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چكيده

چکیده
اذيراً مخاله كمينه سازي زيان مربعی – ℓ1منظم ،توجه بخياري را به ذود جلب كرده اسنت.
بوي ه ،كحبت زيادي از لخو میشود كه اكر بهينهسنازي بنه كنار رفتنه بنراي لنر مخناله
معكوا ذطی

تحت شرط تنک بودن بردار ضريب

است .اي اكر بهينهسازي

داراي دو كاربرد اكلی در يادگيري ماشي میباشد .كاربرد اول در رگرسيون است كه در آن
بردار ذروجی يا برچخب دادهي آموزش میباشد .زمانی كه لخو بنراي كدگن اري تننک و
يادگيري وي گی ،يا در زمينه دستهبندي نمايش تنک به كار گرفته شود ،بردار وي گنی ينا
ذود سيگنال است.
قخمت اول اي پاياننامه به نحوهي انتخاب الگوريتم مناسب براي مخنائر دسنتهبنندي
عظيم میپردازد .در اي مخائر نه تنها سرعت آموزش مندل مهنم منیباشند ،بلكنه سنرعت
ارزيابی دستهبنديكننده و لافظه ي اشغال شده توسط آن نيز داراي ا مينت منیباشند .در
اي قخمت به ا ميت استفاده از دستهبننديكننندهي ذطنی بنا زينان مربعنی و تنظنيم

ℓ1

وزن ا ،كه مان اكر بهينهسازي لخو میباشد ،براي مخائر دستهبندي عظيم منیپنردازيم.
الزم به ذكر است كه استفاده از لخو براي رگرسيون رايج است ولی ما فوايد اسنتفاده از اين
اكر بهينه سازي را در مخائر دستهبندي ارائه مید يم .بنراي اين كنار دالينر مبتننی بنر
نظريه اي آمار ارائه داده و مچني با چند آزمايش كحت اي ادعا را بنه كنورت شنهودي
نيز اثبات میكنيم.
در قخمت دوم پاياننامنه ا مينت اسنتفاده از تنظنيم  ℓ1بنردار وزن را بنراي بازسنازي
سيگنال (بردار وي گی) میپردازيم و دالير آماري براي موفقينت اين روش در اين كناربرد
ارائه مید يم .به دنبال موفقيت تنظيم  ℓ1براي مخنللهي بازسنازي سنيگنال ،روشنی بنراي
دستهبندي مبتنی بر اي كاربرد تنظيم  ℓ1توسط محققان ارائه شنده (بخنش  .)۲.۳منا اين
أ

چكيده

روش را به مخللهي رگرسيون تعميم مید يم .عالوه بر اي  ،با ارائه آزمنايش ،كناركرد اين
روش را ( م براي دستهبندي و م براي رگرسنيون) بنا الگنوريتم متنداول

نزدينکتنري

مخايه مقايخه میكنيم .ن ان مید يم كنه اين روش بنا آنكنه گنرانتنر از روش سناده و
متداول نزديکتري

مخايه میباشد ،كاركرد بي تري فرا م نمیكند.

در قخمت سوم بر اساا سادهسازي اثباتهاي قبلی انجام شدهي قبلی ن نان منید نيم
كه مخلله ي رگرسيون بردار پ تيبان (با زيان محوري) م ارز مخنللهي ننويززدايی تعاقنب
پايه (با زيان مربعی) است .دلير ا ميت اي اثبات اي است كه را ی براي توضيح موفقينت
اي دو روش و عملكرد م ابه ان در مخللهي رگرسيون فرا م میكند.
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فصر اول :مقدمه

اي پاياننامه دو كاربرد اكلی كمينهسازي زيان مربعی – ℓ1منظم را بررسی میكند .نخختي كاربرد ،كه
در فصر  ۳پوشش داده شده است ،بكارگيري مخاله بهينهسازي مطرح شده براي دسنتهبنندي دودوينی
ذطی است .كاربرد دوم ،كه در فصر  ۲پوشش داده شده است ،اعمال كميننهسنازي زينان مربعنی – ℓ1
منظم براي نمايش سيگنال و وي گی ا است .در فصر  ،1يک مارزي بي كمينهسازي زيان مربعی – ℓ1
منظم و رگرسيون برداري  -ϵپ تيبان ،تحت تعدادي از شرايط محدودسنازي توضنيح داده منیشنود .در
فصر آذر ،نتايج و بعضی زمينه ا براي كار اي آينده ارائه میشوند.
مخللهي بهينهسازي لخو كه در  1.۳معرفی میكنيم داراي سه ذصيصهي مهم اسنت :اوالً ذطنی
است ،ثانياً داراي زيان مربعی است و نهايتاً داراي تنظيم  ℓ1روي وزن ا میباشد .در ادامه اي فصر اين
سه موضوع را بررسی كرده و با ا ميت ر يک آشنا میشويم .در بخنش  1.1راجن بنه دسنتهبنندي بنا
ذطاي محوري (كه يک لالت آن دستهبنديكنندهي بردار پ تيبان میباشد) كحبت منیكننيم .بخنش
 1.۳به توضيح مخائر معكوا ذطی ،رگرسنيون ذطنی (بنا ذطناي مربعنی) و مفهنوم تنظنيم  ℓ1و ℓ2

میپردازيم .در بخش  1.۳.1رگرسيون لجيختيكی را توضيح داده و بنا نحنوهي بنهدسنتآوردن التمنال
واپخي توسط اي روش آشنا میشويم .در نهايت در بخش  1.۲راج به قخمت دوم پاياننامه كه تقريب
تنک سيگنال میباشد توضيح مید يم.

1.1

دستهبندی خطي و SVM

دستهبندي ماشي بردار پ نتيبان ( [3۲] ،[1]1)SVMداراي دو وي گنی شنناذته شنده اسنت :كنارايی
تعميمی بخيارذوب نخبت به يک جريمه  ℓ2روي وزن ا؛ و يک بردار ضريب پراكندگی نخنبت بنه زينان
محوري به عنوان جمله برازش داده ا .پس از آن ،ن ان مید يم كه به محض محاسبه ذروجی براي يک
نمونه آزمون مفروض ،دستهبندي  ،SVMتنها زيرمجموعه اي از نمونه اي آزماي ی ،شنناذته شنده بنه
عنوان بردار اي پ تيبان است كه منجر به ارزيابی سري تر میشود .در عمر ،با اي لال ،تعداد بردار اي
پ تيبان با تعداد نمونه اي آزماي ی قابر مقايخه است :بردار ضريب پراكنده نيخت .بنابراي  ،دستهبندي

Support Vector Machine

۳

1
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لاكر زينه بر است و بخرعت با افزايش نمونه اي آزماي ی ،رشد میكند .مخناله بهيننهسنازي SVM

ب كر زير است
n

()1.1

2

C

i
i 1

)yi( w . x i b
ξi

1
0

i

for i 1,...,n,

1
w
2

minimize
Subject to

اي میتواند بهكورت زير جايگزي شود
n

()۳.1

C

i
i 1

for i 1,...,n.

2

1
w
2

minimize
Subject to

max 0,1 yi w.x i b

كه در آن
()۲.1

)max (0, x

1 yi (w.xi b) , where x

i

و منجر به فرمول زير براي مخاله بهينهسازي  SVMمیشود
()1.1

)1 yi ( w.x i b

n

C

2

i 1

1
w
2

min

كه شامر دو جمله به نام اي زيان محوري و  -ℓ2منظم از وزن ا است.
تنک بودن دستهبندي لاكر بنراي كاربرد ناي زمنان واقعنی نظينر ت نخير گفتنار ،مهنم اسنت.
مچني  ،براي كاربرد ايی با تعداد زيادي م ا ده بنراي ارزينابی؛ بنراي مثنال ،در سيخنتم نايی بنراي
ذواندن چک ا و كد اي پختی ،بخيار لياتی است .ينک دسنتهبننديكننندهي تننک ،لافظنه كمتنري
میگيرد .مخاير معكوا ذطی ،رگرسيون و منظمسازي
با  Tnداده شده ،دف ما ،ارزيابی ضرايب رگرسيون لقيقی  a0 , a1 ,..., a pاز مدل ذطی
p

()9.1

a0

Y

ajX j
j 1

۲
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بگونهاي است كه ،يک ارزيابی تجربی از مقدار مورد انتظار يک معيار زينان ذنا  ،كميننه شنود .توجنه
داشته باشيد كه ،متغير تصادفی  Yمتغير پاسخ (واكنش) و متغير تصادفی  Xشامر متغير اي پي گو ينا
متغير اي توكيفی  X 1 ,..., X pاست .در غياب نويز و با استفاده از ماتريس برداري ،مخاله رگرسنيون بنه
يافت جواب براي دستگاه معادالت زير تقلير پيدا میكند
Xa

()11.1

y

كه در آن  y [ y1 ,..., yn ]Tبردار پاسنخ ناي م نا ده شنده X ،ينک مناتريس  n pتعرينف شنده
به كورت ]  X [ x1 | x2 | ... | xnاست كه در آن xi [ xi1 ,..., xip ]T ،و  a [a1 ,...,a p ]Tبردار اي دف
ضرايب رگرسيون ختند .در ادامه بحث ،فرض میكنيم كه جمله انحراف  a0در نمايش ما كريح اسنت،
يعنی
()11.1

a T , a0 .

xiT ,1 and a T

xiT

میذوا يم مختقيما معادله ( )11.1را لر كنيم ،اما  Xدر مخاله ما ،تقريبا معكوا پن ير نيخنت .اگنر
p

 nيا  n pباشد ،دستگاه معادالت م خر شده با ( )11.1فرامعي  ۳است .در اي لالنت ،جنوابی

موجود نيخت .اگر  n pباشد ،دستگاه فرو معي  ۲است و تعداد نامتنا ی جواب وجود دارد .بجاي لنر
( ،)11.1میتوان يک اندازه م خر از باقیمانده بي طرفي معادلنه را كميننه كنرد .ينک معينار زينان
م ترك براي كاربرد اي رگرسيون ،تاب زيان كمتري مربعات است .ذطاي كمتري مربعنات ،مجموعنه
باقیمانده اي مربعی است ،آن م در جايیكه ،باقیمانده ا بهكورت
p

()1۳.1

a0 .

y

ajxj

r

j 1

تعريف میشوند ،با قرار دادن مه آنها با م ،ذطاي كمتري مربعات بهكورت
()1۲.1

2

y Xa 2 .

در میآيد ،به عبارت ديگر ،ما مجاز به مقداري نويز در مندل خنتيم ،و ندف كميننهسنازي ينک تناب
م خر از آن نويز است .را ی براي ارزيابی ضرايب رگرسيون  ،aكمينهسازي ( )1۲.1است .كمينهسازي

1

Overdetermined

2

Underdetermined
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( ،)1.1۲يک مخاله بهينهسازي محدب نام روط با يک دف ديفرانخير پ ير است ،كه داراي يک كمينه
كلی يكتاست .اي

دف در ( ،)1.1۲زمانی كمينه میشود ،كه گراديان آن نخبت به  aكنفر باشند .اين

مطلب منجر به دستگاه معادالت زير بهنام معادالت نرمال میشود
^

X T y.

()11.1

(X T X) a

معادالت نرمال میتوانند بهگونهاي موثر لر شوند ،اگر  X T Xرتبه كامر باشند ،در اين لالنتX ،

بايد داراي رتبه ستونی كاملی باشد .با اي لال ،اي شرط در بخياري از كاربرد اي منجنر بنه ناپاينداري
عددي ،برقرار نيخت .اي امر میتواند منجر به ارزيابی كمتري مربعات با باالتري بی دقتی شود .جنوابی
بر اي مخاله ،منظمسازي تيخونف 1است .در منظمسازي تيخونف ،مرب  ℓ2نرم ضرايب به ندف افنزوده
میشود ،و در نتيجه اولويت را به جواب اي با  ℓ2نرم اي كوچکتر مید د .ايده ،قرار دادن فنرض ناي
پي ي در جواب است .منظمسازي تيخونف منجر به مخاله بهينهسازي
2

()13.1

2

2

λa

2

y Xa

میشود ،كه در آن λ ،پارامتر منظمسازي است كه ،تعامر بي كميننهسنازي جملنه كمتنري مربعنات و
كمينهسازي جمله جريمه  ℓ2را كنترل مینمايد .دف در ( ،)13.1با يک كمينه كلی يكتاي داده شده به
عنوان جواب دستگاه معادالت زير ،محدب و ديفرانخير پ ير باقی میماند
X T y.

()12.1
توجه داشته باشيد كهI ،

^

(X T X

I) a

 X T Xلتی اگر  X T Xتكي باشد ،ناتكي است .كمينهسازي ()13.1

يک رگرسيون مرزي 3ناميده میشود.
2

جريمه  ℓ2بخ ی از ذانواده توان جريمه ا با انديس اي 0

است

p

()17.1

aj .
j 1

3

Tikhonov regularization

4

Ridge regression

5

Power family of penalties
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اي يک  ℓγنرم از پارامتر برذاسته از توان  γاست ] .[۳1براي  γ =2منظمسازي تيخونف يا رگرسيون
مرزي را انتخاب میكنيم .م خر شده است زمانیكه  γ =2باشد ،منظمسازي منجر به يک بردار ضريب
چگالی میشود ،يعنی تقريبا مه مقادير ناكفر ختند .منظمسازي با  ℓ2تنهنا داراي وي گنی انقباضنی

7

است -انقباض مقادير مطلق ضريب .در سوي ديگر طيف γ =0 ،يک بردار ضريب تنک را توليد منیكنند.
بنابراي  ،میگوييم داراي وي گی انتخاب متغير است .رگرسيون كمتري مربعات با  ،γ =0رگرسيون مه
زيرمجموعه ا 2ناميده میشود .جريمه با  ℓ0نرم بخياري از مقادير بردار ضريب را كفر میسازد ،اما نيچ
مقدار ناكفري منقبض نمیشود .در اي بي  γ =1وجود دارد .بهينهسازي با جريمنه  ℓ1بهتنري نتنايج
انقباض و انتخاب را بهدنبال دارد .بهينهسازي كمتري مربعات با منظمسازي  ℓ1توسنط ] [11بنه عننوان
نويز زدايی تعاقبی پايه اي )BPDN( 9و توسط  [19] Tibshiraniبه عنوان كمتنري انتخناب مطلنق و
عملگر انقباض )LASSO( 11معرفی شد و به شهرت رسيد .نگا ی دقيقتر به مخاله كمتري مربعنات ℓ1

منظم شده ،میاندازيم
()12.1

λ a 1.

2
2

1
y Xa
2

min
a

دف در ( ،)12.1محدب است ،اما بهدلير  ℓ1نرم ،ديگر ديفرانخيرپ ير نيخنت .پنس ،نيچ جنواب
بختهاي م ابه با ( )1۲.1و ( )13.1موجود نيخت .در فصر  ،۳به سراغ چندي روش بنراي لنر ()12.1
میرويم.
مچني به جريمه شبكه ك خنانی 11عالقنهمنند خنتيم .عنالوه بنر اين  ،بخنراغ  ۲شنكر نمارز
منظمسازي تيخونف نيز میرويم.

Shrinkage

8

All-subset regression
Basis Pursuit Denoising

2

7

9

Least Absolute Selection and Shrinkage Operator

10

Elastic-net penalty

11
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 1.1.1رگرسیون لجستیکي
در رگرسيون لجختيكی ،تاب رگرسيون داراي يک رابطه غيرذطی با تركيب ذطنی متغير ناي توكنيفی
است .اي رابطه با تاب پروبيت 1۳مدلسازي میشود.
در تعناريف دسنتهبنندي ،پاسنخ ينک متغيننر دودوينی يعننی } yi { 1,1اسنت .داده پاسنخ بننراي
منظمسازي يک متغير تصادفی برنولی  Yبنا التمنال موفقينت }1
وابخته به پي گو ،يعنی )(x

P{Y

اسنت .التمنال موفقينت

؛ در نظر گرفته میشود .براي توزي برنولی ،م خر شنده اسنت كنه

}  . E{Yاگر پي گو براي منظمسازي يک متغير تصادفی  Xدر نظر گرفته شود ،سپس (x ) ،انتظار
شرطی  Yاست
()19.1

E Y |X

(x).

در رگرسيون ذطی ،انتظار شرطی  Yمقدار  xاز  Xرا به عنوان تابعی آفي از  xارائه میكند
()۳1.1

E Y |X

(x).

با اي لال ،در دستهبندي ،يک تاب اتصال 1۲يكنواي  gانتظار را به تركيب ذطی پي نگو ا ،منتقنر
میكند
()۳1.1

a T x.

) g (E Y | X

مدل ايی به اي شكر ،مدل اي ذطی تعميمی ناميده میشوند .در لالت رگرسيون لجختيكی ،تاب
اتصال بهكورت لگاريتمی زير انتخاب میشود
()۳۳.1

.

a
1 a

) g (a

ln

معكوا تاب لگاريتمی ،تاب لجختيكی است كه با )  (zن ان داده میشود
()۳۲.1

1
) 1 exp( z

)( z

7

)g 1( z

Probit function

12

Link function
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بنابراي  ،انتظار شرطی به شكر زير در میآيد
(a T x).

()۳1.1

){Y | X } g 1 (a T x

بهمنظور ارزيابی پارامتر ناشناذته  aاز مدل ،با ت كير تاب درست نمنايی شنروع منیكننيم .فنرض
میكنيم كه ،م ا دات بطور مختقر توليد میشوند .تاب التمال از نظر جبري ،با تناب چگنالی التمنال
م ترك م ا دات ،يكخان است ،پس
)p( yi | x i ; a

()۳3.1

n

) L( a

) p( y | X; a

i 1

(aT xi ))1 yi .

(aT xi ) yi (1

n
i 1

بهدالير محاسباتی ،بجاي لگاريتم تاب درست نمايی ،تاب
()۳2.1

log p( yi | x i ; a ).

n

) log L(a

) (a

i 1

را در نظر میگيريم ،بي ينهسازي التمال معادل با كمينهسازي منفی لگاريتم درست نمايی است .مخاله
بهينهسازي به لر مخاله زير تبدير میشود
()۳7.1

) log ( yi a T x i

n
i 1

()۳2.1

min
a

) log p( yi | x i ; a

n
i 1

(1 exp( yi a T x i )).

n

min
a

min

i 1

a

كه در آن ( )۳7.1را دنبال میكنيم ،زيرا } yi { 1,1است .تاب
()۳9.1

)) log( 1 exp( yi a T x i

در ( ،)۳2.1اغلب به عنوان زيان لجختيكی 11مورد اشاره قرار میگيرد .مانطور كه ديده منیشنود،
بهينهسازي زيان لجختيكی براي توليد يک ارزيابی درست نمايی بي ينه ،رخ مید د .بنابراي  ،رگرسيون

Logistic loss

2

14

فصر اول :مقدمه

لجختيكی ،براي ارزيابی درست نمايی بي ينه بودن ،بررسی میشود ،البتنه اگنر التمنال پخني

) (x

بتواند بهكورت ))) 1 /(1 exp( f ( xبراي  f ( x) Fبيان شود.
در عوض ،بياييد فرض كنيم كه عالقهمند به ارزيابی التمال پخي بي ينه ( )MAPاز ينک پنارامتر
 aختيم .يک الپالسي پي ي روي پارامتر ا را در نظنر منیگينريم .توزين التمنال الپالسني چنند
متغيره به شكر
a 1 ).

()۲1.1

λ
(( ) n exp
2

) p (a

است ،مخاله بهينهسازي ،نيازمند لر
()۲1.1

) log p( yi | x i ; a ) log p(a

n
i 1

()۲۳.1
()۲۲.1

a1
a 1.

max
a

) log p( yi | x i ; a ) p(a

n
i 1

) log p( yi | x i ; a

n

a

min
a

i 1

)) log( 1 exp( yi a T x i

max

n
i 1

min
a

است .بهينهسازي در ( ،)۲۲.1به عنوان مخاله رگرسيون لجختيكی  ℓ1نامگ اري میشود.

 2.1تقریب تنک
به تازگی ،روش ايی براي تقريب و كدگ اري تنک ،مورد توجه قرار گرفته اسنت ] .[2بننابراي  ،نيناز بنه
بهرهگيري از نتايج جديد و تجديد شده براي ارائه وجود دارد .در ادامه ،بهكورت ذالكه ،به مخاله تقريب
تنک می پردازيم.
ماتريس رتبه كامر  A R n mرا با  n mدر نظر بگيريد ،میذوا يم دستگاه معادالت  Ax bرا
لر كنيم .بوضوح ،دستگاه معادالت فرو معي و داراي تعدادي نامتنا ی جواب است .مخاله را با نيناز بنه
پراكنده بودن  xمحدود میكنيم ،يعنی  xداراي تعدادي درآيه ناكفر باشد ℓ0 .شبه نرم را بهكورت
}0

|| x ||0 #{i : xi

9
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تعريف میكنيم ،براساا اي

تعريف x ،پراكنده است ،اگر m

 || x ||0باشند .مخناله بهيننهسنازي كنه

میذوا يم لر كنيم ،بهكورت زير است
()۲1.1

b.

subject to Ax

0

x

minimize

با اي لال ،بدلير جنبه تركيبياتی  ℓ0نرم ،مخاله بهينهسازي -NPسخت اسنت .در طنول سنال نا،
تالش اي بخياري براي لر مخاله تقريب تنک ( )۲1.1كورت گرفته است ،براي مثنال ] [۲2را ببينيند.
مچني  ،تالش ايی براي برداشت محدوديت ا و مهارسازي تاب

دف ( )۲1.1كورت پ يرفتنه اسنت.

بخياري از اي روش ا ،يک نخخه بی قيد از اي مخاله بهينهسازي را لر میكننند ،بنراي مثنال ][11؛
] [19را ببينيد .در طول پاياننامه در موارد بخياري به اي موضوع برذوا يم گ ت.

 1.2.1نمایش تنک سیگنالها و ویژگيها
در سال اي اذير ،تقريب تنک به عنوان يک روش يادگيري وي گی بدون نظارت موفق ،به ثبوت رسنيده
است ] .[1۳میتوان از تقريب تنک (بخش  )۲.1براي دستيابی به يک نمايش تنک (بعند بناالتر) از ينک
بردار وي گی داده شده ،استفاده نمود .اي روش به عنوان كدگ اري تننک در منناب  ،شنناذته منیشنود.
 Yangو مكاران ] [21ن ان دادند كه ،كدگ اري تنک ،زمانیكنه وي گنی ناي ينادگيري در ينک كنار
دستهبندي تصويري بكار رود ،كارايی دستهبندي  SVMذطی را بهبود میبخ د.
اگر فر نگ لغات بكار رفته در كدگ اري تنک نمونه اي آزماي ی با برچخنب ناي شنناذته شنده،
ساذته شده باشد ،بازنمايی تنک لاكر میتواند براي دستهبندي بكار رود ] ،[33ن ان مید يم كه اين
آماده سازي میتواند براي رگرسيون نيز بكار گرفته شود.
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فصل دوم
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مانطور كه در فصر  1توضيح داده شد ،ما عالقهمند به مخاله بهينهسازي كمتري مربعات – ℓ1منظم
شده ( ،)12.1ختيم .در اي فصر ،بنه سنراغ روال نايی منوثر بنراي اعمنال اين روش نا در مخناير
بهينهسازي و مهمتر از آن ،بكارگيري آنها در تنظيمات دستهبندي میرويم.
دالير بخياري براي استفاده از اكر بهينهسازي لخو براي آموزش دادن دستهبندي كننده نا وجنود
دارد .در اي فصر ا ميت استفاده از قاعدهي بهينهسازي لخو را براي مخائر دستهبنندي نم از ديندگاه
نظريه اي آمار و التمال و م از ديدگاه آزماي ی بررسی میكنيم .مانطور كنه در ابتنداي فصنر قبنر
گفته شد لخو داراي سه ذصيصهي مهم است .1 :ذطی بودن با  .۳زيان مربعی ،و  .۲منظمسازي  ℓ1روي
وزن ا .در ادامه ا ميت اي ذصاير را بررسی میكنيم.
در اي پاياننامه ،بر دستهبندي ذطی تمركز داريم .دو دلير اكنلی بنراي اين تصنميم وجنود دارد.
دستهبندي غيرذطی ،مانند  SVMغيرذطی ،چندان براي آموزش و ارزيابی بكار نمیرود .اي امر ،بوي ه،
شكختی در لالت چند كالسه است كه ،دستهبندي اي بخنياري بنراي ينک كنار آمنوزش منیبيننند ،و
بهكورت يک در مقابر يک يا يک در مقابر مه ،تنظيم میشوند .عالوه بر اي  ،براي مخاير با بعد بناال،
دستهبندي غيرذطی ،مزيت ذاكی را ارائه نمینمايد .فضا اي داده بنا ابعناد بناال –مگنر در كاربرد نايی
ذا  -معموال پراكنده ختند ،و بنابراي  ،به التمال زياد جدايیپ ير ذطی میشوند.
با لركت بهسوي ساذت يک دستهبندي كننده 1سري تر ،تنک بودن را از طريق منظمسازي توسنط
نرم القاكنندهي تنک بودن ،تضمي میكنيم .اي كار ،امكان كنترل كريح را بر تنک بودن بردار ضريب از
طريق پارامتر منظمسازي فرا م میسازد -برذالف بهينهسازي  SVMكه چني كنترلنی در آن چنندان
م خر نيخت (شكر  1.۳را ببينيد) .بوي ه ،ما از الگوريتم اي كمينهسازي زيان مربعی -ℓ1منظم شنده
از جمله ،[3۳] SPGL1 ،براي لر مخاله دستهبندي استفاده میكنيم .اي مطلب كنار منا را از مطالعنه
اذير كورت گرفته توسنط  Yuanو مكناران ] [2۲] ،[2۳متمنايز منیسنازد .آناليز ناي آنهنا تنهنا بنر
الگوريتم اي بهينهسازي لجختيكی و محوري مربعی -كه  L2زيان م ناميده میشود -تاكيند دارد ،اين
مخاير بهكورت زير تعريف میشود
()3.۳

max( 0,1 ya T x) 2 .

Classifier

1۳
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زيان لجختيكی براي لالت زيان مربعی ،دوبار ديفرانخيرپ ير است .با اي لال ،زيان محوري مربعنی
اي گونه نيخت.
پس از مرور بر كار اي مرتبط در اي زميننه بنه بينان نتنايج آمناري پرداذتنه و سنپس نتنايج
آزمايش اي انجام شده براي ن ان دادن قدرت لخو در دستهبندي را بيان میكنيم .ن ان مید نيم كنه
لخو در عي دقت باال ،دستهبندهكنندهي تنک و ل ا سري تر به دست مید د.

 1.1.2کارهای مرتبط در کمینهسازی زیان مربعي برای دستهبندی
 [1۳] Rifkinدر رساله دكتراي ذود ،ادعا میكند كه ،زيان محوري را ی براي موفقينت  SVMنيخنت.
 Rifkinدستهبندي كمتري مربعات منظم شده ()RLSC
()2.۳

2

λw

2

1

min y Xw
w

و لالت غيرذطی
()7.۳

λc T Kc

2

min y Kc
c

را ارائه مینمايد .كه در آن K ،ماتريس تعريف شده با ارزيابی خنته  Kروي زوج نموننه ناي آزماي نی
است .با استفاده از چنندي مطالعنه آزماي نی Rifkin ،ن نان داد كنه RLSC ،بنه انندازه  SVMروي
مجموعه داده اي گوناگون ،ذوب است .با اي لال RLSC ،منجر به دستهبندي كننده تنک نمنیشنود.
عالوه بر اي  RLSC ،غيرذطی بيش از  SVMبراي آزمايش زمان میبرد.
بهينهسازي كمتري مربعات میتواند براي دستهبندي دودويی بكنار رود ] .[23] ،[21] ،[11] ،[۳2آن را
مچني میتوان در زمينه مدل اي ذطی تعميمی-براي مثنال رگرسنيون لجخنتيكی بنا بهيننهسنازي
كمتري مربعات باز وزنی تكراري ] [19] ،[۲1و براي -mارزيابی ] [17بكار برد .ما يک دستهبندي كننده

Regularized Least Square Classification

1۲
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سري را بدست می آوريم ،كه نوز بعضی از قابليت اي تعميمی را بدلير  ℓ1منظمسازي ،لفظ میكند.
با اي لال ،بعد ا آناليز اي بي تري كورت گرفت ].[21] ،[11] ،[۳۳

 2.1.2کارهای مرتبط در  -ℓ1منظمسازی برای دستهبندیکننده تنک
 Yuanو مكاران ( [2۳] )۳111چندي دستهبندي كننده ذطی تنک به فرم
()2.۳

) ( w; x i , y i

n

C
i 1

1

min w
w

را با زيان لجختيكی ،محوري و محوري مربعی تعريف شده بهكورت
)) log( w; x i , y i ) log( 1 exp( yw T x

)L1 ( w; x i , y i ) max(1 yw T x,0
L 2 ( w; x i , y i ) max(1 yw T x,0) 2

مقايخه میكنند ،با اي لال ،آنها بهينهسازي زيان مربعی براي دستهبندي را بررسی نمیكنند .مانطور
كه در فصر بعدي ن ان مید يم ،زيان مربعی داراي وي گی اي محاسباتی و آماري مناسبی است.
از طريق چندي آزمايش و اثبات ساده ن ان مید يم كه ،مزيت قابر توجهی در ترجيح دادن ينک تناب
زيان محدب بر ديگران براي كمينهسازي در تعاريف دستهبندي وجود ندارد .عالوه بر اين  ،مزينت نايی
براي بهينهسازي زيان مربعی بر زيان محوري و زينان لجخنتيكی موجنود اسنت ] .[21] ،[۳2زمنانیكنه
الگوريتم اي كمينهسازي زيان مربعنی ننه چنندان گراننی وجنود داشنته باشند ،اسنتفاده از آنهنا بنراي
دستهبندي ،بنظر قابر قبول و موثر است .جدول  ،1شامر اطالعاتی درباره مجموعه داده ايی است كه ما
براي آزمايش ذود در اي فصر و فصر بعدي بكار میبريم .آنها از منزلگناه (وبخنايت)  LIBSVMبنراي
مجموعه داده اي رده دودويی ،گرفته شدهاند 1.اي مجموعه داده نا بنراي نمنايش ناي گونناگون امنور
عملی ،انتخاب شدهاند.

http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvmtools/dataset/binary.html
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جدول  1.1اطالعات مجموعه دادهها n :نشاندهنده تعداد مشاهدات و  pنشاندهنده تعداد
ویژگيهای هر مشاهده است.
مجموعه داده ا

تعداد م ا دات ()n

تعداد وي گی ا ()p

بزرگخال 1

1213

1۳۲

بزرگخال 1

1721

1۳۲

بزرگخال 7

12111

1۳۲

بزرگخال 9

۲۳321

1۳۲

استراليا

291

11

سرطان كولون

2۳

۳111

نوع پوشش

32111۳

31

ديابت

722

2

قلب

۳71

1۲

يونكره

۲31

۲1

ال.اي.يو

۲2

71۳9

تجويزات كبدي

۲13

2

قارچ ا

21۳1

11۳

13

فصر سوم :كمينهسازي زيان مربعی  ℓ1منظم شده براي بازسازي

(ب)مجموعه داده بزرگخال 1

(الف)مجموعه داده بزرگخال 1

(ج) مجموعه داده بزرگخال 7

(ه) مجموعه داده يونكره

(د) مجموعه داده نوع پوشش

شکل  1.1نمودار ،تعداد بردارهای پشتیبان را نشان ميدهد که با افزایش تعداد نمونههای آزمایشي
رشد ميکند.

12
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(الف) مجموعه داده اي استراليا

(ب) مجموعه داده اي قلب

(ج) مجموعه داده اي يونكره

(د) مجموعه داده اي تجويز اي كبدي

شکل  2.2نمودارها نشان ميدهد که تعداد بردارهای پشتیبان ارتباط معنيداری با فراپارامتر  Cدر
بهینهسازی  SVMندارند.

 2.2دستهبندی و کمینهسازی زیان محدب
ت خير الگو ،كه دستهبندي نيز ناميده میشود ،فرآيند انتخاب يک برچخب گخخته بنه ينک م نا ده
ناشناذته است ] .[13در ت خير الگو ،كار اكلی ،يافت

17

يک تاب } {1,..., M

 g : R pاست ،كنه ينک
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م ا ده ن ان داده شده توسط  x R pرا گرفته و آن را بنه }  y {1,..., Mنخنبت منید ند :يكنی از
كالا اي 1در دسترا  .Mتاب  gيک دستهبندي كننده  ۳ناميده میشود.
براي آناليز فعلی ،فرض كنيد  Xو  Yمتغير ايی تصادفی باشند كه مقاديرشان را بنهترتينب از  R pو
}  {1,..., Mمیگيرند .التمال ذطا را براي دستهبندي كننده  gبهكورت
{g ( X ) Y }.

()۳.۳

) L( g

تعريف میكنيم ،در نتيجه ،دستهبندي كننده بهينه * gعبارت است از
()۲.۳

}Y

) {g ( X

arg min
} {1,..., M

*g

g:R p

و دستهبندي كننده بيزي ناميده میشود .التمال متناظر از ذطا -التمال كميننه ذطنا -ذطناي بينزي
ناميده شده و با )* L* = L(gن ان داده میشود.
براي محاسبه* ،gنيازمند دانش از توزي ) (X,Yاي خنتيم كنه ناشنناذته اسنت .بنا اين لنال ،بنا
داده اي كافی ،يک دستهبندي كننده  gرا با ) L(gكم ،میيابيم .براي دستهبندي ،به مجموعه داده اي
} Tn {( xi , yi ) : i 1,..., nاز  nم ا ده دسترسی داريم ،و فرض میكنيم كه  i.i.d.اي نموننهگينري
شده از توزي ) (X,Yباشند.

12
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(ب) مجموعه داده اي يونكره

(الف) مجموعه داده اي سرطان كولون

(ج) مجموعه داده اي قارچ ا
شکل  1.2در این اشکال ،ميبینیم که ،تعداد عناصر ناصفر جواب ،زماني افزایش ميیابد که ،پارامتر
منظمسازی  λافزایش پیدا کند ،بنابراین ،ابزاری را برای کنترل تنک بودن جواب در اختیار ما قرار
ميدهد.

در باقیمانده اي پاياننامه ،لالت دستهبندي دودويی يعننی

2

 Mرا در نظنر منیگينريم .در اين

لالت Y ،مقاديرش را از مجموعه دودويی } { 1,1میگيرد .دستهبندي دودويی میتواند به دسنتهبنندي
چندكالسی

 ) Mدر يک تنظيم يک در مقابر مه ( 1)OVAگخترش يابند ] .[1۲قبنر از كناوش

(2

دقيق موضوع دستهبندي ،مفهوم مهمی بنام التمال پخي را در اي زمينه معرفی میكنيم.

 1.2.2احتمال پسین و دستهبندی کنندهی جانشین
در آناليز رگرسيون ،دف ارزيابی  Yبراي  Xمفروض با ) r(Xاسنت ،كنه در آن R

 r : R pينک تناب

میباشد .میتوان ن ان داد كه ،تابعی كه ذطاي مرب مينانگي را در اين چنارچوب كميننه منیسنازد،
التمال پخي

است

()1.۳
براي مهR ،

x}.

{Y | X

}x

1| X

{Y

)(x

 r : R pداريم

One-Versus-All
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} {( r ( X ) Y ) 2

()3.۳

} {( ( X ) Y ) 2

اثبات .براي ر  x R pداريم
{( r ( X ) Y ) 2 | X

}x

()2.۳

( X ) Y )2 | X

}x
}x

{ ( X ) Y )2 | X

( x )) { ( X ) Y | X

}x

) (X

) 2(r ( x

{ ( X ) Y )2 | X

x}.

2

) {( r ( X

)) ( x

) (r ( x

( x )) 2

) (r ( x

توجه داشته باشيد كه تخاوي در ( )3.۳برقرار است ،اگر و تنها اگر براي مه  x R pداشته باشيم
)r ( x

)( x

داده شده ،میتنوان ينک دسنتهبنندي كنننده را بنا

ا ميت التمال پخي در اي است كه با يک

 g * : R pرا بنا اسنتفاده از تناب رگرسنيون

التمال كمينه ذطا ساذت .دستهبندي كننده }{ 1,1

بهكورت
1
2
otherwise.

)1 if (x

()7.۳

*

)g ( x

1

تعريف میكنيم ،ادعا اي است كه g* ،يک دستهبندي كننده بيزي است ،يعنی التمنال ذطنا را كميننه
میسازد .براي اثبات اي مطلب ،بايد ن ان د يم كه براي ر دستهبندي كننده
{g ( X ) Y }.

()2.۳
اثبات .براي x

} {g * ( ( X ) Y ) 2

 Xداده شده ،التمال شرطی ذطاي دستهبندي كننده  gعبارت است از
}x
}x

()9.۳

)}x

1| X
}x

1, Y
1| X

) {g ( X
{Y

}1

) {g ( x

)) ( x

كه در آن

A

1| X

}x

}x
(1

}1

{g ( X ) Y | X

1

1 ( {g ( X ) 1, Y

1| X
) {g ( x

{g ( X ) Y | X

{Y

}{ g ( x ) 1

1

)(x

}{ g ( x ) 1

1

تاب شاذر مجموعه  Aاست .براي ر  x R pمیتوانيم بنويخيم
۳1
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()11.۳

}1

) {g ( x

}1

) {g * (x

}{g * ( X ) Y | X x
)) (1 ( x
}{ g ( x ) 1
0

}{ g ( x ) 1

}{g ( X ) Y | X x
}( x ) { g * ( x ) 1

}{ g * ( x ) 1

)(2 ( x ) 1

كه آذري تخاوي برقرار است ،زيرا
}{ g * ( x ) 1

()11.۳

.

}{ g ( x ) 1

1

}1

1

) {g * ( x

}1

) {g ( x

با انتگرالگيري نخبت به  xمیتوانيم به ( )2.۳برسيم.
تاب )  (xناشناذته است .براي تقريب دستهبندي كننده بيزي ،ما تاب نامنفی ) ~ ( xرا بنه عننوان
تقريبی از )  (xبكار گرفته و آن را در شكر دستهبندي كننده در معادله ( )12.۳جايگ اري میكنيم
1
2

()1۳.۳

)if ~ (x

1

)g ( x

1 otherwise.

دستهبندي كننده  ،gدستهبندي كننده ي جان ي ناميده میشود .دستهبندي كننده ن انده بخنوبی
عمر میكند .اگر ) ~ ( xنزديک به )  (xباشد -كه با  L1نرم مورد انتظار ،اندازهگيري میشنود -سنپس
التمال ذطاي دستهبندي كننده ن انده نزديک به ذطاي بيزي است ،يعنی
2 { ( X ) ~ ( X ) }.

()1۲.۳

*{g ( X ) Y } L

اثبات .توجه داشته باشيد كه تمايز بي التماالت ذطاي شرطی  gو * gزمنانیكنه بنراي نر ، x R p
) g ( x) g * ( xباشد ،كفر است .زمانیكه ) g ( x) g * ( xباشد ،براسناا ( ،)11.۳منیتنوانيم تمنايز را
بهكورت
}x

{g * ( X ) Y | X
}{ g ( x ) 1

()11.۳

}{ g * ( x ) 1

}{g ( X ) Y | X x
)(2 ( x) 1

}) { g ( x ) g * ( x
}) { g ( x ) g * ( x

2 ( x) 1

2 ( x) 1 / 2

2 ( x) ~ ( x) .

بنويخيم ،نامخاوي اذير برقرار است ،زيرا ) g ( x) g * ( xايجاب میكند
۳1
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)( x) ~ ( x

( x) 1 / 2 .

()13.۳

براي بررسی درستی اي مطلب ،ر لالت را به ترتيب ،بررسی میكنيم
~ ( x) 1 / 2 and g( x) 1 so ~ ( x) 1 / 2
( x) ~ ( x) ~ ( x) ( x) 1 / 2

)( x

1/ 2

)( x

( x) .

1/ 2

)( x) 1 / 2 and g ( x
1 so ~ ( x) 1 / 2
)( x) ~ ( x
)( x) ~ ( x
( x) 1 / 2

)if g * ( x

1

if g * ( x) 1

بر میگرديم به اثبات ،میتوانيم با انتگرالگيري طرفي نامخاوي در ( )11.۳نخبت به  xبه
}| ) 2E{| ( X ) ~( X

*P{g ( X ) Y } L

برسيم.
اي نتيجه ن ان مید د كه ،يک ارزياب ذوب از

میتواند يک دستهبندي كننده ن انده ذنوب را

توليد كند .آنچه كه روش است اي است كه ~ ( x) ،میتواند دور از )  (xباشند و دسنتهبنندي كنننده
يكخانی را بدست آورد ،مراه با اي كه ر دو روي طرف يكخانی از ½ باشد .منا اكننون ،لاضنريم روي
آموزش بر راه ايی جهت دست يابی به دستهبندي كننده ذوب  ،تمركز كنيم.

 2.2.2کمینهسازی ریسک آزمایشي
كمينهسازي التمال ذطا (التمال دستهبندي نادرست)
()12.۳

} {g ( X ) Y

} {g ( X ) Y

{

) L( g

تنها با دانخت توزي توامان  Xو  Yممك است .يک ارزياب التمال ذطا از يک دستهبندي كننده  gبنا
 Tnداده شده ،شمارش ذطاي متوسط زير است
()17.۳

.

n
} {g ( x i ) yi

i 1

1
n

) Ln ( g

ارزياب ) Ln(gذطاي تجربی  gاست .براي يک بررسی كلی از پي رفت اي اذير ] [3را ببينيد.
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میتوانيم به ر يافت كنونی دستهبندي با در نظر گرفت ينک كنالا  Cاز دسنتهبنندي كنننده ناي
}{ 1,1

 g * : R pبرسيم .با  Tnداده شده ،دستهبندي كننده در  Cرا انتخاب میكننيم كنه ،منجنر بنه

كمتري ذطاي تجربی ) Ln(gمیشود .با اي لال ،مخاله كمينهسازي ذطاي تجربی ،از نظر محاسنباتی،
بخيار دشوار است .در مواجه با اي مخاله ،نيازمند اكالح عملكرد براي كمينهسازي ختيم .دستهبنندي
كننده ايی به شكر زير را در نظر میگيريم
1 if f ( x) 0

()12.۳

otherwise

كه در آن R

1

)g f ( x

 f : R pيک تاب لقيقی مقدار در  Fاست .التمال ذطاي  g fبهكورت
) L( f

} {sgn( f ( X )) Y

Lg f

}{Y f ( X ) 0
{ Y f ( X ) 0}}.

()19.۳

است ،كميت ) yf (xلاشيه 1ناميده میشود و زمينه تكراري در باقی اي بخنش دارد .بنا  Tnداده شنده،
میتوان ) L(fرا با ) Ln(fارزيابی نمود
n

()۳1.۳
كه در آن

}{ yi f ( xi ) 0

}{ yf ( x ) 0

i 1

1
n

) Ln ( f

تاب زيان  1تا  1است .مانطور كه قبال توضيح داده شند ،كميننهسنازي ذطناي

تجربی از نظر محاسباتی ،دشوار است ] .[۳در عوض ،بهدنبال كمينهسازي يک كران باالتر محدب منوار
از زيان  1تا  ،1يعنی

}{ yf ( x ) 0

ختيم .تاب محدب موار

از لاشيه ) v yf (xتاب

زيننه نامينده

میشود.

Margin

۳۲
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جدول  1.2توابع زیان محدب شناخته شده و تابع کمینهسازی متناظرشان.
نام تاب زيان

)(v

زيان مربعی

(1 v) 2

زيان محوري

)max( 0,1 v

زيان محوري مربعی

max( 0,1 v)2

زيان لجختيكی

))ln(1 exp( v

*

) ( f
1
)1

2
sign(2

2

1

1

مثال ا شامر تناب زينان نمنايی )exp( v

) (v

ln

بكنار رفتنه در  [12] AdaBoostو تناب زينان

محوري ) (v) max( 0,1 vاستفاده شده در  [1] SVMاست .تابعک زينه عبارت است از
})) { (Yf ( X

()۳1.۳

) A( f

و فرم آزماي ی متناظر نيز بهكورت
()۳۳.۳

( yi f ( xi )).

n
i 1

است ،توجه داشته باشيد كه،

1
n

) An ( f

يک كران باالتر روي زيان  1تا  1است و بننابراي  Ln ( f ) An ( f ) ،و

) . L( f ) A( f
اگر  Fشامر توابعی باشد كه در پارامتر اي ان ذطی ختند -بنابراي  ،آنها را محندب منیسنازيم و
سپس كمينهسازي زينه تجربی )  ، An ( fمخاله بهينهسازي محدب است .پس ،الگوريتم ايی موثر براي
دستيابی به كمينهسازي )  An ( fبر F

 fوجود دارد.

تواب زيان مورد توجه ما در جدول  1.۳فهرست شده و در شنكر  ۳.۳ن نان داده شندهانند .توابن زينان
لقيقی مقدار ،به عنوان جان ي

ايی براي زيان  1-1عمر میكنند .اي منجر به يک مخاله رگرسنيون

میشود .نتيجه براي دستهبندي با آستانه ذروجی تاب لاكر از رگرسنيون ،بدسنت منیآيند .در ادامنه،
بهسراغ اي واقعيت میرويم كه ،بهينهسازي يک جان ي محدب منجنر بنه دسنتهبنندي كنننده بينزي
میشود.
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شکل  2.2مقایسهای از توابع زیان محدب .زیان دستهبندی نادرست نیز نشان داده شده است.

كمينهسازي يک كران باالي محدب از زيان  ،1-1نه تنها منجر به دستهبندي قابر قبولی منیشنود،
بلكه كار موفقی است .موفقيت اي آزماي نی  ،SVMو تقوينت نا ،اين نقطنه را ايجناب منینماينند.
*

میتوانيم ن ان د يم كه كمينه ساز *  fاز )  An ( fبهگونهاي است كه ،دستهبندي كنننده القنايی g f

يک دستهبندي كننده بيزي است .براي نير به اي

})) { (Yf ( X

()۳۲.۳

})) ( X )) ( f ( X

كه در آن(x ) ،

)) ( f
[0,1], f

كه در آنR ،

 P{Y 1 | Xاست .تعريف زير را در نظر بگيريد

( f ) (1

) A( f ,

] f * : [0,1كمينه ساز )  A( f ,باشد

است .فرض كنيد كه تاب R
arg min A( f , ).

()۳3.۳

) A( f

{ ( X ) ( f ( X )) (1

ن اند نده التمال پخي }x

()۳1.۳

با تعريف

دف ،نگاه نزديکتري به تابعک زينه میاندازيم

) (* f

f R

*

 fاز باال ،واضح است كه )) f * ( ( xمقدار )) A( f ( xرا در ميان منه توابن ) f (xدر

( )۳1.۳كمينه میسازد .با يک تاب زيان محدب مفروض  ،كميننه سناز بهيننه

*

 fبنه آسنانی قابنر

محاسبه است .در ستون سوم از جدول  f * ،۳.1بهينه را براي تواب زيان مطلوب ،ليخنت كنردهاينم .در
اي

مثال ا ،به آسانی میتوان ديد كه0 ،
*

فرض كنيم ))f ( ( x

*

)) f ( ( xتنها زمانیكه 1 / 2

باشد ،برقرار است .اگنر

) f ( xباشد ،با كمينهسازي ( ،)۳1.۳دستهبندي كننده القايی
if f ( x)* ( x) 0
Otherwise

۳3

1
1

)g * ( x
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داراي عالمتی يكخان با دستهبندي كننده بيزي است .اي به ما اجازه منید ند تنا نتيجنه بگينريم كنه،
كمينه ساز تابعک زينه )  ، A( fكران بااليی روي ذطاي دستهبندي درست )  L( fاست ،بهگونهاي كنه
دستهبندي كننده القايی  g fيک دستهبندي كننده بيزي اسنت ،و اين سنازگاري في نر توابن

زيننه

محدب را اثبات میكند ] .[23 ،۲۳ ،3 ،1 ،۲توجه داشته باشيد كه ،سازگاري في نر در اين زميننه ،بنه
عنوان دستهبندي كننده بيزي يعنی )1 / 2

( signاست.

 9.2.2ارزیابي احتمال پسین
يک م ا ده مهم براساا جدول  ۳.1اي است كه SVM ،بطور مختقيم دستهبندي كنننده دودوينی را
ارزيابی مینمايد .يعنی SVM ،مختقيما ) sign(2 ( x) 1را بجاي التمال پخي )  (xارزيابی میكند.
اي بدان معناست كه SVM ،نمیتواند اطالعاتی دربناره اطميننان از پنيشبيننی بنه منا بد ند .چنني
اطالعاتی بوي ه ،براي دستهبندي چندكالسه با استفاده از دستهبندي كننده دودويی در تنظيمات يكی در
مقابر مه ،مفيد است .در شرايطی كه ،التماالت پخني بنراي منه كنالا نا زينر ½ اسنتSVM ،

نمیتواند تصميمات كحيحی بگيرد.
از سوي ديگر ،دستهبندي كننده كمتري مربعات ،التمال پخي

)  (xرا ارزيابی نمنوده و بننابراي

میتواند اطالعاتی مطمل را ارائه نمايد .براي دستهبندي كننده كمتري مربعات ،التمال پخي برابنر بنا
 ( f ( x) 1) / 2محدود شده به ] [0,1است .براي آناليز عميقتر اي موضوع ] [21را ببينيد.

جدول  2.2مقایسهای از سه دستهبندی کننده دیگر با دستهبندی لسویي روی  2مجموعه داده.
فراپارامتر با  Cیا  λبسته به الگوریتم نشان داده ميشود .تعداد درآیههای ناصفر در بردار جواب نیز
با  #nzو درصد نمونههای آزمون بهدرستي دستهبندی شده با  Accنمایش داده ميشود.
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λ

lasso
دقت #nz

C

استراليا

11

22

11

۳

22

سرطان كولون

1

77

12

1

27

11

ديابت

11

21

2

1

73

11 113

77

قلب

2

27

1۲

1/3

21

۲1

11

21

1۲

يونكره

1

77

12

1

27

11

11

73

۳2

۳

تجويزات كبدي

۳

12

2

۳

2۳

71

3

22

2

3

27

قارچ ا

۳

12

1۲

۳

111

91

11

111

92

۳1

111

مجموعه داده ا

SVM
دقت #nz

ℓ1-reg L2SVM
 Cدقت #nz

ℓ1-reg logreg
#nz
 Cدقت

22

۳1

22

11

3

27

11

11

73

11 11۳

2۲

91

2

11

72

2

3

2۲

1۲

2۳

۲1
2
93

 9.2چرا منظمسازی  ℓ1بردار وزن تنک ایجاد ميکند؟
شكر  ،۲.۳شهود مناسبی را براي اي كه چرا منظمسازي  ℓ1تنک بودن را در بردار وزن القنا منیكنند،
ارائه مید د.

شکل  9.2همانطور که  pبه صفر ميرود،

به تابع شاخص تبدیل ميشود و تعداد درآیههای

ناصفر در  xرا ميشمارد ].[4
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 4.2ارزیابي تجربي لسو برای دستهبندی

انواع گوناگونی از الگوريتم ا براي لر مخاله بهينهسازي كمتري مربعنات – ℓ1مننظم شنده وجنود دارد
] .[۲۲در اي پاياننامه ،يكی از موفقتري اي الگوريتم ا را بكار منیگينريم كنه ،قنادر بنه لنر مخناله
كمينهسازي زيان مربعات – ℓ1منظم شده ،بهكورت بهينه است .اي الگوريتم ،روش تصويري طيفی براي
– ℓ1كمينهسازي ( [3۳] 1)SPGL1است و مخاله بهينهسازي زير (كه لخو نام دارد) را لر میكند
.

()1.۳

2

min y Xa 2 s.t. a 1
a

مانطور كه پي تر اشاره كرديم ،يكی از اي دالير ،كنترل كريح روي تنک بودن جواب است.
در شكر  ،1.۳ما ن ان مید يم كه ،میتوان تنک بودن جواب را با استفاده از پارامتر مننظمسنازي  λدر
فرمول لخوي باال ،كنترل كرد .دلير مهم ديگر ،اي است كنه ،زينان مربعنی داراي مزايناي محاسنباتی و
آماري فراوانی است .مچني برتري آماري زيان مربعی بر زيان محوري را بيان میكند.
در جدول  ،۳.۳مقايخهاي از روش اي گوناگون براي دستهبندي دودويی بنا لخنو را منیبيننيم.
میبينيم كه لخو قادر به دستيابی به تنکتري جواب ا در مخاير بعد باالست ،درلنالیكنه دقنت قابنر
قبولی را لفظ مینمايد .در جدول  ،۲.۳نتايج را براي رگرسيون مرزي بكار رفته بنه عننوان دسنتهبنندي
كننده میبينيم.

Spectral Projected Gradient Method for ℓ1-minimization

۳2
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جدول  9.2نتایج دقت دستهبندهي کننده برای دستهبندی براساس رگرسیون با تنظیمسازی .ℓ2
در اینجا  λفراپارامتر بهینه است که با اعتبارسنجي متقابل به دست آوردیم .توجه داشته باشید
که ،تعداد درآیههای ناصفر جواب ( )nzبرابر با تعداد ویژگيهای مشاهدات است.
مجموعه داده ا

فراپارامتر λ

دقت دستهبندی
()٪

تعداد nz

استراليايی

۲1

22

11

سرطان كولون

2

27

۳111

ديابت

11

72

2

قلب

9

22

1۲

يون كره

11

71

۲1

تجويزات كبدي

2

۲3

2

قارچ ا

۳1

19

11۳
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9
فصل سوم
کمینهسازی زیان مربعي -ℓ1منظم برای بازسازی
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طرح اي تقريب تنک براي نمايش سيگنال و وي گی (يعنی بازسازي) ،بخيار مفيد شناذته شدهاند .براي
مثال ،الگوريتم دستهبندي چند كالسه موفقی برمبناي نمايش ناي پراكننده وجنود دارد ] .[33در اين
فصر ،به كارايی بازسازي (در تعريف غير نظارتی) الگوريتم اي كمينهسازي زيان مربعی -ℓ1منظم شنده
نگا ی میاندازيم.
مان گونه كه در فصر  ۳ديديم-ℓ1 ،منظمسازي براي تعميم به داده اي ديده ن نده ،بخنوبی -ℓ2
منظمسازي نيخت .با اي لال ،مانطور كه آزمايش اي در تقرينب تننک ن نان منید ند ]،[33]،[1۳
]-ℓ1 ،[21منظمسازي براي نمايش وي گی ،كامال مناسب است .چه چيزي روش اي تقرينب تننک را در
يادگيري و نمايش وي گی ،موفق میسازد؟ آيا موفقيت برذاسته از تنک نمايش است يا اي واقعيت كنه،
آن داده ا را بخيار ذوب برازش مینمايد؟ آناليز ايی روي پايداري الگوريتم اي -ℓ1منظم شنده كنورت
پ يرفته است ].[21] ،[11
در ادامه اي فصر ،به سراغ كاربرد كمينهسازي مربعی -ℓ1منظم شده براي يادگيري وي گی در ينک
كار دستهبندي تصوير میرويم .بوي ه به كار ] [1۳می پردازيم .سپس ،الگنوريتم دسنتهبنندي را بنا روش
جديدمان براي رگرسيون كه توسيعی از  SRCبه رگرسيون است ،بررسی منیكننيم .دربناره اين بحنث
میكنيم كه ،اي روش ا بهبودي را نخنبت بنه روش ناي منوثري نظينر -kمينانگي

نا و  kNNارائنه

نمیكنند.

 1.9کدگذاری تنک و یادگیری فرهنگ لغات برای یادگیری ویژگي
براي بيان ا ميت كمينهسازي زيان مربعی -ℓ1منظم شده براي كدگ اري تننک ،بنه سنراغ مقالنه ][1۳

میرويم .در اي مقاله ،ا ميت كدگ اري در مقابر يادگيري با كدگ اري تنک و كمیسنازي بنرداري ،بنا
آموزش ،مولفان يادگيري فر نگ لغت  Dرا معنی كنرده و بنا كدگن اري ،آنهنا منظنور از تصنوير كنردن
(نگاشت ) ورودي  xبه وي گی  fبا فر نگ لغت مفروض  Dرا روش میسازند .مولفان بحث میكنند كه،
اگر ما قادر به شكخت

ر روش ينادگيري وي گنی بنه مخنير ايی شنامر آمنوزش و كدگن اري باشنيم،

میتوانيم مخير اي فرعی را از روش اي يادگيري وي گی تركيب كرده و الگوريتم اي موثرتري را بندون
فداكردن كارايی در دستهبندي ،بدست آوريم .آنها نتايج دستهبندي را با استفاده از اعتبار بخ ی گن ري
 3بخ ننی بننا  SVMذطننی روي  NOTB ،CIFAR-10و  % 93 ،% 21/3 ( Caltech 101و ،% 7۳/2
۲1
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دوتاي اولی نتايج مدرن ختند) گزارش میكنند ] .[1۳مولفان ،با  2روش براي بكارگيري فر نگ لغت و
چندي روش براي كدگ اري با استفاده از فر نگ لغت ،آزمايش میكنند .در اي جنا ،روش نايی بنراي
يادگيري/ساك كردن فر نگ لغت وجود دارنند (منا در جخنتجوي فر ننگ لغنت  D R n dخنتيم،
بگونهاي كه ر اتم (ستون) داراي يک -ℓ2نرم والد باشد):
 .1كدگ اري تنک )SC( 1با كا ش مختصاتی:
x ( i ) || 22

|| s (i ) ||1

) || Ds (i

min

) D,S (i

را ی براي لر اي مخاله بهينهسازي ،جايگزي كنردن كميننهسنازي بني فر ننگ لغنت  Dو
كد اي تنک } )  {s (iاست ( يكی ثابت نگنه داشنته منیشنود ،درلنالیكنه ،تناب

ندف كميننه

می گردد ،و به مي ترتيب) .مولفان پارامتر  λرا با كمينهسازي ذطاي اعتبار گ ريش بنر ينک
شبكه مقادير كانديد ،بدست میآورند.
 .۳تعاقب تطابق متعامد :)OMP-k( ۳بهكورت
()1.۲

2
2

) Ds ( i

) x (i

) min( i
i

D,s

و
()۳.۲

k , i,

0

) subject to s (i

است ،كه در آن k ،كرانی پايي روي تعداد عناكر ناكفر در )  s (iاسنت .بنراي لنر اين مخناله
بهينهسازي ،میتوان بي  Dو } )  {s (iدقيقا مانند باال ،جايگ اري كرد.
نزول مختصاتی و  OMPالگوريتم ايی براي دستيابی به كد اي تننک ينک فر ننگ لغنت
مفروض ختند ،فر نگ لغت از سوي ديگر میتواند با استفاده از كنا ش گرادينان بدسنت
آيد.
با بهينهسازي ( )1.۲و ( ،)۳.۲شما كد اي تنک را به عنوان نتيجه فرعی ينادگيري فر ننگ
لغت (فاز اي يادگيري و كدگ اري در م تنيده ختند) بدست میآوريد .با اي لال ،اي ما

۲۳

Sparse coding

1

Orthogonal Matching Pursuit
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را از برقرار ساذت تنها يک فر نگ لغت بدست آمده در اي گام و محاسبه كد ا بنا ديگنر
ابزار ا باز نمیدارد.
 .۲ماشي بولتزم تحديدي تنک )RBM( 1و كدگ ار ذودكار تنک.
 .1زير نمونهگيري تصادفی ماتريس داده  Xشامر )  s (iنرماليزه شده است.
 .3وزن اي تصادفی :پركردن فر نگ لغت بنا نموننهگينري سنتونی نرمنال شنده از توزين نرمنال
استاندارد.
و در اي جا ،روش ايی براي كدگ اري وجود دارد؛  :SCمخاله بهينهسازي در باال ،با  Dثابت λ ،متفناوت
و تنظيم كردن عناكر وي گی f

بهكورت
} max{0, s j

()۲.۲

fj

و
max{0, s j }.

()1.۲

d

fj

است ،توجه داشته باشيد كه بجاي  dبعد ،وي گی  fداراي بعد  2dاست .مولفان اي را تقخيم قطبينت

۳

مینامند.
 :OMP-k .1تعاريف مانند  1است.
 .۳آستانهسازي نرم :براي آستانه ثابت  ،αآنها  fرا بهكورت زير نخبت مید ند،
()3.۲

}

max{0, D ( j )T x

fj

و
()2.۲

}.

max{0, D ( j )T x

۲۲

d

fj

Sparse restricted Boltzmann machine

1

Polarity splitting
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 .۲كدگ اري طبيعی :اگر فر نگ لغت با  SCفراگرفته شود ،سپس ،كد اي ينادگيري بكنار گرفتنه
میشوند .اي بخنش بنراي  OMPيكخنان اسنت .بنراي  RBMو كدگن ار ذودكنار ،منیتنوان
فعالسازي در گره اي مخفی را با استفاده از تاب للقوي لجختيكی  gمحاسبه كرد:
)g (W ( j ) x b

()7.۲

fj

و
g ( W ( j ) x b),

()2.۲
كه در آن D T

d

fj

 Wو  W jرديف jام از  Wاست .براي ( )3.۲و ( ،)2.۲مولفان ،فر نگ لغنت را

به عنوان نگاشتی ذطی بكار میبرند ،يعنی DT x

 ( fاي م ابه تصوير تصادفی اسنت ،بجنز

اي كه بجاي كا ش بعد ،آن را افزايش مید يم ،با فرض .) d n
مولفان ،بهتري نتايج را روي  CIFAR-10با استفاده از  OMP-1براي آموزش و آستانه سازي نرم براي
كدگ اري بدست میآورند (كه ن اند نده فر نگ لغت وسي تر و بهتري است .)d=600 -آنهنا بهتنري
نتيجه را براي  NORBبا استفاده از وكله اي تصادفی به عنوان فر ننگ لغنت و  SCبنراي كدگن اري،
بدست آوردند .نتايج يكخانی براي  Caltech 101بدست میآيد ،ر چنند اين نتنايج بنه مينزان % ۲/1
لالت جديد را دنبال میكند.

وي گی اي دستهبندي كننده

تصوير ورودي

نمايش تصوير

شکل  1.9مراحل دستهبندی تصویر ].[12

۲1

فصر سوم :كمينهسازي زيان مربعی  ℓ1منظم شده براي بازسازي

در اينجا ،استفاده مولفان از مجموعه داده ا در فاز يادگيري بندون نظنارت را بررسنی منیكننيم .در
لالت  CIFARو  ،NORBآنها تنظيم كردند كه  x (i ) R nكه بهكورت تصادفی انتخاب شنده ،نرمنال
شود و در وكله اي  (6 6) 3بردارسازي گردد .بمانند  s (i ) ،Caltech 101يک توكيف گر  SIFTبنا
 1۳2بعد استخراج شده از ر وكله  16 16تصادفی است .قبر از ارسال به الگنوريتم آمنوزش فر ننگ
لغت ،آنها -ZCAسفيدسازي را روي تمام مجموعه داده ] ) X [ x (i ) ,..., x (1600ارسال میكنند.
با فرض نگاشت وي گی پارامتري شده با  ،Dبه بررسی ذطوط لولهاي می پردازيم كه ،مولفنان بنراي
اجراي دستهبندي راهاندازي میكنند  .نخخت ،آنها وكله اي } )  {s (iرا (با اندازه م خر شده در باال) با
يک جابجايی يک پيكخلی بنراي  CIFAR-10و  NORBو  2پيكخنر بنراي  Caltech 101اسنتخراج
میكنند تا تمام تصوير را پوشش د ند .براي  CIFAR-10و  s (i ) ،NORBا مقادير پيكخر ذام بنراي
وكله ختند ،درلالیكه براي  ،Caltech 101آنها مقادير توكيفگر  SIFTتكی استخراج شنده از وكنله
میباشند .براي ر زوج از روش اي آزماي ی/كدگ اري ،مولفنان از فر ننگ لغنت  Dبنراي رسنيدن بنه
وي گی )  f (iبراي ر )  s (iاستفاده میكنند .براي مثال ،براي ر تصنوير  32 32پيكخنلی در مجموعنه
داده  ،CIFAR-10ما (در تنظيمات م خر داده شده) بعد  27 27 1600 2 2332800را دريافت
میكنيم! براي كا ش بعد فضاي وي گی ،يک گام تجمي اجرا میشود (كه براي ر مجموعه داده متفاوت
است):
 :CIFAR-10مولفان مقادير وي گی را بر چهار رب تصوير ميانگي میگيرند ،تا به بردار وي گنی
نهايی ن اند نده آن تصوير برسند (با اي كار ما به بعد  4 1600 2میرسيم).
 :NORBمولفننان دو مرللننه از نمونننهگيننري پننايي را روي تصنناوير  108 108اكننلی قبننر از
استخراج وكله ا ،اجرا میكنند .مچني به اي نكته اشاره نمیكنند كه ،استرات ي تجمي آنها
پس از نگاشت وي گی اجرا میشود.
 :Caltech 101در اينجا ،مولفان تجمي

رمی مكانی را اجرا میكنند ،يعنی آنها تجمي بي ينه

را روي وي گی ايی بر شبكه اي  ، 4 4سپس  2 2و بعد  1 1در يک نظام سلخله مراتبنی
اجرا مینمايند .آنها نتايج را براي ت كير بردار وي گی نهايی ن اند نده تصوير ،الحاق میكنند.
اكنون ،براي در اذتيار داشت بردار وي گی تكی براي ر مجموعنه آزمنون و آمنوزش ،مولفنان ينک
 SVMذطی را براي دستهبندي تمري مید ند.
۲3

فصر سوم :كمينهسازي زيان مربعی  ℓ1منظم شده براي بازسازي

بهنظر ما نتايج اي مقاله جالب است ،اما چندان شگفت انگيز نيخت .طرح  PCAو تصادفی را در نظر
بگيريد ( ر چند مانند روش اي بكار رفته در اي مقاله ،منجر به فر ننگ لغنات وسنيعی نمنیشنوند).
میدانيم كه (در پاره اي امور) وزن اي متعامد يكه تصادفی با بخش اي آگاه از داده و يادگرفتنه شنده
يعنی مولفه اي اكلی ،قابر مقايخه ختند .نتايج مچني  ،توضنيح منید نند كنه چنرا ،الگنوريتم -k
ميانگي در مقاله پي ي آنها ]- [1۲بخيار دورتر از طرح يادگيري اتم اي فر نگ لغت -بكار گرفته شده
است.

 2.9دستهبندی بازنمایي تنک
براي ارائه پيش زمينه روشمان براي رگرسيون در بخش بعدي ،گن ري بنر دسنتهبنندي بازنمنايی تننک
ذوا يم داشت ] .[33دستهبندي بازنمايی تنک )SRC( 1يک روش دستهبندي چندكالسنه اسنتSRC .

نيازمند اي است كه ر نمونه آزمونی با تنها چندي نمونه آزماي ی بازسنازي شنود .اين بنا جخنتجوي
بازنمايی تنک ر نمونه آزمون نخبت به فر نگ لغت نمونه اي آزماي ی ،ميخر میشنود .در  ،SRCنر
نمونه به يک وزن منتخب میشود كه ،براي درجه م اركتش در بازسنازي ينک نموننه آزمنون بحخناب
میآيد .اي اطالعات امكان تصميمی مطل تر روي كالا يک نمونه آزمون را فرا م میسازند.
مجموعه آزماي ی } {( xi , yi ) : i 1,..., nرا در نظر بگيريد كه در آن xi R p ،ينک بنردار وي گنی
آموزشی و } yi {1,..., Cبرچخب كالا متناظر آن است .بردار اي وي گی  xi , i 1,..., nسنتون ناي
فر نگ لغت  D R p nرا میسازند .فرض منیكننيم كنه ،فر ننگ لغنت بنيش از انندازه كامنر باشند
(  ،) p nدر غير اي كورت ،نخخت كا ش بعد را روي وي گی ا اجرا میكننيم .عنالوه بنر اين  ،فنرض
میكنيم كه ر ستون به نرم والد ،نرمال شده است .براي ر نقطه آزمون  ،xيک نمايش پراكنده نخبت
به فر نگ لغت نقاط آزماي ی را جختجو میكنيم .لر مخاله بهينهسازي زير ،منجر به نمنايش  aبنراي
نقطه آزمون xمیشود،

Sparse Representation Classification

۲2
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λ a 1.

()9.۲

2
2

1
x Da
2

minn
a R

براساا مقادير در بردار  ،aيک تصميم میتواند درباره برچخب كالا  xساذته شنود .فنرض كنيند
}{1,..., n

c

انديس اي ستون اي  Dباشد كه ،متناظر با نقاط متعلق به كالا  cخنتند .عنالوه بنر

اي  ،فرض كنيد بردار )(a

c

برابر با  aدر انديس اي

c

و در غير اي كورت كنفر باشند .ينک نموننه

آزمون  xبه كالسی يكخان به عنوان نمونه ايی كه تركيب ذطی آنها بهتنري بازسنازي از  xدر معنناي
كمتري مربعات است ،نخبت داده میشود ،يعنی
()11.۲

arg min x Dδc (a) 2 .
} a {1,..., C

ˆc

در تعريف رگرسيون ،ذروجی اي  yi , i 1,..., nاعدادي لقيقی ختند .فنرض كنيند } { y1 ,..., yn

برداري شامر ذروجی اي متناظر براي مه نمونه اي آزماي ی در  Dباشند .بنراي ينک نموننه آزمنون
مفروض  ،xپس از لر مخاله بهينهسنازي در ( ،)9.۲ذروجنی ̂ yرا براسناا فرمنول زينر ،پنيشبيننی
میكنيم
()11.۲
اي م ابه -kنزديکتري

y T a.

ˆy

مخايگی رگرسيون با مزيت برذورداري از وزن م اركت نر نموننه ارائنه

شده در  aاست.

 :SPARROW 9.9رگرسیون وزندار مبتني بر تقریب تنک
اي بخش بر اساا كار منت ر شده در مقاله  P.Noorzadو  B.L.Strumبا عنوان رگرسيون بنا تقرينب
تنک داده ا ،در مجموعه مقاالت كنفرانس پردازش سنيگنال اروپنا ،اوت ۳11۳م .اسنت & (Noorzad

).Sturm, 2012
در اي بخش ،يک روش غيرپارامتري را براي رگرسيون چند متغيره محلی –رگرسيون وزنی تقرينب
تنک -1ارائه و مطالعه میكنيم كه ،تقريب تنک از يک نقطه برلخب متغير ناي پي گوسنت .ينک روش

SPARse approximation Weighted regression

۲7
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غيرپارامتري م ابه ،رگرسيون -kنزديکتنري

مخنايگی ( )k-NNRاسنت ] ،[۳۲كنه فنرض منیكنند

نزديکتري  kمتغير پي گو به يک نقطه آزمون ،متغير اي پاسخ يكخانی را توليد میكنند .نر دو روش
میتواند به عنوان گونه ايی از رگرسيون خته چندجملهاي محلی )LPKR( 1در نظر گرفته شنود ][17

كه تاب رگرسيون را در يک نقطه با برازش يک چند جملهاي در آن نقطه ،ارزيابی مینمايد.
عالوه بر روش اي محلی نظير  k-NNRو  ،LPKRپ و ش اي درذور توجهی با ندف روش ناي
غيرپارامتري كلی ،مانند مدل اي جمعی ( AMا)] [2و مدل اي جمعی تننک ( [11])ApAMكنورت
پ يرفته است .در  AMا ،روش اي تک متغيره براي ارزيابی يک تاب

موار از ر متغير پي گو-در ينک

مدل شامر مجموع چني تواب مولفنهاي تنک متغينرهاي -بنا اجتنناب از نيناز بنه ارتبناط مخنتقيم بنا
ورودي اي چند بعدي ،بكار گرفته میشوند .در  ،SpAMدف كا ش تعداد تواب مولفنهاي ينک مندل
جمعی است ] .[11رگرسيون تعاقبی تصويري ( [19] )PPRتوسيعی به  AMايی است كه ،قادر به مدل
كردن يک كالا كلی تر از تواب

ختند.

رچند روش ا براي رگرسيون پارامتري و غيرپارامتري كلی ممك است ذطاي مينانگي را در كنر
مجموعه داده ا كمينه سازند ،اما امكان ارائه ينک بنرازش محلنی ذنوب را ندارنند .شاکل  ،2.9تواننايی
روش اي محلی در مدلسازي داده اي توليد شده توسط يک توزي نامعلوم را ن ان مید د.

(الف) مجموعه داده توليد شده ما.

(ب) رگرسيون ذطی چندگانه با جمالت مرتبه  1تا .۲

Local Polynomial Kernel Regression

۲2
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(ج) رگرسيون برداري

-پ تيبان با خته .RBF

(د)  1رگرسيون نزديکتري

مخايگی.

شکل  2.9این اشکال ،توانایي روشهای رگرسیون محلي را برای مدلسازی دادهها با یک توزیع
ناشناخته ،نشان ميدهند .تابع مولد دادهها عبارت است از:
در آن )x 2 ) I ( x) sin( x) I ( x

i

) f ( xi

 yiکه

. f ( x) ( x 3

روش اي محلی نظير  ،LPKRبر فرض يک مدل پارامتري محلی براي داده ا ،متكی خنتند ].[11
در  ،LPKPمیتوان تاب رگرسيون را در ر نقطه با برازش يک چندجملهاي تيلور در آن نقطه ،ارزينابی
نمود .اي میتواند مدل ايی را بر اساا مرتبه چندجملهاي توليد كند كه ،ثابت محلنی ،ذطنی محلنی،
مربعی محلی و غيره ختند .اكر اي روش ،كمينهسازي ينک مجمنوع وزننی از ذطناي مربعنی اسنت.
معموال ،وزن ا با يک تاب نزولی از فاكله بي دو نقطه تعريف میشوند SPARROW .اي وزن نا را بنا
استفاده از تقريب تنک دادهي آزمون ،تعريف میكند .اي فرض برقرار اسنت كنه ينک نقطنه آزمنون بنا
تركيبی از پي گو ا بجاي نزديک به آنها ،بهتر مدلسازي میشود.
مزاياي مدلسازي داده ا با محدوديت اي تنک بنودن بخنوبی مختندسنازي شنده اسنت ]،[12] ،[9
] ،[۲1به عنوان مثال در عدم پوشش كد فيزيولنویي ق نر بصنري اكنلی پخنتانداران ] [۲2و در توليند
كد اي تنک كدا اي طبيعی ] ،[۲1تصاوير ] ،[21آوا اي موسيقيايی ] .[۲9در لوزه ينادگيري نظنارت
شده ،دستهبندي بازنمايی تنک ] ،[33میتواند روش اي استاندارد را در چارچوب اي دشوار پيادهسازي
نمايد ،براي مثال ترازبندي نادرست و تغيير درذ ندگی ] .[33شرط تنک بودن مچني  ،براي انتخناب
متغير بوي ه در لخو بكار میرود ] .[19در بخنش ناي بعندي SPARROW ،را تعرينف كنرده و ن نان

۲9
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مید يم كه چگونه ،گونه اي از  k-NNRو  LPKPاست .سپس ،نتايج چنندي آزمنايش را در مقايخنه
 SPARROWبا اي

ا و ديگر روش اي شناذته شده ،ارائه میكنيم.

 1.9.9رگرسیون وزندار مبتني بر تقریب تنک
يک مجموعه داده (يا فر نگ لغنت) از  Nم نا ده را در نظنر بگيريند؛
[ xi1 ,..., xMi }T

RM

 ، D : {( xi , yi )}iكنه ورودي

 yiاسننت .فننرض كنينند }: {1,2,..., n

 xiمتننناظر بننا ذروجننی R

) f ( xi

فر نگ لغت باشد .در رگرسيون غيرپارامتري ،میتوان فرض كرد كه
نامعلوم اسنت ،امنا تنابعی اسنت منوار و

i

انننديس

 ، yiكه در آن )f (x

ذطناي مخنتقر از  xiاسنت .بنا  Dو نقطنه  zمفنروض،

 SPARROWتاب رگرسيون )  f (zرا با تركيب ذطی ذروجی اي
fˆ (z) :

l j ( z , D ) yi

()1۳.۲

i

ارزيابی میكند كه در آن ، li ( z, D) ،وزن موثر iام است كه SPARROW ،را به عنوان تابعی از تقرينب
تنک  zدر  Dانتخاب میكند.
بجاي برازش يک مدل تكی براي مه مجموعه داده ا ،مانند رگرسيون پارامتري و غيرپارامتري كلی،
 SPARROWمدل اي پارامتري درباره ر نقطه آزمون  zرا با استفاده از مثال يک بخنط تيلنور مرتبنه
كفر ،يک يا دو ،برازش مینمايد .اكنون ،بحث میكنيم كه ،چگونه  SPARROWوزن ناي منوثر را در
( )1۳.۲براي ارزيابی تاب رگرسيون در يک نقطه مفروض ،تعريف میكند.

 2.9.9تعریف وزنهای موثر
براي دستيابی به ارزيابی مربعی تاب رگرسيون در  ،zمیتوانيم ) f (xرا در  zبا يک چندجملهاي تيلور از
درجه دو تقريب بزنيم
()1۲.۲

1
)( x z) T H z ( x z
2

z

f (z) ( x z) T

11

)f (x
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كننه در آنf ( z) ،

:

گراديننان ) f (xو ) f ( z

z

2

 H z :خننی آنخننت كننه ننر دو در  zارزيننابی

 f ( z), z , H zبگونهاي است كه ،ذطاي مربعی وزنی محلی را در لوالی z

میشوند .اكنون ،مخاله يافت

براي اندازهگيري ايی در  Dكمينهسازي نماييم ،يعنی
2

)z

()11.۲
جايیكه ) (z

i

z) T H z ( x i

1
(x i
2

z

z) T

f ( z) ( x i

min

i ( z ) yi
i

z ,H z

وزن م ا ده iام است كه ،میتواند به چند طريق مثال ،با يک تاب

f ( z ),

خته ] [۳3] ،[۳۲يا

با تقريب تنک كورت گرفته با  SPARROWتعريف شود.
اكنون ،ابر بردار پارامتري زير را تعريف میكنيم ][17
T

()13.۲

) , vech(H z

f (z),

z

:

z

كه در آن )  vech(Hن اند نده بردارسازي ماتريس  M Mمتقارن اسنت ،يعننی - M ( M 1) / 2
بردار ت كير شده با افزودن درآيه اي قطري و مثلثی پايي
كه ،عنصر قطري iامش ،وزن م ا ده ) (z

i

 . H zماتريس قطنري  Azرا تعرينف كنيند

است .با تعريف ماتريس

vech T ( x1 z)( x1 z) T

( x 1 z) T

1

T

1

Xz :

()12.۲
T

)z

T

vech ( x N

z)( x N

)z

(x N

میتوانيم كمينهسازي در ( )11.۲را بهكورت
2

()17.۲

2

min A1/2
z y X z Θz
Θz

بيان كنيم ،كه بردار پاسخ  y [ y1 ,..., y N ]Tاست .پارامتر اي تعريف شده بنا جنواب كمتنري مربعنات
عبارتند از ][17
(X Tz A z X z ) 1 X Tz A z y

()12.۲

ˆz

كه  X zT Az X zمعكوا پ ير است .در نهايت ،ارزيابی مربعنی محلنی تناب رگرسنيون در  zدقيقنا عنصنر
نخخت
()19.۲

z

 ،يعنی
yi

e1T (X Tz A z X z ) 1 X Tz A z y

i
i

11
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است ،كه  e1داراي يک در نخختي سطرش و كفر در جا اي ديگر است .پس ،میبينيم كه iامني ورن
موثر در ( )1۳.۲عبارت است از
()۳1.۲

eiT A Tz X z (X Tz A z X z ) 1 e1

)li (z, D

بهكورت ذالكه SPARROW ،تاب رگرسيون را در نقطه  zبا محاسبه ( )1۳.۲بنا وزن ناي منوثر
مفروض ( ،)۲.۳1ارزيابی میكند .اگر تنها از نخختي ستون  X zدر ( )۳1.۲استفاده نماييم ،يک ارزينابی
ثابت محلی از )  f (zيعنی
()۳1.۲

( z ) yi
.
)k (z

i

i

(1T A z 1) 11T A z y

)fˆ (z

k

توليد میشود ،با استفاده از  M 1ستون از  X zيک ارزيابی ذطی محلی را توليند منیكننيم و بنا
استفاده از مه  X zا به يک ارزيابی مربعی محلی میرسيم .با استفاده از چندجملهاي اي مرتبه بناالتر
مانند مدل پارامتري محلی ،انحراف ارزيابی را كا ش مید يم ] ،[17]،[۳3اما اي كار به بهاي واريانس و
افزايش زمان محاسباتی كورت میگيرد ،زيرا تعداد پارامتر اي محلی بهكورت نمايی افزايش منی يابند.
عالوه بر اي  ،چندجملهاي اي مرتبه باالتر ،بهبود نه چندان چ مگيري را بر مدل مربعی ارائه میكننند،
مگر زمانیكه به دنبال ارزيابی گراديان و خی يعنی , H z

z

در ( )11.۲ختيم ].[12

 9.9.9تعریف وزنهای شهودی
چون وزن اي موثر در ( ،)۳1.۲تابعی از وزن اي م نا ده در ( ،)11.۲يعننی }

 { i ( z) : iخنتند،

مخاله باقیمانده ،تعريف وزن اي م ا ده است .اگر آنها را بهكورت محلی در مدل ثابت ( )۳1.۲بنا ينک
تاب

خته ،تعريف كنيم ،ارزيابی رگرسيون نادارايی-واتخون )NWR( 1را توليد میكنيم .در اين راسنتا،

میتوانيم وزن ا را با
()۳۳.۲
تعريف كنيم ،كه در آن R

(z) : K S (z, x i ) / h

 K : Rيک تاب

i

خته h 0 ،پهناي باند و )  S ( z, xiفاكله

)Nadaraya-Watson regression (NWR

1۳

1
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()۳۲.۲

) S (z, x i ) : (z x i ) T V 1 (z x i

است ،كه  Vيا يک ماتريس قطري از ارزيابی اي غير انحرافنی وارينانس ناي م نا ده شنده در ابعناد
پي گو در ( Dدر اي لالت ( )۳۲.۲فاكله اقليدسی مدرج اسنت) ،ينا ارزينابی غيرانحرافنی كووارينانس
پي گو است (در اي لالت ( )۳۲.۲فاكله ما االنوبيس 1مد نظر است).
زمانیكه وزن اي مدل ثابت را بهكورت محلی ،تعريف میكنيم
)N k ( z

()۳1.۲

d (z, x i ), i
0,

else

( z) :

i

كه در آن N k (z ) ،مجموعه انديس  kنزديکتري پي گوي  zدر  Dاسنت ،سنپس ( k-NNR )۳1.۲را
توليد میكند ] .[۳۲اگر  d ( z, xi ) : 1باشد ،سپس پهناي باند خته ثابت از  zلداقر به بزرگنی بنرزگ
تري فاكله بي

زوج اي م ا دات يعنیS ( z, xi ) ،

)Nk (z

 h max iاسنت .در ،)Wk-NNR( k-NNR

اي وزن را به عنوان معكوا فاكله )  d ( z, xi ) 1 / S ( z, xiتعريف میكنيم.
در تقابر با  NWRو  ،k-NNRدر عوض SPARROW ،وزن اي م ا ده را از تقرينب تننک  zدر
 Dتعريف میكند .نخخت ،فرم ماتريخی از پي گوي نرمال شده فر نگ لغت را در نظر بگيريد
()۳3.۲

x
x1
x
, 2 ,..., N .
x1 2 x 2 2
xN 2

براي يک ورودي  SPARROW ،zجوابی را بر Ds

D:

 zبگونهاي می يابند كنه s [ s1, s2 ,..., sN ]T

داراي تعداد زيادي عنصر كفر باشد .راه اي متنوعی براي توليند تقرينب ناي تننک وجنود دارد (بنراي
بررسی بي تر ] [31] ،[12] ،[2را ببينيد) .در اي كار ،ما از اكر نويززدايی تعاقبی پاينه اي)BPDN( ۳
] [9استفاده میكنيم كه داراي مخاله
2

()۳2.۲

ε2

2

z - Ds
2
2

z

minN s 1 subject to
s R

1۲

Mahalanobis distance

1

Basis Pursuit DeNoising

2
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است كه در آن0 ،

2

سيگنال را به نخبت ذطاي تقريب محدود میسازد .در نهاينتSPARROW ،

وزن م ا ده iام را با استفاده از وزن اي تقريب تنک تعريف میكند
si
z2

()۳7.۲

1

) S (z, x i
) min j S (z, x j

( z) :

i

كه در آن si ،عنصر iام  sاست .دف ضريب نخخت ،وزن كردن با يک متغير پاسخ نزديکتري پي نگو
به  zاست؛ و دف تقخيم وزن تقريب تنک با  ، || z ||2ل ف تاثير طول آنخت .بنابراي  ،اگرچه م نابه بنا
 SPARROW ،Wk-NNRبخختی يک م ا ده نزديک تر به جختجو را وزن میكنند ،بنرذالف Wk-

 ،NNRاي كار را زمانی انجام مید د كه ،داراي ضريب ناكفري در تقريب تنكش با  Dباشد .زمانیكنه
وزن اي ) (z

i

را از ( )۳7.۲در ( )۳1.۲جايگزي میكنيم ،ارزيابی )C-SPARROW( SPARROW

را بدست می آوريم ،و زمانیكه از اي وزن ا را در ( )۳1.۲بنا تنهنا  M 1سنتون نخخنت از  X zبكنار
میبريم )1۳.۲( ،ارزيابی  SPARROWذطی ( )L-SPARROWرا توليد مینمايد .با استفاده از ستون
اي  X zارزيابی  SPARROWمربعی ( )Q-SPARROWرا توليد میكنيم.

 4.9ارزیابي آزمایشي SPARROW
ما اكنون ،كارايی  SPARROWرا در برابر چندي روش شناذته شنده ديگنر بنراي رگرسنيون محلنی،
مقايخه میكنيم .در مه لاالت ،از فاكله اقليدسی استاندارد شده در ( )۳۲.۲استفاده میكننيمNWR .

و متاي ذطيش ،رگرسيون خته ذطی محلی ([۳۲] )LLKR؛ ] [۳3را می آزماييم ،كه ( )12.۲را بنا
استفاده از  M 1ستون نخخت  X zدر ( )12.۲لر میكند .براي نر دوي  NWRو  ،LLKRخنته
گاوسی را در ( )۳۳.۲بهكورت زير اتخاذ میكنيم
()۳2.۲

.

x2 / 2

e

1

K ( x) :

2
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مچني  [۳۲] Wk-NNR ،k-NNRرا می آزماييم ،كه در آن k ،را با اعتبارسازي گن ري تودرتنو،
تنظيم میكنيم .براي يک ذط مبنا ،روش پارامتري كلی رگرسيون ذطنی چندگاننه ،[۳1] )MLR( 1را
آزمايش میكنيم ،كه در آن فرض برآنخت كه ،يک فرم ذطی از تاب رگرسيون
1, x T b

()۳9.۲

)f (x

و  bبراي كمينهسازي ذطاي مربعی ميانگي
2

()۲1.۲

2

arg min
y [1, X T ]b
M 1
b R

b

تعريف شده است ،كه در آن ،ستون iام  Xبرابر با  xiاست .براي توليد تقريب تنک براي يک نقطه آزمون
در ( ،)۳2.۲از روش گراديان تصويري طيفی براي -ℓ1منظمسازي ( [3۳] )SPGL1با لداكثر  ۳1تكرار و
6

10

استفاده میكنيم.

در اي جا 1 ،مجموعه داده متمايز را بهكورت م ترك در رگرسيون بكنار منیبنريم (جندول  ۲.1را
ببينيد).

۳

جدول  1.9اطالعات مجموعه دادهها .آخرین ستون پارامتر  kتزار شده در آزمایشهای مربوط به
 k-NNRو  Wk-NNRرا نشان ميدهد.
مجموعه داده ا

تعداد م ا دات ()N

تعداد گرايش ا ()M

k

abalone

1177

2

9

bodyfat

۳3۳

11

1

housing

312

1۲

۳

mpg

۲9۳

7

1

Multiple Linear Regression

1
2

mpg, abalone and housing are from http://archive.ics.uci.edu/ml/; bodyfat is from http://lib.stat.cmu.edu/
dataset/.
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بجز براي  ،bodyfatر مجموعه داده را بگونهاي استانداردسازي كرديم كه ،بعدشان كفر-ميانگي و
داراي واريانس يكخان باشد .شكر  ،۲.۲ارزيابی اي ذطاي مرب ميانگي  )MSE( 1از اي الگوريتم ا را
از  11دنباله مختقر از اعتبار گ ري  11تايی ،ن ان مید د .میبينيم ،در لالی كه  MLRبخوبی بنراي
 bodyfatو  abaloneاجرا میشود ،براي  mpgو  housingبخيار ضعيف عمر میكند .از سنوي ديگنر،
 LLKRبخوبی براي مه مجموعه اي داده ،اجرا میشود .اي مطلنب در كنارايی لاكنر از افنزايش در
محاسبات كنورت گرفتنه توسنط  LLKRاز ( )12.۲م نهود اسنت .بجنز بنراي  abaloneو ،housing
میبينيم كه C-SPARROW ،تقريبا م ابه با  k-NNRو  Wk-NNRاجرا میشود .اي شگفت انگينز
است ،زيرا؛  C-SPARROW )1يچ فرضی از تعداد مخايگی اي بكار رفته براي ر نقطه آزمنون را،
مطرح نمیكند ،و  )۳يک ارزيابی ثابت محلی را میسازد.
جدول  ،۳.۲كارايی  L-SPARROWرا در مقايخه با  C-SPARROWن ان مید ند .منیتنوانيم
انتظار داشته باشيم كه  L-SPARROWبهتر از  C-SPARROWعمر كند ،زيرا مدل مرتبنه بناالتري
است .با اي لال ،يک مخاله با رگرسيون چندجملهاي محلی براي چندجملهاي اي مرتبه بناالتر (يعننی
مرتبه اول يا دوم) است ،آن م زمانیكه ورودي بهكورت محلی ،رتبه ناقر است ،و جواب بنر ( )12.۲را
ناپايدار میسازد.

(ب) مجموعه داده bodyfat

(الف) مجموعه داده abalon

Mean Squared Error
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(د) مجموعه داده mpg

(ج) مجموعه داده housing

شکل  9.9ترسیم جعبه ای برای ارزیابي اعتبار سنجي متقابل -13تایي از خطای مرباع میاانگین
( 133بار اجرای مستقل) برای  4مجموعه داده گوناگون .هر جعبه  20تا  20درصد را معین ميکناد
و خط قرمز ،میانه را نشان ميدهد .اکسترمم با عالمت  +و برون هشته ها با ضربآنها مشخص شده
است.

مخاله را با لر يک فرم منظم شده از بهينهسازي كمتري مربعات وزن شده در ( )11.۲لر میكنيم .از
-ℓ2نرم پارامتر اي محلی به عنوان جمله منظمسازي استفاده میكنيم ،و يک مخاله رگرسيون منرزي را
لر میكنيم ] ،[۳2يعنی بجاي لر ( ،)17.۲مخاله
2
z 2

()۲1.۲
را لر میكنيم ،كه در آن 0

()۲۳.۲
در میآيد .ما

λ

2
2

min A1/2
] z [ y X z Θz
Θz ,λ

پارامتر مرزي 1است .براي يک
λI) 1 X Tz A z y.

داده شده ،جواب بفرم ][۳1

ˆ (z) (X Tz A z X z

را به مان طريق توكيف شده در باال براي  kتنظيم میكنيم .با اي وجنود ،در لنالی

كه میبينيم ،كارايی  L-SpARROWنخبت به استفاده از ( )12.۲بهبود يافته است ،مچنان تا سنطح
 C-SPARROWپايي باقی میماند.

Ridge parameter
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جدول  2.9مقایسهای از ارزیابي های  MSEبراساس  4مجموعه داده با  13توالي اعتبار گذری 13
تایي از  C-SPARROWو  L-SPARROWبا و بدون منظمسازی .آخرین ستون ،نشاندهنده
پارامتر مرزی بکار رفته برای دستیابي به ارزیابي  L-SPARROWاست.
مجموعه داده ا

C-SPAR

L-SPAR. w/R

L-SPAR

abalone

3

12

922

11-۲

bodyfat

۲3 ×11-3

3 ×11-3

921 ×11-3

11-2

housing

11

13

1۲13

11-1

mpg

7

2

2۲۲3

11-۲

 1.4.9نتیجهگیری
در اي كار ،انواعی سازگار از روش اي رگرسيون چندجملهاي محلی را ارائه نموديمk- ،LLKR ،NWR:

 NNRو  NWR .Wk-NNRو  LLKRاز مجموعه داده ،وزن ،و متغير پاسخ ر پي نگو بنا ينک تناب
خته ،استفاده میكنند .در عوض k-NNR ،و  Wk-NNRاز متغير اي پاسخ  kنزديکتري پي گو بنه
نقطه بهره میگيرند ،تا بهكورت محلی تاب رگرسيون را ارزيابی نمايند .با  ،SPARROWما اسنتفاده از
تقريب تنک براي انتخاب سازگاري را ارائه نموديم كه پي گو را بكار میبرد ،و وزن اي متغير اي پاسنخ
براي ارزيابی تاب رگرسيون در نقطه داده شده ،بكار می رونند .آزمنايش ناي منا ،ن نان منید ند كنه،
 SPARROWثابت ،میتواند يک الگوريتم رگرسيون رقابتی باشد .كار آينده ما وضنعيت نايی را آنناليز
میكند كه ،موجب توكيف داده ا به عنوان تركيبی ذطی (شامر وزن اي منفی) از داده ناي برچخنب
گ اري شده میشود .عالوه بر اي  ،میتوانيم ،ديگر الگوريتم اي تقريب تنک از قبير روش اي لريصانه

1

را بكار ببريم ،كه معموال ،از نظر محاسباتی ،كم زينهتر از روش اي بهينهسازي محدب از قبير BPDN

ختند.

Greedy approaches
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 0.9مقایسه  kNNبا SRC
در جدول  ،۲.۲مقايخهاي را از الگوريتم دستهبندي  kنزديکتري

مخايگی و دستهبندي بازنمايی تنک

روي مجموعه داده اي دستهبندي چند كالسه ،ارائه میكنيم .مجموعنه داده نا از منزلگناه LIBSVM

براي مجموعه داده اي چندكالسه انتخاب شده است1.میبينيم كه ،دستهبندي بازنمايی تنک يچ بهبود
قابر توجهی را بر دستهبندي  kنزديکتري

مخايگی روي اكثريت مجموعه داده ا ،ارائه نمینمايد.

جدول  9.9مقایسه دقت بدست آمده توسط  kNNو  SRCروی  0مجموعه داده دستهبندی
چندکالسه.
مجموعه داده ا

n

p

تعداد كالا ا

k

kNN

SRC

دي ان آ

۳111

121

۲

1۳3

22

22

شي ه

۳11

9

2

۳

71

23

عنبيه

131

1

۲

2

93

7۳

مصوته

3۳2

11

11

۳

91

21

شراب

172

1۲

۲

7

97

99

http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvmtools/datasets/multiclass.html

19

1

فصر چهارم :يک م ارزي بي

-

SVR

و BPDN

4
فصل چهارم
یک همارزی بین  SVR-و BPDN

31

-

فصر چهارم :يک م ارزي بي

SVR

و BPDN

در مقاله اي با عنوان " يک مارزي بي تقريب تنک و ماشني

ناي بنردار پ نتيبان" Girosi ،مخناله

برنامهريزي مربعی رگرسيون بردار پ تيبان ( 1خته) ( )SVRرا در چارچوب تلوري منظمسازي ،نتيجنه
گرفت .اي مطلب در تضاد با انحراف اكلی  Vapnikاز  SVRبا استفاده از اكنر كميننهسنازي ريخنک
ساذتاري در تلوري يادگيري آماري است Girosi .ن ان مید د كه ،تحت شرط نا و فرضنيات فرعنی،
روش نويززدايی تعاقبی پايه اي ( )BPDNمنجر به مخاله برنامهريزي مربعی م نابهی منیشنود،Chen .
 Donohoو  ،Saundersنويززدايی تعاقبی پايه اي را به عنوان يک روش مهارشدنی براي تقرينب تننک
ارائه نمودند.

 1.4فضای هیلبرت هسته تکثیری
فضاي ضرب داذلی

را روي مجموعه

ضرب داذلی ،كامر باشد ،سپس
f,g

بر  Rدر نظر بگيريد .اگر

نخبت به متريک القايی توسط

يک فضاي يلبرت است .ما ضرب داذلی بردار اي

 f , gرا بنا

ن ان مید يم.

تعریف  .1.1.4میگوييم

يک فضاي يلبرت تكثيري است ،اگر براي نر  ، x Xتابعنک ذطنی

 Fx :كه در آن ) Fx ( f ) f ( xاست ،كراندار باشد.

R

چون  Fxيک تابعک ذطی كراندار است ،از قضيه نمايش ريس ،در میيابيم كنه ،بنراي نر x X

يک  K x Hيكتا با وي گی بازيابی
Kx, f

] Fx [ f

()1.1

)f ( x

وجود دارد ،كه در آن f ،تابعی در

است .براي  ، t Xيک  K x Hوجود دارد و با وي گی بازيابی در

معادله ( ،)1.1داريم
()۳.1

]K t [ x

K x , Kt .

Support Vector Regression
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SVR

 K : X Xرا بهكورت
)K y ( x

()۲.1

تعريف میكنيم و آن را خته بازيابی)RK( 1
توسط

) K ( x, y

می ناميم .از يكتايی  K yدر منیينابيم كنه  Kكنامال

تعيي میشود .قضيه زير ،ارتبناطی را بني ينک  RKو خنته يلبنرت بازينابی متنناظرش

۳

( )RKHSبرقرار میسازد:

قضیه  .1.2.4براي ر  RKHSيک تاب معي مثبت متقارن يكتا ( بنام  )RKوجود دارد و برعكس براي
ر تاب معي مثبت متقارن  Kروي

 ،يک  RKHSيكتا از تواب روي  Xبا  Kبه عنوان ذود RK

X

موجود است.
اثبات را میتوانيد در فصر نخخت كتاب  [32] Wahbaدرباره اسنپالي

يک  RKHSباشد ،سپس  RKعبارت است از

ساذتار اي اثبات میرويم .در لالت ذا  ،اگر
Kx , K y

()1.1

نا بيابيند .منا تنهنا بخنراغ

)K ( x, y

كه در آن براي ر  ، x, y Xتواب نماينده يكتا مان  K x , K yختند .برعكس ،براي  Kمفروض ،براي
مه  ، x, y Xما تاب نماينده را به كورت
K x ( y) K ( x, y).

()3.1

تعريف میكنيم RKHS .را به عنوان مكمر فضاي تواب  H 0توليد شده توسط }  {K x , x Xمیسازيم،
البته با ضرب داذلی تعريف شده بهكورت
()2.1

) K ( xi , y j

n
j

m

i

f,g

i 1 j 1

كه در آن f , g ،توابعی در  H 0ختند،

3۳

Reproducing Kernel

1

Reproducing Kernel Hilbert Space
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m

()7.1

K xi

()2.1

Kyj .

f

i
i 1
n

g

j
j 1

از اي تعريف نتيجه میگيريم
K x , K xi ,

()9.1

) K ( x, xi

و نيز

m

K xi

()11.1

Kx,

i

Kx, f

i 1
m

K x , K xi

i

) K ( x, xi

i

) K xi ( x

i

i 1
m
i 1
m
i 1

f ( x).

آذري معادله ن ان مید د كه خته ،نماينده ارزيابی است.
تا كنون ،میدانيم كه ،يک  RKHSداراي خته بازيابی يكتاي  Kاست .چنون  Kينک تناب معني
مثبت است ،داراي يک آناليز طيفی به شكر
) ( x) n ( y

()11.1

) K ( x, y

n n
n 1

میباشد ،كه در آن,... ،

2

,

1

دنباله متعامد يكه تواب وي ه در ] [ L2و ... 0

متناظر ختند .تواب وي ه از ،RK

2

1

را به عنوان  RKHSتوليد میكند .پس ،ر تاب در

بهكورت
3۲

مقادير وي ه
را میتوان

-
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)fˆ ( x

)cn n ( x

()1۳.1

n 1

با نرم
.

()1۲.1

cn2
n 1

n

H

ˆfˆ , f

2
H

ˆf

ن ان داد .تابعک ايی ب كر ( ،)1۲.1به عنوان تابعک اي موار متناظر با مقادير كوچنکتنر نخنبت بنه
تواب

موارتر ،شناذته میشوند.

 2.4ماشینهای بردار پشتیبان برای رگرسیون
مجموعه داده تصادفی } D {( xi , yi ) : xi R d , yi R, i 1,..., lبنا نموننهگينري تصنادفی (در غيناب
نويز) از يک تاب نامعلوم  fبدست آمده است .دف ما ،پوشش  fيا يک ارزيابی از  Dاسنت .اين مخناله
رگرسيون ،جواب اي بخياري دارد ،زيرا ،تواب فراوانی از مجموعه نقاط داده شده ،می گ رند .مخاله را با
اي فرض كه ،درميان تمامی تواب درون يابی ،جواب مخاله ما داراي بي نتري

منواري اسنت ،محندود

میسازيم ( كه در آن ،مواري شامر نقاط نزديكی است كه مقادير نزديكی دارند) .فنرض كنيند ] [ f

تابعكی موار باشد .در SVR

 ،دف ما يافت تاب

است ،يعنی براي  i 1,..., lمواره

ˆ fبا لنداكثر انحنراف

از داده ناي آزماي نی

|  . | fˆ ( xi ) yiمخاله بهينهسازي عبارت است از
1
] ˆ[ f
2
) yi fˆ ( x i
subject to
fˆ ( x i ) yi
minimize

()11.1
, l.

متغير اي كمبود

*
i

,

i

for i 1,

را در ارتباط با امكان غيرعملی بودن مخاله بهيننهسنازي محندود شنده در

( )11.1معرفی میكنيم .مخاله بهينهسازي بهكورت
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)

*
i

i

i
*
i

()13.1
,l

l
1
( [ fˆ ] C
2
i 1
) yi fˆ ( x i

for i 1,

yi

) fˆ ( x i

0

minimize

subject to

i
*
i

0

مواري ˆ fو مقندار انحنراف آن را –فراتنر از  -از

در میآيد ،كه در آن ،پارامتر آزاد  C>0تعامر بي

داده اي آزماي ی ،كنترل میكند .مخاله در ( )13.1يک مخاله برنامهريزي محدب است و بنابراي داراي
يک كمينه يكتاست .با معرفی ضرايب الگران (متغير اي دوگان) براي افزودن محدوديت ا به تاب
الگران ي

دف،

اي مخاله را در ( )13.1ت كير مید يم
*
i

( yi

) f (xi

l

*
i

)

*
i

i 1

()12.1
)

* *
i i

r

i

(ri

l

)

i

i

l
1
( [ fˆ ] C
2
i 1
l

ˆ
) i ( f ( xi

yi

i 1

) * L ( f , ς , ς * ; α, α * , r , r

i 1

بگونهاي كه *  , * , r , rدر شرايط نامنفی كدق كنند .الگران ي در ( )12.1داراي يک نقطنه زيننی در
جواب بهينه است .بنابراي  ،بهينهسازي با كمينهسازي ( )12.1نخنبت بنه متغير ناي اكنلی

*

 fˆ , ,و

بي ينهسازي نخبت به متغير اي دوگان *  , * , r , rسروكار دارد.
توجه داشته باشيد كه تا اي جا ،يچ ساذتاري را براي ˆ fيا مواري تاب در نظر نگرفته ايم .اما

مانطور كه  Cuckerو  Smaleمی گويند " فرآيند يادگيري در ذال بوقوع نمی پيوندد".
بمنظور يافت

تاب

ˆ ، fنيازمند تعيي

فضاي فرضيه ختيم كه در جختجويمان آن را در نظر

میگيريم .در اي جا ،فرض میكنيم كه ،تاب درون يابی ˆ fمتعلق به يک  RKHSمانند  Hباشد.
بنابراي  ،میتوان آن را بهكورت ( )1۳.1با نرمی به شكر ( )1۲.1ن ان داد .با اي لال ،با دنبال كردن
انحراف  Vapnikاز SVR

()17.1

 ،انحراف كريحی را براي ˆ fيعنی
) fˆ ( x

cn n ( x ) b.
n 1

33

فصر چهارم :يک م ارزي بي

-

و BPDN

SVR

در نظر میگيريم .با جايگ اري ( )17.1براي ˆ fو ( )1۲.1براي ] ˆ ، [ fالگران ي به شكر
)

*
i

(

i

1
cn2
2n1 n

l

C
i 1

*
i

cn n ( x i ) b

l

*
i

yi
n 1

()12.1
i

yi

) *L(b, c, ς, ς* ; α, α* , r, r

i 1
l

cn n ( x i ) b

i
n 1

ri* i* ).

i 1
l

(ri

i

i 1

در میآيد .براي رسيدن به تاب

دف دوگان ،نيازمند كمينهسازي الگران ي نخبت به متغير اي اوليه و

ل ف آنها با جايگ اري ختيم .ما نيازمند اي
ˆ،) b, cn ( f
()19.1

*
i

,

i

ختيم كه ،م تقات جزيی  Lنخبت به متغير اي اوليه

كفر باشد
) ) n (xi

*
i

i

(

l

0

cn

n
i 1

()۳1.1

) 0

*
i

i

(

l

L
b

0

i 1

()۳1.1

i

C

ri

0

()۳۳.1

*
i

C

*ri

0

L
i

L
*
i

با جايگ اري ( )19.1در مدل ما براي درون يابی تاب داريم
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cn n ( x ) b
n 1

λn
n 1

l

(αi*

αi )φn ( xi )

n

(x) b

i 1

l

(α

)۳۲.1(

αi )

*
i

i 1

λnφn (x i )

n

(x) b

n 1

l

(αi*

αi ) K ( x , x i ) b

i 1

) را در معادله يمان براي نرم19.1(  ما، بهكورت م ابه.) میآيد11.1(  آذري تخاوي از،كه در آن
جايگ اري میكنيم
fˆ

cn2

2
n 1

n
l

(αi*

n
n 1

i 1
l
n

n 1
l

(αi*

(α*j

α j ) n (x j )

j 1

αi )(α*j

α j ) n (x i )

n

(x j )

)۳1.1(

i, j 1

(αi*

αi )(α*j

αj)

i, j 1
l

l

αi ) n (x i )

n

| n (x i ) n (x j )

n 1

(αi*

αi )(α*j

α j ) K ( x i , x j ).

i, j 1

 به، ) در الگران ي۳1.1( ) و۳۲.1( ،)۳۳.1( ،)1۳.1( با جايگ اري
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*
i

i

)

و BPDN

l

(

α j ) K (xi , x j ) C

αi )(α*j

* 1 l
(αi
2 i, j 1

l

l

i 1
*
i

*(αi

αi ) K ( x i , x j ) b

αi* yi

j 1

()۳3.1

αi ) K ( x i , x j ) b

yi

i

i 1
l

*(αi

*
i

)

*
i

(C

l

)

i

i 1

αi ).

*yi (αi

l

) αi

l

*(αi

i 1

i 1

αi )(α*j

i 1

l

(C

i 1

) α j ) K (xi , x j

l

αi

j 1

i

)

*

L( ,

1
*(αi
2 i, j 1
l

میرسيم .با داشت ( )۳1.1و ( )۳۳.1و اي واقعيت كه ،متغير اي دوگان در محدوديت اي نامنفی
كدق میكنند ،به محدوديت C , i 1,...l

*
i

,

 0میرسيم .بنابراي  ،مخاله دوگان به شكر زير

i

است
)

()۳2.1

,l

for i 1,

C

) 0
,l

كه در آن بجاي كمينهسازي

for i 1,
 ، Lما L

i

*
i
*
i

0

*

L( ,
,

(

minimize

0

i
l
i 1
*
i i

subject to

را بي ينه میكنيم .آذري

محدوديت بهكورت ذودكار

برقرارست ،در غير اي كورت ،وجود كمبود اي ناكفر را در ر دو مخير ،ن ان مید د .ما آن را براي
مقايخه اي بعدي ،در نظر میگيريم.
بطوركلی ،در يک مخاله كمينهسازي محدب ،تاب

دف اوليه ،مي ه ،بزرگتر يا مخاوي با تاب

دف دوگان در مقادير متغير اوليه و دوگان است .تفاوت بي آنها ،شكاف دوگانگی 1ناميده میشود .براي
مخاله برنامهريزي مربعی در ( ،)۳2.1ن ان داده شده است كه اي شكاف كفر است .بنابراي  ،جواب
بهينه را با لر مخاله دوگان میيابيم .اي بدان معناست كه ،براي مخاله كمينهسازي منظم شده در

Duality Gap
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يلبرت به كمينهسازي بر  R lمی رسد .اي نتيجه با قضيه نمايش

( ،)13.1كمينهسازي بر فضاي تواب

 Kimeldorfو  Wahbaسازگار است ].[۳9

9.4

و تنک بودن

در يک كمينه محلی مخاله بهينهسازي محدود شده ،شرايط  Karush-Kuhn-Tuckerبرقرار است .در
ميان اي ا ،شرط فقدان تماميت ،بيان میكند كه در يک نقطه  ، xiلاكر ضرب بي محدوديت ا و
متغير اي دوگان ،كفر است .براي اي مخاله در ( ،)۳2.1دو شرط از اي دست عبارتند از
()۳7.1

) 0

i

( f ( x i ) yi

i

) 0.

i

( yi

i

|  | f ( xi ) yiباشد،

براساا ( ،)۳7.1زمانیكه
|  | f ( xi ) yiباشد،

i

يا

) f (xi

*
i

ممك

*
i

,

i

بايد كفر باشد .زمانیكه،

است ناكفر باشند .نقاطی با

i

يا

*
i

ناكفر ،بردار اي

پ تيبان ناميده میشوند .با افزايش پارامتر آزاد  ،ما تعداد بردار اي پ تيبان را در لالی كه تنک بودن
جواب در ( )۳۲.1رخ مید د ،كا ش مید يم .تاثير پارامتر آزاد  Cروي تنک بودن جواب ،ممك است
تنها بهكورت تجربی ن ان داده شود .زمانیكه ،مانند تنظيمات مخاله فعلی ما ،يچ نويزي در داده ا
موجود نباشد ،مقدار بهينه  Cبی نهايت است .بنابراي ،

تنها پارامتر آزاد اي فرمولبندي است ( بدون

التخاب پارامتر اي خته).

 4.4ارتباط با تقریب تنک
در تقريب تنک ،دف ما ،تقريب يک تاب نامعلوم  fبا يک تركيب ذطی از مجموعه ثابت
()۳2.1

)(x

n

) f ( x; a

i i
i 1
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است ،كه در آن( x) : i 1,..., n} ،

و BPDN

{

i

فر نگ لغت ناميده میشود .فر نگ لغت معموال بيش از

اندازه كامر است ،كه بر اي داللت دارد كه a ،در ( )۳2.1يكتا نيخت ،زيرا بعضی عناكر

معموال،

تركيباتی ذطی از ديگر عناكر ختند .ما مخاله را با نياز به اي كه a ،بايد جوابی پراكنده باشد ،محدود
زينه زير ،يک فرمول بندي را از اي مخاله ن ان

میسازيم؛ جوابی با لداقر تعداد عناكر ناكفر .تاب
مید د
2
p

()۳9.1

L0

)(x

a

n
i i
i 1

L2

1
)f (x
2

)E (a

كه در آن || . ||L ،تعداد عناكر ناكفر يک بردار را می شمارد ،و  || . ||Lمان - L2نرم است .با اي لال،
2

0

بدلير - L0نرم ،كمينهسازي تاب

زينه در (-NP )۳9.1سخت است .براي رسيدگی كردن به مهارن دنی

بودن ( [11] ،)۳9.1كمينهسازي تاب

زينه محدب
)(x

()۲1.1

n

) f ( x; a

i i
i 1

را ارائه مینمايد و آن را نويززدايی تعاقبی پايه اي می نامد .مولفان - L1نرم را به عنوان تقريبی بر - L0
نرم بكار میبرند .ما تواب فر نگ لغت را به كمک خته بازسازي  Kاز يک  H ،RKHSتعيي
میكنيم
K ( x, xi ), i 1,..., l

()۲1.1

)( x

i

كه در آن {( xi , yi ) : i 1,..., l} ،مجموعه داده لاكر از نمونهگيري  fدر غياب نويز است .عالوه بر اي ،
ما معيار  L2را در ( )۲1.1با  Hنرم جايگزي كرده و
به تاب
()۲۳.1

را به عنوان پارامتر منظمسازي تعريف میكنيم.

زينه زير میرسيم
|| a ||L1

fˆ ( x, a ) ||2H

كه در آن ،تاب تقريب عبارت است از
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K ( x, x i ).

()۲۲.1

l

) fˆ ( x, a

i
i 1

با فرض اي كه تاب

زينه  fداراي ميانگي كفر در  Hاست ،يعنی تصويرش روي تاب ثابت ،كفر

است (فرض بر اي نيخت كه تابعی ثابت در  Hاست)
0

()۲1.1
نيازمند اي

f ,1

H

ختيم كه تاب تقريب نيز داراي ميانگي كفر در  Hباشد
0.

()۲3.1

fˆ ,1

H

به اي منظور ،ما  Kرا بگونهاي نرمال میكنيم كه
1.

()۲2.1

)1, K ( x, y

با جايگ اري ( )۲۲.1در ( )۲3.1و با استفاده از ( ،)۲2.1به محدوديت زير میرسيم
K ( x, x i ),1

l

fˆ ,1

i
i 1

K ( x, x i ),1

()۲7.1

l
i
i 1

0.

l
i
i 1

نرم  Hرا در معادله ( )۲۳.1از تاب

زينه گخترش مید يم ،يعنی

) ai f ( x ), K ( x, x i

i 1

H

()۲2.1
|| a ||L1 .

l

H

1
|| f ||2H
2

1 l
) ai a j K ( x, x i ), K ( x, x j
2 i, j 1

دو وي گی زير از يک خته بازيابی را به ياد بياوريد
()۲9.1

) K (xi , x j

H

) K ( x, x i ), K ( x, x j
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) f (xi

()11.1

) f ( x ), K ( x, x j

H

جايیكه در آذري معادله f ( xi ) yi ،است ،زيرا داده ا بدون نويز ختند .تاب
1 l
) ai a j K ( x i , x j
2 i, j 1

|| a ||L1 .

()11.1

l

ai yi
i 1

1
|| f ||2H
2

زينه به شكر

) E (a

در میآيد .بردار  aمیتواند به بخش اي مثبت و منفی آناليز شود .اي منجر به اي میشود كه - L1نرم
بهكورت زير نوشته شود
) ai

()1۳.1

(ai

l

| | ai

i 1

بهگونهاي كه براي ر  i 1,..., lداشته باشيم 0

l

|| a ||L1

i 1

 ai , aiو 0

 . ai , aiبا استفاده از معادله ( )1۳.1و

اي واقعيت كه  || f ||2Hنخبت به  ai , aiثابت است ،به مخاله برنامهريزي مربعی
) ai

(ai

l

) a j ) K (xi , x j

(ai

ai )(a j

i 1

l
i 1

1
2

ai ) yi

for i 1, , l
ai ) 0
for i 1, , l

()1۲.1

l

(ai

i 1

0

minimize
ai , ai

ai , ai
l

(ai
ai ai 0
i 1

subject to

میرسيم؛ كه در آن ،محدوديت دوم با آنچه كه در معادله ( )۲7.1است ،يكخان میباشد .با تغيير نام
ضريب  aiبه

i

و  , aiبه

i

 ،واضح بنظر می رسد كه ،معادله ( )1۲.1مخاله برنامهريزي مربعی م ابه

با معادله ( )۳2.1را م خر كند .نتيجه میگيريم كه اگر
مجموعه داده ا بدون نويز باشد ،يعنی ) f ( xi

، yi

- L2نرم با  Hنرم در جمله برازش داده اي  BPDNجايگزي شود،
تاب ˆ fداراي ميانگي كفر در  H ،RKHSباشد،
اتم اي فر نگ لغت بكار رفته در  BPDNبهكورت ( )۲1.1تعريف شوند،
و پارامتر منظمسازي در  SVRماير به كفر باشد ،زمانیكه
2۳

.C
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سپس BPDN ،و SVR

آذري شرط ،به اي

SVR

و BPDN

مارز ختند ،زيرا آنها به مخاله برنامهريزي مربعی يكخانی می رسند.

واقعيت منتقر میشود كهSVR ،

منجر به تاب درون يابی ذوا د شد كه،

محدود به بيش برازش داده است (زيرا ،تاثير جمله منظمسازي تعدير میشود) .اي مطلب براي آناليز
آنچه كه درباره طرح تقريب تنک میگوييم ،مهم است ،اي نخخه بروز شده  BPDNاست.

2۲
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0
فصل پنجم
نتیجه گیری و کارهای آینده
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در اي پاياننامه ،ن ان داده ايم كه ،كمينهسازي زيان مربعی -ℓ1مننظم شنده بنراي دسنتهبنندي ،ينک
موفقيت از ر دو نظر محاسباتی و آماري است .مچني  ،ن ان دادينم كنه كميننهسنازي زينان مربعنی
دستهبندي -ℓ1منظم شده براي بازسازي ،چندان ارزشی ندارد .روش اي سادهتر ،نظير دستهبندي kNN

و  WkNNRلداقر ذوب ختند.
چهار لوزه را ارائه نموديم كه ،براي پ و ش اي آينده نيز مناسب ختند .يكی ،لالتی كه طرالی با
نگاشت اي غيرذطی متغير اي م ا ده شده ،پر میشود .چگونه اي بر مخاله بهينهسازي تاثير ذوا د
گ اشت و چگونه بر اجراي دستهبندي تاثير گ ار ذوا د بود [11] .اي مخاله را بنراي رگرسنيون منرزي
(يا دستهبندي كمتري مربعات منظم شده) پاسخ داده است .ما مچني  ،بنه جخنتجوي نزدينک تنر در
مخاله دوگان  SVMعالقهمند ختيم .آيا اي مخاله میتواند بگونهاي موثر با افزودن شرط تننک بنودن
روي متغير دوگان  αلر شود؟ آيا اي منجر به يک دستهبندي كننده سريعتر ذوا د شد كه ،در كارايی
با  SVMقابر مقايخه باشد؟ يک نقر مهم اكر بهينهسازي لخو اي است كه ،جواب ناي لخنو ،پايندار
نيختند .در نهايت ،ما عالقهمند به دانخت اي

ختيم كه ،آيا  kNNيا  WkNNبراي ينادگيري وي گنی

در مقايخه با روش اي تقريب تنک در يادگيري بازنمايی تنک به عنوان مثنال در دسنتهبنندي تصناوير،
مناسب ختند .در ادامه به ر يک از اي ايده ا ،می پردازيم.

 1.0رگرسیون غیرخطي
مجموعه } { i , i 1,..., pاز  pتاب از پيش تعيي شده را با لداقر يک عضو غيرذطی در نظنر بگيريند.
میتوان اي تواب را براي بيان متغير اي اكلی } {xi , i 1,..., pبكار برد و به تاب رگرسنيون غيرذطنی
لاكر براي تركيب ذطی اي نگاشت ا ،رسيد
p

()1.3

ai i ( x i ) a0 .
i 1

میتوان اي مدل را با استفاده از الگوريتم ايی يكخان براي برازش مدل ناي ذطنی ،بنرازش نمنود،
البته با مزيت دستيابی به جوابی كه يک ارتباط غيرذطی را بي متغير اي پاسخ و تفخنير ،مندلسنازي
میكند ] .[۳7الگوريتم ايی يكخان را میتوان بكنار بنرد ،زينرا اين مندل ننوز ،در پارامتر نا (ضنرايب
رگرسيون) ذطی است .اي مدل تنها در متغير اي تفخيري غيرذطی است.
23
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مثالی از كاربرد اي روش ،تعاقب تطابق خته است ] .[31در اي چارچوب i ( x) k ( x1, x) ،است،
كه در آن k ،تابعی دومتغيره است كه ،لزوما شرايط مرسر 1را ندارد .مثالی ديگنر ،فرمنول بنندي لخنوي
خته اي شده است ].[37

 2.0منظمسازی  :αمتغیر دوگان SVM
بياد بياوريد كه ،انگيزه ما براي -ℓ1منظمسازي ،رسيدن به يک دستهبندي كننده است كنه ،سنري تنر از
 SVMباشد؛ البته در اي معناكه ،ارزيابی اي خته كمتري در زمان آزمون وجود دارد
ai k ( xi , x).

()۳.3

)f ( x

مچني  ،بياد بياوريد كه ،میگوييم ،كنترل مختقيمی بر تنک بودن  αدر مخاله بهينهسنازي SVM

نداريم .دف ما از مختقيما پراكنده ساذت چيخت؟ بياييد نگا ی ديگر به مخناله بهيننهسنازي دوگنان
 SVMبيندازيم.

 9.0ناپایداری و غیریکتا بودن جوابهای لسو
جواب اي لخو زمانیكه p

)  rank ( Xباشد ،يكتا نيختند ] .[31اي لالت بوي ه زمانی اتفاق منیافتند

كه  p nباشد .در اي لالت ،جواب اي چندگانه بر مخاله بهينهسازي لخو وجنود دارد .جنواب مخناله
بهينهسازي لخو بايد بهكورت
()۲.3

|| a ||1 .

1
|| y Xa || 2
2

arg min

a

a

باشد ،اي امر منجر به دو مخاله بزرگ میشود؛ نخخت اي كه ،يک جواب میتواند يک ضريب iام مثبت
باشد ،در لالی كه ،ديگري داراي يک ضريب iام منفی است .عالوه بر اين  ،دو جنواب متمنايز منیتوانند
داراي پ تيبخنهاي متمايزي باشند.

Mercer ‘s conditions

22
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اي مطلب ،زمانیكه كار انتخاب متغير پيشبينی نيخت ،مخاله ساز است .با اي لال ،ما عالقهمند به
مطالعه تاثيرات ناسازگاري جواب اي لخو روي كارايی پيشبينی و پايداريش ختيم.

 kNN 4.0یا تعاقب تطابقي برای یادگیری ویژگي
اگر تقريب تنک براي كدگ اري تنک ذوب باشد ،ترجيح مید يم كه بدانيم ،آيا تعاقب تطابقی يا kNN

میتواند موثر باشد .مزيت تعاقب تطابقی و  kNNاي است كه ،آنها از نظنر محاسنباتی كمتنر از تقرينب
تنک با روش اي آزادسازي محدب نظير  ،SPGL1زينهبر ختند.

27

وایهنامه

واژهنامه
الف
soft thresholding

آستانهسازي نرم

posterior probability

التمال پخي

cross-validation

اعتبارسنجی متقابر

shrinkage

انقباض

ب
sparse representation

بازنمايی تنک

coefficient vector

بردار ضريب

weight vector

بردار وزن

feature vector

بردار وي گی

quadratic programming

برنامهريزي مربعی

پ
regressor

پي گو

ت
basis pursuit

تعاقب پايه
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وایهنامه

matching pursuit

تعاقب تطابقی

sparse approximation

تقريب تنک

sparse

تنک

د
sparse representation classification

دستهبندي بازنمايی تنک

support vector classification

دستهبندي بردار پ تيبان

plug-in classifier

دستهبنديكنندهي جان ي

accuracy

)دقت (دستهبندي كننده

ر

sparse

ridge regression

رگرسيونℓ منظم-

sparse regression

رگرسيون تنک

approximation
weighted
regression (SPARROW)

رگرسيون وزندار مبتنی بر تقريب تنک

ز
hinge loss

زيان محوري

square loss

زيان مربعی

Down sampling

زيرنمونهگيري
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وایهنامه

ش
sparsity constraint

شرط تنک بودن

ف
reproducing kernel Hilbert space

فضاي يلبرت خته تكثيري

Fisher consistent

في ر سازگار

ق
generalization performance

)فابليت تعميم (دستهبندي كننده

ک
efficient

كارآمد

coordinate descent

كا ش مختصاتی

auto-encoder

كدگ ار ذودكار

sparse coding

كدگ اري تنک

kernel

كرنر

م
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وایهنامه

restricted Boltzmann machine (RBM)

ماشي بولتزم تحديدي

additive models

مدل اي جمعی

linear inverse problem

مخألهي معكوا ذطی

training samples

م ا دات آموزشی

regularization

منظمسازي

ن
Riesz representation theorem

نظريهي بازنمايی ريس

و
observational weights

وزن اي شهودي

feature

وي گی

ی
feature learning
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Abstract*
The ℓ1-regularized square loss minimization problem has recently gained much
attention. This optimization principle has two main applications in the machine
learning literature. Specically, the lasso or basis pursuit de-noising (although the
two are not entirely equivalent in practice) is the optimization principle used for
solving the linear inverse problem: y = Xa, under convex sparsity constraints.
When the lasso is used for regression and classification, y is a vector of outputs.
When it is used for sparse coding and feature learning, or in the context of sparse
representation classification, y is the feature vector or signal itself.
The use of lasso for regression is already well-established. In this thesis, we argue
that the use of lasso for classification also has its advantages. One might think that
the square loss is not appropriate for the classification task, however, theoretical
results show that all convex loss functions are Fisher consistent. Additionally,
square loss minimization, like logistic loss minimization, and unlike hinge loss
minimization, gives estimates of the posterior probability. The value of the
posterior probability at a point tells us about the confidence of the classifier in its
prediction. Another benefit of the lasso for classification is that ℓ1-regularization
leads to a sparse classifier, that once trained, can be evaluated quickly.
Additionally, one has direct control over the sparsity of the solution through the
regularization parameter. The only problem with the lasso is the stability of its
solutions (Wang et al., 2011).
The second part of the thesis, is on the use of the lasso for signal and feature
representation. The lasso or basis pursuit de-noising is also an integral part of the
sparse representation classification method. We extend this method to the
regression setting. Through experimental results we argue that one can easily
achieve the same or even better results using simpler methods like k-nearest
neighbor classification which is also better motivated theoretically. We conclude
that ℓ1-regularized square loss minimization is not worth it.

Key Words: square loss minimization, ℓ1-regularization, binary classification,
sparse representation.
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