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Abstract- In this paper, we consider the issue of automatic and unsupervised class-manifold selection in a multiview multi-manifold space. General multi-manifold learning methods achieve multiple independent manifolds,
so it is challenging for them to adjust the intra-class local manifold information and global inter-class
discriminative structure. In this paper, we propose a multi-manifold embedding method, which can explicitly
obtain multi-view multi-manifold structure while considering both intra-class compactness and inter-class
separability without using the class label information. Furthermore, to the generalization of embedding to novel
points, known as the out-of-sample extension problem in multi-view multi-manifold learning, we propose a
supervised method for building a regularized map that provides an out-of-sample extension for general multiview multi-manifold learning studied in the context of classification. Experimental results on face and object
images demonstrate the potential of the proposed method for the classification of multi-view multi-manifold data
sets and the proposed out-of-sample extension algorithm for the classification of manifold-modeled data sets.
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چکیده -در این مقاله ،به مسئلهی انتخاب خودکار و بدون ناظر منیفولد طبقه در فضای مالتیمنیفولد چندمنظری میپردازیم .مسئلهی
طبقهبندی تصاویر چندمنظری برای یافتن منیفولد طبقه را میتوان بهعنوان مسئلهی یادگیری چندین منیفولد با تعدادی اشتراک بین
منیفولدها در نظر گرفت .در حالت کلی مسئلهی یادگیری مالتیمنیفولد با چندین زیر فضای مستقل کار میکند ،بنابراین ایجاد تعادل
میان اطالعات درون منیفولد طبقه و ساختار متمایزکنندهی بین طبقهها مشکل است .در این مقاله ،روشی پیشنهاد میدهیم که بدون
استفاده از اطالعات برچسب نقاط داده با توجه به فشردگی درون طبقهای و تفکیکپذیری برون طبقهای ،ساختار مالتیمنیفولد
چندمنظری را بهدست میآورد .بهعالوه ،برای تعمیم تعبیه برای نقاط جدید که بهعنوان مشکل «خارج از نمونه» شناخته میشود ،نگاشت
صریح و تنظیمشدهی باناظر برای کاهش بعد غیرخطی ارائه کردیم که «توسعه خارج از نمونه» را برای یادگیری مالتیمنیفولد چندمنظری
در زمینهی طبقهبندی انجام میدهد .نتایج آزمایشها در دو دستهی مدلسازی خودکار و بدون ناظر ساختار گراف مالتیمنیفولد
چندمنظری و نرخ بازشناسی بر روی چندین مجموعه دادهی چندمنظری برتری روش پیشنهادی را نسبت به دیگر روشهای گزارششده
در مطالعات اخیر نشان میدهد.
واژههای کلیدی :یادگیری مالتیمنیفولد چندمنظری ،کاهش بعد غیر خطی ،توسعهی خارج از نمونه ،طبقهبندی تصاویر چندمنظری.

محلی ،یک گراف همسایگی 4ایجاد میکنند .واضح است اگر گراف
نتواند بهطور صحیح ساختار را توصیف کند ،نتیجه نهایی با نتیجهی
صحیح تفاوت قابلتوجهی خواهد داشت .تعیین ساختار منیفولد بر
مبنای روابط همسایگی اشیا ،منجر به مسائل چالشبرانگیز در
یادگیری میشود .یکی از این مسائل مهم ،یادگیری مالتیمنیفولد
است که به خاطر محدودیت کلی روشهای یادگیری منیفولد برای
تعبیهی دادههایی که بر روی چندین منیفولد قرار دارند ،ایجاد
میشود .این مسئله از فرض اصلی روشهای یادگیری منیفولد
حاصل میشود که بیان میکند داده با چندین طبقه بر روی یک

 -1مقدمه
طی سالهای اخیر ،یادگیری منیفولد 8بهصورت گسترده در حوزهی
یادگیری ماشین و بینایی کامپیوتر مورد مطالعه قرار گرفته است.
بسیاری از دادهها در برنامههای کاربردی دنیای واقعی 1مانند
چهرهها ،ارقام دستنوشته و دادههای مربوط به راه رفتن افراد
میتوانند بر روی منیفولد غیرخطی تعبیهشده 9درون فضای با ابعاد
باالتر قرار گیرند .تعبیهی منیفولد با بعد کم را میتوان با کمک
ساختار هندسی محلی منیفولد کشف کرد .اکثر الگوریتمهای
یادگیری منیفولد موجود ،بهعنوان پیشپردازش برای تعیین ساختار
8
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این هدف ،با فرض اینکه نقاط داده نزدیک بههم در فضای با ابعاد
باال ،در فضای کم بعد نیز باید در کنار هم قرار بگیرند ،انجام میشود.
اینکه تنها معیار برای تعیین نگاشت حفظکنندهی ساختار در
روشهای یادگیری منیفولد معمول ،حفظ نقاط نزدیک بههم است،
یک اشکال مهم ایجاد میکند .در این حالت هر دو نقطه که بردار
ویژگی مشابه دارند ،یعنی فاصله بین آنها کوچک است ،حتی اگر
متعلق به دو طبقه مختلف باشند ،باز هم بهعنوان نقاط نزدیک در
نظر گرفته میشوند؛ بهعبارتدیگر این تفکر ،معنای هندسی ساختار
مالتیمنیفولد را حذف میکند .برای مقابله با این مشکل،
الگوریتمهای انتخاب همسایگی باناظر مانند ،]7[ S-Isomap
 ]3[ SNG ،]8[ S-LEو  ]88[ S-LLEاز اطالعات برچسب طبقه
برای هدایت نگاشت دادهی اصلی در فضای تعبیهشده استفاده
کردند .بیشتر روشهای یادگیری مالتیمنیفولد مانند
SH-NGC ،]8[ MSGE ،]81[ MM-LLE ،]88[ M-Isomap
[ ]89و فرآیند پیشنهادشده در [ ]84از فرم با ناظر انتخاب
همسایگی استفاده میکنند .سؤال مهم این است« :در فقدان دانش
پیشین ،چگونه باید همسایگان همطبقه را بهدست آوریم؟» در این
مقاله ،رابطهی میان اشیا را بدون استفاده از اطالعات پیشین
برچسبهای طبقه کشف میکنیم .هدف در این مقاله حفظ فاصله
پیمایشی 88میان اشیا در فرآیند انتخاب همسایگان است .بدون ناظر
بودن روش پیشنهادی اهمیت زیادی در وظیفهی انتخاب همسایگان
دارد.

منیفولد قرار میگیرد؛ اما در برنامههای کاربردی دنیای واقعی،
دادههای هر طبقه بر روی یک منیفولد مستقل قرار دارد .یادگیری
مالتیمنیفولد هنگامیکه اشتراکهایی میان منیفولدها وجود دارد
پیچیدهتر میشود ،مثل وظیفهی بازشناسی تصاویر چندمنظری5
[ .]8بهطورکلی ،یادگیری چندمنظری یکی از مسائل یادگیری
ماشین است که در آن داده توسط چندین مجموعه ویژگی مجزا
نمایش داده میشود [ .]9 ,1در این مقاله ،به نمایشهای ناهمگون
از یک شیء تمرکز نشده؛ بلکه ،به چگونگی استفاده از اطالعات
متمایزکننده برای بهبود بازشناسی تصاویر چندمنظری میپردازیم
که نمایشهای همگن از یک شیء با زوایای دید مختلف وجود دارد.
در یادگیری چندمنظری که مشکالت مربوط به وجود تصاویر
متفاوت از یک شیء در زوایای دید متفاوت است ،یک طبقه 1از
تصاویر معموال شامل تصاویر با زوایای دید مختلف است که ممکن
است شباهت کمی داشته باشند .از طرف دیگر ،تصاویری در
طبقههای دیگر با همان زاویه دید میتوانند بسیار شبیه باشند؛
بنابراین ،روشهای یادگیری مبتنی بر گراف تحت تأثیر مشکل
ناسازگاری 7طبقهها قرار میگیرند.
یادگیری چندمنظری یکی از موضوعات مهم برای کاربردهایی مثل
بازشناسی چهره 8و تشخیص عمل 3است .بهعنوان مثال در بازشناسی
چهره ،همانطور که در شکل  8نشان داده شده است ،فاصله بین دو
چهره از روبهروی دو فرد مختلف کمتر از فاصلهی بین تصویر از
روبهرو و تصویر از پهلوی یک فرد است .توانایی انطباق چندین زاویه
دید از یک شیء 88برای یادگیری چندمنظری ضروری است .در
یادگیری چندمنظری ،انتخاب همسایههای صحیح به ایجاد یک
گراف همسایگی قابل اعتماد منجر میشود.

در این مقاله ،روشی بدون ناظر برای کشف خودکار منیفولد هر شیء
در بازشناسی مالتیمنیفولد چندمنظری پیشنهاد میدهیم .در روش
پیشنهادی تصاویر مربوط به هر شیء را بهعنوان یک منیفولد-طبقه
نسبتا مستقل تعریف میکنیم .راهکار پیشنهادی ،برخالف روشهای
یادگیری مالتیمنیفولد معمول ،مالتیمنیفولد را با وجود اشتراکاتی
میان منیفولدها در یک چارچوب کاری تعبیه گراف بدون ناظر یاد
میگیرد .برای تعبیه گراف داده چندمنظری ،روشی برای ساخت
گراف مطلوب است که هم ساختار مالتیمنیفولد چندمنظری و هم
اطالعات متمایزکننده را منعکس کند؛ بنابراین ،ما روشی جدید و
بدون ناظر طراحی کردیم که نهتنها بهطور صریح ساختار منیفولد
طبقه چندمنظری را حفظ کند ،بلکه میتواند بین منیفولد محلی
درون طبقهای و اطالعات متمایزکننده برون طبقهای ،بدون استفاده
از اطالعات برچسب طبقه ،تعادل برقرار کند.

تفاوت اصلی میان الگوریتمهای یادگیری منیفولد معمول مانند
] ]7[ LLE ،Isomap [8و  ]5[ LEو سایر روشهای کاهش بعد
غیرخطی مانند  ]4[ Kernel PCAو  ،]5[ SPCAویژگی
حفظکنندگی ساختار در نگاشت الگوریتمهای یادگیری منیفولد
است.

(الف)

(ب)

(ج)

شکل  : 1سه تصویر انتخاب شده از پایگاه داده چهره CAS-
 .]6[ PEALالف) تصویر از رو به روی یک فرد که از او خواسته

اکثر روشهای یادگیری منیفولد تنها براساس دادههای آموزشی
موجود ،تعبیه منیفولدها را محاسبه میکنند .در روشهای یادگیری
منیفولد تابع نگاشت ویژگی غیرخطی صریحی 81برای انتقال
ویژگیها از فضای اصلی به فضای با ابعاد کمتر تعیین نمیشود .این

شده به پایین نگاه کند .ب) و ج) تصویر از روبهرو و از پهلوی فرد
دیگر .اگر فاصلهی اقلیدسی بین تصاویر را اندازهگیری کنیم ،تصویر
(الف) و (ب) شبیهتر از (ب) و (ج) است.
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مالتیمنیفولد استفاده شد .در روشها بررسی شده به رابطهی میان
منظرهای مشابه در طبقههای مختلف اشارهای نشد .در جدول 8به
بررسی رویکرد مسئله و ضعف هر روش میپردازیم.

انتقال باید با استفاده از روشهای درونیابی غیرخطی مثل شبکه
رگرسیون تعمیم یافته 89یاد گرفته شود .درحالیکه تعمیم تعبیه
برای دادهی جدید خارج از داده آموزشی که به آن مشکل
توسعه«خارج از نمونه »84گفته میشود ،در کاربردهای بازشناسی
مهم است.

 MSGEقطعههای منیفولد-مودال ) (MMFرا برای هر طبقه تعریف
میکند .با در نظر گرفتن رابطهی میان منیفولد-مودال و منیفولد-
طبقه ،ساختار گراف را برای مسئلهی طبقهبندی تصویر چندمنظری
تعیین میکند .در ساخت گراف همسایگی MSGEسه مرحلهی
اصلی وجود دارد .8 .اتصال رئوس درون MMFها با استفاده از روش
 .1 .k-NNاتصال زوج MMFهای درون یک طبقه برای ایجاد گراف
متصل با محدودیت نزدیکترین رئوس همسایه در زوج MMFهای
مختلف .9 .اتصال نزدیکترین رئوس همسایه از طبقههای مختلف و
مودالیتی مشابه تا زمانی که اتصالی بین هر زوج  MMFمشابه بین
طبقههای مختلف ایجاد شود .معیار ( )8به فشردگی درون ساختار
 MMFکمک میکند و ویژگیهای محلی منیفولد را حفظ میکند.
معیار ( )1به حفظ همنوع بودن بین MMFها کمک میکند و هر
طبقه را فشرده کند .معیار ( )9به تفکیک ساختار هندسی
منیفولدهای مودال و بهدست آوردن زیر فضای افتراقیتر کمک
میکند. .

هدف در روش پیشنهادی ،طبقهبندی بدون ناظر تصاویر چندمنظری
در منیفولدهای مستقل و سپس حل مسئلهی بازشناسی آنها است.
در روش پیشنهادی برای ایجاد گراف همسایگی هر طبقه ،تصاویر از
منظرهای مختلف مربوط یک شیء را به مکانهای نزدیک هم و
تصاویر اشیا دیگر را به مکانهای دور از آن نگاشت میدهیم .سپس
به هر منیفولد -طبقهی شناسایی شده ،شماره برچسب
منحصربهفردی اختصاص میدهیم .بنابراین در مرحلهی بازشناسی
می توان به صورت باناظر عمل کرد .برای بازشناسی تصویر آزمون،
یک نگاشت کاهش بعد غیرخطی باناظر و تنظیمشده 85صریح از
دادههای در فضای با ابعاد باال به دادههای در فضای کم بعد ارائه
میدهیم .در اینجا ،نوآوریهای مقاله را فهرستوار بیان میکنیم:


ایجاد بدون ناظر گراف همسایگی مالتیمنیفولد

چندمنظری


هدف اصلی در روشهای یادگیری منیفولد کشف ساختار تعبیه
منیفولدها با ابعاد کمتر از نقاط دادهی با ابعاد باال است ،بهطوریکه
روابط میان نقاط داده حفظ شود .معموال چنین تعبیههایی برای
مصورسازی استفاده میشود .این روشها ،تابع نگاشت صریحی بین
فضای با ابعاد باال و فضای با ابعاد پایین ،که به آن توسعه «خارج از
نمونه» گفته میشود ،فراهم نمیکنند .بنابراین تحقیقاتی برای یافتن
روشهایی بهمنظور توسعه یادگیری منیفولد برای مدیریت نمونه
جدید آغاز شده است .برخی از محققان مشکل توسعه «خارج از
نمونه» را بهعنوان یک مشکل رگرسیون غیرخطی خالص در نظر
گرفتند که مورد توجه محققان قرار نگرفت .بنجیو و همکاران []83
از روشی مبتنی بر نمونهبرداری  Nystromبرای نقطه دلخواه استفاده
کرد .ونگا و ژائو [ ]18از شبکه رگرسیون تعمیمیافته برای یادگیری
نگاشت استفاده کرد .یانگ و همکاران [ ]18از شبکههای عصبی پس
انتشار ( )BPاستفاده شد .این روشها با پیدا کردن همسایههای
نزدیک در مجموعه داده اصلی و درونیابی مختصات تعبیهشده ،به
محاسبهی مختصات تعبیهی نقاط جدید میپردازند]11[ DSPP .
نگاشتی غیرخطی و صریح برای برونیابی نمونههای خارج از داده
فراهم میکند DSPP .با استفاده از رابطهی کلی رگرسیون
تنظیمشده تالش میکند تا نمایش کاهش بعد ساختهشده با نقاط
و برچسبهای شناختهشده داده را حفظ کند و درعینحال
پیچیدگی fرا در فضای محیطی و نیز همواری fرا در حفظ نمایش

ارائه نگاشت صریح و تنظیمشدهی باناظر برای کاهش بعد

غیرخطی
ادامهی مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده است .در بخش 1
کارهای پیشین موردبررسی قرار خواهد گرفت .در بخش سوم روش
پیشنهادی با جزئیات بیان میشود .در بخش چهارم نتایج عملی در
رابطه با روش پیشنهادی و نیز مقایسه آنها با روشهای پیشین
مورد بحث قرار میگیرد و در بخش نهایی به نتیجهگیری پرداخته
شده است.
 -2کارهای پیشین
تحت فرض مالتیمنیفولد چندمنظری ،ضروری است که ساختار
مالتیمنیفولد را با اشتراکات ممکن آن در یک گراف مناسب ترکیب
کنیم ،بهطوریکه نقاط دادهی غیر همطبقه با منظرهای مشابه تا
حد امکان از هم دور شوند و نقاط دادهی همطبقه با منظرهای
متفاوت تا حد امکان بههم نزدیک شوند.
برخی روشهای تعبیه گراف مثل ،]81[ LFDA ،]85[ LDE
 ]88[ CGE ،]87[ LSDAو  ]8[ MSGEبرای یادگیری زیر
فضاهای متمایزکننده پیشنهادشدهاند .در  M-Isomapو MM-LLE
از اطالعان متمایزکنندهی برچسب طبقه برای یادگیری
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دید مختلف باشد؛ بنابراین ،برخی از منیفولدهای افراد ممکن است
ادغام شوند یا نزدیک به یکدیگر باشند که منجر به مخلوط شدن
همسایگان از منیفولدهای مختلف میشود.

داده تنک در نظر بگیرد ]19[ Reg-S3DR .روش کاهش بعد خطی
و نیمه نظارتی را با استفاده از اطالعات طبقه و برای ساخت نگاشت
صریح کاهش بعد پیشنهاد میدهد Reg-S3DR .مشابه روش DSPP
 ،از مدل رگرسیون تنظیمشده استفاده میکند .برای اینکه جمالت
تنظیمکننده متمایزکنندهتر باشند ،تنظیمکننده با استفاده از
ساختار هندسی داده منیفولد و نیز اطالعات برچسب تعریف شد.

ما چندین مجموعه از تصاویر اشیا مختلف داریم که هر مجموعه از
تصاویر روی یک منیفولد غیرخطی قرار میگیرد .ما قصد داریم یک
نمایش تعبیهشدهی مفید از این دادهها را بیابیم .در یادگیری
مالتیمنیفولد چندمنظری ،ما انتظار داریم یک توصیف کلی از
منیفولد هر طبقه بیابیم .براساس اصل کلیدی در یادگیری منیفولد،
هر نقطه روی منیفولد میتواند توسط ترکیب خطی همسایگان
همطبقهاش تقریب زده شود .متأسفانه ،مجموعه

 -3روش پیشنهادی
در ای ن بخش ،ما به رویکرد انتخاب کارای منیفولد متناظر با هر
طبقه میپردازیم .برای کشف منیفولد هر طبقه ما به انتخاب
یکنواخت همسایگان همطبقه از تمام زوایای دید موجود میپردازیم.
ما ابتدا به بیان مسئلهی طبقهبندی بدون ناظر مالتیمنیفولد
چندمنظری میپردازیم .پس از کشف هر منیفولد طبقه ،برچسب
منحصربهفردی به آن اختصاص میدهیم .سپس روش تنظیمشده و
با ناظر پیشنهادی را برای نگاشت صریح تصاویر در فضای با ابعاد باال
به نمایش کم بعد ارائه میدهیم.

همسایگان ایدهآل ناشناخته است و اگر ما چندین منیفولد که دارای
اشتراک هستند در اختیار داشته باشیم ،انتخاب یک همسایگی
مناسب کار آسانی نیست .سه موضوع مهم در انتخاب همسایگان
همطبقه برای یادگیری مالتیمنیفولد چندمنظری وجود دارد.
اول ،انتخاب همسایگان بدون ناظر که در اکثر روشهای یادگیری
منیفولد بررسی شده است مثل  LLEو  Isomapمشکالتی را در
برخورد با دادههای با چندین طبقه نشان میدهند .روشهای
یادگیری منیفولد باناظر پیشنهادشده ،بر مشکالت روشهای
یادگیری منیفولد بدون ناظر موجود غلبه میکنند .بااینحال،
برچسبگذاری وظیفهای مشکل و هزینهبر است .ما دادههای بدون
برچسب زیادی از طبقههای مختلف و زوایای دید متفاوت داریم.
روشهای مالتیمنیفولد که هستهی آنها معموال یک روش یادگیری
منیفولد باناظر است ،قادر به کار با این دادهها نیستند .در رویکرد ما
برای حل این محدودیت ،یافتن همسایگان معنایی پیشنهاد شد.
برای این منظور به ارتباط میان منظرها در تصاویر هر فرد در طول
چرخهی دید تأکید میکنیم.

 -1-3بیان مسئله و ایدهی ما

فرض کنید که  nشیء داریم و هر شیء با  mتصویر از زوایای دید
مختلف نمایش داده شده است .این دادهها دو هدف متفاوت را نشان
میدهند :طبقهی متغیر و زاویههای دید متغیر .تمام تصاویر در هر
طبقه بهعنوان یک منیفولد-طبقه در نظر گرفته میشود .در
برنامههای کاربردی مانند تشخیص چهره ،هدف این است که تعبیه
منیفولد فرد با تغییرات در زاویه دید یادگرفته شود .اگر همهی
تصاویر را در یک مجموعه قرار داده و سعی کنیم آنها را با استفاده
از روش یادگیری مالتیمنیفولد تعبیه کنیم ،قادر نخواهیم بود تعبیه
معناداری را بهدست آوریم؛ زیرا ممکن است فاصله بین دو فرد مجزا
در برخی از زوایای دید کوچکتر از فاصله بین یک فرد در زوایای

جدول  :1بررسی برخی از روشهای پیشین یادگیری مالتیمنیفولد
باناظر/بدون ناظر

رویکرد حل مسئله

ضعف

LDE

بدون ناظر

CGE

بدون ناظر

ساخت گرافهای درون طبقهای و برون طبقهای با
استفاده از k-NN
ترکیب خطی ماتریس وزن محلی و ساخت ماتریس
وزن برای بهدست آوردن مدل زیرفضا

.8
.1
.8

LFDA

بدون ناظر

ایجاد گراف بین طبقهای با اتصال کامل

M-Isomap

باناظر

مبتنی بر ساخت گراف اصلی و گراف جریمه

MM-LLE

باناظر

MSGE

باناظر

استفاده از  SLLEدر مرحلهی ساخت گراف
همسایگی در LLE
مبتنی بر ساخت قطعههای منیفولد-مودال و ایجاد
ارتباط بین قطعهها

عدم توجه به اطالعات متمایز کنندهی سراسری
عدم توجه به رابطهی میان منظرهای مشابه در طبقههای مختلف
ساختار گراف ایجاد شدهاطالعات متمایز کنندهی بین طبقهای را نادیده
میگیرد.
عدم توجه به رابطهی میان منظرهای مشابه در طبقههای مختلف
تعداد اتصاالت بین طبقهای افزایش مییابد ،نمیتواند بهطور کارا ساختار
هندسی محلی را حفظ کند.
عدم توجه به رابطهی میان منظرهای مشابه در طبقههای مختلف
تمرکز به افزایش فواصل محلی میان نقاط درون طبقهای و عدم توجه به
جدایی بین طبقهای
عدم توجه به رابطهی میان منظرهای مشابه در طبقههای مختلف
عدم توجه به رابطهی میان منظرهای مشابه در طبقههای مختلف

.8

استفاده از  k-NNدر ساخت قطعه منیفولد مودال معیار جامعی برای انتخاب
تصاویر هم منظر نیست.

.1
.8
.1
.8

4

.1
.8

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) ............................................................................ (JSCITجلد  ،8شماره  ،4زمستان 8938
میتوان نتیجه گرفت که شکل( 9ه) نسبت به تصویر (الف) کاندید
بهتری برای همسایگی تصویر (ب) است.

دوم ،در حالت کلی گراف همسایگی براساس روابط محلی اشیا
ساخته میشود؛ اما دو شیء که فاصلهی اقلیدسی کوچکی دارند
ممکن است فاصلهی پیمایشی بزرگی داشته باشند .در این حالت
اگر دو شیء را بر اساس فاصلهی اقلیدسی کوتاه میان آنها به هم
متصل کنیم ،ممکن است توپولوژی سراسری میان نقاط را از دست
بدهیم .این وضعیت معموال هنگامی رخ میدهد که نقاط روی
منیفولد پیچدار قرار دارند .این وضعیت در شکل  1نشان داده شد.
شکل  1نشان میدهد که تفاوت زیادی بین فاصلهی پیمایشی و
فاصله اقلیدسی برای ساخت گراف همسایگی برای دادهی روی
منیفولد وجود دارد.
b

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)

شکل  : 3چهار نمونه از مجموعه دادهی ]6[ CAS-PEAL

در اینجا ما «قطعه منیفولد-منظر» را بهعنوان بخشی از منیفولد هر
طبقه که دارای منظر مشابه هستند ،تعریف میکنیم .با در نظر
گرفتن رابطهی بین قطعههای منیفولد-منظر ،ساختار گراف مناسب
را برای بازشناسی تصاویر چندمنظری ارائه میدهیم .با بیان
رسمیتر ،ما دو مرحله زیر را برای ساخت گراف متمایزکنندهی
مالتیمنیفولد داریم:

a

أ.

اتصال  kشیء با منظر مشابه درون قطعه منیفولد-منظر

با توجه به خاصیت تعدی در شباهت اشیا.

شکل  : 2بخشی از منیفولد یک بعدی .خط تیرهها فاصلهی
اقلیدسی بین  aو  bرا نشان میدهد .خط پررنگ فاصلهی
پیمایشی بین  aو  bرا نشان میدهد.

ب .اتصال جفت قطعههای منیفولد-منظر درون هر طبقه
بهعنوان گراف متصل با این محدودیت که نزدیکترین جفت رئوس

سوم ،در مجموعه دادههای مالتیمنیفولد چندمنظری ممکن است
اشیا در برخی منظرها ،همسایگان محلی از طبقههای مختلف داشته
باشند .حال سؤالی که مطرح میشود این است :چگونه همسایگان
غیر همطبقه که از منظر مشابهی تصویربرداری شدند را از میان
همسایگان انتخاب شده برای یک شیء حذف کنیم؟ در راهکار ما
برای حل این محدودیت ،رابطهی پنهان میان اشیا روی گرافهای
همسایگی در نظر گرفته شد .ایدهی پیشنهادی ما از این فرض ناشی
میشود که شباهت میان اشیا خاصیت تعدی دارد؛ یعنی ،هنگامیکه
دو شی توسط دنبالهای از اشیا واسط با فواصل کوچک بههم متصل
شدهاند ممکن است بهعنوان اشیا مشابه در نظر گرفته شوند[,89
 .]14برای توضیح بیشتر از شکل 9استفاده میکنیم.

در قطعههای منیفولد-منظری که میانگین فاصله میان عناصر آنها
حداقل است ،بههم متصل شوند.
معیار (أ) کمک میکند فشردگی ساختار هر قطعه منیفولد-منظر و
در نتیجه ویژگیهای ذاتی منیفولد محلی حفظ شود .معیار (ب) به
حفظ همطبقه بودن قطعههای منیفولد-منظر متصل شده و ایجاد
یک طبقه فشرده کمک میکند.
پسازاینکه توانستیم در رفتاری بدون ناظر مجموعه نقاط دادهی هر
طبقه را در فضای مالتیمنیفولد چندمنظری بیابیم ،نیاز است نمونه
دادههایی که در فضای با ابعاد باال قرار دارند را به فضای با ابعاد کمتر
نگاشت دهیم .این نگاشت باید ساختار میان نمونه دادهها را حفظ
کند و نیز امکان تفکیکپذیری را در تعبیه یادگرفته شده افزایش
دهد .اکثر روشهای یادگیری منیفولد ،تعبیه منیفولد را با توجه به
نقاط داده آموزشی اولیه محاسبه میکنند؛ بنابراین تعمیم تعبیه
برای نقاط جدید که بهعنوان مشکل توسعه خارج از نمونه شناخته
میشوند ،در کاربردهای طبقهبندی و بازشناسی مورد توجه قرار
گرفته است .در این مقاله از مدل رگرسیون تنظیمشدهی باناظر برای
حل مسئله توسعه خارج از نمونه بهره بردهایم .شکل  4مراحل کلی
حل مسئله را نشان میدهد.

همانطور که در شکل 9میتوان دید ،شکل( 9الف) و (ب) تصویر
چهرهی دو فرد مختلف را از یک منظر نشان میدهد و شکل ( 9ب)
تا (ه ) چهار تصویر چهره از منظر مختلف یک فرد را نشان میدهد.
اگر فاصلهی بین تصویر (الف) و (ب) ،و فاصلهی بین (ب) و (ه) را
محاسبه کنیم ،میتوان دید که فاصلهی بین (الف) و (ب) کمتر از
(ب) و(ه) است .اما از طرف دیگر ،فاصلهی بین (ب) و (ج) ،و نیز (ج)
و (د) ،و همچنین (د) و (ه) کمتر از فاصلهی (الف) و (ب) است .بر
اساس این واقعیت که شباهت میان اشیا خاصیت تعدی دارد،
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پیمایشی آنها کم نیست؛ بنابراین ما نیاز به تعریف جدیدی برای
محاسبهی فاصلهی میان نقاط داده روی چندین منیفولد داریم .در
تعریف فاصله ی جدید ،بدون استفاده از اطالعات برچسب ،باید
بتوانیم نهتنها همسایگان محلی و همطبقه ،بلکه همسایگان
همطبقهای که در ناحیهی اطراف شیء قرار ندارند را نیز بیابیم .برای
حفظ معنای هندسی میان کل نمونه دادهها توجه به همبستگی
میان تمام نقاط داده پیشنهاد شد .هدف از روش پیشنهادی تمرکز
روی معنای هندسی ساختار منیفولد در ساخت قطعه منیفولد-منظر
در فضای مالتیمنیفولد است .ایدهی اصلی در روش پیشنهادی از
این واقعیت ناشی میشود که دو شی هنگامیکه همسایگان
مشترکی دارند ،ممکن است بهعنوان همسایه شناخته شوند.

یادگیری مالتیمنیفولد دادههای
چندمنظری بدون برچسب

ایجاد بدون ناظر گراف همسایگی
مالتیمنیفولد چندمنظری

ساخت قطعه منیفولد منظر

اتصال قطعههای منیفولد-منظر
برای ایجاد منیفولد طبقه

برچسبگذاری منیفولد طبقه

برای یافتن  kنزدیکترین همسایهی معنایی شیء ،ابتدا
نزدیکترین همسایهی اقلیدسی شیء 𝑖𝑥 را با استفاده از روش k-
 NNانتخاب میکنیم .فهرست همسایگان انتخاب شده با ) 𝑖𝑥(𝑁 و
فاصلهی اقلیدسی تا نمونههای کاندید با ) 𝑖𝑥(𝐷 نشان داده شد و
بهصورت نزولی مرتب شد .برای بهینهسازی همسایگان انتخاب شده،
jامین عضو از ) 𝑖𝑥(𝑁 که با 𝑗𝑖𝑥 نشان داده را انتخاب میکنیم ،که
𝑘 ≤ 𝑗 ≤  .1سپس فاصلهی بین 𝑖𝑥 تا همسایگان 𝑗𝑖𝑥 که با 𝑝𝑗𝑖𝑥
نشان داده شده را محاسبه میکنیم ،یعنی = ) 𝑝𝑗𝑖𝑥 𝐷(𝑥𝑖 :
) 𝑝𝑗𝑖𝑥  .𝐷(𝑥𝑖 : 𝑥𝑖𝑗 ) + 𝐷(𝑥𝑖𝑗 :درصورتیکه یکی از دو شرط زیر
صحیح باشد فهرست همسایگی و فهرست فاصله را بروز رسانی و
بهصورت نزولی مرتب میکنیم.
k

استفاده از مدل کلی رگرسیون
تنظیم شده ارائه نگاشت صریح
و تنظیم شدهی باناظر برای
یادگیری مالتی منیفولد

شکل  : 4مراحل کلی الگوریتم پیشنهادی برای ارائه نگاشت
صریح و تنظیمشدهی باناظر برای یادگیری مالتیمنیفولد دادههای
چندمنظری بدون برچسب

 -2-3ایجاد بدون ناظر گراف همسایگی مالتیمنیفولد
چندمنظری

در این بخش از روش پیشنهادی ،نهتنها قصد داریم نمونههای
همطبقه را بیابیم ،بلکه قصد داریم بر مشکل نمونههای غیر همطبقه
با منظر مشابه نیز غلبه کنیم .جزئیات ساخت منیفولد هر طبقه
بهصورت زیر است.

)8

آیا ) 𝑝𝑗𝑖𝑥  𝐷(𝑥𝑖𝑗 :کوچکتر از -𝛽𝑡ℎنزدیکترین همسایه به

𝑖𝑥 در ) 𝑖𝑥(𝑁 است؟

از k

برای ساخت iامین قطعه منیفولد-منظر با رفتاری بدون ناظر،
نزدیکترین همسایهی شیء استفاده میکنیم .در روش پیشنهادی
بهجای انتخاب همسایگان اقلیدسی شیء از همسایگان معنایی آن
استفاده میکنیم .استفاده از همسایگان اقلیدسی برای ساخت قطعه
منیفولد-منظر دو مشکل را به همراه دارد.

)1

آیا ) 𝑝𝑗𝑖𝑥  𝐷(𝑥𝑖 :کوچکتر از ) 𝑘𝑗𝑖𝑥  𝐷(𝑥𝑖 :است که

k

اندیس دورترین همسایه است؟
اگر حداقل یکی از شروط باال برقرار باشد ،دورترین همسایه در
) 𝑖𝑥(𝑁 حذف و 𝑝𝑗𝑖𝑥 در فهرست قرار میگیرد و فهرست بهصورت
نزولی مرتب خواهد شد .تصاویری که در یک قطعه منیفولد-منظر
قرار گرفتند از ادامهی روند انتخاب قطعههای منیفولد-منظر خارج
میشوند .این کار بهصورت سلسله مراتبی فضای جستجو را کاهش
میدهد و منجر به کاهش زمان جستجو میشود .مقدار 𝛽 وابسته به
مجموعه داده است .هنگامیکه همسایگان همطبقه بهطور محلی در
اطراف تصویر جستجو قرار ندارد ،روش پیشنهادی مزیت خود را
بیشتر نشان میدهد .با تنظیم مقدار 𝛽 میتوان بین فاصلهی
اقلیدسی مستقیم میان نمونهها و فاصلهی پیمایشی با واسطه تعادل
برقرار کنیم .با استفاده از روش پیشنهادی میتوان عالوه بر

اول ،هنگامیکه فاصلهی اقلیدسی بین دو شیء کم است ،همیشه
نمیتوان نتیجه گرفت که فاصلهی پیمایشی بین آنها روی منیفولد
نیز کم است [.]89
دوم ،انتخاب همسایگان تنها از ناحیهی محلی اطراف یک شیء
میتواند معنای هندسی توزیع کلی نقاط داده را نادیده بگیرد .چنین
راهکاری تعبیه دادههایی مثل چهره که روی چندین منیفولد قرار
میگیرند را نادیده میگیرد .هنگامیکه دو منیفولد نزدیک بههم
داریم ،دو شیء غیر همطبقه با منظر مشابه که روی دو منیفولد قرار
دارند ،ممکن است فاصلهی اقلیدسی کمی داشته باشند ،اما فاصلهی
1
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کردن تأثیر هممنظر بودن بر روی شباهت میان تصاویر از طبقههای
مختلف ،از میانگین فاصلهی میان عناصر زوج قطعات منیفولد-منظر
استفاده شد .جزئیات روش پیشنهادی در شکل  1بیان شده است.

جستجوی محلی اطراف تصویر پرسوجو ،میان نمونه دادههایی که
در گراف بهطور مستقیم به تصویر پرسوجو متصل نشدهاند نیز
کاوش کرد.
شکل  5مراحل انتخاب قطعه منیفولد-منظر براساس روش
پیشنهادی را برای یکی از تصاویر در پایگاه دادهی CAS-PEAL
نشان میدهد .شکل (5الف) تصویری است که تصمیم داریم
همسایگان همطبقه و با منظر مشابه آن را بیابیم .نتیجهی انتخاب
-9نزدیکترین همسایه یک فرد نمونه در شکل (5ب) نشان داده
شده است .شکل (5ج) نتیجهی بهینهسازی همسایگان با روش
پیشنهادی را نشان میدهد.

الگوریتم  1اتصال قطعههای منیفولد-منظر برای ایجاد منیفولد طبقه
ورودی :منیفولد-منظر
خروجی  :منیفولدهای طبقه
.1
.2

k =1
برای هر قطعه منیفولد منظر ،میانگین فاصله میان عناصر زوج

قطعات منیفولد منظر محاسبه میشود.
.3

 kاتصال بین قطعه منیفولد-منظر جاری و  kنزدیکترین قطعات

منیفولد-منظر همسایهی متفاوت آن ایجاد میشود.

(الف)

.4
.5

k = k +1
اگر گراف متصل حاصل نشد به شماره  3برو

.6

پایان

شکل  : 6روش پیشنهادی برای ایجاد منیفولد-طبقه

شکل  7نحوهی اتصال قطعات منیفولد منظر را نشان میدهد .شکل
(7الف) تعدادی از قطعه منیفولد-منظر متناظر با دو فرد را نمایش
میدهد .شکل (7ب) اتصال قطعات منیفولد-منظر را با  k=2نشان
میدهد .نکته مهم در روش پیشنهادی این است که حتما بین هر
دو قطعه منیفولد-منظر ،بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،ارتباطی
وجود دارد .به خاطر وجود خاصیت تعدی در شباهت میان
قطعههای منیفولد-منظر ،میانگین فاصله عناصر قطعه منیفولد-
منظر همطبقه مقدار کمتری نسبت به عناصر قطعه منیفولد-
منظرهای غیر همطبقه خواهند داشت؛ بنابراین میتوان منیفولد
طبقه را بدون داشتن اطالعات برچسب طبقه بهدست آورد .پس از
یافتن دو قطعه منیفولد-منظر با کمترین میانگین فاصله میان عناصر
آنها ،نزدیکترین تصاویر آنها را بههم متصل میکنیم .حال
می توان به هر منیفولد طبقه یک شماره اختصاصی نسبت دهیم و
مرحلهی ارائهی نگاشت صریح و تنظیمشده برای کاهش بعد
غیرخطی را بهصورت باناظر انجام دهیم.

(ب)

(ج)
شکل  : 5انتخاب قطعه منیفولد-منظر براساس روش

پیشنهادی .الف) یک نمونه تصویر از مجموعه دادهی CAS-
 .PEALب) انتخاب  3نزدیکترین همسایه با روش  .k-NNج)

بهینهسازی همسایگان انتخاب شده بااستفاده از روش
پیشنهادی

پس از یافتن مجموعه قطعههای منیفولد-منظر بهعنوان واحدهای
مستقل اطالعاتی ،قصد داریم با اتصال قطعات منیفولد-منظر
همطبقه ،منیفولد طبقهی هر شخص که شامل تصاویر یک فرد از
منظرهای مختلف است را بیابیم .یادآوری میکنیم که در فاز اول
روش پیشنهادی اطالعات برچسب در اختیار نیست.
مشکل در اتصال بدون ناظر تصاویر هممنظر این است که تصاویر
هممنظر از طبقههای مختلف شباهت بیشتری نسبت به تصاویر
همطبقه با منظرهای مختلف دارند[ .]8اگرچه فاصلهی میان تصاویر
هممنظر از طبقههای مختلف کم است اما فاصلهی میان تصاویر از
طبقات مختلف با منظرهای غیرمشابه ،حتی با اندکی تفاوت ،زیاد
است .با توجه به اینکه در مجموعه داده آزمون از هر منظر تصویر
تعداد کمی تصویر وجود دارد ،مشخص است که در یک منیفولد-
منظر کشف شده تصاویر از نظر زاویه دید منظر اندکی متفاوت
هستند .در روش پیشنهادی از این تفاوت برای اتصال قطعههای
منیفولد-منظر بهصورت یک گراف متصل استفاده کردیم .برای کم

پس از ایجاد گراف همسایگی برای تعیین منیفولدهای طبقه
میتوانیم ،منیفولدها را برچسبگذاری کنیم .برای برچسبگذاری
منیفولدهای هر طبقه از روش پیشنهادی در [ ]19استفاده شد .در
این شیوه از برچسبگذاری ،برای هر منیفولد طبقه یک بردار
تصادفی -dبعدی که عناصر آن در بازهی ]8و [8است بهعنوان
برچسب در نظر میگیریم .در [ ]19اثبات شد که احتمال اینکه
بردارهای برچسب دور از هم قرار بگیرند بسیار باال است .به تمام
تصاویر انتخاب شده روی یک منیفولد ،یک بردار برچسب مشترک
اختصاص داده میشود.
7
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مدل هستند که مقدار آنها باید انتخاب شود .افزایش پارامتر تنظیم
بیش برازش را کاهش میدهد .این کار با اضافه کردن بایاس به
تخمین انجام میشود .روشی که در این مقاله برای انتخاب مقادیر
پارامترهای تنظیم استفاده شد ،انتخاب تصادفی زیرمجموعهای از
دادهها و بررسی واریانس تخمین است .سپس مقدار پارامترها را
افزایش داده و تأثیر آن را بر تغییرات تخمین در نظر میگیریم .به
یاد داشته باشید که مقدار پارامترها متناسب با زیرمجموعهای است
که انتخاب شده است .با احتمال باال میتوان از مقادیر کوچکتر برای
رسیدن به مقادیر قابل مقایسه در مجموعه دادهی کامل استفاده
کرد .در این مقاله برای پارامترهای تنظیم مقادیر مساوی  8,8برای
مجموعه دادهی  COIL-20و  CAS-PEALو مقدار  8,85برای
مجموعه دادهی  FEIدر نظر گرفته شد𝑦𝑖 ∈ 𝑅𝑑 , 𝑖 = 1, … , 𝑙 .
نمایش کاهش بعد یافته را نشان میدهد که در مرحلهی قبل
اختصاص داده شد 𝑙 .تعداد تصاویر موجود در پایگاه داده است.
ازآنجاییکه به تمام نقاط دادهی روی یک منیفولد طبقه ،یک بردار
برچسب  dبعدی نسبت داده شد ،نمایش کاهش بعد یافتهی نقاط
همطبقه تا حد ممکن بههم نزدیک میشود و ازآنجاییکه بردار
برچسب برای هر طبقه بهصورت تصادفی انتخاب شد ،نمایش کم
بعد از طبقههای مختلف تا حد ممکن از هم دور میشوند.

(الف)

در تعمیم یک تعبیه ،تمایل داریم مختصات دادههای آموزشی یاد
گرفته شده را حفظ کنیم .𝜙 (𝑥𝑖 ) = 𝑦𝑖 ،بنابراین تابع زیان را
بهصورت  𝑉(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝐹) =∑𝑙𝑖=1‖𝜙(𝑥𝑖 ) − 𝑦𝑖 ‖22تعریف میکنیم.
بنابراین نیاز به تابع هستهای داریم که باعث شود بتوانیم داده اصلی
با ابعاد  Dرا با دادهی کاهش بعد یافتهی  dقیاس کنیم .برای عرفی
تابع هسته ،از فرض اصلی در منیفولد که هر نقطه را میتوان از
تقریب خطی همسایگانش بهدست آورد ،استفاده کردیم .برای این
هدف پیشنهاد میکنیم هر نقطه را با بردار ویژگی  dبعدی که با
استفاده از نقاط همسایه آن خواهیم ساخت ،جایگزین کنیم .اگر
) 𝑖𝑥(𝑁 مجموعهی -kنزدیکترین همسایهی همطبقهی 𝑖𝑥 را نشان
دهد ،بردار ویژگی یکه 𝑖𝑥 ،بهصورت زیر پیشنهاد میشود:

(ب)
شکل  : 7روش پیشنهادی برای ساخت منیفولد-طبقه .الف)
تعدادی قطعه منیفولد-منظر استخراج شده با روش پیشنهادی
از مجموعه داده  .CAS-PEALب) نحوهی اتصال قطعههای
منیفولد-منظر.

 -3-3ارائه نگاشت صریح و تنظیمشده برای کاهش بعد غیرخطی
باناظر

()1

در این بخش نگاشتی صریح و تنظیمشده برای کاهش بعد غیرخطی
باناظر پیشنهاد میدهیم .برای ارائهی یک نگاشت کاهش بعد با
استفاده از مدل کلی رگرسیون تنظیمشده زیر را پیشنهاد میدهیم.

که  kدورترین همسایهی 𝑖𝑥 است.
𝑘 ‖F‖2معیاری برای پیچیدگی نگاشت  Fاست و 𝐼 ‖F‖2توانایی  Fرا
در حفظ ساختار داده اندازهگیری میکند .براساس تئوری یادگیری
آماری [ ،]11 ,15تنظیمکنندهی 𝑘 ‖F‖2معموال بهعنوان نرم تابع در
فضای هیلبرت با هسته بازآفرین ) (RKHSتعریف میشود .برای یک
هستهی مثبت نیمه معین ) ،k(u,vیک فضای هیلبرت با هسته
بازآفرین 𝑘𝐻 وجود دارد .هر تابع 𝑘𝐻 ∈ 𝑠𝑓 میتواند بهعنوان یک

𝑙

1
𝑘𝐹 ∗ = arg 𝑚𝑖𝑛𝐹 { ∑ 𝑉(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , F) + 𝛾𝑘 ‖F‖2
𝑙
𝑖=1

()8

𝑗𝑥 𝑥𝑖 −
) 𝑖𝑥(𝑁 ∈ 𝑗𝑥 | ,
‖ 𝑘𝑥 ‖𝑥𝑖 −

| = ) 𝑖𝑥(𝜙

} 𝐼+ 𝛾𝐼 ‖F‖2

که متغیر بهینهسازی نگاشت بردار 𝑑𝑅 → 𝑁𝑅  F:است 𝛾𝑘 .و 𝐼𝛾 دو
پارامتر تنظیم کننده است .پارامترهای تنظیم یکی از ورودیهای
8
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ترکیب خطی از توابع هسته )  𝑓𝑠 (. ) = ∑𝑖 𝜂𝑖𝑠 𝑘(𝑢𝑖 , .بیان کرد .برای
نگاشت بردار 𝑇] 𝑑𝑓  ‖F‖2𝑘 ،F = [𝑓1 , … ,را میتوان بهصورت زیر
تعریف کرد:
𝑑

()9

) 𝑗𝑢 = ∑ ∑ 𝜂𝑖𝑠 𝜂𝑗𝑠 𝐾(𝑢𝑖 ,

𝑘‖𝑓𝑠 ‖2

𝑗𝑠=1 𝑖,

𝑑

∑=

𝑠=1

تئوری ]17[ :8-9حداقل کنندهی مسئلهی بهینهسازی ()7
بهصورت زیر قابل توسعه است:
𝑁

()8

𝑖=1

𝑘‖F‖2

𝑑

()4

در غیر اینصورت

𝜅
{ = 𝑗𝑤𝑖,
𝜅−

()3

𝑁×𝑑𝑅 ∈ ] 𝑙𝑦  𝑌 = [𝑦1 , … ,ماتریس هدف،
𝑁×𝑁𝑅 ماتریس هسته مثبت معین 𝐿 = 𝑆 − 𝑊 ∈ 𝑅𝑁×𝑁 ،ماتریس
گراف الپالسین را نشان میدهد S ،𝑊 = 𝑤𝑖𝑗 ∈ 𝑅𝑁×𝑁 .ماتریس
قطری است که عناصر قطر اصلی 𝑗𝑖𝑤  𝑆𝑖𝑖 = ∑𝑁𝑗=1است I ،ماتریس
همانی ،و 𝑁×𝑁𝑅 ∈ 𝐽 ماتریس انتخاب قطری است  lعنصر اول قطر
یک و بقیه عناصر قطر صفر است .از تابع هدف ( )3مشتق گرفته و
برابر با مقدار صفر قرار میدهیم ،بهصورت زیر
∈ )) 𝑗∅ 𝐾 = (𝑘(∅𝑖 ,

میکنیم و نشان میدهیم که آیا 𝑖𝑥 و 𝑗𝑥 همطبقه هستند یا خیر.
مقدار 𝜅 باید نسبتا بزرگ انتخاب شود .در آزمایشهای ما ،مقدار 𝜅
بهصورت تجربی چهار انتخاب شده است .نگاشت متمایزکننده باید
به نحوی طراحی شود که اگر دو نقطهی همطبقه به نقاط دور از هم
نگاشت داده شوند و یا نقاط غیر همطبقه به نقاط نزدیک بههم
نگاشت داده شوند تابع هدف جریمه سنگینی را متحمل شود .یک
راه حل منطقی برای یافتن نگاشت متمایزکننده ،بهینهسازی تابع
هدف زیر است:
()5

()88

براین اساس میتوان تنظیم کنندهی تابع 𝐼 ‖F‖2را بهصورت زیر
تعریف نمود:
𝑁

()1

1
𝐼𝛾
(𝑌 − 𝐴𝐾𝐽)(𝐾𝐽)𝑇 + 𝛾𝑘 𝐴𝐾 + 2 𝐴𝐾𝐿𝐾 = 0
𝑙
𝑁

رابطهی ( )88را بهصورت زیر میتوان بازنویسی کرد:

𝑁
𝑁∑min
‖)) 𝑗𝑥(𝜙(𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑤𝑖,𝑗 ‖F(𝜙(𝑥𝑖 )) − F

𝑙
𝑌 = )𝐿𝐾 𝛾
𝐼 𝑁2

()88

= 𝐼‖F‖2

𝑙 𝐼𝛾
)𝐿𝐾 𝐴∗ = 𝑌(𝐾𝐽 − 𝛾𝑘 𝑙𝐼 − 2
𝑁

()81

𝑖=1 𝑗=1

با ادغام روابط باال ،نگاشت صریح پیشنهادی را میتوان بهصورت زیر
بیان کرد:

بنابراین نگاشت کاهش بعد موردنظر بهصورت زیر بهدست خواهد
آمد:
𝑁

𝑙

1
𝑘𝐹 = arg 𝑚𝑖𝑛𝐹 { ∑‖𝜙(𝑥𝑖 ) − 𝑦𝑖 ‖22 + 𝛾𝑘 ‖F‖2
𝑙

)∅ = ∑ 𝛼𝑖∗ 𝐾( ∅𝑖 ,

()89

∗

()7

)∅( ∗

𝐹=𝑍

𝑖=1

𝑖=1

𝑁

𝐴 (𝐾𝐽 − 𝛾𝑘 𝑙𝐼 −

در نتیجه ،کمترین مربع رابطهی ( )88بهصورت زیر بهدست میآید:

𝑁

1
2
‖)) 𝑗𝑥(𝜙(∑ ∑ 𝑤𝑖,𝑗 ‖F(𝜙(𝑥𝑖 )) − F
2𝑁 2

1
𝑇)𝑌 𝐴∗ = arg 𝑚𝑖𝑛𝐴∈𝑅𝑑×𝑁 { 𝑡𝑟((𝐴𝐾𝐽 − 𝑌)(𝐴𝐾𝐿 −
𝑙
𝐼𝛾
)𝑇
+𝛾𝑘 𝑡𝑟(𝐴𝐾𝐴 +
}) 𝑇𝐴𝐾𝐿𝐾𝐴(𝑟𝑡
2𝑁 2

که 𝑁×𝑑𝑅 ∈ ] 𝑖𝑑𝛼  𝐴 = [𝛼1𝑖 , … ,ماتریس ضرایب برای توسعهی ،F

برای تعریف وزن 𝑗 𝑤𝑖,از دانش پیشین برچسب طبقه استفاده

2

𝑇

که 𝑅 ∈ ] 𝑖𝑑𝛼  ∅ ،𝛼𝑖 = [𝛼1𝑖 , … ,بردار ویژگی ساخته شده با
استفاده از فاصلهی پیمایشی و)  𝑘(. , .تابع هسته است .با جایگزینی
روابط ( )1و ( )7در رابطهی ( )1خواهیم داشت :

برای متمایزکنندهتر کردن 𝐹 ،تنظیم کنندهی 𝐼 ‖F‖2باید با استفاده
از ساختار هندسی داده منیفولد و نیز اطالعات برچسب تعریف شود.
برای این منظور ،وزن بین نقاط داده بهصورت زیر تعریف میشود:
اگر 𝑖𝑥 و 𝑗𝑥 هم طبقه باشند

)∅ 𝐹 ∗ (∅) = ∑ 𝛼𝑖 𝑘(∅𝑖 ,

𝑁

∗𝑖𝛼

𝐼𝛾
+
)) 𝑖𝑥(𝜙(∑ ∑ 𝑤𝑖,𝑗 ‖F
2𝑁 2

∗

که i ،امین ستون از 𝐴 است .در رابطهی باال از هستهی خطی
برای نگاشت کاهش بعد Fاستفاده شد .𝑘(𝑢𝑖 , 𝑢𝑗 ) = 𝑢𝑖𝑇 𝑢𝑗 ،هر
نقطهی 𝑖𝑥 ،با بردار کم بعدش 𝑖𝜙 𝑇 𝑧𝑖 = 𝐴Φمیتوان نشان داد که

𝑖=1 𝑗=1

2

} ‖)) 𝑗𝑥(𝜙( − F

] 𝑁𝜙  Φ = [𝜙1 , … ,است.

با استفاده از تئوری زیر میتوان راهحلی صریح برای رابطهی ()7
بیابیم:

 -4نتایج عملی
در این مقاله ،دو گروه مختلف از آزمایشها انجام شد .در گروه اول،
نتایج ایجاد بدون ناظر گراف همسایگی مالتیمنیفولد چندمنظری
3

ارائه نگاشت صریح و تنظیمشدهی باناظر برای یادگیری مالتیمنیفولد دادههای چندمنظری بدون برچسب  ....................آیینی و همکاران
نظر زاویهی سر ،حالت چهره ،متعلقات و نورپردازی متفاوتاند [.]1
پایگاه دادهی چهرهی  CAS-PEALشامل  33534تصویر از 8848
نفر است ( 535مرد و  445زن) .برای هر فرد نه دوربین در بازههای
برابر در یک راستای نیمدایرهی افقی قرار داده شده است تا بهطور
همزمان تصاویری از منظرهای مختلف گرفته شود .از هر فرد خواسته
شده به باال و پایین نگاه کند تا تعدادی تصویر از دو زاویه دیگر
گرفته شود .ما بهطور تصادفی  58طبقه از تصاویر را انتخاب و
آزمایشها را روی آنها ارزیابی کردیم .برخی تصاویر از سه فرد تحت
زوایای دید مختلف در شکل  3نشان داده شده است.

برای مقایسهی روش پیشنهادی و ] MSGE [1ارائه شد .درگروه
دوم ،نتایج بازشناسی اشیا و نیز بازشناسی چهره برای مقایسهی
روش پیشنهادی با چندین روش یادگیری منیفولد که در تحقیقات
اخیر به آنها اشاره شده ،مورد بررسی قرار گرفت .برای پیاده سازی
روش پیشنهادی از جعبهابزار کاهش بعد متلب ]18[ DR Toolbox
استفاده شد .در آزمایشها برای نشان دادن مفهوم چندمنظری ،سه
پایگاه داده انتخاب شد که تصاویر آنها از منظرهای مختلف
گرفتهشدهاند .برای بررسی دقت بازشناسی از هر فرد بهطور تصادفی
سه تصویر را از منظرهای مختلف انتخاب کردیم و بهعنوان تصاویر
آزمایشی در نظر گرفتیم .باقی تصاویر بهعنوان نمونههای آموزشی
در نظر گرفته میشوند .این آزمایشها چهار بار برای تصاویر
آزمایشی تصادفی مختلف انجام میشود و نتایج میانگین گرفته
میشود.

/

شکل  : 9نمونههایی از تصاویر چهره پایگاه داده CAS-PEAL

 -1-4توصیف مجموعه دادهها

تحت تغییرات منظر []6

در آزمایشها سه مجموعه داده انتخاب شد که برای نشان دادن
مفهوم مالتیمنیفولد چندمنظری ،تصاویر آنها از نظر زاویه دید
تغییر میکند .در ادامه سه مجموعه داده استفاده شده توصیف
میشود:

 .9پایگاه دادهی چهره  :FEIپایگاه دادهی چهره  ،FEIیک پایگاه
دادهی چهرهی برزیلی است که شامل مجموعهای از تصاویر افراد
است که از نظر ظاهر ،مدل مو و زاویهی دید متفاوتاند [ .]91پایگاه
داده شامل تصاویر  188نفر است و از هر فرد  84تصویر وجود دارد.
تمام تصاویر رنگی هستند و با پسزمینه سفید از موقعیت چرخش
صورت به سمت راست تا  888درجه چرخش گرفتهشدهاند .تعداد
تصاویر مرد و زن برابر است .شکل  88نمونههایی از تغییرات تصاویر
در پایگاه دادهی  FEIرا نشان میدهد.

 :Columbia Object Image Library (COIL-20) .8براساس
مطالعات اخیر در رابطه با مفهوم یادگیری مالتیمنیفولد []98-13
ما  COIL-20را بهعنوان یک نمونه از مجموعه دادهی مالتیمنیفولد
و چندمنظری انتخاب کردیم .این مجموعه داده حاوی  8448تصویر
سطح خاکستری از  18شیء است .هر شیء درحالیکه دوربین ثابت
است ،از طریق چرخش  918درجه در  71موقعیت تصویربرداری
شد .نمونههایی از این مجموعه داده در شکل  8نشان داده شده
است.

شکل  : 11نمونههایی از تغییرات تصاویر پایگاه دادهی چهره
]33[ FEI

 -2-4ایجاد بدون ناظر ساختار گراف مالتیمنیفولد چندمنظری

در این بخش ،نتایج انتخاب قطعه منیفولد-منظر نشان داده میشود.
روش  MSGEکه روشی شبیه به روش پیشنهادی است برای مقایسه
انتخاب شد MSGE .برای حفظ ساختار محلی ،قطعههای  MMFرا
استخراج میکند .هر  MMFاز اتصال هر نمونه داده به -kنزدیکترین
همسایهی اقلیدسی آن ایجاد میشود .باوجوداینکه هدف از انتخاب
MMFها انتخاب تصاویر هم منظر بود اما این اتفاق بهدرستی نخواهد
افتاد؛ زیرا  MMFمبتنی بر روش k-NNاست .واضح است که k-NN
در انتخاب همسایگی ،تصاویر هممنظر و غیر همطبقه را به تصاویر
همطبقه با اندکی تفاوت در منظر ،ترجیح میدهد .بنابراین MMFها

شکل  : 8نمونهای از تصاویر مجموعه دادهی .COIL-20

 .1پایگاه دادهی چهره  :CAS-PEALپایگاه دادهی چهره
 ،PEALیک پایگاه دادهی بزرگ از افراد چینی است که تصاویر از

CAS-

88

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) ............................................................................ (JSCITجلد  ،8شماره  ،4زمستان 8938
 MMFدر این حالت نتایج بهتری نسبت به مجموعه داده چهره
بهدست آورده است.

حاوی تصاویری از طبقههای مختلف خواهد بود .در روش پیشنهادی
قطعه منیفولد-منظر با توجه به اینکه شباهت میان تصاویر خاصیت
تعدی دارد انتخاب میشود و عالوه بر شباهت میان تصویر آزمون و
تصاویر همسایه ،به شباهت میان تصاویر همسایه کاندید نیز توجه
میشود .مشکل بعدی  MSGEدر اتصال MMFها است .اتصال
MMFها نیز براساس نزدیکترین تصاویر به عناصر MMFها انجام
میشود .واضح است ممکن است اتصاالتی بین MMFهای هممنظر
و غیر همطبقه اتفاق بیافتد .در روش پیشنهادی بهجای تأثیر یک
تصویر ،میانگین تصاویر موجود در هر قطعه بر اتصال تأثیر میگذارند
تا بتوانیم تأثیر تصاویر غیر همطبقه و هممنظر را کاهش دهیم.

جدول  :3دقت در ایجاد بدون ناظر گراف همسایگی مالتیمنیفولد
چندمنظری  CAS-PEALبا مقادیر مختلف k

k

9
1
3

تعداد همسایگی در هر قطعه منیفولد-منظر نقش مهمی بر اینکه
آیا گراف تشخیص داده شده برای فرد میتواند بهطور دقیق ساختار
اصلی منیفولد فرد را نشان دهد ،دارد .موفقیت تمام روشهای
یادگیری منیفولد مبتنی بر گراف بهشدت وابسته به تعداد مناسب
همسایگی و روش پیشنهادی ما نیز وابسته به تعداد همسایگی در
هر قطعه منیفولد-منظر است .بااینحال ،انتخاب کارای این تعداد
برای هر مجموعه داده ،مسئلهای باز است .هنوز روشی دقیق برای
کشف تعداد صحیح همسایگی برای مجموعه دادههای مختلف وجود
ندارد .ما برای بررسی کارایی روش پیشنهادی به بررسی تأثیر تعداد
قطعه منیفولد-منظر بر دقت گراف همسایگی پرداختیم .جدول1
دقت در ایجاد بدون ناظر گراف همسایگی مالتیمنیفولد چندمنظری
را با مقادیر مختلف  kروی پایگاه دادههای  COIL-20نشان میدهد.

k

9
1
3

9
1
3

میانگین

واریانس

میانگین

8
8
8

8
8
8

8/33
8/31
8/31

8/88888
8/8881
8/8885

میانگین

واریانس

میانگین

واریانس

8/33
8/33
8/38

8/8891 8/133111 8/888887
8/8815 8/199858 8/88884
8/835 8/181985 8/88883

مالتیمنیفولد چندمنظری  FEIبا مقادیر مختلف k
MMF
روش پیشنهادی

میانگین

میانگین

واریانس

8/35
8/38
8/87

8/53 8/8888881
8/41 8/8888841
8/99 8/888839

واریانس
8/888884
8/888891
8/88888

واضح است که  k-NNدر انتخاب همسایگی ،تصاویر هممنظر و غیر
همطبقه را به تصاویر همطبقه با منظر متفاوت ،ترجیح میدهد.
بنابراینMMFها حاوی تصاویری از طبقههای مختلف خواهند بود.
در روش پیشنهادی قطعه منیفولد-منظر با توجه به اینکه شباهت
میان تصاویر خاصیت تعدی دارد ،انتخاب میشود و عالوه بر شباهت
میان تصویر آزمون و تصاویر همسایه ،به شباهت میان تصاویر
همسایه کاندید نیز توجه میشود .مشکل بعدی  MSGEدر اتصال
MMFها است .اتصال MMFها نیز بر اساس نزدیکترین تصاویر به
عناصر MMFها انجام میشود .واضح است ممکن است اتصاالتی بین
MMFهای هممنظر و غیر همطبقه اتفاق بیافتد .در روش پیشنهادی
بهجای تأثیر یک تصویر ،میانگین تصاویر موجود در هر قطعه بر
اتصال تأثیر میگذارند تا بتوانیم تأثیر تصاویر غیر همطبقه و هممنظر
را کاهش دهیم.

مالتیمنیفولد چندمنظری  COIL-20با مقادیر مختلف k
MMF
روش پیشنهادی

واریانس

روش پیشنهادی

جدول  :4دقت در ایجاد بدون ناظر گراف همسایگی

جدول  :2دقت در ایجاد بدون ناظر گراف همسایگی
k

MMF

دقت ایجاد گراف همسایگی روی  CAS-PEALدر جدول  9و دقت
ایجاد گراف همسایگی روی  FEIدر جدول  4نشان داده شد .نتایج
عملی نیز مباحث تئوری ارائهشده در باال را تأیید میکند.

ازآنجاییکه در مجموعه دادهی  CAS-PEALتنها دو تصویر با منظر
مشابه برای هر فرد وجود دارد و در  MSGEانتخاب عناصر قطعه
منیفولد-مودال تنها بر اساس روش  k-NNاست ،انتخاب مقدار k
برابر با سه و بیشتر موجب انتخاب عناصر قطعه منیفولد-مودال از
طبقههای دیگر میشود .همانطور که نتایج عملی نیز تأیید میکند
کارایی روش پیشنهادی و  MSGEبهشدت وابسته به مقدار  kاست
و برای تمام مجموعه دادههای چندمنظری مناسب نیست .روش
پیشنهادی عناصر قطعه منیفولد-منظر را با توجه با خاصیت تعدی

هنگامیکه تعدادی تصویر هم منظر برای یک شیء وجود دارد مثل
مجموعه دادههای  MMF ،COIL-20میتواند نتایج بهتری نسبت
به زمانی که از هر منظر تنها یک تصویر برای هر شیء وجود دارد
مثل مجموعه دادهی  CAS-PEALبهدست آورد .مجموعه دادهی
 COIL-20برخالف مجموعه دادههای چهره حاوی تصاویر اشیا با
هندسه متفاوت هستند .همانطور که از نتایج قابلمشاهده است،
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در شباهت میان عناصر انتخاب میکند ،بنابراین شانس بیشتری
برای انتخاب عناصر همطبقه دارد .هنگامیکه تغییرات کوچکی در
موقعیت اشیا در طول یک چرخهی دید داریم ،مثل مجموعه دادهی
 COIL-20و  CAS-PEALروش پیشنهادی بهخوبی میتواند کارایی
خود را نشان دهد .مجموعه دادهی  COIL-20برخالف مجموعه
دادههای چهره حاوی تصاویر اشیا با هندسه متفاوت هستند و برای
هر شیء  85تصویر با منظر بسیار مشابه وجود دارد .همانطور که
از نتایج قابلمشاهده است MMF،در این حالت نتایج بهتری نسبت
به مجموعه داده چهره بهدست آورده است .برتری روش پیشنهادی
هنگامیکه هندسهی اشیا شبیه به هم است و نیز از هر شیء تنها
یک تصویر هم منظر وجود دارد ،یعنی در پایگاه داده ،CAS-PEAL
 FEIچشمگیر است .در  CAS-PEALنه دوربین در بازههای برابر در
یک راستای نیمدایرهی افقی قرارگرفته شد و  18تصویر از هر فرد
ذخیره شد .در  FEIاز هر فرد  89تصویر در راستای نیمدایره افقی
داریم .در  FEIنیز بازهی تغییر زاویهی سر برای تمام افراد برابر است
اما بیشتر از بازهی تغییر زاویه چرخش در  CAS-PEALاست .به
خاطر تغییرات کم در زاویهی چرخش و خاصیت تعدی در شباهت
میان تصاویر ،روش پیشنهادی در تعداد همسایگی بیشتر نیز
میتواند نتایج قابل قبولی را برای  CAS-PEALبهدست آورد .اما در
مجموعه تصاویر  ،FEIشباهت میان تصاویر هممنظر از طبقههای
مختلف بر خاصیت تعدی در شباهت میان تصاویر همطبقه غلبه
میکند و در تعداد همسایگی باال روی  FEIنتایج مطلوبی را بهدست
نخواهد آورد.
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میانگین فاصله عناصر قطعه منیفولد-منظر همطبقه
میانگین فاصله عناصر قطعه منیفولد-منظر غیرهمطبقه

شکل  : 11نمودار میانگین فاصلهی عناصر در قطعه منیفولد-منظر
همطبقه نسبت به نمودار میانگین فاصلهی عناصر در قطعه منیفولد-
منظر غیر همطبقه

 -3-4بازشناسی چهره

برای مقایسه ،چندین روش یادگیری منیفولد مثل ،Isomap ،LLE
 S-Isomap ،S-LE ،LEو  SNG-LLEاستفاده شد .اگرچه تمام
روشهای یادگیری منیفولد توانایی یافتن نمایش داده با بعد کم را
دارند ،اما در بسیاری از آنها با خطا در معنای فاصلهی تخمین زده
شده روبهرو هستیم .این خطا موجب نادیده گرفتن توزیع داده روی
چندین منیفولد میشود .ما روش پیشنهادی را با روشهای یادگیری
مالتیمنیفولد نیز مقایسه کردیم .این روشها بر پایهی ساخت گراف
همسایگی جدید و تالش برای حفظ بهتر فاصلهی پیمایشی درون
طبقهای و برون طبقهای عمل میکنند پنج روش یادگیری
مالتیمنیفولد زیر برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت:
 .8الگوریتم  k ،M-Isomapجزء متصل در مجموعه داده را
تعیین میکند (که  kتعداد همسایگان است) و سپس Isomap
استاندارد را روی هر یک از این اجزاء متصل ،بهصورت مستقل ،اعمال
میکند.
 SLLE .1یک روش انتخاب همسایگی باناظر برای دادهی
مالتیمنیفولد است که بهطور مصنوعی فاصلهی بین اشیا متعلق به
طبقههای مختلف را افزایش میدهد اما فاصلهی میان اشیا همطبقه
را بدون تغییر باقی میگذارد.
 M-LLE .9از روش  SLLEبرای انتخاب همسایگی در فاز
اول  LLEاستفاده میکند.
 SH-NGC-LLE .4از روش SNGبرای انتخاب همسایگی
در فاز اول  LLEاستفاده میکند SNG .روش یادگیری منیفولد
باناظر است که با نزدیککردن تصاویر همطبقه و دور کردن تصاویر
غیرهمطبقه سعی در بهبود یادگیری منیفولد دارد.
 MSGE .5با استفاده از روش  ،k-NNقطعه منیفولد-مودال
) (MMFرا بهعنوان بخشی از منیفولد مودال در یک طبقه تعریف

برتری روش هنگامیکه هندسهی اشیا شبیه بههم است و نیز از هر
شیء تنها یک تصویر هم منظر وجود دارد ،یعنی در پایگاه داده
 CAS-PEALو  FEIچشمگیر است.
اتصال قطعه منیفولدهای منظر در روش  MSGEبراساس
نزدیکترین تصویر در دو قطعه منیفولد-منظر انجام شد .در روش
پیشنهادی استفاده از میانگین فاصله میان عناصر منیفولدهای منظر
برای اتصال منیفولدها پیشنهاد شد .برای نشان دادن برتری استفاده
از میانگین فاصله میان عناصر قطعه منیفولدها ،در شکل  ،88نمودار
میانگین فاصلهی عناصر در قطعه منیفولد-منظر همطبقه نسبت به
نمودار میانگین فاصلهی عناصر در قطعه منیفولد-منظر غیر همطبقه
برای پنج تصویر که از منظرهای مختلف بهصورت تصادفی انتخاب
شده ارائه شد.
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برای مقایسهی دقت روش پیشنهادی و روشهای ذکر شده در باال،
ما نقاط داده در فضای با ابعاد باال را به فضای با بعد کم تصویر
کردیم .سپس ،با استفاده از طبقهبندی کنندهی -5نزدیکترین
همسایه به پیشبینی برچسب طبقه تصویر پرسوجو پرداختیم.

Recognition Rate

میکند .سپس ،MSGE ،قطعه MMFهای یک طبقه و همچنین
نزدیکترین رئوس همسایه در دو منیفولد-طبقه و یک منیفولد
مودال را بههم متصل میکند.
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الزم به یادآوری است که برخالف روشهای یادگیری منیفولد
استاندارد ،روش پیشنهادی یک تابع صریح برای نگاشت نقاط داده
از فضای با ابعاد باال به فضای با ابعاد کم ،یا بهعبارتدیگر راهحلی
برای مشکل توسعه خارج از نمونه در یادگیری منیفولد ،ارائه میدهد.
برای دیگر روشهای یادگیری منیفولد که دارای تابع صریح برای
نگاشت داده نیستند ،باید یک تابع نگاشت از نقاط داده در مجموعه
آموزشی به نمونههای متناظر با آنها در فضای با بعد کم بهدست
آوریم .ما از شبکه رگرسیون تعمیم یافته برای تقریب تابع نگاشت
استفاده کردیم .سپس ،تصویر آزمون بدون برچسب جدید با استفاده
از نگاشت کاهش بعد یاد گرفته شده ،نگاشت داده شد .برای هر
مجموعه داده ،بهطور تصادفی سه تصویر از منظرهای مختلف را
بهعنوان تصویر آزمایشی انتخاب کردیم و باقی تصاویر بهعنوان
نمونههای آموزشی استفاده شد .آزمایشات چهار بار با تصاویر انتخاب
شده بهصورت تصادفی تکرار و از نتایج میانگین گرفته شد.

LLE

Isomap

M-Isomap

LE

Proposed Method

MM-LLE

شکل  : 12بررسی تأثیر بعد کاهش یافته بر نرخ بازشناسی

برای نشان دادن مزیت روش پیشنهادی در انتخاب صحیح
همسایگی ،نرخ بازشناسی با تعداد مختلف همسایگی مورد آزمایش
قرار گرفت .الزم به ذکر است ،نتایج آزمایشات ما با نتایج ارائهشده
برای  S-LEدر [ ]8مطابقت ندارد .دلیل این عدم انطباق را میتوان
به خاطر روش متفاوت مقایسه دانست .در  ،S-LEتمام مجموعه داده
روی زیر فضای تعبیه تصویر میشود ،سپس داده در فضای کم بعد
به دو بخش آموزشی و آزمایشی تقسیم میشود .نمونههای آزمایشی
براساس نزدیکترین همسایه در فضای تعبیه طبقهبندی میشوند.
نتایج کاهش بعد گزارش شده در  ،S-LEهم از دادهی آموزشی و هم
از دادهی آزمایشی بهره میبرد که این مطلب برای وظایف دنیای
واقعی صحیح نیست؛ ما در اولین مرحله از بازشناسی ،دادههای
آزمایشی را در اختیار نداریم ،بلکه باید دادهی آموزشی را به فضای
با بعد کم تصویر کنیم ،سپس تابع نگاشت از نقاط داده در فضای
اصلی و نقاط متناظر آنها در فضای هم بعد را یاد بگیریم .سپس،
دادهی آزمون جدید و بدون برچسب را با استفاده از تابع نگاشت
یاد گرفته شده ،نگاشت دهیم .بنابراین ،نتایج ما نسبت به نتایج
گزارش شده برای  S-LEمقادیر کمتری دارد.

برای بررسی عملی محدودهی مقدار  dبه عنوان بعد کاهش یافته ما
به مقایسهی روش پیشنهادی و دو روش یادگیری مالتی منیفولد
 M-Isomapو  MM-LLEو نیز تعدادی روش یادگیری منیفولد روی
مجموعه دادهی  COIL-20پرداختیم .برای مقایسه تأثیر مقدار dبر
الگوریتمهای یادگیری ،طیف وسیعی از مقادیر  dپوشش داده شد،
که در شکل  81نشان داده شده است .با توجه به مقادیر مختلف d
بررسی شده ،بهترین نتایج براساس مقدار بعد ذاتی بهدست خواهد
آمد .از این رو ،نرخ تشخیص برای مقایسهی روش پیشنهادی و
روشهای پیشین فقط برای مقدار ذاتی  dکه با استفاده از تابع
 intrinsic_dimمبتنی بر روش بیشینه درست نمایی 81در جعبهابزار
کاهش بعد متلب  ]18[ DR Toolboxبه دست آمد.

نتایج مقایسهی روش پیشنهادی و روشهای مالتیمنیفولد روی
مجموعه دادهی  COIL-20در شکل (89ب) نشان داده شده است.
کارایی  M-Isomapبهشدت وابسته به انتخاب همسایگی k-NN
است.
بنابراین در پایگاه دادههایی مثل ( COIL-20شکل(89ب)) که شامل
تصاویر مختلف با زاویههای دید مختلف است ،همسایهها ممکن است
از طبقههای مختلف انتخاب شوند .از اینرو ،نرخ بازشناسی در M-
 Isomapبراساس دقت انتخاب همسایگی میتواند تغییر کند.

نتایج مقایسهی روش پیشنهادی با دیگر روشهای یادگیری منیفولد
روی  COIL-20در شکل  89نشان داده شد .همانطور که در روش
پیشنهادی و روش  MSGEتعداد عناصر در قطعه منیفولد-منظر بر
نرخ بازشناسی تأثیرگذار است ،در باقی روشهای مورد مقایسه نرخ
بازشناسی به تعداد همسایهی انتخاب شده وابسته است.
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هممنظر بر خاصیت تعدی در شباهت میان تصاویر مشابه تأکید
دارد .با انتخاب دقیق عناصر منیفولد-منظر میتوان ساختار محلی
هر منیفولد و با اتصال عناصر منیفولد-منظر همطبقه معنای هندسی
را برای مدلسازی تصاویر مالتیمنیفولد حفظ کرد .همانطور که در
نتایج شکل ( 89ب) قابل مشاهده است ،نتایج روش پیشنهادی که
یک روش بدون ناظر است با نتایج روش باناظر [SH-NGC-]89
 LLEنزدیک است.
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ازآنجاییکه اشیا در طبقههای مختلف مجموعه دادههای چهره،
هندسه ی مشابهی دارند و تعداد افراد برای هر منظر در هر طبقه
نسبتا کم است ،می خواهیم بررسی کنیم که چگونه عملکرد هر یک
از روشهای یادگیری منیفولد هنگامیکه که تعداد همسایهها
افزایش می یابد ،تغییر میکند .برای این هدف ،از مجموعه دادههای
 CAS-PEALو  FEIبرای آزمایش روشهای یادگیری
مالتیمنیفولد چندمنظری استفاده شد .آزمایشات روی مجموعه
دادههای چهره مشابه با  COIL-20است .نتایج آزمایشات روی
 CAS-PEALدر شکل  84نشان داده شد .نتایج مقایسههای روش
پیشنهادی و روشهای یادگیری منیفولد در شکل (84الف) و نتایج
مقایسهی روش پیشنهادی با روشهای یادگیری مالتیمنیفولد در
شکل (84ب) نشان داده شد .نتایج آزمایشهای انجام شده روی
 FEIدر شکل  85ارائه شد .نتایج مقایسههای روش پیشنهادی و
روشهای یادگیری منیفولد در شکل (84الف) و نتایج مقایسهی
روش پیشنهادی با روشهای یادگیری مالتیمنیفولد در شکل
(84ب) نشان داده شد .نتایج آزمایشات روی این مجموعه دادهها
برتری روش پیشنهادی را نسبت به روشهای مطرح یادگیری
مالتیمنیفولد نشان میدهد.
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(ب)
شکل  : 13مقایسه نرخ بازشناسی برای مجموعه دادهی  COIL-20با
مقادیر مختلف تعداد همسایگان ) .(kالف) نرخ بازشناسی روشهای
یادگیری منیفولد و روش پیشنهادی .ب) نرخ بازشناسی روشهای
یادگیری مالتیمنیفولد و روش پیشنهادی.

نتایج آزمایشهایی که در شکل (89ب) خالصه شده است نشان
میدهد که  SLLEو  MM-LLEدر وظایف دنیای واقعی کارایی
باالیی ندارند .بنابراین استفاده از آنها در انتخاب همسایگی برای
دادهی مالتیمنیفولد و چندمنظری مناسب نیستSH-NGC-LLE .
با رفتاری باناظر تالش میکند با تعریف معنایی جدید برای فاصلهی
بین نقاط داده همسایگان همطبقه از منظرهای مختلف را انتخاب
کند .در  SH-NGC-LLEتناسب میان نقاط داده و معنای هندسی
توزیع داده حفظ میشود .کارایی  MSGEوابسته به تعداد تصاویر
آموزشی هم منظر برای هر شیء است .در  MSGEبرای انتخاب
عناصر هر قطعه منیفولد-مودال از روش  k-NNاستفاده شد .در
مجموعه دادههایی مثل  COIL-20که تعداد کمی از تصاویر
همطبقه ،هممنظر هستند ،نرخ بازشناسی برای  MSGEبا افزایش
تعداد عناصر در قطعه منیفولد-مودال ،کاهش مییابد .کارایی روش
پیشنهادی نیز به تعداد تصاویر آموزشی هم منظر برای هر شیء
وابسته است .در روش پیشنهادی برای انتخاب عناصر همطبقه و

ازآنجاییکه در مجموعه دادهی  FEIو  CAS-PEALتنها دو تصویر
با منظر مشابه برای هر فرد وجود دارد ،در  MSGEکه انتخاب عناصر
قطعه منیفولد-مودال تنها براساس روش  k-NNاست ،انتخاب مقدار
 kبرابر با سه موجب انتخاب عناصر قطعه منیفولد-مودال از
طبقههای دیگر میشود .همانطور که نتایج عملی نیز تأیید میکند
کارایی روش  MSGEبه شدت وابسته به مقدار  kاست و برای تمام
مجموعه دادههای هم منظر مناسب نیست.
روش پیشنهادی عناصر قطعه منیفولد-منظر را با توجه با خاصیت
تعدی در شباهت میان عناصر انتخاب میکند ،بنابراین شانس
بیشتری برای انتخاب عناصر همطبقه دارد .روشهای MM-،SLLE
 M-Isomap،LLEو  SH-NGC-LLEبرخالف روش پیشنهادی و
 MSGEاز برچسب نقاط داده برای افزایش فاصلهی میان نقاط
همطبقه استفاده میکنند و نتایج بهتری را بهدست میآورند.
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شکل  : 15مقایسه نرخ بازشناسی برای مجموعه دادهی  FEIبا

شکل  : 14مقایسه نرخ بازشناسی برای مجموعه دادهی CAS-

مقادیر مختلف تعداد همسایگان ) .(kالف) نرخ بازشناسی روشهای

 PEALبا مقادیر مختلف تعداد همسایگان ) .(kالف) نرخ بازشناسی

یادگیری منیفولد و روش پیشنهادی .ب) نرخ بازشناسی روشهای

روشهای یادگیری منیفولد و روش پیشنهادی .ب) نرخ بازشناسی

یادگیری مالتیمنیفولد و روش پیشنهادی

روشهای یادگیری مالتیمنیفولد و روش پیشنهادی.

یک واحد اطالعاتی مستقل تعریف کردیم که حاوی تصاویر همطبقه
و هممنظر باشد .با توجه به اینکه در روش پیشنهادی اطالعات
برچسب در اختیار نیست ،با توجه به خاصیت تعدی در شباهت میان
تصاویر ،قطعههای منیفولد-منظر انتخاب شد .برای حفظ رابطهی
بین منیفولد محلی درون طبقهی و اطالعات متمایزکننده برون
طبقهای ،بدون استفاده از اطالعات برچسب طبقه ،از میانگین
فاصلهی بین قطعههای منیفولد-منظر استفاده کردیم .در انتها ،برای
ساخت یک نگاشت کاهش بعد صریح ،ما یک روش کاهش بعد
غیرخطی باناظر پیشنهاد دادیم .روش پیشنهادی ما تصاویر یک شیء
را به مکانهای نزدیک هم و تصاویر اشیا دیگر را به مکانهای دور
از آن نگاشت میدهد .هدف روش پیشنهادی ما ،حل مسئلهی
بازشناسی است ،درحالیکه تصاویر هر شیء از چندین زاویه دید
تصویربرداری شده است .روش پیشنهادی با استفاده از سه مجموعه

 -5نتیجهگیری
در این مقاله ،روشی بدون ناظر برای کشف خودکار منیفولد طبقه
در بازشناسی مالتیمنیفولد چندمنظری پیشنهاد شد .ایدهی روش
پیشنهادی از نیاز روشهای یادگیری مالتیمنیفولد برای انتخاب
منیفولدهای همطبقه از میان تصاویر موجود از منظرهای مختلف
مربوط به اشیا متفاوت ناشی شد .ما تصاویر مربوط به هر شیء که
از زوایای دید مختلف تصویربرداری شده است را بهعنوان یک
منیفولد-طبقه نسبتا مستقل طبقهبندی کردیم .برای تعبیه گراف
داده چندمنظری ،روشی برای ساخت گراف مطلوب است که هم
ساختار مالتیمنیفولد چندمنظری و هم اطالعات متمایزکننده را
منعکس کند .برای این منظور ما قطعه منیفولد-منظر را بهعنوان
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