ پايگاه داده اي با . تابع فاصله باشدm 

mnmتصوير مي تواند با ماتريس  RxxxX ×∈= ]...[ Xxiبيان گردد كه  21 براي F+براي بازخورد مرتبط از . مي باشد ∋

در اين روش از . براي اشاره به مابقي تصاوير غير مرتبط استفاده مي كنيمF−اشاره به مجموعه تصاوير مرتبط با پرس و جو و از 

 . كه در زير به توضيح آنها مي پردازيم شودسه گراف استفاده مي 
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mmsماتريس . را ايجاد مي كنيمsGگراف رابطه شباهت  .1 RW كه حاوي وزن يالهاي گراف ايجاد شده است را به  ∋×

 :صورت زير در نظر مي گيريم

)4.2(  




 −∈−∈=

−

otherwise

xofNNkxorxofNNkxifeW ijji

txx

ij
s

ji

 ,0

)        ,/),(2ρ

  

  .عددي مثبت مي باشد tكه 

mmNPو متناظر آنها ماتريس هاي NGو  PGگراف هاي ارتباط بازخورد .2 RWW كه بيان كننده وزن يال هايشان  ,∋×

 :شد را به صورت زير تعريف مي كنيمميبا

)4.3(  

 ∈∧∈∈∧∈

=
+−−+

otherwise

FxFxorFxFxif
W jiji

ij
N

 ,0

    ,1



 ∈∧∈

=
++

therwise

FxFxif
W ji

ij
P

 ,0

  ,1
  

nlبعدي به صورتي كه  lي مفهوميمانيفلدرا به  Xنگاشت فضاي  .3 را بدين صورت انجام مي دهيم كه بردارهاي  >>

lvvvويژه  ,...,  .بزرگترين مقادير ويژه به دست مي آوريم lمتناظر با  21

)4.4(  vXXLvXLLX TSTPN λγ =− ][  

SSSكه  WDL =∑ماتريس قطري اي است كه به صورت  SDو =−
j

ij
S

ii
S WDبه همين ترتيب . ايجاد مي گرددPL ،

PD  ،NL وNDسرانجام پس از حل رابطه باال . ايجاد مي شوند],...,,[ 21 lvvvV در پايگاه  ixكه براي هر  ايجاد مي شوند =

iتصوير 
T

i xVz   .بدست مي آيد=

Xxهرگاه تصويري به صورت پرس و جو بنابراين . مفهومي انجام مي دهيم مانيفلداكنون بازيابي را در  .4 داده شود ما  ∋

xVzبه صورت  مانيفلدنگاشت آن را به  T=  انجام مي دهيم و نزديك ترين همسايه هايz  را به صورت فاصله

  .اقليدسي به دست مي آوريم و تصاويري را انتخاب مي كنيم كه نزديكترين همسايه پرس و جوي ما باشند

  يادگيري زير فضايي با بيشترين حاشيه .4.5

سعي  ]21[ارائه شده در  LLPمي پردازيم كه شبيه الگوريتم   (MMP) 122تصوير با بيشترين حاشيهدر اين بخش به توضيح الگوريتم 

ه شد ولي در ادامه روشي خطي براي كاهش بعد ارائ LLPهرچند در . دارد تا به كنكاش ساختار غير خطي با روشي خطي بپردازد

  .اين مسئله را به صورت فرمال بيان مي كنيم

                                                                    
122 Maximum Margin Projection (MMP) 
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mxxxمجموعه  ,...,, ),,...,(هدف يافتن ماتريس تبديل . داده شده است nRدر فضاي  21 21 daaaA به گونه اي مي باشد  =

myyyنقطه را به مجموعه نقاط  mكه اين  ,...,, )( dRدر فضاي 21 nd به صورت  ixبيانگر  iyنگاشت نمايد چنانچه   >>

ii Axy   .باشد =

فرض . در اين روش با بيشينه نمودن حاشيه محلي بين تصاوير مرتبط و غير مرتبط ، سعي در يافتن اين تبديل خطي مي باشيم

mxxxداده  mمي كنيم  ,...,, lmنقطه داراي برچسب بوده و  lنمونه گيري شده اند و  Μ مانيفلداز  21 نقطه مابقي فاقد  −

و همچنين تصاويري كه به واسطه در حوزه بازيابي تصوير تصاوير برچسب خورده شامل تصوير پرس و جو . برچسب مي باشند

   .بازخورد كابر برچسب خورده اند، مي باشند

ي در بخش بعدي با تاكيد بيشتري به اين مطلب خواهيم پرداخت ولي ذكر اين هرچند كه در يادگيري زيرفضا به صورت نيمه نظارت

123در پژوهش ها تحت عنوان نميه نظارتيمطلب در اين بخش ضروري به نظر مي رسد كه اين نوع يادگيري 
يا استنتاج هدايت   

  .از آن نام برده مي شود 124شونده

تصاوير برچسب نخورده بر اساس ارتباطشان با  125شود، رتبه بندي بازيابي تصوير بر اساس محتوي مطرح ميمسئله اي كه در 

با همين ادبيات مطرح گريد و  ]26[براي اولين بار در  مانيفلدبا يادگيري  CBIRمسئله رتبه بندي در    .تصوير پرس و جو مي باشد

  .مي باشد ]36[از آخرين كارهاي انجام شده مربوط به 

. را كه بيان كننده نزديك ترين همسايه ها مي باشد را ايجاد مي كنيمGگراف   ،Μجهت مدل نمودن ساختار هندسي محلي 

, 19, 16, 15[يالها كه در ادامه به توضيح آنها مي پردازيم در اكثر روش ها نظير  استفاده از اين گراف و ماتريس در برگيرنده وزن

. و همسايگانش وصل مي كنيم ixهمسايه نزديكترش را پيدا مي كنيم و يالي بين  ix ،kبراي هر  .نيز آمده است ]21

},...,,{)( 21 k
iiii xxxxN را به  Gماتريس وزن يالهاي گراف . را مجموعه دربرگيرنده اين همسايگي ها در نظر مي گيريم =

  :صورت زير تعريف مي كنيم

)4.5(  


 ∈∈

=
. ,0

)(  )( ,1

otherwise

xNxorxNxif
W ijji

ij  

هر چند با توصيف هاي گفته شده اين . مي باشد مانيفلدبيان كننده ويژگي هاي هندسه محلي داده هاي  Wو ماتريس  Gگراف 

 .داده هاي را آشكار كند 126گراف به تنهايي نمي تواند ساختار جداكنندگي

. بنابراين جهت كشف هر دو ساختار هندسي و جداكنندگي داده ها از دو گراف به شرحي كه در ادامه مي ايد استفاده مي كنيم

127با عنوان گراف داخل كالسي wGگراف 
)(. را ايجاد مي كنيم 128با عنوان گراف بين كالسي bGو گراف    ixl  بيان گر برچسب

                                                                    
123 Semi-supervised learning 
124 transductive inference 
125 ranking 
126 Discriminant structure 
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. به پرس و جوي ما مرتبط است و يا خير ixمي باشد كه عمال با اين برچسب مي گوييم كه آيا  ixاختصاص داده شده به كالس 

)(، مجموعه ixبراي هر  ixN مي تواند به دو زير مجموعه به شرح زير تجزيه گردد:  

1. )( ib xN  كه شامل همسايه هايي ازix  مي باشد كه كه داراي برچسب هاي متمايزي نسبت به برچسبix مي باشند.  

2. )( iw xN شامل مابقي همسايه ها مي باشد. 

  :، ماتريس وزن يال هاي آنها را به شرح زير ايجاد مي كنيمwGو  bGبه ازاي دو گراف 

)4.6(  



 ∈∈

=
otherwise

xNxorxNxif
W ibjjbi

ijb ,0

)(  )( ,1
,

  









∈∈=
. ,0

)(  )(       ,1

,        ,

,

otherwise

xNxorxNxbutunlabeledisxorxif

labelsamethesharexandxif

W iwjjwiji

ji

w ij

γ
  

هنگامي كه دو تصوير داراي برچسب يكساني مي باشند با اطمينان بااليي مي توان گفت كه داراي مفهوم يكساني مي باشند 

  .بايد نسبتا عدد بزرگي باشد γبنابراين مقدار اختصاص داده شده به 

و اين خط مي بايست به . به صورت يك خط مي باشد wGو  bGدر ادامه كار مسئله اي كه مي بايست حل شود نگاشت دو گراف 

تا حد ممكن از  bGكه به هم متصل مي باشند، تا حد ممكن به هم نزديك باشند و نقاط  wGگونه اي حاصل شودكه نقاطي از 

Tكنيم كه بردار  فرض. هم دور باشند
myyyy ),...,,( براي رسيدن به نگاشتي مناسب مي بايست دو . چنين نگاشتي باشد =21

  :تابع هدف زير را بهينه نماييم

)4.7(  

∑ −
ij

ijwji Wyy ,
2)(min

  

∑ −
ij

ijbji Wyy ,
2)(max

  
  .اين فرايند يادگيري را نمايش مي دهد 20 شكل

                                                                                                                                                                                                                          
127 Within-class 
128 Between-class 
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گراف داخل ) ب. (نقاطي كه داراي شكل يكساني مي باشند متعلق به يك كالس مي باشند. نقطه وسط داراي پنج همسايگي مي باشد) الف( .20 شكل

گراف بين كالسي نقاط در همسايگي هم كه داراي برچسب ) ج. (كالسي نقاط در همسايگي هم كه داراي برچسب يكساني مي باشند را به هم وصل مي كند

  . ، حاشيه بين كالس هاي متفاوت بيشينه مي گردد MMPبعد از الگوريتم ) د(وتي مي باشند را به هم وصل مي كند هاي متفا

با بهره گيري از عمليات ماتريسي جهت بهينه نمودن دو معادله ارائه شده در باال و استفاده از بردارهاي ويژه ماتريس در نهايت به 

  :رابطه خطي زير مي رسيم

)4.8(  i
T

ii xAyx =→
  

),...,,( 21 daaaA =
  در يادگيري مانيفولدي از تصاوير ايده هاي ديگر .4.6  

هر چند اشياء چند رسانه اي  .مي باشد 129بازيابي بين رسانه اي مبتني بر محتوي مي باشد،  2007سال آغاز آن بحث جديدي كه 

اين به . ]37[گوناگوني مي باشند ولي از نظر مفهومي همبستگي زيادي بين آنها وجود دارد   130نظير تصوير، صوت و متن از انواع

ارائه گرديد، بازيابي بين رسانه اي مبتني بر  MMDبا توضيحي كه براي . اطالق مي شود (MMD) 131مستند چند رسانه ايمفهوم 

به عنوان مثال پرس و جو . رس و جو با نوع نتايج بازيابي شده مي تواند متفاوت باشدمحتوي بدين مفهوم مي باشد كه در آن نوع پ

مي تواند تصوير مربوط به شيء خاصي باشد و نتايجي كه بازيابي مي شود، غير از تصاوير، صوت يا متن هاي مرتبط با آن شيء را 

ابتدا براي هر نوع رسانه يادگيري مانيفلد انجام مي . شود در اين حوزه، يادگيري مانيفولد در دو سطح انجام مي. نيز شامل گردد

جهت بهبود كارايي . ]38[انجام مي شود  MMDپذيرد و در مرحله دوم يادگيري مانيفولد جهت يادگيري وابستگي مفاهيم در 

مطرح مي شوند، در اين حوزه نيز قابل استفاده مي باشند   CBIRرويكرد هايي كه براي بازخورد كوتاه مدت و بلند مدت در  بازيابي،

]37[ .  

ن كاربرد اي. يادگيري نيمه نظارتي با رويكرد استفاده از گراف در تصاوير ويدئويي يكي از موضوعات پژوهشي در اين حوزه مي باشد

توضيح داده شد، روشي بر اساس يادگيري  4.2 در اين رويكرد همان گونه كه در بخش . مي باشد در آناليز مفهومي ويدئوموضوع 

                                                                    
129 Content-based cross-media retrieval 
130 modality 
131 Multimedia document (MMD) 
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اين . مانيفولد استفاده مي شود تا اطالعات تصاويري كه به طور نمونه داراي برچسب مي باشند به ديگر تصاوير نيز منقل گردد

132شيه نويسي ويدئومباحث و كابرد آنها روي ويدئو تحت عنوان حا
  . ]39, 36[مطرح مي گردند  

ارائه گرديده اند، ويژگي هاي سطح پايين به صورت سراسري   CBIRدر اكثر الگوريتم هايي كه براي يادگيري مانيفلد در حوزه 

اسطه ويژگي هايي نظير رنگ و يا بافت، كل انتخاب مي شوند به اين معنا كه يا تصوير به بلوك هايي تقسيم مي شود و يا به و

ي ارائه گرديده است ناحيه هاي تصوير به عنوان ويژگي ها ]40[در روشي كه در . تصوير جهت استخراج ويژگي ها پويش مي شود

  .يادگيري مانيفولد انجام مي شودسطح پايين در نظر گرفته مي شود و بر اساس همين ويژگي ها 

  جمع بندي .4.7

مورد استفاده قرار گرفته  CBIRجدول زير، روش هايي كه با رويكرد يادگيري مانيفولد جهت استخراج ويژگي، در حوزه هاي مختلف 

سعي . باشدهدفي كه براي هر روش آورده شده است، بيان كننده كاربرد خاص مانيفولد در هر پژوهش مي . است را نشان مي دهد

در بخشي . شده است با توصيفي كوتاه از هر روش، مسئله اي كه در آن روش، براي حل مسئله به آن دقت شده است، عنوان گردد

  . ديگر از جدول زير، الگوريتم پايه يادگيري مانيفولد كه در هر پژوهش از آن استفاده مي شود، آورده شده است

  پايهالگوريتم   توصيف روش  هدف  روش  سال

بازخورد كاربر در طول بازيابي مي تواند به عنوان دانشي براي سيستم براي يادگيري   طبقه بندي تصوير  ]41[  2007

  .مانيفولد به كار آيد

LPP  

ساختار مانيفلدي بهتر از ساختار .  تصاوير در مانيفلدي با ابعاد كمتر قرار مي گيرند  بازيابي تصوير  ]42[  2006

  اقليدسي براي نمايش داده ها مي باشد

ImgTanS  

استفاده از بازخورد مرتبط كاربر جهت يافتن مانيفلدي غيرخطي كه در فضاي ديگري   بازيابي تصوير  ]31[  2004

  .نگاشت شده است، استفاده مي شود

Laplacian Eigen Maps 

  LPP  .كاربر جهت يادگيري مانيفولد استفاده مي شوداز بازخورد   بازيابي تصوير  ]43[  2004

 -  .بهره گيري مناسب از بازخورد مرتبط و غير مرتبط كاربر انجام مي پذيرد  بازيابي تصوير  ]35[  2005

بازيابي شكل سه   ]44[  2006

  بعدي

يادگيري مانيفولدي كه ويژگي هاي شكل سه بعدي در آن قرار دارند، و به واسطه آن، 

  .آيدفاصله بين شكل ها در مانيفلد يادگيري شده بدست 

Laplacian Eigen Maps 

  -  .بهره گيري از بازخورد مرتبط جهت يادگيري مانيفولد انجام مي پذيرد  طبقه بندي تصوير  ]45[  2006

. مانيفولد با رويكرد بيشينه نمودن حاشيه محلي بين تصاوير مرتبط و غير مرتبطيادگيري   بازيابي تصوير  ]46[  2008

  .بهره گيري از بازخورد مرتبط و غير مرتبط در اين روش انجام مي شود

LPP  

بازيابي شكل سه   ]47[  2007

  بعدي

فضايي كه هم اكنون شكل سه بعدي در آن قرار دارد مي تواند مانيفلدي غيرخطي باشد كه 

از بازخورد مرتبط كاربر جهت يادگيري مانيفولد . در فضاي ديگري نگاشت گرديده است

  .استفاده مي شود

Laplacian Eigen Maps 

 Diffusion map  .يادگيري ساختار مانيفلد شكل انجام مي شود  طبقه بندي شكل  ]48[  2007

  

حاشيه نويسي   ]49[  

  تصوير

نظارتي با رويكرد يادگيري مانيفولد جهت حاشيه نويسي بر تصاوير فاقد يادگيري نيمه 

  .برچسب، انجام مي شود

-  

   Manifold Rankingبه جاي استفاده از ويژگي هاي سطح پايين تصوير، ويژگي هاي بدست آمده بر اساس ناحيه   رتبه بندي تصاوير  ]40[  2008

                                                                    
132 Video annotation 



56 

 

يادگيري مانيفولد با مدلي كه از تركيب ويژگي هاي . استفاده قرار مي گيرد بندي مورد

  .سطح پايين تصوير و ويژگي هاي ناحيه اي استفاده مي كند، انجام مي پذيرد

روشي جديد براي گرفتن بازخورد از كاربر، سازگار با رفتارهاي انساني ارائه مي شود و   رتبه بندي تصاوير  ]50[  2007

  .يادگيري مانيفولد انجام شده و داده ها به واسطه مانيفولد يادگرفته شده مرتب مي شوند

Manifold Ranking   

در يادگيري مانيفولد از بازخورد . با توجه به مانيفولد يادگيري شده، داده ها مرتب مي شوند  رتبه بندي تصاوير  ]26[  2004

  . ارائه شده توسط كاربر استفاده مي شود

Manifold Ranking   

استخراج و انتخاب   ]51[  2007

  ويژگي در ويدئو

از ويژگي هاي سطح پايي در ويدئو، با توجه به موداليتي هاي مختلف ويژگي ها، گراف هاي 

مختلف ايجاد مي شود، سپس تلفيق گراف ها در يك گراف واحد انجام مي شود و سپس 

  .بر فريم هاي فاقد برچسب، انجام مي پذيرديادگيري مانيفلد جهت برچسب گزاري 

Manifold Ranking   

حاشيه نويسي   ]52[  2007

  تصوير

پايين جهت استفاده از ويژگي هاي مربوط به ناحيه به جاي استفاده از ويژگي هاي سطح 

  يادگيري مانيفولد

Manifold Ranking   

حاشيه نويسي   ]53[  2006

  تصوير

هم تلفيق شده و جهت يادگيري مانيفولد مورد استفاده اطالعات ديداري و متني تصوير با 

  .قرار مي گيرند

Manifold Ranking   

جهت يادگيري مانيفولد به جاي استفاده ا زويژگي هاي كل تصوير، ويژگي هاي هر بالك   بازيابي تصوير  ]54[  2007

تصويري به صورت مجزا استخراج مي شود و در نهايت امتياز نسبت داده شده به هر تصوير، 

  . تلفيق امتيازات نسبت داده شده به بالك هاي تصوير مي باشد

Manifold Ranking   

حاشيه نويسي   ]36[  2009

  ويدئو

  -  فريم هاي فاقد برچسبيادگيري مانيفولد به جهت برچسب دارد كردن 

   Manifold Ranking  . يادگيري مانيفولد با تاكيد بر تصاوير مطمئن و تضعيف تصاوير غير مرتبط و يا نويزي  بازيابي تصوير  ]55[  2008

   Manifold Ranking  يادگيري مانيفولد جهت رتبه بندي تصاوير با ارتباط بيشتر  بازيابي تصوير  ]56[  2008

 CBIRروش هاي مختلف يادگيري مانيفولد در . 2 جدول

كه از هر كدام از روش هاي پايه يادگيري مانيفولد استفاده مي كنند، آورده  CBIRدر جدول زير، روش هاي يادگيري مانيفولد در 

  .شده است

 CBIRروش هاي   الگوريتم پايه

LPP ]21[  ]41[   و]46[و  ]43[  

ImgTanS ]11[  ]42[  

 Laplacian Eigen Maps]19[ ]31[  و]47[و  ]44[  

Diffusion map ]57[ 

  

]48[  

Manifold Ranking ]28 ,29[  ]40[  و]55[و  ]36[و  ]54[و  ]53[و  ]52[و  ]51[و  ]26[و  ]50[ 

  ]56[و 

  CBIRاستفاده از آنها در كاربرد الگوريتم هاي پايه يادگيري مانيفولد و .  3 جدول
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  و كارهاي پيش رو جمع بندي .5

، يادگيري مانيفولد در بازيابي 3 دراين پژوهش پس از ارائه الگوريتم هاي پايه استخراج ويژگي با رويكرد يادگيري مانيفولد در فصل 

در حوزه بازيابي تصوير مبتني بر محتوي، گرفتن بازخورد از كابر و دخالت آن در يادگيري . تصوير مبتني بر محتوي ارائه گرديد

  .مانيفولد، نقطه شروع يادگيري مانيفولد مي باشد

يكي اينكه . در حوزه بازيابي تصوير بر اساس محتوي راه حل هايي كه ارائه مي گردند در صدد حل دو مسئله اصلي مي باشند

الگوريتم هايي كه  ،جهت حل مسئله اول  .تصوير بپردازيم 133چگونه در مورد شباهت قضاوت كنيم و ديگر اين كه چگونه به بيان

به جاي فاصله اقليدسي استفاده مي كنند و فاصله بين دو   134ده مي كنند از كوتاه ترين فاصلهدر بازيابي از مانيفلد تصويري استفا

در جهت حل مسئله دوم با توجه به بازخوردي كه كاربر در ارتباط با سيستم دارد، با توجه . تصوير را بدين طريق به دست مي آورند

ي شود و بر اساس فضاي مفهوم يادگرفته شده با استفاده از تخمين، به تصاوير موجود در پايگاه داده فضاي مفهومي يادگرفته م

  . تصوير جديدي كه به عنوان پرس و جو داده مي شود به فضاي مفهوم برده مي شود

رسيدن به فضايي است كه در آن فاصله بردار ويژگي ها از هم هنگام يادگيري فضاي مفهوم، هدف كاهش بعد نمي باشد بلكه هدف 

هر چند به واسطه نتايجي كه در مقاالتي كه در اين . ي كه بواسطه ادراك انساني حاصل مي شود هم خواني داشته باشدبا فاصله ا

  .حوزه منتشر شده اند رسيدن به چنين ساختارهاي مانيفلدي اثبات شده نمي باشد

راي بازيابي تصوير بر اساس محتوي ارائه در نگاشت هايي كه در الگوريتم هاي پايه مانيفلد و همچنين الگوريتم هاي ارائه شده ب

شده است، فرض محققين بر اين بوده است كه تناظر يك به يكي بين فضاي ويژگي سطح پايين و فضاي مفهوم وجود دارد ولي به 

يعني دو  .كه به جاي اين ارتباط يك به يك ، ارتباطي يك به چند وجود داشته باشدهر حال اين امكان مي تواند وجود داشته باشد 

  . ]31[تصويري كه با حس اوليه از هم متفاوت هستند مي تواند در فضاي مفهوم تبديل به يك نقطه شوند 

گرافي ايجاد مي شود كه  ،ن ارتباط معنايي تصاوير با يكديگردر كارهايي كه تا كنون در اين حوزه انجام پذيرفته اند براي يافت

دليلي وجود ندارد كه  ]46[بر اساس ايده مطرح شده در . شالوده اوليه در ايجاد آن نزديك ترين همسايه هاي هر تصوير مي باشد

براي مثال مي توان براي جستجوي تصاوير وب ، . تنها راه ايجاد گراف همبستگي استفاده از نزديك ترين همسايه ها باشد

  .بين اشياء در محيط وب مي تواند ابزار مناسبي جهت ساخت اين گراف باشد 135ارتباطات

داده هاي تصويري معموال كم و مربوط به دامنه خاصي مي شود كه به طور  ،كارهاي تحقيقاتي كه در اين حوزه انجام مي شود

مربوط به تصاوير حوزه وب مي شود كه مي تواند حجم  ،دامنه چالش برانگيز از تصاوير. جود مي باشنددر پايگاه تصوير مو 136ايستا

بر اساس نتيجه . انجام مي شود را جمع آوري نمايد بازخوردهاي ارائه شده توسط كاربران كه با كليك بر روي تصاويرانبوهي از 

  .دها مي توانند به عنوان داده هاي آموزشي مورد استفاده قرار گيرنداين بازخور ]46[صورت پذيرفته در 

                                                                    
133 representation 
134 Geodesic distance 
135 hyperlink 
136 static 
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  :حوزه زير دنبال نمودهفت در جمع بندي ايكه در ادامه مي آيد مي توان پژوهش در زمينه يادگيري مانيفولد را در 

ت كه در آن فاصله در يادگيري مانيفولد و در كاربردهايي نظير بازيابي تصوير مبتني بر محتوي، رسيدن به فضايي اس .1

بردار ويژگي ها از هم با فاصله اي كه بواسطه ادراك انساني حاصل مي شود هم خواني داشته باشد، بحث اثبات شده اي 

تئوري رسيدن به چنين همخواني اي مي تواند به عنوان موضوع پژوهشي لذا انجام پژوهش در زمينه . ]31[نمي باشد 

  .ارائه گردد

 

فرض محققين در الگوريتم هاي نگاشت پايه بر اين بوده است كه كه تناظر يك به يكي بين فضاي ويژگي سطح پايين و  .2

يك به يك ، ارتباطي يك به چند اين امكان مي تواند وجود داشته باشد كه به جاي اين ارتباط . فضاي مفهوم وجود دارد

يعني دو تصويري كه با حس اوليه از هم متفاوت هستند مي تواند در فضاي مفهوم تبديل به يك نقطه . وجود داشته باشد

 . فتن چنين فرضي مي توان به ارائه الگوريتم در اين حوزه پرداختلذا با در نظر گر.  ]31[شوند 

 

دليلي وجود ندارد كه تنها راه ايجاد گراف همبستگي استفاده از نزديك ترين همسايه  ]46[بر اساس ايده مطرح شده در  .3

 .اوير كه در محيط وب وجود دارد براي ساخت گراف استفاده نمودلذا مي توان از ارتباطات بين اشياء و تص. ها باشد

 

از بازخوردهاي  صاوير حوزه وب مي شود كه مي توانمربوط به تبخش عمده اي از تصاوير در بازيابي مبتني بر محتوي  .4

. ا شبيه سازي نمودانجام مي شود، فرايند گرفتن بازخورد از كاربر ر ارائه شده توسط كاربران كه با كليك بر روي تصاوير

 .]46[بنابراين اين بازخوردها مي توانند به عنوان داده هاي آموزشي مورد استفاده قرار گيرند

 

به آن اشاره گرديد مي تواند به عنوان كاربردي جديد  4.6 كه در بخش ، (MMD)بازيابي بين رسانه اي مبتني بر محتوي  .5

 .رائه الگوريتمي در اين حوزه پرداختادر حوزه يادگيري مانيفولد مورد اشاره قرار گيرد و جهت ادامه پژوهش به 

 

كامال مشهود  4 و  3 نيفولد مي باشد و اين موضوع با مطالعه الگوريتم هاي فصل پايه مباحث يادگيري ما ،استفاده از گراف .6

. دارد ]58[137آورده شده است، يادگيري مانيفلد ارتباط نزديكي با تئوري گراف طيفي ]36[مي باشد لذا همانگونه كه در 

لذا مطالعه تئوري در اين حوزه و استفاده از نتايج در الگوريتم هاي ارائه شده مي تواند ديگر حوزه پژوهش در اين زمينه 

  .باشد

 

الگوريتم  .مانيفلد در حوزه يادگيري ماشين مورد توجه قرار گرفته استدر سال هاي اخير روش هاي يادگيري بر اساس  .7

با ارائه  در اين زمينهمي توان  .]59[هايي كه در اين حوزه ارائه مي شوند داراي پشتيباني تئوري صريحي نمي باشند 

 .ار پژوهش را دنبال نمودكبا تئوري پشتيبان آن، براي الگوريتم هاي موجود و يا با ارائه الگوريتمي پيشنهادي  تئوري

                                                                    
137 Spectral graph theory 
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  ضمائم

  مجموعه محدب .1

دو آن درون شيء ، خط مستقيمي كه انتخابي هر جفت از نقاط  كه به ازاي گفته مي شود 138در فضاي اقليدسي به شيءاي محدب

ب محدب نمي .21 شكلالف محدب بوده در حاليكه .21 شكلبه عنوان مثال . قرار گيردنقطه را به هم وصل مي كند درون شيء 

  .باشد

 

  مجموعه محدب و غير محدب . 21 شكل

محدب است چنانچه  Cمجموعه اي از فضاي برداري حقيقي يا مختلط باشد، گفته مي شود كه  Cلذا در هندسه اقليدسي چناچه 

  :باشدرابطه زير برقرار 

)1(  CtyxttCyx ∈+−→∈∀∈∀ )1(]1,0[ ,  

را نيز زير مجموعه اي محدب مي گويند چنانچه ويژگيهاي ذكر شده را دارا ) مجموعه اي از اعداد حقيقي( Rزير مجموعه هاي 

  .باشند

    فضاي تهي يا هسته .2

فضاي . مي باشد Ax=0هستند كه  xمجموعه اي از بردارهاي ، Aمربوط به ماتريس  140فضاي تهييا  139در جبر خطي هسته

  .بعدي مي باشد nاز فضاي اقليدسي  141زيرفضايي خطي  ستون مي باشد، nتهي ماتريسي كه داراي 

�به صورت   142فضاي تهي نگاشت خطي � º�  يعني مجموعه اي از بردارهايي كه به بردار صفر نگاشت مي تعريف مي شود

   .نمايند

                                                                    
138 Convex 
139 kernel 
140 Null space 
141 Linear subspace 
142 Nullspace(kernel) of the linear mapping 
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مجموعه (بيانگر هسته نگاشت مي باشد  143در نظر بگيريم ، فضاي تهي به خوبي نگاشت خطيلذا اگر ماتريس را به عنوان 

  ).بردارهايي كه به صفر نگاشت مي نمايند

 ماتريس هسين .3

ماتريسي مربعي مي باشد كه حاوي مشتقات جزئي مرتبه دوم يك تابع مي باشد كه توصيف  144در رياضيات، ماتريس هسين

توسط رياضي  19اين ماتريس در قرن . زياد مي باشدتابع ذكر شده، متغيرهاي مي باشد كه محلي تابعي  145كننده خميدگي

  .]24[شد  ارائه گرديد و بعدها به نام خودش نام گذاري 146دان آلماني با نام لودويگ اوتو هس

���ماتريسي با مقادير حقيقي , ��, … , وجود داشته باشد در آن  fاگر تمامي مشتقات جزئي درجه دوم . داده شده است ���

��������«به صورت  fصورت ماتريس هسين   U�U�����  تعريف مي شود كه�  ��, ��, … , بيانگر عملگر  �Uو  ���

  .پس ماتريس هسين به صورت زير حاصل مي گردد. امين آرگومان مي باشد iمشتق نسبت به 

)2(  
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 .در برخي از كاربردها دترمينان ماتريس باال تحت عنوان هسين مورد استفاده قرار مي گيرد

  ماتريس الپالس .4

147تئوري گراف، ماتريس الپالسي كه گاهي آن را ماتريس آدميتانسمباحث مرتبط با در 
نيز مي نامند،   148فكيرشيا ماتريس   

اين ماتريس جهت يافتن مشخصه هاي گوناگوني از گراف نظير . مورد استفاده قرار مي گيردگراف  جهت توصيفماتريسي است كه 

  .مورد استفاده قرار مي گيرد 149درخت پوشا

�داده شده است در اين صورت ماتريس الپالسي آن ) 150بدون حلقه يا لبه هاي چندگانه(راس  nبا  Gگراف  ¼ �½�,���o�  به

  .صورت زير مي باشد

                                                                    
143 precisely 
144 Hessian Matrix 
145 curvature 
146 Ludwig Otto Hesse 
147 admittance 
148 Kirchhoff 
149 Spanning tree 
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  .همچنين ماتريس الپالس نرمال شده نيز به صورت زير تعريف مي شود

)4(  ½�

  .در شكل زير مثالي از گراف برچسب دار و ماتريس الپالس آن آورده شده است

 

 گراف و ماتريس الپالس متناظر با آن .22 شكل

 هم اندازگي .5

قابل بيان مي  153و هم اندازگي مسيري 152از دو منظر قابل بيان مي باشد كه به صورت هم اندزگي سراسري 151واژه هم اندازگي

ولي به صورت عمومي به صورت صريح به اين دو نوع اشاره نمي شود و از محتواي مطلب، گونه هم اندازگي قابل استنتاج  .باشند

  . مي باشد

:�نگاشت . بيان مي شوند ¿&و  ¾&كه متريك هاي آنها به صورت  مي باشند 154دو فضاي متريك Yو  Xفرض كنيد كه  � � �  

,�گفته مي شود كه فاصله را حفظ مي كند چنانچه براي هر دو نقطه  3 k ,�����D&رابطه  � ��3��  &'��,   . برقرار باشد �3

.وجود داشته باشد Yبه  Xي اي از هستند چنانچه هم اندازگ 155گفته مي شود كه هم اندازه Yو  Xدو فضاي متريك 

                                                                                                                                                                                                                          
150 Multiple edges 
151 Isometry 
152 global 
153 path 
154 Metric space 
155 isometric 
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