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چکیده
یکي از روشهاي یادگیري در یادگیري ماشین و شناسایي الگو ،یادگیري با ناظر است .در یادگیري با ناظر و در مسایل دو ردهاي،
برچسب دادههاي آموزشي موجود و شامل دو رده مثبت و منفي ميباشند .هدف الگوریتم یادگیري با ناظر ،محاسبه فرضیهاي است
که بتواند با کمترین مقدار خطا ،دادههاي مثبت و منفي را از یکدیگر جدا کند .در این مقاله ،از بین کلیه الگوریتمهاي یادگیري با
ناظر ،بر عملکرد درختهاي تصمیم متمرکز ميشویم .دیدگاه هندسي درخت تصمیم ما را به مفهوم تفکیکپذیري در هندسه
محاسباتي نزدیک ميکند .از بین کلیه الگوریتمهاي تفکیکپذیري موجود و مرتبط با درخت تصمیم ،مساله محاسبه مستطیل با
حداکثر اختالف دو رنگ را مطرح ميکنیم و الگوریتم را در یک ،دو ،سه و  mبعد پیادهسازي ميکنیم که  mتعداد ویژگيهاي
دادهها را نشان ميدهد .نتیجه پیادهسازي نشان دهنده آن است که این الگوریتم ،الگوریتمي قابل رقابت با الگوریتم شناخته شده
 C4.5است.
واژههایکلیدی :یادگیري ماشین ،دستهبندي ،درخت تصمیم ،هندسه محاسباتي ،تفکیکپذیري ،مستطیل
-1مقدمه
یکي از زمینههاي فعالیت در یادگیري ماشین و شناسایي
الگو یادگیري با ناظر ميباشد .مهمترین ویژگي الگوریتمهاي
یادگیري با ناظر آن است که در آن برچسب دادههاي
آموزشي موجود است .تاکنون انواع روشهاي یادگیري با
ناظر پیشنهاد شده است .به عنوان مثال ميتوان به
درختهاي تصمیم ،یادگیر  SVMو روشهاي نزدیکترین
همسایه اشاره کرد .در این مقاله بر عملکرد درختهاي
تصمیم متمرکز ميشویم .عملکرد هندسي درختهاي
تصمیم با مفهوم تفکیکپذیري در هندسه محاسباتي ارتباط
نزدیکي دارد .در ابتدا در مورد عملکرد درخت تصمیم
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صحبت ميکنیم و پس از آن در مورد مساله تفکیکپذیري
در هندسه محاسباتي صحبت خواهیم کرد و ارتباط بین
درختهاي تصمیم و مساله تفکیکپذیري را مطرح ميکنیم.
درختهاي تصمیم یکي از روشهاي یادگیري با ناظر براي
ردهبندي دادههاي پیوسته و یا دادههاي گسسته است.
نحوهي ساخت فرضیه متناظر با درختهاي تصمیم به این
صورت است که ابتدا بر اساس یک معیار مشخص یکي از
ویژگيهاي متناظر با دادههاي ورودي انتخاب ميشود و این
ویژگي به عنوان ریشه در نظر گرفته ميشود .تعداد
زیرشاخههاي متناظر با ریشه برابر با مقادیر مختلف ویژگي
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انتخاب شده خواهد بود .اگر دادههاي آموزشي پیوسته-
مقدار باشند ،زیر شاخههاي متناظر با ریشه با انتخاب یک
خصیصه و تقسیم محدوده مربوط به آن به دو و یا چند
قسمت بدست ميآید .حال ميتوان خصیصه دوم را انتخاب
کرد و همین روند را مجددا تکرار کرد .در نهایت برگهاي
درخت ،برچسب متناظر با رده دادهها را مشخص ميکند.
یکي از مهمترین مالکهاي کارایي این درختها آن است
که آنها قابلیت تعمیم باالیي داشته باشند .به همین منظور
الزم است در هر مرحله از ساخت ،خصیصهاي به عنوان
ریش ه انتخاب شود که به ازاي هریک از مقادیر آن بیشترین
خلوص ایجاد گردد .ارزیابي میزان خلوص با معیار آنتروپي
قابل اندازهگیري است ] .[1حال براي انتساب یک برچسب
مشخص به داده ورودي الزم است بر اساس مقادیر متناظر با
ویژگيهاي آن داده یک مسیر از ریشه تا یکي از برگهاي
درخت پیموده شود و برچسب متناظر با داده آزمون محاسبه
گردد.
حال به تعریف مساله تفکیکپذیري ميپردازیم .در مساله
تفکیکپذیري در هندسه محاسباتي ،دو مجموعه نقطه قرمز
و آبي داده ميشود .هدف مساله تفکیکپذیري پایه ،به دست
آوردن شکل هندسي  Cبه گونهاي است که بتواند مجموعه
نقاط قرمز و آبي را از یکدیگر جدا کند .به عبارتي قصد
داریم شکل هندسي  Cرا به گونهاي در فضا قرار دهیم
بطوریکه کلیه نقاط آبي (قرمز) داخل آن و کلیه نقاط قرمز
(آبي) خارج از آن قرار گیرند .تنوعات زیادي براي مساله
تفکیکپذیري مطرح شده است .تفاوت الگوریتمهاي ارائه
شده در انتخاب شکل هندسي  Cو تابع هدف تعریف شده
است.
تاکنون کارهاي زیادي در زمینه تفکیک با مستطیل ،دایره،
مثلث ،خط و گوه ارائه شده است .هدف مساله بهینهسازي،
گاهي کم کردن حجم ،محیط و مساحت شکل هندسي
تفکیککننده است .همچنین گاهي هدف ،حداکثر کردن
تعداد نقاط همرنگ داخل  Cاست .این مساله زماني مطرح
مي شود که مجموعه نقاط قرمز و آبي به طور کامل
تفکیکپذیر نباشند.ارتباط روشني بین مساله درخت تصمیم
در یادگیري ماشین و مساله تفکیکپذیري نقاط در هندسه
محاسباتي وجود دارد .تعبیر هندسي عملکرد درخت تصمیم

1-1کارهایمرتبط
در مسایل تفکیکپذیري ،مطالعه وسیعي براي انتخاب
مفیدترین الگو براي تفکیک مجموعه نقاط قرمز و آبي در
] [2انجام شده است .در همین مرجع نشان داده شده است
که یکي از الگوهاي مفید مستطیل است .تاکنون ،مقاالت
زیادي در زمینه تفکیکپذیري براي مستطیل ارائه شده
است.تفکیک کامل با یک مستطیل در ] [3مورد بررسي قرار
گرفته است .در این مساله ،مستطیل فقط داراي نقاط از یک
رنگ است و نقاط از رنگ دیگر ،خارج از مستطیل واقع
ميشوند .ممکن است تفکیک با یک مستطیل بطور کامل
امکانپذیر نباشد .تفکیک با یک مستطیل با هدف حداکثر
تعداد نقاط از یک رنگ داخل مستطیل ،به نحوي که
نقطهاي از رنگ دیگر ،داخل مستطیل واقع نباشد در ][4
مورد بررسي قرار گرفته است .تفکیک با یک مستطیل با
هدف حداکثر اختالف دو رنگ ،بین نقاط از یک رنگ و رنگ
دیگر داخل مستطیل نیز در ] [5,6بررسي گردیده است (در
این حالت مستطیل داراي نقاط از هر دو رنگ است).
تفکیک با دو مستطیل بطوریکه دو مستطیل به گونهاي در
صفحه قرار گیرند که اضالع آنها موازي یکدیگر بوده و نقاطي
که در یک مستطیل قرار ميگیرند (که در مستطیل دیگر
قرار ندارند) تک رنگ باشند ،مساله دیگري است که در
] [7,8بررسي شده است .به عبارتي اگر  Rرا مستطیل
دربرگیرنده نقاط قرمز و  Bرا مستطیل در برگیرنده نقاط
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به صورت زیر است :اگر تعداد ویژگيهاي دادهها برابر m
باشد ،کلیه دادهها ،نقاطي در فضاي  mبعدي هستند که هر
بعد بیانگر یک ویژگي از دادهها است .عملکرد درخت تصمیم
مشابه پیدا کردن ابرصفحههاي تقسیمکننده در فضاي m
بعدي است ،بطوریکه دادههاي موجود را به درستي ردهبندي
کند و تا حد ممکن ردهبندي صحیح دادههاي آینده را نیز
بدست آورد .براي آنکه بتوانیم این مساله را به مساله
تفکیکپذیري ارتباط دهیم کافي است به دادههاي با
برچسب مثبت رنگ آبي و به دادههاي با برچسب منفي رنگ
قرمز انتساب دهیم .عملکرد درخت تصمیم مشابه آن است
که در فضاي  mبعدي بهترین تفکیککننده ممکن را بیابیم
بطوریکه فضا به چندین بخش افراز گردد و هر بخش داراي
بیشترین تعداد نقاط همرنگ باشد.

Archive of SID
دستهبندي دادههاي دو ردهاي با ابرمستطیل موازي محورهاي مختصات

آبي تعریف کنیم ،نقاط داخل  B  Rباید فقط از رنگ آبي
و نقاط داخل  R  Bفقط از رنگ قرمز باشند .در این مساله
هدف بیشینه کردن تعداد نقاط داخل )( R  B)  ( R  B
است .یعني نقاطي که در فصل مشترک دو مستطیل و خارج
از دو مستطیل واقع ميشوند از مجموعه نقاط حذف خواهند
شد .همچنین ،الگوریتم محاسبه دو مستطیل مجزا و موازي
محورهاي مختصات بطوریکه کلیه نقاط آبي داخل آن دو
مستطیل و کلیه نقاط قرمز خارج از آنها واقع شوند در
] [9,10ارائه شده است .تفکیک با دو مربع واحد مجزا و تک
رنگ موازي با محورهاي مختصات ،با هدف حفظ بزرگترین
زیرمجموعه از نقاط در ] [11,12بررسي گردیده است .در
کل تفاوت الگوریتمهاي گوناگون براي تفکیکپذیري نقاط با
مستطیل بر اساس تعداد مستطیلهاي استفاده شده ،زاویه
این مستطیلها نسبت به یکدیگر و نسبت به محورهاي
مختصات و همچنین گاهي تابع بهینهسازي مطرح شده
ميباشد .توابع مختلف بر اساس مقدار خطاي موجود بر
اساس تعداد نقاطي که به اشتباه ردهبندي ميشوند ،مساحت
و یا محیط مستطیلها تعریف ميگردند.
تاکنون کارهاي بسیار کمي از لحاظ کاربردي و در حوزه
یادگیري ماشین و دستهبندي براي مسایل تفکیکپذیري در
هندسه محاسباتي ارائه شده است .از بین کارهاي موجود
تنها ميتوان به کارهاي انجام شده توسط دابکین 4و
همکارانش اشاره کرد ] .[5,13در ] [13تنها وابستگي برخي
از این مسایل به مساله درخت تصمیم شرح داده ميشود .به
عنوان مثال دابکین عملکرد یک درخت تصمیم )   (1, kرا
به این صورت تعریف ميکند که کلیه مثالهاي آموزشي را
در یک بعد  kقسمت کنیم ،بطوریکه در هر قسمت بیشترین
تعداد نقاط همرنگ وجود داشته باشند .به عنوان مثالي
دیگر ،ابرمستطیل با حداکثر اختالف دو رنگ به گونهاي
متفاوت درخت تصمیم مربوطه را ایجاد ميکند ] .[5,13در
اینجا هر بعد دقیقا به سه قسمت تقسیم ميشود و در نهایت
ابرمستطیل ایجاد شده بیشترین تعداد نقاط همرنگ را دارا
خواهد بود.

-2-1نتایجبدستآمده

1. Dobkin
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مهمترین ویژگي این مقاله ،توجه به مسایل هندسه
محاسباتي در حوزه کاربردي ميباشد .تاکنون در هیچیک از
کارهاي انجام شده در زمینه تفکیکپذیري نقاط در هندسه
محاسباتي ،به پیادهسازي الگوریتمهاي موجود بر روي
دادههاي واقعي و کاربرد عیني این مسایل در یادگیري
ماشین پرداخته نشده است .نزدیکترین کارهاي موجود به
این مقاله ،کارهاي ارائه شده توسط دابکین و همکارانش
ميباشد که در آن چندین مساله تفکیکپذیري ارائه و تنها
به کاربرد آنها در زمینه درختهاي تصمیم اشاره ميگردد
] .[5,13در هیچیک از کارهاي موجود در زمینه
تفکیکپذیري به تحلیل الگوریتم از نظر دقت و سرعت و
مقایسه با الگوریتمهایي که در دنیاي واقعي اجرا ميشوند
پرداخته نميشود .بنابراین ،یکي از نقاط ضعف کارهاي
موجود عدم اجراي این الگوریتمها بر روي دادههاي واقعي
ميباشد که در این مقاله به شدت مورد توجه ميباشد .در
این مقاله محاسبه ابرمستطیل با حداکثر اختالف دو رنگ
مورد توجه قرار ميگیرد .این مساله را در یک ،دو ،سه و m
بعد پیادهسازي ميکنیم .هنگام پیادهسازي الگوریتم در بیش
از یک بعد به گونهاي متفاوت از الگوریتم اصلي رفتار
ميکنیم تا بتوانیم یک ابرمستطیل جداکننده تقریبي که
زمان ساخت آن پیچیدگي محاسباتي کمتري داشته باشد
ایجاد کنیم .از بین کلیه آزمایشهاي انجام شده ،بهترین
نتیجه با پیادهسازي این مساله در یک بعد حاصل شد .نتایج
پیادهسازي این مساله در یک بعد و تحلیل سرعت اجراي
الگوریتم ،در مقایسه با الگوریتم  C4.5بیانگر آن است که
الگوریتم ارائه شده ،الگوریتمي قابل رقابت با الگوریتم C4.5
است.
در ادامه ،ابتدا در بخش  5الگوریتم  C4.5را معرفي
ميکنیم .پس از آن در بخش  9به معرفي ابرمستطیل با
حداکثر اختالف دو رنگ ،ارتباط آن با درخت تصمیم و
الگوریتمهاي مربوط به آن ميپردازیم .پیادهسازي
آزمایشهاي مختلف و نتایج آنها در بخش  1آورده ميشود.
این نتایج با نتایج بدست آمده توسط الگوریتم C4.5
مقایسه ميگردد .در آخر در بخش  2نیز نتیجهگیري و
مسایل باز آورده ميشود.
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-2الگوریتمC4.5
در این بخش به معرفي الگوریتم یادگیري درخت تصمیم
 C4.5ميپردازیم .محاسبه فرضیه متناظر با الگوریتم C4.5
مشابه چیزي است که در قسمت مقدمه به آن اشاره شد .به
عبارتي براي ساخت درخت  C4.5مشابه درختهاي تصمیم
پایه ،به ترتیب یک ویژگي انتخاب ميکنیم و انشعابهاي
متناظر با آن را ایجاد ميکنیم و اینکار را تا زماني ادامه
ميدهیم که کلیه دادههاي متناظر با هر برگ به خلوص
کافي دست یابند .منتها الگوریتمهاي درخت تصمیم پایه،
فاقد برخي از ویژگيها از قبیل قابلیت برخورد با ویژگيهاي
پیوسته -مقدار ،قابلیت برخورد با مشکل بیش پوشش،5
انتخاب یک ویژگي مناسب در هر سطح از درخت ،قابلیت
برخورد با دادههاي آموزشي با برخي مقادیر ویژگيهاي
نامعلوم 9و قابلیت توسعه کارایي محاسباتي الگوریتم
ميباشند .اغلب این موارد در الگوریتم  C4.5لحاظ شده
است ] .[1از این الگوریتم در انجام آزمایشها ،به عنوان یک
معیار مقایسه استفاده ميگردد.

)(1

سپس ) (Bبه صورت زیر تعریف ميشود:
( B ) 

∑
)X ( x
) x (B  S
)(2

(B
)
به نوعي بیانگر اختالف تعداد دادههاي مثبت
در واقع

-3ابرمستطیلباحداکثراختالفدورنگ
در این بخش با مفهوم ابرمستطیل با حداکثر اختالف دو
رنگ آشنا ميشویم .ابتدا در یک زیر بخش به تعریف رسمي
ابرمستطیل با حداکثر اختالف دو رنگ ميپردازیم .پس از
آن در زیر بخشهاي جداگانه به معرفي الگوریتم در ابعاد
مختلف خواهیم پرداخت.

پوشیده شده توسط فرضیه مستطیل -شکل  Bو دادههاي
منفي به اشتباه پوشیده شده توسط این فرضیه است .در
مساله محاسبه ابرمستطیل با حداکثر تمایز دو رنگ به دنبال
برآورده کردن رابطه ) (9هستیم.
| )arg max | ( B
B

-1-3تعریفوارتباطبادرختهایتصمیم

)(3

ابتدا مفهوم ابرمستطیل با حداکثر اختالف دو رنگ را به
صورت رسمي مطرح ميکنیم و سپس ارتباط آن با درخت
تصمیم را با رسم شکل نشان ميدهیم.
فرض کنید دادههاي آموزشي به همراه برچسبهاي آنها
(برچسبهاي مثبت و منفي) داده شده است .این دادهها،
مجموعه نقاط  Sدر فضاي  mبعدي را تشکیل ميدهند.
برچسب هریک از دادهها به کمک رنگ آنها نشان داده
ميشود .بنابراین ،ميتوان دادههاي آموزشي را با رنگهاي

ابرمستطیلي را در نظر بگیرید که در رابطه باال صدق
ميکند .یعني از بین کلیه ابرمستطیلها ،ابرمستطیلي داریم
که بیشترین تعداد نقاط آبي و کمترین تعداد نقاط قرمز را
پوشش ميدهد .ابرمستطیلي که داراي بیشترین تمایز دو
رنگ است ،تعداد نقاط قرمز داخل ابرمستطیل و نقاط آبي
خارج از آن را کمینه ميکند .نقاط قرمز داخل ابرمستطیل
به همراه نقاط آبي خارج از آن ،معادل ) Errs (hاست.
منظور از ) Errs (hخطاي نمونه براي کلیه فرضیههاي
مستطیل -شکل است .بنابراین ،بدست آوردن ابرمستطیل با
حداکثر تمایز دو رنگ معادل پیداکردن فرضیهاي با حداقل
خطاي ) Errs (hاست.

2. Overfitting
3. Missing value
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قرمز و آبي مجزا کرد .در مساله محاسبه مستطیل با حداکثر
اختالف دو رنگ ،هدف ،حداکثرسازي درجه خلوص دادههاي
آموزشي پوشش داده شده با یک فرضیه مستطیلشکل و
موازي محورهاي مختصات است .منظور از حداکثر خلوص،
محاسبه مستطیلي است که بیشترین نقاط آبي و کمترین
نقاط قرمز را داراست .درنتیجه ابرمستطیل بدست آمده
داراي بیشترین اختالف دو رنگ است .به شکل  4توجه
کنید .در این شکل نقاط قرمز و آبي به ترتیب با عالمت × و
● مشخص شدهاند.
چنانچه بخواهیم این مساله را با عبارات ریاضي مدل کنیم به
روابط زیر ميرسیم .ابتدا از تابع نگاشت رابطه ( )4براي
مشخص کردن هریک از دادههاي مثبت و منفي استفاده
ميکنیم.
}X : S → {-1,1

Archive of SID
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مرزهایجداکنندهدرختتصمیم )  (1, k

شکل:2

شکل:3درختتصمیممتناظرباشکل2



شکل:4نگاشتنقاطمابیندوخطافقیروییکخط
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مشخصشدهاند) ][5

شکل:1محاسبهمستطیلباحداکثرتمایزدورنگ(دراینشکلنقاطقرمزباعالمت  
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قضیه  -1از بین کلیه فرضیههاي مستطیل -شکل که
دادههاي آموزشي را ردهبندي ميکند ،مستطیلي که داراي
بیشترین تمایز دو رنگ است داراي کمترین مقدار )Errs (h
است ].[5الزم است اشاره کنیم اگر دادههاي آزمون به خوبي
از توزیع جامعه انتخاب شوند Errs (h) ،تقریب خوبي از
) ErrD (hخواهد بود ErrD (h) .خطاي واقعي فرضیه  hرا
نشان ميدهد .بنابراین ،از بین کلیه فرضیههاي مستطیل-
شکل به دنبال مستطیل با بیشترین تمایز دو رنگ خواهیم
بود .براي روشن شدن ارتباط بین درخت تصمیم و
ابرمستطیل با حداکثر اختالف دو رنگ ابتدا به شکل  5توجه
کنید .در این شکل(شماره  )5مرزهاي جداکننده درخت
تصمیم )   (1, kنشان داده شده است.درخت تصمیم
یکسطحي معادل آن در شکل  9آورده شده است.به صورت
مشابه ،بازه با حداکثر اختالف دو رنگ را ميتوان معادل یک
درخت تصمیم یکسطحي دانست بطوریکه ریشه داراي سه
انشعاب براي مقادیر کمتر از ابتداي بازه ،مقادیر مابین ابتدا و
انتهاي بازه و مقادیر بیشتر از انتهاي بازه است .به همین
ترتیب مستطیل ،معادل یک درخت تصمیم دوسطحي و
ابرمستطیل  mبعدي ،معادل یک درخت تصمیم  mسطحي
با حداکثر سه انشعاب در هر گره است .پیدا کردن
ابرمستطیل با حداکثر اختالف دو رنگ معادل بدست آوردن
هریک از انشعابهاي درخت تصمیم متناظر آن است.
الگوریتمدرحالتیکبعدی

-2-3

n
در ابتدا بازه ] [0,1را به
2
 nتعداد کل دادههاي آموزشي است و در هر زیربازه حداکثر

در حالت یکبعدي فرض ميشود کلیه دادههاي آموزشي
تنها داراي یک خصیصه هستند .در غیر اینصورت ميتوان
یکي از خصایص آنها را با استفاده از روشهاي انتخاب
خصیصه 1انتخاب کرد .در هر حال شناسایي رده مربوط به
هر داده ،تنها با استفاده از یکي از خصایص آنها انجام
ميشود .در اینجا ابتدا کلیه مثالهاي آموزشي روي محور
متناظر با خصیصه انتخابي تصویر ميشوند .منظور از
ابرمستطیل با حداکثر اختالف دو رنگ ،بازهاي است که
بیشترین تعداد نقاط آبي و کمترین تعداد نقاط قرمز را
داراست .به شکل  1توجه کنید.

زیربازه افراز ميکنیم که در آن

دو داده قرار ميگیرد .بنابراین ،زیربازههاي ایجاد شده همه
دادههاي آموزشي را پوشش ميدهند و اشتراک هر دو
زیربازه با یکدیگر تهي است .براي هر زیربازه ایجاد شده ،سه
زیربازه بیشینه 2گفته شده را محاسبه ميکنیم .سپس ،از
چپ به راست  Lو  Rرا دو زیربازه متوالي غیرهمپوشان
تعریف ميکنیم .اگر این دو زیربازه را با یکدیگر ترکیب
کنیم ،بازه  LRبدست ميآید .واضح است که  LRmaxبرابر

5. Maximal

4. Feature selection
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الگوریتم در حالت یکبعدي به زمان پیشپردازش
) O(n log nنیاز دارد که در آن  nتعداد کل دادههاي
آموزشي است ] .[5این مرتبه زماني مربوط به مرتبسازي
کلیه دادههاي آموزشي روي محور با خصیصه انتخابي است.
فرض کنید پس از تصویر کلیه دادههاي آموزشي روي محور
مربوطه ،کلیه دادهها در بازه بسته ] [0,1قرار گیرند.
حال تعاریف زیر را در نظر بگیرید:
  : Amaxزیربازهاي از  Aاست که از بین کلیهزیربازههاي  ،Aداراي بیشترین مقدار  است.
بنابراین ،اگر کلیه نقاط در بازه ] [0,1محدود شده
باشند ما به دنبال  [0,1]maxهستیم.
  : Aleftزیربازهاي از  Aاست که از میان کلیهزیربازههاي  Aکه نقطه ابتداي بازه آنها با نقطه
ابتداي بازه  Aبرابر است ،داراي بیشترین مقدار 
است.
  : Arightزیربازهاي است که از میان کلیه زیربازههاي Aکه نقطه انتهاي آنها با نقطه انتهاي بازه  Aبرابر
است داراي بیشترین مقدار  است.
مساله محاسبه بازه با بیشترین اختالف دو رنگ به کمک
یک درخت و با استفاده از روش تقسیم و حل پیادهسازي
ميشود .ابتدا در مورد راهکار تقسیم و حل بکار گرفته شده
صحبت ميکنیم و سپس اجراي الگوریتم به کمک درخت
ذکر شده در الگوریتم یک آورده ميشود.

Archive of SID
دستهبندي دادههاي دو ردهاي با ابرمستطیل موازي محورهاي مختصات

 Lmaxیا  Rmaxو یا  Lright  Rleftخواهد بود .اشاره
اختالف دو رنگ پس از ترکیب  Lو  Rاست .از طرفي
 LRleftبرابر  Lleftو یا  L  Rleftاست .همچنینLRright ،
برابر  Rrightو یا  Lright  Rاست .حال  Lو  Rجدید را دو
زیر بازه متوالي بعد از  Lو  Rقبلي در نظر ميگیریم و روند
باال را براي آنها تکرار ميکنیم .این کار را تا زماني که

n
به این ترتیب به تعداد
4

زیر بازه  LRبه همراه زیربازههاي

n
بیشینه آنها محاسبه ميگردد .حال
4

در نظر ميگیریم و کل مراحل الگوریتم گفته شده را بر روي
آنها تکرار ميکنیم .این روند تا زماني ادامه ميیابد که تنها
بازه ] [0,1مشاهده شود و سه زیربازه بیشنه متناظر با آن
محاسبه گردد.

زیر بازه ایجاد شده پیمایش شوند تکرار ميکنیم.

الگوریتم-1محاسبهبازهباحداکثراختالفدورنگ
ورودی:تصویر کلیه دادههاي آموزشي روي محور متناظر با
خصیصه انتخابي و مقیاس شده در بازه ] [0,1
خروجی:بازه با حداکثر اختالف
 -4یک درخت دودویي به ارتفاع

دورنگ [0,1] max

)log2 (n

ایجاد کن .این

درخت شامل  nبرگ ميباشد.
2

 -5بازه

][0,1

را به  nزیر بازه افراز کن .هر زیربازه داراي
2

حداکثر دو نقطه از مجموعه  Sخواهد بود .از طرفي افراز به
نحوي انجام ميشود که نقاط ابتدا و انتهاي بازه روي نقاط
متناظر با مجموعه  Sواقع نشود .زیربازههاي بدست آمده را در
برگهاي درخت درج کن .براي هر زیربازه  ،Aسه زیربازه
بیشینه  Aright ، Aleftو  Amaxرا محاسبه کن و آنها را در گره
متناظر با زیربازه  Aدر درخت ذخیره کن .بنابراین ،هر گره از
درخت شامل زیر بازه  Aو زیر بازههاي  Aright ، Aleftو Amax
ميباشد.
 -9هر دو زیربازه متوالي را با یکدیگر ادغام کن .به این
ترتیب گره والد مربوط به دو زیر درخت متناظر با آن دو زیربازه
مقداردهي ميشود .پس از عملیات ادغام ،سه بیشینه گفته شده
را به کمک بیشینههاي ذخیره شده در فرزندان آن بدست آور و
آنها را در گره مربوطه ذخیره کن .واضح است که تعداد
گرههاي این سطح از درخت نصف تعداد گرههاي سطح پاییني
است.
 -1پس از ادغام زیربازهها اگر بازه ] [0,1بدست آمد
 [0,1]maxرا بازگردان .درغیراینصورت به مرحله  9برو.
الگوریتم:1محاسبهبازهباحداکثراختالفدورنگ.اقتباسشدهاز][5
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n
تمامي
2

ميکنیم منظور از  LRmaxبهترین بازه موجود با بیشترین
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حال به بیان شبه کد مربوط به الگوریتم محاسبه [0,1]max

باالیي و پاییني مستطیل وجود دارد .حال با استفاده از
تکنیک خط جاروب که از باال تا پایین ،مختصه  yنقاط را
مالقات ميکند و الگوریتم 4بعدي پویا ميتوان الگوریتمي
کارا براي محاسبه مستطیل با حداکثر اختالف دورنگ ارائه
کرد.

ميپردازیم .در این شبه کد از یک درخت دودویي براي
اجراي الگوریتم استفاده ميکنیم .به الگوریتم  4توجه کنید.
قضیه  -2اگر کلیه نقاط در مرحله پیشپردازش الگوریتم

قضیه  -4فرض کنید مجموعه  Sداراي  nعضو است.
همچنین از تابع نگاشت  Xاستفاده کردهایم .بدست آوردن
مستطیلي موازي محورهاي مختصات که داراي بیشترین

-3-3الگوریتمدرحالت1بعدیپویا
الگوریتم به سادگي ميتواند با کمي تغییرات در حالت پویا
نیز استفاده گردد .یعني به سادگي ميتواند درج و حذف را
نیز پشتیباني کند .کافي است یک درخت دودویي روي کلیه
بازهها مشابه قبل ساخته شود .براي حذف یک داده از
مجموعه دادهها الزم است یک مسیر از ریشه به برگ پیموده
شده و برگ متناظر با آن داده را بدست آوریم .سپس به
ازاي کلیه گرههاي موجود در مسیر پیموده شده ،الزم است
سه بیشینه مربوط به آن را بروز کنیم.

اختالف دو رنگ است در زمان ) O(n 2 log nو حافظه
) O(nامکانپذیر است ].[5الگوریتم مستطیل با حداکثر
اختالف دو رنگ به سادگي ميتواند براي حالت  dبعدي نیز
بکار برده شود .مساله پیداکردن ابرمستطیل با حداکثر
اختالف دو رنگ در  dبعد به زمان
حافظه ) O(nنیاز دارد ].[5

)O(n 2d -2 log n

و

سازیآزمایشهایگوناگونونتایج

 -4
پیاده

قضیه -3بدست آوردن زیربازه با حداکثر اختالف دو رنگ،

در این بخش به معرفي آزمایشهاي گوناگون با استفاده
از الگوریتمهاي معرفي شده در بخشهاي قبل و پیادهسازي
آنها ميپردازیم.

پس از هر عمل درج و یا حذف یک نقطه از مجموعه نقاط
در زمان ) O(log nامکانپذیر است ].[5
پیچیدگي زماني پایین الگوریتم براي حالت 4بعدي پویا به
ما کمک ميکند که بتوانیم از این الگوریتم در الگوریتمهاي
یادگیري برخط 2نیز استفاده کنیم.

 -1-4معرفی مجموعه دادههای فراهم شده برای
پیادهسازی

ابتدا مجموعهدادههایي را که براي ارزیابي آزمایشها از آنها
استفاده کردهایم را معرفي ميکنیم .ما براي پیادهسازي
الگوریتم از  3مجموعه داده استفاده کردیم .مجموعه دادهها
از پایگاه داده  [15] UCIانتخاب گردید .مشخصات مجموعه
دادههاي انتخابي در جدول  4آورده شده است .در این
جدول ستون مقادیر نامشخص 7نشان ميدهد آیا از بین
کلیه مثالهاي یک مجموعه ،مثالي با یک مقدار ویژگي
نامعلوم وجود دارد یا خیر .منظور از خط مبنا 8در این جدول
بیشترین درصد مثالها از یک رده است .به عبارتي اگر یک
الگوریتم کامال تصادفي به هریک از دادههاي آموزشي یک
برچسب انتساب دهد به دقتي برابر با خط مبنا خواهد رسید.
بنابراین ،الزم است الگوریتم یادگیر ،به دقتي قابل توجه

-4-3الگوریتمدرحالتdبعدی
الگوریتم در حالت یکبعدي قابل تعمیم به ابعاد باالتر نیز
خواهد بود .محاسبه مستطیل با حداکثر اختالف دورنگ در
حالت دوبعدي با استفاده از تکنیک خط جاروب ] [14و
الگوریتم در حالت 4بعدي پویا امکانپذیر است.
براي محاسبه مستطیل با حداکثر اختالف دورنگ ،هر بار
اضالع باالیي و پاییني مستطیل را ثابت فرض ميکنیم و
کلیه نقاط مابین اضالع باالیي و پاییني را روي محور x
نگاشت ميکنیم .حال با محاسبه بازه با حداکثر اختالف دو
رنگ ميتوان اضالع چپ و راست این مستطیل را محاسبه
کرد .اگر  Ycoardشامل مختصه  yهمه نقاط باشد ،بنابراین،
)  O(| ycoard |2 )  O(n 2جفت مقدار مختلف براي اضالع

7. Missing value
8. Baseline

6. Online learning
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مرتب شده باشند ،بدست آوردن بازهاي که داراي بیشترین
اختالف دو رنگ است در زمان خطي امکانپذیر است ].[5

Archive of SID
دستهبندي دادههاي دو ردهاي با ابرمستطیل موازي محورهاي مختصات
معرفیمجموعهدادهها.

جدول:1

BL

5228

حقیقي

718

1

خیر

7265

HA

4333

صحیح

922

9

خیر

79625

BCW

4335

صحیح

233

42

بله

22625

IO

4383

صحیح/حقیقي

924

91

خیر

2164

MA

5227

حقیقي

43252

42

خیر

2168

PI

4332

صحیح/حقیقي

728

8

بله

2264

PA

5228

حقیقي

432

55

خیر

72698

حقیقي

528

22

خیر

29692

حقیقي

429

3

خیر

2961

CO
4387

G2
نسبت به خط مبنا دست یابد .سایر ستونها نیز سایر
خصایص دادهها را معین ميسازد .هنگام انتخاب از میان
مجموعه دادههاي حقیقي -مقدار یا صحیح -مقدار تالش
کردیم به تعداد خصایص ،تعداد دادهها و خط مبنا توجه
کنیم بطوریکه تنوع در میان مجموعههاي انتخابي موجود
باشد.

گردد .به همین دلیل الگوریتم  C4.5را به عنوان معیار
42
مقایسه در نظر ميگیریم .ابتدا به کمک نرمافزار وکا ][16
الگوریتم ( j.48الگوریتم  )C4.5را روي تکتک مجموعه
دادهها اجرا ميکنیم .در اجراي الگوریتم از روش تصدیق-
متقاطع 44با  9بخش 45استفاده کردیم .همچنین ،در این
پیادهسازي درختهاي ایجاد شده درختهایي دودویي است
که در آن در هر مسیر از ریشه به برگ ممکن است چندین
بار یک خصیصه مشاهده گردد .نتایج این الگوریتم در جدول
 5در سطر دوم آورده شده است.
اشاره ميکنیم براي پیادهسازي کلیه آزمایشهایي که در
ادامه آورده ميشوند از زبان برنامهسازي  C#و پایگاه داده
 SQLاستفاده کردیم .همچنین ،از آنجا که در مجموعه
دادههاي خود مجموعه دادههایي با مقادیر نامعلوم به ازاي
برخي خصایص وجود دارد در کلیه آزمایشها با این دادهها
کامال بدبینانه رفتار ميکنیم .یعني اگر خصیصه انتخاب شده
داراي برخي مقادیر نامشخص باشد فرض ميکنیم داده
متناظر با آن ،توسط فرضیه بدست آمده اشتباه ردهبندي
ميشود.

آزمایشهایانجامشده

-2-4
ارزیابي الگوریتمهاي پیادهسازي شده بر اساس معیار دقت 3و
و پیچیدگي زماني آنها صورت ميگیرد .رابطه مربوط به
محاسبه دقت به صورت زیر است:
)(4

)(TP  TN
_
) (C   C

Accuracy 

در این رابطه ،منظور از  ) TN ( TPدادههاي مثبت (منفي)
است که توسط فرضیه موجود ،مثبت (منفي) ردهبندي
ميشوند .همچنین  C تعداد کل دادههاي مثبت و
تعداد کل دادههاي منفي است .در واقع ،به کمک رابطه باال
نسبت دادههایي که به درستي ردهبندي شدهاند به کل
دادهها محاسبه ميشود.
_

C

آزمایش  -2ابرمستطیل با حداکثر اختالف دو رنگ

پیادهسازیالگوریتمC4.5
آزمایش -1

13

()MBD -*d

براي ارزیابي عملکرد الگوریتم ابرمستطیل با حداکثر اختالف
دو رنگ الزم است این الگوریتم با یک الگوریتم پایه مقایسه

10. Weka
11. Cross- validation
12. Fold
13. Maximum bichromatic discrepancy

9. Accuracy
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نام

سال

نوع خصایص

تعداد داده

تعداد خصایص

مقادیر نامشخص

خط مبنا
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زهرا مصلحي و ........

اجراي این آزمایش در آزمایش  5آورده شده است.

در اینجا الگوریتم محاسبه ابرمستطیل dبعدي با حداکثر
اختالف دو رنگ را به گونهاي متفاوت اجرا ميکنیم .مراحل

نمایشمعیاردقتدرآزمایشهایمختلف

جدول:2

MBD-1d

35642

71641

79672

75679

84657

79625

79625

89649

72675

MBD-2d

39697

71638

72692

79699

87628

72621

27682

85639

23614

MBD-3d

3962

72643

2267

79652

82681

72695

22638

78639

22671

MBD-4d

31624

72659

29657

-

82619

71671

22617

77629

2961

MBD-5d

3963

-

23698

-

89629

71622

22625

72622

22672

MBD-md

34632

-

13613

-

23652

75

22652

2268

17622

Hi-MBD-1d

34621

75635

7463

7265

82623

7962

75627

89629

2365

2
1
 -4دادهها به صورت تصادفي به مجموعه آزمون و
3
3

دادهها

به مجموعه آموزشي تخصیص ميیابد.
 -5یک خصیصه انتخاب ميشود و بازه با حداکثر اختالف دو
رنگ به ازاي آن خصیصه روي مثالهاي آموزشي به همراه دقت
ردهبندي آن ،محاسبه ميشود.
 -9مرحله  5را به تعداد خصایص تکرار ميکنیم .بهترین خصیصه
را از نظر دقت ردهبندي بدست ميآوریم .کلیه دادههاي خارج از بازه
متناظر با بهترین خصیصه را از مجموعه دادهها حذف ميکنیم.
همچنین خصیصه انتخابي از مجموعه خصایص حذف ميشود.
 -1اگر  d  1باشد به تعداد  dبار هریک از مراحل  5و  9روي
خصایص باقیمانده و همچنین دادههاي باقیمانده تکرار ميکنیم .به
این ترتیب بازه با حداکثر اختالف دو رنگ به ازاي  dخصیصه
محاسبه ميگردد .این  dبازه را به عنوان تقریبي از ابرمستطیل با
حداکثر اختالف دو رنگ ميشناسیم .ابر مستطیل بدست آمده،
فرضیه مورد نظر ما است .دقت این فرضیه بر روي دادههاي آزمون
مورد ارزیابي قرار ميگیرد .براي پیشگویي رده داده آزمون با استفاده
از فرضیه محاسبه شده ،کلیه نقاط خارج از ابرمستطیل ،منفي و کلیه
نقاط داخل آن مثبت ردهبندي ميشوند.
 -2هریک از مراحل  4تا  1را  422بار تکرار کرده و نتایج بدست
آمده را میانگینگیري ميکنیم.
آزمایش:2محاسبهابرمستطیلباحداکثراختالفدورنگ)(MBD-*d
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C4.5

BCW
31657

BL
72679

G2
82692

HA
72652

IO
32688

MA
82624

PI
7969

PA
8164

CO
75644
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چنانچه در آزمایش  5گفته شد ،ما به جاي محاسبه
دقیق ابرمستطیل با حداکثر اختالف دو رنگ و با زمان
اجراي ) d ، O(n 2d -2 log nبار الگوریتم بازه با حداکثر
اختالف دو رنگ را اجرا ميکنیم  .در هر بار ،براي
انتخاب بهترین خصیصه الگوریتم بازه با حداکثر
اختالف دورن گ را به تعداد خصایص تکرار ميکنیم  .به
این ترتیب اجراي آزمایش  5در زمان )O(dmn log n
امکان پذیر است .با این تقریب به جاي الگوریتم
ابرمستطیل با حداکثر اختالف دو رنگ ،مي توان به
پیاده سازي سرراست و با پیچیدگي محاسباتي کمتري
نسبت به پیاده سازي الگوری تم اصلي دست یافت .
نتایج بدست آمده با این آزمایش در جدول  5آورده
شده است  .در پیاده سازي آزمایش  ، MBD-*dعالمت
* محاسبه ابرمستطیل  dبعدي را نشان مي دهد  .به
عنوان مثال MBD-3d ،ابرمستطیل سه بعدي و
 MBD-mdابرمستطیل  mبعدي را نشان مي دهد ،که
در آن  mتعداد خصایص م جموعه داده متناظر ميباشد .
به عنوان مثال مجموعه داده  HAداراي سه خصیصه
است .بنابراین ،مقادیر  MBD-4dو  MBD-5dبراي
آن ها بي معنا است و در جدول به جاي آن ها خط تیره
گذاشته شده است  .توجه به مقادیر به دست آمده براي
مجموعه داده هاي گوناگون ،نشان مي دهد که در اکثر
موارد با افزایش تعداد ابعاد پیاده سازي ،دقت فرضیه
محاسبه شده کاهش مي یابد .

  -3 -4تحلیلنتایج
با توجه به داده هاي جدول  ، 4میانگین خط مبنا براي
 3مجموعه داده استفاده شده برابر با  2267درصد است .
میانگین دقت الگوریتم  C4.5برابر با  82678درصد،
الگوریتم  MBD-1dداراي میانگین دقت  77655درصد
و  MBD-2dمیانگین دقت  77654درصد است.
خواهیم دید با افزایش  ، dمیان گین دقت مرتب کاهش
مي یابد بطوریکه میانگین دقت الگوریتم  MBD-mdبه
 22629درصد مي رسد که در آن  mتعداد ابعاد داده ها
را مشخص مي سازد .
میانگین دقت الگوریتم  Hi-MBD-1dنیز برابر 72648
است  .بنابراین ،پس از آزمایش یک ( الگوریتم ، )C4.5
بهترین آزمایش انجام شده ،آزما یش  5با  d  1است.
یعني از بین پیاده سازي هاي موجود براي محاسبه
ابرمستطیل با حداکثر اختال ف دو رنگ ،بازه با حداکثر
اختالف دو رنگ بیشترین دقت را داراست .
دقت این آزمایش  4462درصد از میانگین خط مبنا
باالتر و  9622درصد از آزمایش  4یعني الگوریتم
شناخته شده  C4.5کمتر است .
چنانچه به نتایج جدول  5توجه کنیم ،مي بینیم کارایي
الگوریتم مطرح شده به ازاي سه مجموعه داده G2 ، IO
و  MAضعیف است .
اگر این سه مجموعه داده را از مجموعه داده هاي خود
حذف کنیم ،مي بینیم دقت آزمایش  5به اندازه 267
درصد از دقت الگوریتم  C4.5کمتر خواهد شد .
از طرفي ميدانیم در پیادهسازي مستطیل با حداکثر اختالف

آزمایش    -3بازه با حداکثر اختالف دو رنگ
سلسلهمراتبی () Hi-MBD-1d
با اجراي آزمایش  5دیدیم که هرقدر تعداد ابعاد
افزایش مي یابد دقت فرضیه محاسبه شده کاهش
مي یابد  .بنابراین ،نتیجه گ رفتیم یک خصیصه تکي
نسبت به مجموعه اي از خصایص نماینده بهتري از کل
داده ها براي رده بندي است  .به همین دلیل تالش
کردیم الگوریتم یک بعدي را مقداري بهبود بخشیم  .به
همین دلیل از روش بازه با حداکثر اختالف دو رنگ
سلسله مراتبي استفاده کردیم  .درواقع پس از محاسبه
با زه با بیشترین تعداد نقاط آبي و کمترین نقاط قرمز ،کلیۀ
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کلیه نقاط خارج از بازه را از مجموعه نقاط حذف
مي کنیم  .سپس از مجموعه نقاط باقیمانده ،بازه با
بیشترین نقاط قرمز و کمترین نقاط آبي را محاسبه
مي کنیم  .در واقع محور مورد نظر به  2قسمت تقسیم
مي شود  .این پنج بازه را به عنوان فرضیه دلخواه درنظر
مي گیریم  .به ترتیب داده هاي موجود در هریک از
بازه ها ،برچسب قرمز ،آبي ،قرمز ،آبي و قرمز خواهند
گرفت .نتایج اجراي این الگوریتم نیز در جدول  5آورده
شده است .
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دورنگ ،ابتدا یک خصیصه انتخاب مي کنیم و بهترین
بازه متناظر با آن را بدست مي آوریم  .سپس ،کلیه نقاط
خارج از بازه را حذف ميکنیم .
به ازاي نقاط داخل بازه همین کار را به ازاي اب عاد
دیگر تکرار ميکنیم  .این در حالي است که در الگوریتم
 C4.5نقاط موجود در هیچ یک از نواحي دور ریخته
نمي شود و تقسیم بندي به ازاي کلیه نواحي تا رسیدن
به بیشترین خلوص ادامه مي یابد  .بنابراین ،تا حدي
دقت کمتر الگوریتم مطرح شده نسبت به الگوریتم
 C4.5قابل توجیه است  .به عبارتي در الگوریتم ،C4.5
کلیه ندهاي درخت تا رسیدن به بیشترین خلوص بسط
مي یابند .
در صورتي که در الگوریتم بازه با حداکثر اختالف
دورنگ تنها یک مسیر از ریشه به برگ بسط مي یابد .
واضح است که بسط تنها یک مسیر از درخت از ریشه
تا برگ در زمان کم تري انجام مي شود.
حال چنانچه  d  1انتخاب شود در واقع تنها با یک
درخت تصمیم یک سطحي و با سه انشعاب روبرو
هستیم که از نظر پیچیدگي محاسباتي بسیار کاراتر از
الگوریتم درخت تصمیم  C4.5خواهد بود .این در حالي
است که دقت الگوریتم جاري تقریبا مشا به الگوریتم
 C4.5است  .بنابراین ،الگوریتم ارائه شده در این مقاله
الگوریتمي قابل رقابت با الگوری تم  C4.5معرفي
مي شود .
  -5نتیجه گیریومسایلباز
در این مقاله الگوریتم محاسبه ابرمستطیل با حداکثر
اختالف دو رنگ که یکي از مسایل شناخته شده در
هندسه محاسباتي است را معرفي کردیم .پس از بیان
تئوري کافي در این زمینه ،آزمایش هاي متعدد با
استفاده از این الگوریتم روي  3مجموعه داده انجام
شد.
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سپس ،کارایي ای ن الگوریتم ها را با الگوریتم
شناخته شده  C4.5مقایسه کردیم  .چنانچه دیدیم
کارایي الگوریتم بازه با حداکثر اختالف دو رنگ به
اندازه  9622درصد از الگوریتم  C4.5کمتر است  .از
طرفي محاسبات انجام شده براي بدست آوردن
ابرمستطیل با حداکثر اختالف دو رنگ در مقایسه با
الگ وریتم  C4.5کمتر خواهد بود .بنابراین ،مي توان این
الگوریتم را به عنوان یک الگوریتم قابل رقابت با
الگوریتم  C4.5معرفي کرد  .تحلیل بیشتر هریک از
مجموعه داده ها و بررسي عدم کارایي این الگوریتم
روي برخي از مجموعه داده ها ،همچنین بهبود عملکرد
این الگوریتم به عنوان یک مساله باز پیشنهاد ميگردد .
به عنوان یکي از کارهایي که مي توان براي بهبود
عملکرد این الگوریتم پیشنهاد کرد آن است که ابتدا بر
روي داده ها  PCAاعمال گردد  .به این ترتیب مي توان
محورهایي که داده ها داراي بیشترین پراش هستند را
شناسایي کرد  .حال اگر ابتدا داده ها را روي این محور
نگاشت کنیم و سپس بازه با حداکثر اختالف دو رنگ را
محاسبه کنیم به کارایي بیشتري نسبت به الگوریتم
مطرح شده دست خواهیم یافت .همچنین مي توان این
روش را به عنوان یک روش براي عمل گسسته سازي
روي محورهاي پیوسته  -مقدار قبل از اعمال الگوریتم
درخت هاي تصمیم معرفي کرد .چرا که چنانچه
مي دانیم یکي از مهمترین چالش هاي درخت تصمیم در
برخورد با داده هاي پیوسته -مقدار ،گسسته سازي آن ها
با تقسیم محورهاي مختصات به چندین بازه است .
تصور مي شود اگر این روش اعمال شده و سپس
الگوریتم  C4.5را بر روي بازه هاي ب دست آمده اجرا
کنیم کارایي الگوریتم  C4.5به مقدار قابل توجهي
افزایش یابد  .پیاده سازي هریک از ایده هاي مطرح شده
به عنوان کارهاي آینده پیشنهاد مي گردد .
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در اینجا نام کامل هریک از مجموعه دادههاي بکار گرفته شده
 در آخر نیز اشاره ميکنیم براي دسترسي به.آورده شده است
هریک از مجموعه دادهها کافي است هریک از نامهاي گفته
.[ جستجو کنید15] شده را در مرجع
BL: Blood transfusion service center
HA: Haberman’s survival
BCW: Breast cancer wisconsin (original)
IO: Ionosphere
MA: Magic gamma telescope
PI: Pima indians diabets
PA: parkinson
CO: Connectionist bench
G2:
Glass
identification
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