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هـم در  م ياز روشها يکيکننده خطا  حيتصح يخروج يکدها :چکيده
مـورد توجـه محققـان     رياخ يباشد که در سالها يطبقه بندها م بيترک

 سيماتر"که  ينريبا سيروش با استفاده از ماتر نيدر ا. قرار گرفته است
مساله چنـد   کيشود،  يم ديشود و مستقل از مساله تول يم دهينام" کد

شوند و پـس   يم هيساده تجز ييدودو رمسالهيز دبه چن ده،يچيکالسه پ
آنها، مساله  جينتا بيساده، و ترک يمسائل با طبقه بندها ريز نيز حل اا

 هيـ تجز ييبـر کـارا  " کد سيماتر"از آنجا که ساختار . شود يحل م ياصل
کـد سـازگار، بـا در     سيماتر يدر طراح يگذارد، ما سع يم ريمساله تاث

 يطراح يمقاله، برا نيدر ا. ميت مساله را دارينظر گرفتن ساختار و ماه
 يبا در نظـر گـرفتن فضـا    ديروش جد کيکد سازگار با مساله،  سيماتر

مناسـب   هيحاصل باعث تجز سيشده است که ماتر فيکالسها چنان تعر
 .حداقل شـود  زين ازيمورد ن هيپا يشده و تعداد طبقه بندها يمساله اصل

 Pen نتايج بدست آمده درشناسايي ارقـام دسـتنويس بـراي دادههـاي    
Digits داده  از پايگاهUCI Repository    کارامـدي روش پيشـنهادي

  .را نسبت به روشهاي قبلي نشان مي دهد

شناسايي ارقام  ،ترکيب طبقه بندها،شناسايي الگو :كليدي واژه هاي
 )ECOC( کدهاي خروجي تصحيح کننده خطا ،دستنويس

  مقدمه -١
ــو      ــايي الگ ــتم شناس ــک سيس ــي ي ــايي طراح ــدف نه  Pattern(ه

recognition(ممکن درطبقه بندي براي  به بهترين عملکرد ، رسيدن
رسيدن به ايـن هـدف منجـر بـه پيشـنهاد      . [1] مساله موجود مي باشد

گيهـاي و  ژروشها و الگوريتم هاي مختلف براي ايجاد طبقه بنـدها بـا وي  
 ۲[کارايي متفاوت شده است که از آن جمله مي شود به شبکه عصـبي  

از آنجـايي کـه هـيچ     .کـرد اشاره ) Decision tree(و درخت تصميم ]
 ،طبقه بند به تنهايي قادر به حل تمـام مسـائل بـه طـور کامـل نيسـت      

ترکيب طبقه بندها به عنوان روشي براي کاهش خطاي طبقـه بنـدي و   
ايـده اصـلي ايـن طـرح      .افزايش کارايي سيستم ها پيشنهاد شده اسـت 

ت با ناحيه هاي خطاي متفـاو ) Diverse(ايجاد طبقه بندهاي گوناگون 
مي باشد تا سيستم ترکيبي با بهره گيري از نقاط قوت تک تـک طبقـه   

رفع خطاي ايجاد شده يک طبقه بند با اطالعات بدست آمـده از   بندها و
بنابراين از . خطاي کل سيستم را کاهش دهد ،طريق طبقه بندهاي ديگر
ايجاد تعدادي طبقه بندهايي با کـارايي قابـل    ،مهمترين نيازهاي ترکيب

به عبارت ديگر ما بـه طبقـه   . و مستقل در تصميم گيري مي باشدقبول 
در غير اين  .بندهايي با اطالعات مختلف و بدون اطالعات زايد نيازمنديم

صورت طبقه بندها نتايج يکساني براي تمامي حـاالت خواهنـد داد کـه    
روشها و طرحهـاي مختلفـي   . اين به هيچ وجه براي ترکيب مفيد نيست

ــراي ترکيــب طبقــ  ،Boosting ه بنــدها پيشــنهاد شــده اســت کــه ب
Bagging، Mixture of   experts  وECOC  3]از آن جمله اند-

6]  .   
ECOC   يکي از روشهاي مهم در ترکيب طبقه بندها براي مسائل چنـد

کالسه مي باشد که به خصوص براي مسائلي که تعداد کالس آنهـا زيـاد   
صدا يا اشـيا و   ,تشخيص چهره  ,مانند شناسايي حروف يا آوا  ,مي باشد

.  [7,8]مالحظه و بازيابي تصاوير پزشکي نتايج رضايت بخشي مي دهـد 
اين روش براي حل يک مساله چند کالسه آنرا به چند مساله دوکالسـه  
مکمل همديگر که حل آنها نيز آسان تر است تجزيه مي کنـد و از حـل   

ين روش بـر پايـه   اساس ا. اين مسائل پايه به جواب مساله اصلي ميرسد
بـا قـرار   . براي هر کالس مي باشد) باينري(ايجاد يک کلمه کد دودويي 

مـاتريس   ،دادن کلمات کد کالسهاي مختلف در سطرهاي يک مـاتريس 

Cساخته مي شود،  Mکد  nM طـول کلمـه کـد مـي       n، که در آن ×
  .تعداد کالسهاي مساله مي باشد Cباشد و 

به عنوان يـک   Mستون ماتريس  nزش شبکه نيز هر يک از از نظر آمو
هر ستون از ماتريس مطابق بـا ترتيـب   . مساله دو کالسه تعبير مي شوند
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. هاي آن يک قسمت بندي دوتايي از کالسها را مشخص مي کنند 1و 0
 iام  از يک ستون نشانگر تعلق کالس iدر سطر1 به اين ترتيب که عدد 

آن ) ۰(ويي و بقيه کالسـها بـه کـالس صـفر     آن مساله دود ۱به کالس 
مسـاله   nکالسـه بـه    Cبه ايـن ترتيـب يـک مسـاله     . مساله تعلق دارند

 nطبقه بند پايه براي  nدوکالسه مکمل همديگر تجزيه مي شود و بايد 
سـپس بـراي هـر نمونـه از     . مساله دوکالسه ايجاد شده و آموزش ببينند

پايه دودويي يک کلمه کـد   طبقه بند nخروجي اين  ،مجموعه آزمايشي
کـد بدسـت   . هم اندازه با کلمات کد کالسهاي مختلف ايجاد مـي کننـد  

آمده با کد هريک از کالسـها مقايسـه مـي شـود و نمونـه آزمايشـي بـه        
کالسي با بيشترين نزديکي و شباهت تعلق مي يابد که به اين مرحله نيز 

  .بازسازي گويند
ا داراي کاربردهـاي مختلـف در   شناسايي اتوماتيک دست نوشته ه      

تعامل انسان و ماشين است و نقـش اساسـي در مسـائل دنيـاي واقعـي      
مانند دسته بندي نامه ها يا خواندن دست نوشته ها توسط ماشـين دارد  

تشخيص يک عدد دستنويس که بصورت نقاط يک تصوير نمايش داده . 
. ل اسـت بسـيار مشـک   ،به دليل گوناگوني تصاوير اسکن شده ،شده است

محتـوي   ،گوناگوني در تصاوير به دليل استفاده از نويسنده هاي مختلـف 
  . خود عدد و يا تفاوت در نوع نوشت افزارها يا نحوه اسکن ايجاد مي شود

مسئله شناسايي ارقام دسـتنويس سـالها مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و       
هـيچ  . براي آن پيشنهاد شـده اسـت   الگوريتم هاي طبقه بند زيادي نيز

هر طبقـه   يک از اين روش ها به تنهايي قادر به حل اين مساله نيست و
بنابراين اسـتفاده از  . بندي داراي نقاط ضعف و قوت خاص خودش است

ترکيب طبقه بندها به عنوان راه حلي براي بهـره گيـري از نقـاط قـوت     
طبقه بندهاي مختلف مورد استفاده قرارمي گيرد تا بدين وسـيله دقـت   

 . ل سيستم افزايش يابدطبقه بندي ک
در اين مقاله، سعي در ارائه روش جديدي براي توليد مـاتريس کـد، بـر    

داريم، بطوري که ماتريس حاصل، ضـمن  " درخت باينري"اساس ساختار 
 سازگاري کامل با ساختار و ماهيت مساله، داراي کمترين طول نسبت به

در  روشهاي قبلي پيشنهادي مي باشـد و بـر اسـاس جسـتجوي کامـل     
  .    فضاي کالسها توليد شده و داراي نرخ بازشناسي مطلوبي نيز مي باشد

و  ECOCدر قسمت بعدي الگوريتم : بقيه ساختارمقاله بدين شرح است
در قسـمت  . مراحل مختلف اجراي آن به تفصيل شرح داده شـده اسـت  

بـر اسـاس مسـاله بـا     " مـاتريس کـد  "سوم روش پيشنهادي براي توليـد  
بيان مي شـود و قسـمت چهـارم بـه     " درخت باينري"اختار استفاده از س

در آخر نيز جمع بندي نتايج بدست . نتايج تجربي و عملي پرداخته است
 . آمده از اين مقاله ارائه شده است

   

 ECOCالگوريتم  -٢
ECOC    به عنوان يک روش کلي براي حل مسائل چند کالسـه مطـرح

نالهاي مخابراتي با استفاده سيگ ايده اصلي آن از انتقال اطالعات و شد و

گرفتـه   ،از کدهايي که خاصيت تصحيح خطاي ناشي از انتقـال را دارنـد  
گي اصلي اين کدها ايجاد تکرار دراطالعاتي است که ژوي. [3]شده است 

 بنابراين اگر تعدادي خطاي ناشي از نـويز موجـود در  . بايد فرستاده شود
لي بايـد بـه درسـتي  در    سيگنال اصـ  ،کانال انتقال درسيگنال پيش آيد

  . نقطه مقصد دريافت شود
در اين بخش مي خواهيم کاربرد اين روش را در مسائل طبقه بندي بـا  

  . مثالي ساده توضيح دهيم
فرض کنيد مي خواهيم يک مساله چهار کالسه را طبقه بندي کنيم که 

بـراي شـروع بـه هـر     . مـي باشـد   Dو A،  B، Cبرچسب کالسـهاي آن  
اختصاص مي دهيم به طـوري   nکد متفاوت به طول  برچسب يک کلمه

2logکه   ( )n C≥ باشد. 
  

  برچسب  ماتريس کد
0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
1 0 0 0 0 1 1 0 1 0  

A 
B 
C 
D 

 
به عبارت ديگر ما با اين کارهر يک از کالس ها را با کلمه اي منحصر به 

 ،به اين دليل به مجموعـه ايـن کلمـات کـد    . کد کرديم ۱۰رد به طول ف
  .ماتريس کد گويند

ايجاد طبقه بند دودويـي   ECOCمرحله بعدي براي تشکيل طبقه بند 
پس در اين مثـال مـا بايـد    . پايه براي هر ستون از ماتريس کد مي باشد

اي ام نمونـه هـ   jطبقه بند  ۱کالس . طبقه بند دودويي ايجاد کنيم ۱۰
دارد و  ۱ام مـاتريس کـد در آن سـطرها      jکالسهايي هستند که ستون 

براي مثال طبقه بند سوم بايـد تمـايز   . مي باشند) ۰(مابقي کالس صفر 
به اين ترتيـب  . باشد B,Dو کالسهاي  A,Cدهنده نمونه هاي کالسهاي 

طبقه بند دودويـي بايـد بـا     ۱۰مساله دودويي تشکيل مي شود که  ۱۰
  . ببينند آنها آموزش

نمونـه آزمايشـي    پس از آموزش طبقه بندها و بـراي طبقـه بنـدي هـر    
 0 1 1 1 1 0 0] مثل  ۱۰خروجي اين طبقه بندها يک بردار به طول 

براي انـدازه گيـري نزديکـي ايـن نمونـه بـه        .تشکيل مي دهند[0 0 1
کالسهاي مختلف روشهاي متفاوتي وجود دارد کـه متـداول تـرين آنهـا     

اين بردار از هر يک از کدها مي باشد که به ترتيب  Hammingفاصله 
کمترين فاصله نشانگر بيشترين . پنج و هفت مي باشد ،دو ،کالسها چهار

نزديکي نمونه مورد نظربه کالس مربوطه است و بـه ايـن ترتيـب نمونـه     
  .     مورد نظر متعلق به کالس دوم مي باشد

ور خالصه به شـرح زيـر   به ط ECOCالگوريتم ايجاد شبکه ترکيبي      
 :است

 
  ECOCالگوريتم 
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  :مرحله آموزش
تشکيل مسئله دودويي مطابق با ترتيب  ،براي هر ستون از ماتريس کد

  .)تجزيه(ها براي نمونه هاي آموزشي ۱ها و ) ۰(صفرها
آموزش طبقه بند دودويي پايه مطـابق بـا مسـئله دودويـي تعريـف         

  . شده
 

  :مرحله آزمايش
مه طبقه بند هاي دودويي پايه بـراي هـر نمونـه از    محاسبه خروجي ه

  مجموعه آزمايشي و تشکيل بردار
T

byyyy ],...,,[ 21=  
  .ام مي باشد jخروجي طبقه  jyکه 

  ):مرحله بازسازي(به منظور طبقه بندي هر نمونه آزمايشي 
س کـد  فاصله بردار خروجي بدسـت آمـده را از تمـام سـطرهاي مـاتري     

  :محاسبه مي کنيم
  

1
(1)b

i ij jj
L Z y

=
= −∑  

  .   ام از ماتريس کد مي باشدjام و ستون iآرايه سطر  ijZکه 
  .نمونه مورد نظر به کالس با کمترين فاصله تعلق دارد

شـامل دو مرحلـه    ECOC پس به طور کلي تشکيل سيستم ترکيبي   
 :زير به جزئيات بيشتري ازآنها مي پردازيممي باشد که در بخش هاي 

  

 )کد کردن( ECOCتجزيه در  ١-٢
بـه چنـد    ،در اين مرحله يک مساله چند کالسه مطابق با ماتريس کـد 

هـر مسـاله دودويـي يـک مجموعـه      . مساله دودويي تبديل مـي شـود  
آموزشي تعريف مي کند و با الگوريتم هاي يادگيري يک مدل تصـميم  

دودويي براي هر مجموعه آموزشي تشکيل ) Decision model(گيري 
در زير به تعدادي از روشهاي توليد مـاتريس کـد اشـاره مـي     . مي شود

  :کنيم
 ،در ايـن روش مـاتريس کـد    :يا کد کامل Exhaustive code -الف

 Cتمام حاالت ممکن براي ايجاد طبقه بندهاي پايه را براي يک مساله 
12بعاد ماتريسپس در اين روش ا. کالسه توليد مي کند 1CC −× −   

استفاده از اين روش براي مسائل با تعداد کالسهاي بيشـتر از   .مي باشد
  . [3]هفت پيشنهاد نمي شود 

بسـياري   :Random Code Generationتوليد کد تصادفي يا  -ب
ــه  ــاالت در زمين ــرده   ECOCاز مق ــن روش اشــاره ک ــدي اي ــر کارام ب

210logروش مـاتريس توليـد شـده داراي    در اين .  [9,10]اند ( )C 
تمام عناصـر ايـن مـاتريس    . کالسه مي باشد  C ستون براي يک مساله

  .انتخاب مي شوند} ۱و۰{بصورت کامال تصادفي از مجموعه  

در اين روش از روابـط و قـوانين جبـر بـراي توليـد       :BCHروش  -ج
استفاده مي شـود و بـر پايـه     فاصله بين سطرها حداکثرماتريس کد با 

تعـداد  . مـي باشـد   BCDاضافه کردن مقادير دودويي ثابـت بـه اعـداد    
بنـابراين در بسـياري از    ،هسـتند  ستونها و سطرها هميشه تـواني از دو 

بايد تعدادي از ستونها و سطرهاي ماتريس را حذف  ،مسائل طبقه بندي
 .        کنيم
در توليد ماتريس کد دنبـال مـي    تمام اين روشها دو هدف مهم را      
به عبارت ديگر يک ماتريس کد خوب بايد داراي خصوصيات زير . کنند
  :باشد

کلمه کد مربوط به برچسب هـر کـالس بايـد از     :تفکيک پذيري سطرها
ايـن  . کـافي باشـد   Hammingکلمه کد کالسهاي ديگـر داراي فاصـله   

ي بيشتري راي خاصيت تصحيح خطااخاصيت باعث مي شود تا شبکه د
  .باشد

هر ستون يک ماتريس نيز بايد به اندازه کافي با : تفکيک پذيري ستونها
ايـن مشخصـه نيـز باعـث کـاهش      . ستونهاي ديگر فاصله داشـته باشـد  

مسائل دودويي ايجاد شـده مـي شـود کـه     ) Correlation(همبستگي 
  .منجر به استقالل در تصميم گيري در طبقه بندهاي پايه مي باشد

 )کد گشايي(ECOC در  بازسازي ٢-٢
پس از تجزيه مساله اصلي به مسايل دودويي و ايجـاد طبقـه بنـدهاي    

حـال در مرحلـه آزمـايش     ،دودويي پايه با الگوريتم هاي تصميم گيري
در ايـن  . کـالس مربوطـه مشـخص شـود     ،بايد براي هر نمونه آزمايشي

يـي  مرحله بايد با استفاده از مجموعه جوابهاي اين طبقه بنـدهاي دودو 
سـاده   از. بتوان کالس اصلي نمونه مورد نظر را بازساري و تعيـين کـرد  

مـي تـوان بـه     ،ترين و البته موثرترين روشهاي بازسازي يا کد گشـايي 
 ۱اشـاره کـرد کـه طبـق رابطـه        Marginو Hammingمعيار فاصـله  

  :محاسبه وبصورت زير تعريف مي شوند
بقه بنـدهاي  در اين روش خروجي ط Hamming Decoding:  -الف

مـي   ۱يـا  ) ۰(بصورت مقادير دودويي يعني صـفر   ،jy،دودويي پايه
  . باشند

در ايــن معيــار خروجــي طبقــه بنــدهاي   :Margin Decoding -ب

. بصـورت مقـادير واقعـي نمـايش داده مـي شــود      ،jy،دودويـي پايـه  
راي يـک نمونـه آزمايشـي داراي مقـادير     بنابراين بردار خروجي شبکه ب

 .حقيقي است
  

  بر اساس مساله" کد سيماتر" ديتول يبرا -۳
اسـتفاده   [15]براي تشکيل مـاتريس کـد، از روش پيشـنهاد شـده در     

در ايـن روش، از ســاختار يـک درخـت دودويــي بـراي توليــد     . کـرديم 
استفاده شده است که به کاهش حجـم   C-1ماتريس کد با طول بهينه 

ايـن  . سبات و پيچيدگي سيستم طبقه بندي کل، منجر مـي شـود  محا
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 M.Iبا اسـتفاده از معيـار    ساختار، در هر گره مادر از درخت دودويي، 
(mutual information)  بــه جســتجو در فضــاي کالســها و انتخــاب

روش . زيرفضاي مناسب بـراي تشـکيل گـره هـاي فرزنـد مـي پـردازد       
را بـا جسـتجوي زيرفضـاي     پيشنهادي آنها، هـر سـتون مـاتريس کـد    

دودويي از فضاي کل کالسها و انتخاب زيرفضاي داراي بيشترين معيار 
جدايي پذيري، بدست مي آورد و با کنار هـم قـرار دادن ايـن سـتونها،     

  . ماتريس کد براي تجزيه مساله بدست مي آيد
) تفکيک پـذيري (در اين مقاله يک معيار براي سنجش جدايي پذيري 

ينري در هر گره مادر، معرفي شده است که انتخـاب ايـن   زيرفضاهاي با
براي يک گروه از نمونه هاي مجموعـه  . زيرفضاها بر اساس آن مي باشد

را " معيـار پراکنـدگي  "آموزشي متعلق به کالسهاي مختلف، مـي تـوان   
  :چنين تعريف کرد

2
; ,

2( ) ( , ) ; 2
j k

j k
j k c c G

S G d c c G
G G ≠ ∈

= ≥
−

∑
 

ن گــروه و در آن تعــداد کالســهاي نمونــه هــاي موجــود در ايــ Gکــه 
( , )j kd c c  فاصله بين مراکز دو کالسkc  وjc عـالوه  . مي باشد

) بر اين، مقدار )S G      همچنين بصورت غيـر مسـتقيم معيـاري بـراي
ر چـه مقـدار   هـ : همگني دروني يک مجموعـه از نمونـه هـا مـي باشـد     

( )S G      يک گروه از نمونه ها بيشتر باشد، آن گـروه همگـن تـر مـي
توجه داشته باشيد که اين نمونه ها عضو  مجموعه آموزشـي مـي   . باشد

  . باشند

جـدايي  "حال براي هر زيرفضاي دودويي از مجموعـه فضـاي کالسـها،    
  :آن زيرفضا بصورت زير تعريف مي شود" پذيري

/

/

( ( )) , 1, 1
( ( )) ( ( ))

( )
( ( )) , 1, 1

( ( ))( 1)

S G f G C
S G f S G f

C f
S G f G C

S G f α

+ −
+

+ −

+ −
+

+

 ≠ − += 
 = −
 +  

در آن مقداري کوچک مي باشد که با توجـه بـه مسـاله و     αکه پارامتر 
و ) انتخـاب کـرديم   ۰.۰۲در اينجا آنرا (بصورت تجربي انتخاب مي شود 

( ( ))S G f+   مجموعــه کالســهايي هســتند کــه توســط طبقــه بنــد
طبقـه بنـدي مـي شـوند و       با عالمت مثبت super classدر  fدودويي 

( ( ))S G f−   مجموعه کالسهاي باقيمانده است که توسط طبقه بنـد
بـراي مثـال و در   . دودويي پايه با عالمت منفي طبقه بندي مـي شـوند  

طبقه بند دودويي متناظر با ستون آخر ماتريس بخش قبلي، کالسهاي 
A, C بنـابراين،  . ه شـده انـد  کالس، صفر در نظر گرفتـ   2مثبت و بقيه

{ }( ( )) 1,3S G f+ و  =

{ }
2

, 1,3

2( ) ( , )
2 2 j k

j k
c c

S G d c c
∈

=
−

∑
 .مي باشد 

 يبـرو " کالسها يريپذ ييجدا"پيشنهادي  اريعملکرد مع شينما 1شکل
ا کالسـه  عيمختلف توز يدر حالت هاکالسه  ۶دو بعدي  يداده مصنوع

   .مي باشد
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  اکالسه عيمختلف توز يدر حالت هاکالسه  ٦دو بعدي  يداده مصنوع يبرو" کالسها يريپذ ييجدا" اريعملکرد مع شينما: 1شکل

 

 

 نتايج تجربي -٤
در اين مقاله براي شناسايي و طبقه بندي ارقام دسـتنويس از دادهـاي    

Pen-Digits  که از مجموعه دادهايUCI Repository [14]  مي باشد
 ۹تا  ۰قم دستنويس نمونه ر 10992اين داده ها شامل . استفاده کرديم

نويسنده مختلف مـي باشـد کـه هـر نمونـه بصـورت يـک بـردار          ۴۴از 
1سطري يـک   ،پـس ايـن مجموعـه داده   . نمايش داده مي شـود  ×16
از ايـن  . بعدي را نمايش ميدهـد  ۱۶گي ژکالسه در فضاي وي ۱۰مساله 

مـورد   ۳۴۹۸نمونه در مرحله آمـوزش شـبکه و تعـداد     ۷۴۹۴مجموعه 
نمونـه هـاي   .  براي آزمايش عملکرد آن مورد استفاده قرار مـي گيرنـد  

نويسنده در هـر دو مرحلـه آمـوزش و آزمـايش      ۳۰نوشته شده توسط 
و مابقي نمونـه هـاي   ) Writer dependent(بعنوان وابسته به نويسنده 

ــه   ــق بــ ــنده    ۱۴متعلــ ــتقل از نويســ ــورت مســ ــنده بصــ نويســ
)Writer independent ( مرحله آزمايش مـورد اسـتفاده قـرار    فقط در

اين کار باعث مي شود تا شبکه بصورت مستقل از نويسـنده  . مي گيرند
  . گي هاي ارقام آموزش و آزمايش شودژو فقط بر مبناي وي

 هيـ پرسـپترون چندال  يعصـب  يشـبکه هـا   تمياز الگور شيآزما نيدر ا
MLP در  ييمسائل دودو يطبقه بند يبرا هيپا يبه عنوان طبقه بندها

و  کسـان يبـا سـاختار    هيـ طبقه بنـد پا  ۹. مياستفاده کرد هيمرحله تجز
استفاده شـد کـه تعـداد     يبا نقاط شروع متفاوت و تصادف هياول يوزنها
انتخـاب شـد کـه     ۱۵۰و تعداد تکرار آمـوزش   ۱۸آنها  يانيم يها هيال

  .بدست آمده است يبطور تجرب
نرون در اليه ميـاني   ۱۸تعداد  ،نشان مي دهد ۱همان طور که جدول  

 .داراي نرخ خطاي کمتري نسبت به مقادير ديگر مي باشد

 
تعداد نرونهاي اليـه  

 مياني
۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸  ۲۰  ۲۲  

ــاي   ــرخ خطـــ نـــ
 بازشناسي

8.13 7.88 7.33 6.81 6.02 6.56 7.35 

نسـبت بـه تغييـرات تعـداد      ECOCنرخ خطاي بازشناسي شـبکه  : ۱جدول 
  .بندهاي پايه نرونهاي اليه مياني در طبقه

  
پس از يافتن پارامترهاي بهينه طبقه بنـدهاي پايـه و آمـوزش آنهـا بـا      

عملکــرد روش پيشــنهادي را بــا دو نــوع روش  ،نمونــه هــاي آموزشــي
براي کاربرد در  ،بازسازي متداول که در بخش هاي قبلي معرفي کرديم

هما نطـور کـه در جـدول    . شناسايي ارقام دستنويس مقايسه مي کنيم
داراي  ،نشان داده شـده روش پيشـنهادي بـا وجـود سـادگي      2ه شمار

شناسـايي   کاهش نسبتا قابل توجهي در خطاي بازشناسي براي مسـاله 
     . ارقام دستنويس مي باشد

       
ــواع روشـــهاي  انـ

 بازسازي
Hamming 
decoding 

Margin  
decoding 

Centroid 
algorithm  

روش پيشنهادي

ــاي  ــرخ خطــ نــ
 بازشناسي

۷.۲۱ ۶.۹۲ 6.5  ۶.۰۲ 

با انواع روشـهاي بازسـازي در    ECOCنرخ خطاي بازشناسي شبکه : 2جدول 
  .مساله شناسايي ارقام دستنويس

  
ساختار پيشنهادي سيستم طبقه بندي ارقام دستنويس بر پايـه   ۲شکل

  .را با جزئيات بيشتري نمايش مي دهد ECOCالگوريتم 
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  .ECOC تميالگور هيبر پا سيدستنوارقام  يطبقه بند ستميساختار س: ۲شکل 
  
 
 

 نتيجه گيري -٥
کاربرد يکي از رايج ترين روشهاي ترکيب طبقه بندها براي مسائل چند 

. را در شناسايي ارقام دستنويس التين بررسي کرديم) ECOC(کالسه 
داراي دو مرحله تجزيه و بازسازي مي باشد  ECOCپياده سازي روش 

در اين مقاله بـراي  . گوناگون معرفي شدکه در هر مرحله انواع روشهاي 
روشي جديد براي توليد ماتريس کـد   ،مساله شناسايي ارقام دستنويس
نتايج تجربي نشان مي دهد کـه روش  . بر اساس مساله، ارائه و اجرا شد

از عملکـرد   مرحلـه تجزيـه،  پيشنهادي در مقايسه با روشهاي رايـج در  
نرخ و افزايش طبقه بندي  بهتري بر خوردار بوده و باعث کاهش خطاي

  .مي شودبازشناسي 
  

 سپاسگزاري
اين تحقيق با حمايت و پشـتيباني مرکـز تحقيقـات فنـي و مهندسـي      

  .شاهد انجام شده است دانشگاه
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