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 دو روش جدیاد بارای بهباود روش پایاه زنجیاره، با فرض وجود ارتباطات معنادار بین برچسبها در مساالل چندبرچسابی، در این مقاله:چکیده
 برای اولینبار از قوانین انجمنی برای تعیین ترتیاب ردهبنادها در روش، در این مقاله.) در ردهبندی چندبرچسبی پیشنهاد شده استCC( ردهبندها
 ابتدا از قوانین انجمنی برای مدلسازی ارتباطاات باین برچسابها اساتفاده میشاود و، در روشهای پیشنهادی این مقاله. استفاده شده استCC
 این گراف مبنای تعیین ترتیب زنجیره ردهبندها قرار، یک گراف ارتباط ساخته میشود و درنهایت،سپس با استفاده از قوانین انجمنی استخراجشده
 تصاویر و کاربردهای پزشکی ارتباطات معناداری باین برچسابها وجاود، از آنجا که در مسالل واقعی چندبرچسبی مانند ردهبندی متون.میگیرد
 آزمایشهاای تجربای گساترده انجامشاده روی مجموعاه دادههاای. روشهای پیشنهادی به بهبود ردهبندی در این حوزهها منجر خواهد شد،دارد
 استفاده از ارتباطات بین برچسبهاا در سااخت زنجیاره ردهبنادها باعا بهباود،استاندارد و رایج در حوزه ردهبندی چندبرچسبی نشان میدهند
.معیارهای مهم ارزیابی در ردهبندی مبتنی بر زنجیره ردهبندها میشود
. زنجیره ردهبندها، قوانین انجمنی، ارتباط بین برچسبها، ردهبندی چندبرچسبی:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, we have supposed that there is meaningful relationships between the class labels in the multi-label
classification problems and based on it, we have proposed two novel methods to improve the base classifier chains (CC) method for
multilabel classification. In this paper, association rules are employed to determine the order of classifiers in the CC method for the
first time. In the proposed methods, association rule mining is first employed to model the relationships between the class labels and
then, an association graph is built based on the extracted rules and finally, the classifier chains is built based on the obtained graph.
As there is meaningful relationships between the class labels in the real multi-label problems such as classifying the images and texts
and medical applications, the proposed methods will improve the classification results in such contexts. Extensive experimental
evaluations conducted on the benchmark datasets in the multi-label classification context show that to use the associations between
the labels in constructing the classifier chains improves the results obtained by the main evaluation measures.
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 -1مقدمه
ردهبندی یکی از وظایف مهم یادگیری ماشین است که کاربردهای
فراوانی دارد [ .]2,7ردهبندی چندبرچسبی ،نوعی مسئله ردهبندی
است که در آن هر نمونه میتواند همزمان متعلق به بیش از یک
کالس باشد .این درحالیاستکه در ردهبندی چندکالسه ،هر نمونه تنها
متعلق به یکی از کالسهای مسئله است .بسیاری از مسالل جهان امروز
بهگونهای هستند که در قالب ردهبندی تکبرچسبی قرارنمیگیرند ،زیرا
نمونهها بیش از یک برچسب دارند .ردهبندی کردن متون،
یادداشتگذاری روی تصاویر و ویدلوها و تشخیص بیماریها همه از
کاربردهای ردهبندی چندبرچسبی است [ .]9بهعنوان کاربردی دیگر از
این مسئله در حوزه وبکاوی ،میتوان به ردهبندی موضوعی صفحات
وب اشاره کرد.
در مسالل واقعی چندبرچسبی ،ارتباط و همبستگی بین برچسبها
معموالً بهنحو چشمگیری وجود دارد .برایمثال در حوزه پزشکی،
بیماریهای بسیاری دارای نشانهها و عوارض مشترک هستند و بنابراین
برای تشخیص بیماری یک فرد بر اساس عوارض و مشاهدات انجامشده،
چندین برچسب قابلتصور است .همچنین برای ردهبندی موضوعی
متون و رسانههای تصویری ،میتوان از جنبهها و دیدگاههای مختلف،
برچسبهای مرتبط ولی متفاوت از هم را به یک متن ،تصویر یا ویدیو
نسبت داد.
بنابراین چنانچه ارتباطات بین برچسبها به طرز مناسبی مدل
شود ،میتواند نقش بسزایی در بهبود ردهبندی چندبرچسبی در مراحل
یادگیری و ردهبندی ایفا کند.
روشهای ارالهشده در حوزه ردهبندی چندبرچسبی را میتوان به
دو دسته کلی تقسیم کرد :روشهایی که وجود هرگونه ارتباط بین
برچسبها را نادیده میگیرند و روشهایی که به نحوی سعی میکنند
از این ارتباطات استفاده کنند .ازسویدیگر ،دو رویکرد عمده انتقال
مسئله و الگوریتمهای تطبیقی در روشهای ارالهشده در این حوزه قابل
تشخیص است [ .]9،8الگوریتمهای مبتنی بر رویکرد انتقال مسئله را
میتوان به سه زیردسته انتقال به مسئله ردهبندی دودویی ،انتقال به
مسئله رتبهبندی برچسبها و انتقال به مسئله ردهبندی چندکالسه
تقسیم کرد [.]8
در رویکرد انتقال مسئله ،مسئله  Lبرچسبی به  Lمسئله
تکبرچسبی تبدیل میشود و هر یک از این مسالل توسط ردهبندی
مجزا حل میشود .درحالیکه در رویکرد الگوریتمهای تطبیقی،
الگوریتمهای ردهبندی تکبرچسبی به حوزه چندبرچسبی گسترش
یافته و توسعه مییابند [.]8
1
از جمله اولین روشهای ارالهشده مبتنی بر رویکرد اول ،روش BR
است که در آن به ازای هر برچسب در فضای برچسبها ،یک ردهبند
درنظر گرفتهمیشود ،بهنحویکه هر ردهبند مسئول تشخیص نمونههای
یک برچسب از بین سایر نمونهها است .از آنجاکه در این روش ارتباط
بین برچسبها درنظر گرفته نمیشود ،روش دیگری به نام زنجیره
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ردهبندها یا ]9[ CC2پیشنهاد شده است .در روش  ،CCارتباط بین
برچسبها بدینطریق مورداستفاده قرارمیگیرد که یک زنجیره
(ترتیب) از ردهبندها درنظر گرفته میشود و بر اساس آن (هم در
مرحله آموزش و هم در مرحله ردهبندی) خروجی ردهبند اول به فضای
ویژگی ردهبند دوم اضافهمیگردد .این روند برای سایر ردهبندها نیز
ادامه مییابد .این روش از جمله روشهای موفق در ردهبندی
چندبرچسبی است ،ولی از چالشهای مهم آن ،یافتن ترتیب مناسب
برای زنجیره ردهبندها است که نقش عمدهای در عملکرد این روش
ردهبندی دارد.
در کارهای انجامشده گذشته روشهایی برای پاسخ به چالش
تعیین ترتیب مناسب برای زنجیره ردهبندها پیشنهاد شده است که در
بخش  2بهاختصار معرفی شدهاند .همچنین ،در بخش بزرگی از کارهای
انجامشده در این حوزه که تحت عنوان ردهبندی چندبرچسبی سلسله
مراتبی 3شناخته شده است ،فرض برایناست که سلسله مراتب
ارتباطات بین برچسبها در مسئله بهصورت درخت یا گراف از ابتدا
موجود است و میتواند مبنای تعیین ترتیب مناسب برای زنجیره
ردهبندها قرار گیرد [.]1
در این مقاله ،دو روش جدید برای تعیین ترتیب مناسب برای
زنجیره ردهبندها برای مساللی که ارتباطات بین برچسبها از ابتدا
مشخص نیست ،پیشنهاد شده است .بااینکه در کارهای گذشته ،از
قوانین انجمنی در ردهبندی چندبرچسبی به شکلهای مختلف استفاده
شده است (رجوع کنید به پاراگراف آخر بخش  )2ولی تابحال ایدهای
برای استفاده از قوانین انجمنی برای تعیین ترتیب مناسب برای زنجیره
ردهبندها مطرح نشدهاست .در روشهای پیشنهادی ،ابتدا بهمنظور
مدلسازی ارتباطات بین برچسبها از کاوش قوانین انجمنی []0،1
استفاده شده است و سپس برمبنای قوانین انجمنی استخراجشده،
گرافی که نشاندهنده ارتباط بین برچسبها است ،ساخته شده است.
درنهایت ،این گراف مبنای تعیین ترتیب برچسبها در زنجیره
ردهبندها قرارگرفته است.
بهطورخالصه ،نوآوری ما در این مقاله ،پیشنهاد روشهایی برای
تعیین ترتیب زنجیره ردهبندها مبتنی بر قوانین انجمنی استخراجشده
از برچسبها است .بهعبارتدیگر ،در این مقاله ترتیب زنجیره ردهبندها
در روش  CCاز حالت تصادفی خارج گردیده و ارتباط بین برچسبها با
استفاده از قوانین انجمنی مثبت ،منفی و ترکیبی موجود بین
برچسبها ،بهصورت یک گراف مدل شده است .درواقع بین قوانین
استخراجشده و گراف ارتباطات برچسبها نگاشت بهوجود آمدهاست.
در این مقاله ،برای نگاشت قوانین انجمنی بین برچسبها به گراف
ارتباط ،دو روش پیشنهاد دادهشده و هر دو مورد ارزیابی قرارگرفته
است و درنهایت ،با استفاده از گراف ارتباط ،ترتیب زنجیره ردهبندها
تعیین شده است .ازآنجا که در این مقاله از گراف (بهجای درخت)
برای مدلسازی ارتباط بین برچسبها استفاده شده است ،زنجیره
ردهبندها بهشکل یک توالی پیدرپی از تکبرچسبها نیست و بنابراین
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در هر مرحله ،فضای ویژگی یک ردهبند ممکن است بهوسیله خروجی
چند ردهبند تکمیل گردد.
در ادامه مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده است :در بخش 2
کارهای مرتبط بررسی شده است .در بخش  9روش پیشنهادی
بهصورت مفصل معرفی شده است .در بخش  ،8پس از ذکر شرایط
آزمایش ،مجموعه دادهها و معیارهای ارزیابی مورداستفاده ،نتایج
ارزیابیهای انجامشده گزارش و تحلیل شده است .درپایان ،بخش  1به
نتیجهگیری و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده اختصاص داده شده

است.
 -2کارهای مرتبط
در این بخش پژوهشهای پیشین و روشهای مطرح ارالهشده برای حل
مسالل چندبرچسبی را مرور کردهایم.
همانطور که در مقدمه آمدهاست ،در روش مبتنی بر انتقال مسئله
 ،BRمسئله ردهبندی  Lبرچسبی به  Lمسئله ردهبندی تکبرچسبی
تبدیل میشود و هر یک از مسالل بوجودآمده مستقل از دیگری حل
میشود [ ]9بنابراین از ارتباطات موجود بین برچسبها چشمپوشی
میشود .در این روش ممکن است برای یک نمونه جدید ،مجموعه تهی
پیشبینی شود .در روش  ،CCبا فرض وجود یک ارتباط ثابت بین
برچسبها ،یک زنجیره از ردهبندها بهصورت تصادفی ایجادمیشود []9
و با توجه به نحوه استفاده از این زنجیره ،هر برچسب بر روی
برچسبهای بعدی خود در زنجیره تاثیرمیگذارد .این امر باع میشود
که در فاز ردهبندی ،پیشبینیهای درست ردهبندهای ابتدایی زنجیره،
به انجام پیشبینیهای درست در ردهبندهای بعدی کمک کند و
ازسویدیگر ،اشتباه ردهبندهای اول در کل زنجیره گسترش یابد.
بنابراین در این روش ،ترتیب ردهبندها از اهمیت ویژهای برخوردار
است .در  ]4[ ECC4چندین ردهبند  CCدر یک ردهبند جمعی قرار
داده میشوند ،بهنحویکه ترتیب زنجیره ردهبندها در هر یک از آنها با
دیگری متفاوت است.
5
در روش جفتجفت (  )PWبه ازای هر دو برچسب ،یک ردهبند
ایجاد میشود تا یکی از این دو برچسب را برای هر نمونه پیشبینی
کند .بنابراین در این روش از پیشبینی شدن مجموعه برچسب تهی
برای نمونههای آزمون اجتناب میشود .بااینحال ،زیادشدن تعداد
ردهبندها از چالشهای این روش محسوب میشود [.]8
در [ ]79روش مجموعه کامل برچسب ( )LP6پیشنهاد شده است
که در آن ،مجموعه برچسبهای هر نمونه بهعنوان یک برچسب مجزا
در یک مسئله جدید درنظر گرفتهمیشود و مسئله بهصورت
تکبرچسبی درمیآید .بنابراین ،ردهبند حاصل از این روش ،قادر به
پیشبینی ترکیبهایی از برچسبها که در مرحله آموزش مشاهده
نشدهاند ،نیست .ازسویدیگر ،با توجه به اینکه ممکن است تعداد
مجموعههای مجزای برچسبها زیاد شود ،برای اجتناب از
پیچیدگیهای محاسباتی مدل  ،LPاز مجموعه نمونههای هرسشده
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استفاده میشود که در [ PS7 ]78نامیده شده است و در آن ،تنها
مجموعه برچسبهای با طول حداقل  cدرنظر گرفتهمیشوند.
در [ ]71با گسترش ایده اصلی روش نزدیکترین همسایگی
 ،KNNالگوریتم تطبیقی  MLkNN8برای حل مسالل چندبرچسبی
اراله شده است که در آن ،برچسبگذاری هر نمونه جدید بر اساس
احتماالت تعلق به کالسهای مختلف ،مستخرج از  kنزدیکترین
همسایه آن ،انجام میشود .درخت تصمیم ازجمله روشهای مهم در
ردهبندی تکبرچسبی است که در [ ]70برای چندبرچسبی توسعه داده
شده است و بدینمنظور ،روابط محاسبه بهره اطالعاتی در گرههای
داخلی درخت و ردهبندی نمونه آزمون بر اساس یک حد آستانه در
برگها تغییریافته و گسترش یافتهاند.
در [ ]71روشی برای ردهبندی چندبرچسبی بر اساس یادگیری
عمیق و ماشین بولتزمن اراله شده است که در آن رویکرد کاهش ابعاد
مسئله و پیشبینیکننده برچسبها در الیه آخر درنظر گرفته شده
است .روش پیشنهادی در [ ]74بهازای هر برچسب یک پرسپترون را
آموزش میدهد و برای اینکه ارتباط بین برچسبها درنظر گرفتهشود،
پرسپترونها با یکدیگر آموزش داده میشوند ]73[ .بهصورت تصادفی k
برچسب را با جایگشت یا بدون جایگشت انتخابکرده و با ترکیبهای
مختلف از آنها ،به روش  LPبه حل مسئله میپردازد.
در تحقیقات گذشته روشهایی برای غیر تصادفی کردن ترتیب
ردهبندها در زنجیره  CCپیشنهاد شده است .در روش ]3،79[ BCC9
زنجیره ردهبندها مبتنی بر شبکههای بیزین شکلمیگیرندBCC .
ارتباط بین برچسبها را بهصورت یک گراف درنظرمیگیرد که
سادهترین آن  TNBCC10یا درخت ارتباط است .در [ ]77روش CT11
(روش داربستی) بهعنوان روشی ابتکاری برای ساختن ترتیب ردهبندها
پیشنهاد شده است .در این روش از یک برچسب تصادفی شروع کرده و
با توجه به اطالعات متقابل آن با سایر برچسبها ،سمت چپ و پایین
ساختار داربستی را میسازد .این روند تا پایان یافتن برچسبها ادامه
مییابد .در این ساختار هر برچسب با برچسب پایین و چپ خود در
ارتباط است .در نسخه دیگری از این روش هر برچسب با سه برچسب
در ارتباط است .برچسب سوم در سر دیگر قطر داربست قرار دارد .در
[ ]72با استفاده از روش  BRدقت تکبرچسبیها سنجیده شده و به
ترتیب نزولی دقت ،زنجیره ساخته میشود ]29[ .برای ساخت زنجیره
ردهبندها از شبکههای بیزین بهصورت مؤثرتری استفاده کرده تا در
برخورد با انتساب برچسب ناقص 12مناسب باشد.
در [ ]27روشی برای بهبود ردهبندهای چندبرچسبی با استفاده از
قوانین انجمنی از طریق کاهش تعداد برچسبها ارالاه شاده اسات .در
[ ]22روشی برای اصالح برچسبهای پیشبینینشده توسط ردهبند بار
اساس قوانین انجمنی استخراجشده از برچسبها اراله شده اسات و باا
توجه به اینکه تعداد قوانین استخراجشده در این روش زیاد بوده است،
از روشی ابتکاری بر اساس یاک حاد آساتانه و مقایساه قاوانین بارای
جداسازی قوانین انجمنای باکیفیات اساتفاده شاده اسات .در [ ]29از
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قوانین انجمنی برای استخراج قانون تصمیم ( )Decision ruleاساتفاده
شده است که این قوانین مساتقیمًا بارای تعیاین برچساب نموناههای
جدید استفاده شدهاند .در [ ]28روشی برای تبدیل یک مجموعاهداده
چندبرچسبی به یک مجموعهداده تکبرچسابی باا اساتفاده از قاوانین
انجمنی پیشنهاد شده است و ساپس دو الگاوریتم کالسبنادی فاازی
مبتنی بر نزدیکترین همسایگی برای اعمال روی مجموعهداده حاصال
اراله شاده اسات .در [ ]21روشای پسپردازشای مبتنای بار ترکیاب
اسااتفاده از قااوانین انجمناای و آنتولااو ی کالسهااا باارای اصااالح
پیشبینیهای ردهبندها پیشنهاد شده است و ادعا شده است کاه ایان
روش ،باارای اصااالح برچساابهای مربااوط بااه کالسهااای کوچااک
مجموعهداده نیز مؤثر خواهد بود .همچناین ،ماا قابالً در [ ]20روشای
پسپردازش ای باارای اصااالح برچساابهای پیشبین اینشااده و اشااتباه
پیشبینیشده با استفاده از قوانین انجمنی ترکیبی پیشنهاد کردهایم.

 -3روش پیشنهادی
همانطورکه در بخشهای قبل بیان شد ،چالش عمده در روش ،CC
تعیین ترتیب مناسب برچسبها در زنجیره ردهبندها است .بهطور کلی
روشهای ارالهشده برای ساخت ترتیب زنجیره ،در دو دسته کلی قرار
میگیرند ] .[4در دسته اول که سادهتر است ،ترتیب بهشکل یک
درخت نگاشت میشود .یعنی در هر مرحله ،هر برچسب در هر جای
این زنجیره که قرار داشتهباشد ،نتیجه را فقط از یک برچسب پدر
دریافت و به فضای ویژگی خود اضافهمیکند .در دسته دوم ،این
نگاشت بهصورت گراف است و بنابراین ،از حالت درخت عمومیتر است.
یعنی در هر مرحله بسته به شکل گراف ،ممکن است نتیجه یک یا چند
ردهبند ،به فضای ویژگی برچسب بعدی اضافه شود .شکل-7الف یک
مثال از درخت زنجیره و-7ب یک مثال از گراف زنجیره نشانمیدهد.

استفاده از ارتباطات بین برچسبها . . .

متعددی ارالهشده که نشان از اهمیت و توجه به این روش است ] -72
.[ 4
در این پژوهش ،دو روش برای ساخت ترتیب زنجیره بر اساس
قوانین انجمنی پیشنهاد شده است که ما آنها را زنجیره ردهبندهای
قوانین انجمنی یا  ARCC13شماره  7و  2نامیدهایم .قابلذکر است که
در روش  ،CCترتیب زنجیره بهصورت تصادفی ایجادمیشود و
روشهای پیشنهادی این ترتیب را از حالت تصادفی خارجمیکنند.
روش  CCزنجیره ردهبندها را بهشکل درخت و روشهای پیشنهادی ما
زنجیره ردهبندها را بهشکل گراف میسازند.
در بخشهای  7-9و  2-9روشهای پیشنهادی اراله شدهاند .در
روش اول ( ،)ARCC7ترتیب صعودی تعداد تکرار هر برچسب در
سمت تالی قوانین انجمنی بهعنوان مالک تعیین برچسبهای
آغازکننده گراف ارتباط پیشنهاد شده است و در روش دوم (،)ARCC2
ترتیب نزولی صحت تکبرچسبها بدینمنظور پیشنهاد شده است.
سپس در هر دو روش ،از قوانین انجمنی استخراج شده از ارتباطات
بین برچسبها برای تکمیل گراف ارتباط استفاده میشود.
 -1-3روش اولARCC1 :

در این روش ،ابتدا برچسبها بر اساس فراوانیشان در سمت تالی همه
قوانین انجمنی استخراجشده ،مرتاب میشاوند .هار چاه فراوانای یاک
برچسب در سمت تالی قوانین کمتر باشد ،بهاینمعنای اسات کاه ایان
برچسب ،اثرپذیری کمتری از دیگر برچسابها دارد .اگار ایان فراوانای
برای یک برچسب صفر باشد ،بهاینمعنی است که با توجاه باه شارایط
استخراج قوانین انجمنی ،از هیچ برچسبی نمیتوان وجود/عادم وجاود
آن را برای یک نمونه نتیجه گرفات .بناابراین انتظاار مایرود اینگوناه
برچسبها ،برای شروع ترتیب زنجیره مناسب باشند.
بهاینترتیب ،در روش پیشنهادی  ARCC1اولاین الیاه زنجیاره باا
برچسبهای دارای کمتارین فراوانای در سامت تاالی قاوانین سااخته
میشود .سپس زنجیره بر اساس اینکه برچسبهای الیه اول روی کدام
برچسبهای دیگر اثرمیگذارند (ازطریق ظاهرشدن در سمت مقدم یک
قانون) تکمیل میشود .برای ساخت ادامه زنجیاره ،هماین روال تکارار
میشود .الگوریتم  7نحوه کار روش پیشنهادی را نشان میدهد.
 -1-1-3تشریح الگوریتم

شکل  :1درخت و گراف ترتیب زنجیره

در حالت الف ،فضای ویژگی برای ردهبند برچسب  ،2از فضای ویژگی
اولیه مسئله بهاضافه خروجی ردهبند برچسب  7تشکیل شده است ،ولی
در حالت ب ،فضای ویژگی برای ردهبند برچسب  2از فضای ویژگی
اولیه مسئله بهاضافه خروجی ردهبندهای برچسبهای  7و  9تشکیل
شده است .برای ساخت ترتیب زنجیره ردهبندها تاکنون روشهای
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ورودی الگوریتم  ،7یک مجموعهداده چندبرچسبی است و خروجی آن،
یک آرایه بهاندازه تعاداد برچسابها اسات کاه مقادار عنصار  iام آن،
مجموعهای است کاه اعضاای آن ،گرههاای پادر برچساب  iدر گاراف
ارتباط هستند و حداکثر اندازه آن ،یکی کمتار از تعاداد برچسابهای
مسئله است (چون یک گره نمیتواناد پادر خاودش در گاراف ارتبااط
باشاد) .درواقاع در الگاوریتم پیشاانهادی ،باا اساتفاده از یاک آرایاه از
مجموعهها ،گراف زنجیره ردهبند نمایش دادهشده اسات .بارای مثاال،
آرایه متناظر با گراف شکل  -7ب بهشکل زیر خواهد بود:
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]}ARChain_out = [{},{7,9},{},{2},{2

که در آن ،عناصر اول و سوم آرایه ،آرایههایی تهی هستند ،به این معنی
که گرههای متناظر با برچسبهای اول و سوم در گراف ،بدون والد
هستند و هیچ یال ورودی ندارند .عنصر دوم آرایه ،برابر مجموعه
{ }7،9است که بدینمعنیاست که گره متناظر با برچسب دوم در
گراف خروجی ،فرزند گره متناظر با برچسب اول و همینطور ،فرزند
گره متناظر با برچسب سوم است و بنابراین ،در زنجیره ردهبندها،
خروجی ردهبند متناظر با برچسبهای  7و  9به ردهبند برچسب 2
داده خواهد شد .عناصر چهارم و پنجم این آرایه ،حاوی برچسب 2
هستند و بنابراین ،خروجی ردهبند برچسب  2بهصورت مشترک به هر
دو ردهبند متناظر با برچسبهای  8و  1داده میشود .بهاینترتیب،
گراف ارتباط بهصورت آرایهای از مجموعهها نمایش داده شده است.
در الگوریتم پیشنهادی ،مجموعه قوانین انجمنی استخراجشده از
روابط بین برچسبهای مسئله در  Rذخیرهمیگردد و سپس ،فراوانی
هر برچسب در سمت تالی همه قوانین شمردهشده و در آرایه
 labelFrequency_rightثبتمیگردد .سپس در دو حلقه تودرتو ،آرایه
خروجی یا  ARChain_outکه نشاندهنده گراف ارتباط است ،ساخته
میشود.
از بین تمام برچسبها ،هر باریک برچسب ( )Liانتخاب میشود که
کمترین تکرار را در سمت تالی کلیه قوانین داشته است و پس از اتمام
روند ،این برچسب از مجموعه برچسبها کنار گذاشته میشود .برچسب
انتخابی ( )Liدر سمت مقدم هر قانونی که باشد ،بهعنوان والد برچسب
یا برچسبهای سمت تالی آن قانون ،شناخته میشود و در آرایه
 ARChain_outثبتمیگردد .منطق کار این است که طبق آن قانون و
بهایندلیل که برچسب انتخابی در سمت مقدم آن قرارداد ،بر روی
برچسب یا برچسبهای سمت تالی اثرگذار بوده است و بنابراین باید
بهعنوان برچسب والد در گراف ارتباط درنظر گرفتهشود .برای
جلوگیری از تکرار و حلقه در انتخاب برچسبهای والد ،این برچسب در
دور بعد از مجموعه برچسبها کنار گذاشتهمیشود.
الگوریتم  1الگوریتم نگاشت قوانین انجمنی به گراف ارتبااط بارای ردهبنادی
چندبرچسبی با شمارش برچسبها در سمت تالی قوانین
 :7ورودی :مجموعه داده (.)D
 :2خروجی :گراف ارتباط در قالب آرایه ] :ARChain_out[qاندیس  iام این آرایه ،حااوی
یک مجموعه است که والادین گاره متنااظر باا برچساب  iرا در گاراف ارتبااط نشاان
میدهد .در ابتدا تمام عناصر آرایه حاوی مجموعه تهی هستند.
معرفی متغیرها:
 R ► :9مجموعه قوانین انجمنی استخراج شده از برچسبهای مسئله
 q ► :8تعداد کل برچسبها
 :labelFrequency_right[q] ► :1اندیس  iام آرایه ،تعداد تکرار برچسب  iدر سمت تاالی
قوانین  Rرا نشان میدهد.
شروع:
استخراج قوانین انجمنی از مجموعه اقالم حاوی برچسبهای نمونهها ← R
:0
 :1شمارش فراوانی برچسبها در سمت تالی قوانین عضو ← R labelFrequency_right
For i =1 to q do
:4
 :3انتخاب  iامین کمتکرارترین برچسب بر اساس label ← labelFrequency_right

Serial no. 84

استفاده از ارتباطات بین برچسبها . . .
:79
:77

) 𝐵 → 𝐴 For each rule 𝑟 ∈ 𝑅 ( such that 𝑟:
if 𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙 ∈ 𝐴 then
For each label 𝑘 ∈ 𝐵 do

:72
:79
:78
:71
:70

ARChain_out [k] = ARChain_out [k] ∪ label
End For
End if
End For
End For

 -2-1-3تبیین روش با یک مثال
بهمنظور روشنشدن نحوه عملکرد روش پیشنهادی ،در ایان بخاش باا
ذکر یک مثال مراحل کار تشریح میشود .فرض کنیاد در یاک مسائله
تعداد برچسبها شش باشد (یعنی  .)q=0همچنین درنظربگیرید پس از
استخراج و ثبت قوانین و شمارش برچسبهای سمت تالی قوانین ،آرایه
شمارش به شکل زیر باشد:
]labelFrequency_right[q] = [72,1,79,73,24,22
بدینمعنی که برچسب اول  72مرتبه در سمت تالی قوانین
استخراجشده آمدهاست و برچسبهای دوم تا ششم به ترتیب ،79 ،1
 24 ،73و  22مرتبه در سمت تالی قوانین استخراجشده آمدهاند.
برای این مثال مطابق الگوریتم  ،7در تکرار اول حلقه آغازشده در
خط  ،4برچسب دوم (در خط  )3انتخاب میشود ،زیرا در آرایه
 labelFrequency_rightکمترین تکرار (برابر با  )1را در سمت تالی
تمامی قوانین داشته است .در حلقه درونی در هنگام مرور همه قوانین،
قانونی که برچسب دوم در سمت مقدم آن است ( )I2 →I8انتخاب و بر
اساس آن ،برچسب دوم بهعنوان والد برچسب چهارم درنظر گرفتهشده
و آرایه  ARChain_outبه شکل رابطه ( )7اصالحمیگردد که معادل
گراف نشاندادهشده در نمودار شکل  -2الف است.
}ARChain_out[4] = {2
()7
در تکرار دوم حلقه (خط  ،)4برچسب سوم با دومین کمترین تعداد
تکرار ( 79مرتبه) در سمت تالی قوانین انتخاب میشود .در حلقه
داخلی ،چون قانون (  )I9 →I8, I0وجود دارد که برچسب سوم در مقدم
آن است و در سمت تالی آن برچسبهای چهارم و ششم آمدهاند،
نتیجه شکل  -2ب بهدستمیآید .این روند تا تعیین تکلیف تمامی
برچسبها ادامهمییابد .باید درنظرداشت ممکن است در حلقه درونی،
تعداد قوانینی که برچسب موردنظر در سمت مقدم آنها آمده ،زیاد
باشد که تمامی این قوانین در ساخت گراف نقش خواهند داشت.

شکل  :2گراف ارتباط از روی قوانین انجمنی
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برای اینکه یک برچسب بهصورت تکراری بهعنوان والد قرار نگیرد،
قبل از اصالح آرایه  ARChain_outکنترلهای الزم انجام میشود.
مورد دیگری که الزم است کنترل گردد ،جلوگیری از تشکیل حلقه در
گراف است .برای مثال اگر برچسب  7والد برچسب  2در آرایه
 ARChain_outقرار گرفت و برچسب  2والد برچسب  9شد ،امکان والد
شدن برچسب  9برای برچسب  7نباشد.
همانطورکه در این مثال مشخص است ،روش پیشنهادی
 ARCC1گراف ارتباط را با توجه به قوانین استخراجشده از روابط بین
برچسبها میسازد .این گراف مبنای تعیین ترتیب زنجیره ردهبندها
قرار خواهد گرفت.
 -2-3روش دومARCC2 :

در این روش ،معیار دیگری برای انتخاب برچسب شروعکننادۀ زنجیاره
پیشنهاد شده است .بهاینترتیب که در ابتدا ،صحت تکتک برچسابها
توسط یک ردهبند پایه سنجیده میشود .صحت هرکادام از برچسابها
در ی اک آرای اه ذخی اره و بهصااورت نزول ای مرتااب م ایشااود .در روش
پیشنهادی ،زنجیره از برچسبی شروع خواهد شد که بیشترین صاحت
در ردهبندی تکبرچسبی را داشتهباشد .منطق این روش این است کاه
اگر زنجیره از برچسب یاا برچسابهای دارای بااالترین صاحت شاروع
شود ،ازآنجاکه این برچسبها بهتر از سایرین یاد گرفتهمیشوند ،نتاایج
ردهبند متناظر با آنها ،نتایج با صحت باالتری خواهد بود که در اختیار
دیگر ردهبندها در زنجیره قرار خواهد گرفت و درنتیجه ،انتشار خطاای
ردهبندها در طول زنجیره کمتر خواهد باود و ازطارفدیگار ،باا اضاافه
شدن نتایج این ردهبند با صحت باال به فضای ویژگی سایر ردهبندها ،به
ردهبندی بهتر توسط آنها کمک خواهدکرد.
در ادامه ،مشابه روش  ARCC1عمل میشاود ،یعنای قاوانینی کاه
برچسب انتخابی (با بیشترین صحت) در سمت مقدم آنهاست بررسای
میشود تا برچسب انتخابی بهعنوان والد برچسبهای سمت تالی آنها
در گااراف قرارگی ارد .الگااوریتم  2روش پیشاانهادی  ARCC2را نشااان
میدهد که تشریح الگوریتم آن مشابه با الگوریتم  7است ،با این تفاوت
که بهجای برچسب دارای کمترین تکرار در سمت تالی قوانین ،در خط
 3الگویتم  ،2برچسبی انتخاب میشود که بیشترین صحت ردهبندی را
داشتهباشد.
الگوریتم  2الگوریتم نگاشت قوانین انجمنی به گراف ارتبااط بارای ردهبنادی

استفاده از ارتباطات بین برچسبها . . .
← R

استخراج قوانین انجمنی از مجموعه اقالم حاوی برچسبهای نمونهها
:0
 :1محاسبه صحت ردهبندی تکبرچسبی همه برچسبها
For i =1 to q do
:4
 :3انتخاب  iامین باصحتترین برچسب بر اساس label ← Accuracy_SingleLabel
) 𝐵 → 𝐴 For each rule 𝑟 ∈ 𝑅 ( such that 𝑟:
:79
if 𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙 ∈ 𝐴 then
:77
For each label 𝑘 ∈ 𝐵 do
:72
ARChain_out [k] = ARChain_out [k] ∪ label
:79
End For
:78
End if
:71
End For
:70
End For
:71
← Accuracy_SingleLabel

 -3-3تحلیل مرتبه زمانی
اگر  qتعداد برچسبها |R| ،تعداد قوانین انجمنی استخراجشده از روابط
بین برچسبها و | |Bحداکثر تعداد برچسبها در سمت تالی قوانین
باشد ،آنگاه تولید گراف ارتباط در روش  ARCC1از مرتبه زمانی
)|𝐵||𝑅|𝑞(𝑂 است .در روش  ARCC2از آنجا که ابتدا باید دقت
تکبرچسبها به روش  BRمحاسبه شود ،مرتبه زمانی اجرا بهصورت
)𝑅𝐵(𝑂  𝑂(𝑞|𝑅||𝐵|) +است .البته باید توجهداشت که مرتبه زمانی
مربوط به استخراج قوانین انجمنی از روابط بین برچسبها را باید به
هردوی این روشها اضافهکرد.

 -4آزمایشها
در این بخش ،به تشریح آزمایشهای انجامشده ،نحوه پیادهسازی روش
پیشنهادی ،شرایط آزمایشهای انجامشاده ،مجموعاه دادههاای ماورد
استفاده و معیارهای ارزیابی ،پرداخته شده است.
 -1-4مجموعهدادهها
برای انجام آزمایشها ،از  0مجموعهداده استفاده شده است .ویژگیهای
این مجموعه دادهها در جدول  7آمدهاست .این مجموعهدادهها از
مجموعه دادههای رایج و مورد استفاده در پژوهشها هستند ] [4-72و
] [78-29و بهصورت عمومی قابل دریافت هستند.
جدول  :1مجموعه دادههای مورد استفاده در آزمایشها به همراه

چندبرچسبی با صحت تکبرچسبیها
 :7ورودی :مجموعه داده (.)D
 :2خروجی :گراف ارتباط در قالب آرایه ] :ARChain_out[qاندیس  iام این آرایه ،حااوی
یک مجموعه است که والادین گاره متنااظر باا برچساب  iرا در گاراف ارتبااط نشاان
میدهد .در ابتدا تمام عناصر آرایه حاوی مجموعه تهی هستند.
معرفی متغیرها:
 R ► :9مجموعه قوانین انجمنی استخراجشده از روابط بین برچسبها
 q ► :8تعداد کل برچسبها
 :Accuracy_SingleLabel[q] ► :1اندیس  iام آرایه حاوی صحت برچسب  iاست.
شروع:

Serial no. 84

مشخصات آنها
مجموعه
داده

حوزه

تعداد
نمونه

تعداد
برچسب

Yeast

بیولو ی
تصویر

2871
2891

78
0

8/291
7/918

Birds

صوتی

081

73

7/978

Music

صوتی

132

0

7/403

Flags

تصویر

738

1

7/212

صوتی

139

1

Scene

Emotion

چگالی

برچسب
مجزا

کاردینالیتی

9/999
9/713

734
71

9/919

799

9/977

21

9/841

18

7/403

9/977

21
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 -2-4پیادهسازی

نسبت اشتراک برچسبهای واقعی و برچسبهای پیشبینیشده توسط

برای استخراج قوانین انجمنی مثبت و منفی از چارچوب ]21[ Weka
که رایگان و متنباز است ،استفاده شده اسات .مجموعاه برچسابهای
تمام نمونهها در قالب مناسب ذخیره شاده و بارای اساتخراج قاوانین
انجمنی بهکار رفته است .برای پیادهسازی روش پیشنهادی و ردهبندی
چندبرچسبی از چارچوب  ]24[ Mekaاستفاده شده است کاه درواقاع
توسعه یافته چارچوب  Wekaبرای حوزه ردهبندی چندبرچسبی است.

ردهبند به اجتماع آنها است.

بهدلیل تفاوتهای فضای کاری در مساالل ردهبنادی چندبرچسابی باا
مسااالل تکبرچساابی ،معیارهااای ارزی اابی آنهااا نی از متفاااوت اساات.
بهطورکلی ،معیارهای ارزیابی حوزه ردهبندی چندبرچسبی به دو دسته
معیارهای مبتنی بار نموناه و معیارهاای مبتنای بار برچساب تقسایم
میشوند .در دسته اول ،عملکرد مادل روی نموناههای آزماون ماالک
ارزیابی قرارمیگیرد و در دسته دوم ،عملکارد بار اسااس هار برچساب
بهصورت جداگانه ارزیابی مایشاود .ازساویدیگار ،معیارهاای ارزیاابی
افزایشی به معیارهایی گفته میشاود کاه بهباود ردهبنادی در بیشاینه
بودن آنهاست و معیارهای ارزیاابی کاهشای ،معیارهاایی هساتند کاه
بهبود ردهبندی در کمینه بودن آنهاست.
در ادامه ،پنج معیار ارزیابی مورد استفاده در این مقاله را معرفی
میکنیم که معیارهای ارزیابی اول و دوم ،افزایشی هستند (به این
معنی که افزایش مقدار آنها نشاندهنده بهبود ردهبندی است) و
معیارهای ارزیابی سوم تا پنجم ،کاهشی هستند .روابط ( )2تا ()0
معیارهای ارزیابی مورد استفاده در این مقاله را نشان میدهند .در این
روابط p ،نشاندهنده تعداد نمونههای آزمون است و )  h(xiمجموعه
برچسبهای پیشبینیشده توسط ردهبند و )  Y(xiمجموعه
برچسبهای واقعی نمونه  xiرا نشان میدهند .همچنین در این روابط،
) f(xi , yتابعی است که رتبه برچسب  yرا در پیشبینی ردهبند برای
نمونه  xiبرمیگرداند.
]) ∑p [h(xi ) = Y(xi
i=1

1
p

Subset Accuracy:

رابطه ( )2معیار ارزیابی صحت زیرمجموعه یا تطابق کامل را
نشان میدهد .این معیار بررسی میکند که ردهبند تمامی برچسبها را
صحیح پیشبینی کردهباشد و حتی اگر یکی از برچسبهای متعلق به
نمونه ،توسط ردهبند پیشبینی نشده باشد و یا برچسبی اضافی به
نمونه نسبت داده شدهباشد ،این معیار برای نمونه موردنظر برابر با صفر
خواهد بود .این معیار ،بهویژه در مواردی که تعداد برچسبها زیاد باشد
14

بسیار سختگیرانه عمل میکند.
) (9

|) |h(xi )∩Y(xi
|) |h(xi )∪Y(xi

∑pi=1

1
p

Accuracyexam:

 Accuracyexamدر ردهبندی چندبرچسبی ،بهعنوان معیار صحت
تعریف شده است .همانطورکه در رابطه ( )9مشخص است ،این تعریف
از صحت ،متفاوت از تعریف آن در مسالل تکبرچسبی است و برابر با

Serial no. 84

∑p ⦗ [argmaxy∈Y(x ) f(xi ,
p
i=1
i

One-error :

در معیار رابطه ( )8ارزیابی بر این اساس صورت میگیرد که از بین
برچسبهای پیشبینیشده توسط ردهبند ،برچسب دارای رتبه برتر در
بین برچسبهای واقعی نمونه باشد.
Ranking Loss:
)(1
|} |{(y ' ,y")| f(xi ,y') ≤ f(xi , y") , (y ' , y") ∈ Yi ×Ŷi

 -3-4معیارهای ارزیابی

)(2

)(8

⦘ ) y)] ∉ Y(xi

1

1

∑p

| i=1 |Yi ||Ŷi

1
p

که در آن  Ŷiبرچسبهای غیرمتعلق به نمونه  iرا نشان میدهد .در
معیار رابطه ( ،)1نکته مهم این است که برای هر نمونه ،برچسبهای
غیرمتعلق به آن نمونه از برچسبهای واقعی نمونه ،رتبه کمتری را در
رتبهبندی پیشبینیشده از برچسبها توسط ردهبند داشتهباشند.
)(0

|) ∑pi=1 |h(xi )∆Y(xi

1
p

Hamming loss :

در معیار رابطه ( ∆ ،)0به مفهوم تفاوت متقارن بین دو مجموعه
)  h(xiو )  Y(xiاست .بهعبارتدیگر ،بهازای هر برچسب واقعی از نمونه،
اگر ردهبند آن برچسب را برای نمونه پیشبینی نکند ∆ ،برابر یک و
درغیر اینصورت برابر صفر است .همچنین اگر ردهبند برچسبی را
بهاشتباه به نمونه نسبت دهد ∆ ،برابر یک و درغیر اینصورت برابر صفر
است .در بدترین حالت ،مقدار این معیار برابر با مجموع تعداد
برچسبهای واقعی و برچسبهای پیشبینیشده است که نشان
میدهد ردهبند هیچکدام از برچسبهای واقعی را پیشبینی نکرده
است.
 -4-4الگوریتمهای رقیب و شرایط آزمایش
در دو روش پیشنهادی این مقاله ،بارای اساتخراج قاوانین انجمنای از
روش  [23] FP-Growthاسااتفاده شااده اساات .ضااریب اطمینااان در
استخراج قوانین ( 9/3مقدار پیشفرض در  )WEKAبوده است.
برای ارزیابی ،روشهای پیشنهادی با روشهای  BR, CC, BCCو
 CTمقایسه شدهاند .در تمامی روشها از درخت تصمیم  j48با مقادیر
پیشفرض آن در  WEKAبهعنوان ردهبند پایه استفاده شده است.
ارزیابی بر اساس روش ارزیابی  10-fold Cross Validationصورت
گرفته است و نتایج گزارششده در جدولها ،میانگین و انحراف معیار
نتایج بهدستآمده از ده مرتبه اجرا است .عملکرد روشهای رقیب فوق
بر روی  0مجموعهداده Yeast, Scene, Birds, Music, Flags
و  Emotionsدر جداول  2تا  0ثبت شده است.

 -5مشاهدات و تحلیل نتایج
جداول  2تا  0نتاایج آزمایشهاا روی روشهاای مختلاف باه تفکیاک
معیارهای ارزیابی را نشان مایدهناد کاه باا اساتفاده از آنهاا ناهتنها
میتوان میزان بهبود در نتایج باا اساتفاده از روشهاای پیشانهادی را
نسبت به روش  CCمشاهده کرد ،بلکه میتوان روش پیشانهادی را باا
سایر روشهای رقیب که هر یک باه نحاوی نتاایج  CCپایاه را بهباود

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 2, summer 2018

 /488مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،84شماره  ،2تابستان 7931

بخشیدهاند ،مقایسه کرد .در ماورد هار مجموعاهداده ،بهتارین نتیجاه
بهصورت پررنگ نشان داده شده است.
برای تحلیل هرکدام از معیارهاای ارزیاابی بار روی  0مجموعاهداده
فوق ،گراف ساختهشاده بار اسااس روشهاای پیشانهادی  ARCC1و
 ARCC2در شکلهای  9و  8آمدهاست.

استفاده از ارتباطات بین برچسبها . . .

روش  BCCتقریبًا برابری میکند .صحت روش پیشنهادی در مجموعه
دادههای  Emotionsو  Musicنیز بهبود یافته ،همچنین نسبت به
روشهای رقیب بهترین عملکرد داشته است.

الف –

الف –

ب

Flags

ب–

Flags

Music

– Music, Emotions
جScene -

دEmotions -

هYeast -

جScene -

دBirds -

وBirds -

شکل  :8گراف زنجیره ردهبند حاصل از روش ARCC2

هYeast -
شکل  :3گراف زنجیره ردهبند حاصل از روش ARCC1

جدول  2نتایج مربوط به معیار ارزیابی صحت را نشان میدهد.
مشاهده میشود که دو روش پیشنهادی بهترین عملکرد را روی همه
مجموعه دادهها بهاستثنای مجموعهداده  yeastدارند .همانطور که در
جدول  2مشاهده میشود ،با استفاده از روش  ARCC1صحت در
مجموعهداده  Birdsنسبت به روش  BRو  CCاندکی افزایش یافته و با

Serial no. 84

نتایج جدول  2نشان میدهد که روش  ARCC2روی مجموعهداده
 Birdsافت داشته است .باالترین صحت تکبرچسبی در مورد این
مجموعهداده به ترتیب مربوط به برچسبهای  8 ،0 ،71و  78است .با
دقت در گراف ترتیب زنجیره در شکل -8و ،مشاهده میشود که باوجود
اینکه برچسب  71باالترین صحت را داشته و در باالی زنجیره قرار
دارد اما متأثر از برچسبهای  70 ،1و  73است که صحتشان از
برچسب  71کمتر است که این مشاهدات ،لزوم انتخاب قوانین مناسب
و حذف قوانین مضر را آشکار میکند .همین تحلیل در خصوص
مجموعهداده  Emotionsنیز صدق میکند.
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عملکرد آن نسبت به  BCCو  CTو  BRبهتر است .در روش ،ARCC2
گراف -8ج بههمان ترتیب صحت تکبرچسبی ساخته شده و ازآنجاکه
نتایج ردهبندهای با صحت باال به ردهبندهای دیگر داده میشود،
بهترین صحت کل را به همراه داشته است.
با مقایسه میانگین رتبه الگوریتمهای رقیب در جدول  2مشاهده
میشود که الگوریتم پیشنهادی  ARCC1بهترین میانگین رتبه را به
دست آورده است و الگوریتمهای  ARCC2و  CCمیانگین رتبه یکسانی
دارند .با مقایسه میانگین رتبه الگوریتمها با استفاده از آزمون فریدمان،
مقادیر  𝑥 2𝐹 = 1/93و  𝐹𝑓 = 7/92با مقدار بحرانی  2/93در سطح
بحرانی  9/7به دست میآید و بنابراین نمیتوان فرضیه پوچ را رد کرد
که این بدین معنی است که تفاوت بین ردهبندهای رقیب با توجه به
این معیار ازنظر آماری بااهمیت نیست.

در مورد مجموعهداده  ،Sceneروش پیشنهادی  ARCC2با درنظر
گرفتن معیار صحت بهتر از سایر روشهای رقیب عمل کرده است .این
در حالی است که  ARCC1نسبت به روش پایه  CCدچار افت صحت
شده است .همانطورکه دیده میشود این افت صحت نسبت به  CCدر
مورد روشهای رقیب  BCCو  CTنیز وجود دارد .با بررسی
مجموعهداده  Sceneبرای فهمیدن دلیل این مشاهده ،روشن میشود
که این مجموعهداده هرچند جزء مجموعه دادههای رایج در حوزه
چندبرچسبی است ،ولی فقط حدود  1درصد از کل  2891نمونه آن
بیش از یک برچسب دارند و سایر نمونههای آن تکبرچسبی هستند.
این مسئله باع شده است که روش پیشنهادی  ARCC1که بهدنبال
یافتن زنجیره و ترتیب از روی قوانین است ،به دلیل ناکافی بودن
قوانین باکیفیت ،نسبت به روش پایه  CCافت کند ،ولی بااینحال،

جدول  :2مقایسه دو روش  ARCCبا  BR, CC, BCC, CTبر اساس معیار صحت
مجموعهداده

BR

CC

BCC

CT

ARCC1

ARCC2

11/8 ± 1/1

Birds

11/9 ± 8/7

10/9 ± 8/1

11/1 ± 8/9

11/7 ± 9/3

55/5 ± 4/3

Emotions

80/2 ± 9/1

84/9 ± 8/1

80/1 ± 8/9

80/2 ± 1/7

55/9 ± 5/5

81/4 ± 8/8

Flags

09/7 ± 0/4

13/1 ± 4/2

09/2 ± 1/9

13/9 ± 4/7

13/2 ± 4/9

22/3 ± 5/1

Music

89/9 ± 1/7

84/9 ± 9/4

81/7 ± 8/0

81/2 ± 9/9

81/3 ± 8/1

48/5 ± 4/8

Scene

19/1 ± 9/8

14/2 ± 2/9

18/4 ± 9/7

18/1 ± 2/2

10/2 ± 9/2

21/1 ± 2/5

Yeast

44/5 ± 2/5

82/3 ± 2/9

87/3 ± 7/9

82/7 ± 7/3

82/1 ± 2/9

87/0 ± 2/4

8/94

9

9/87

8/11

2/11

9

میانگین رتبه

30
25

BR

20

CC

15

BCC

10

CT

5

ARCC1
ARCC2

0
Flags Emotions Birds

Music

Scene

Yeast

نمودار  :1مقایسه دو روش پیشنهادی  ARCCبا  BR, CC, BCC, CTبر اساس معیار صحت
جدول  :3مقایسه دو روش  ARCCبا  BR, CC, BCC, CTبر اساس معیار صحت سختگیرانه
مجموعهداده

84/1 ± 9/0

81/9 ± 8/9

49/5 ± 4/5

84/8 ± 9/0

84/1 ± 9/0

81/4 ± 1/9

Emotions

74/8 ± 1/9

28/9 ± 1/4

74/1 ± 8/3

73/1 ± 1/8

25/8 ± 5/4

27/7 ± 1/7

Flags

71/1 ± 3/1

29/1 ± 72/8

25/2 ± 9/4

74/1 ± 77/2

27/2 ± 79/7

71/9 ± 1/1

Music

71/1 ± 0/8

29/0 ± 9/1

29/9 ± 1/9

29/8 ± 9/8

29/0 ± 8/7

25/5 ± 5/5

Scene

82/1 ± 9/1

12/1 ± 9/2

81/4 ± 2/3

88/4 ± 2/4

84/9 ± 2/3

55/5 ± 2/5

Yeast

0/4 ± 7/1

14/2 ± 1/9

1/7 ± 9/7

1/2 ± 2/7

1/3 ± 7/4

1/1 ± 9/3

1/21

2/14

9/01

8/71

2/99

9

Birds

میانگین رتبه
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BR

CC

BCC

CT

ARCC1

ARCC2
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در جدول  9نتایج مربوط به صحت سختگیرانه آمدهاست .مشاهده
میشود که الگوریتم پیشنهادی  ARCC1بهترین میانگین رتبه را در
بین الگوریتمهای رقیب بهدست آورده است و الگوریتمهای  CCو
 ARCC2به ترتیب رتبههای دوم و سوم را کسب کردهاند .با مقایسه
میانگین رتبه الگوریتمها با استفاده از آزمون فریدمان ،مقادیر
بهدستآمده برابر  𝑥 2𝐹 = 79/ 20و  𝐹𝑓 = 2/13است که با توجه به
مقدار بحرانی  2/93در سطح بحرانی  ،9/7میتوان فرضیه پوچ را رد
کرد که این بدین معنی است که بین عملکرد ردهبندها تفاوت
معناداری از نظر آماری وجود دارد .با اعمال آزمون ثانویه  ،McNemarبا
توجه به اینکه میزان تفاوت بحرانی در سطح  9/7برابر  2/13است،
میتوان نتیجه گرفت که روش پیشنهادی  ARCC1با در نظرگرفتن
معیار صحت سختگیرانه بسیار بهتر از روش  BRاست.
نتایج جدول  9نشان میدهد که دو روش  ARCCدر معیار صحت
سختگیرانه در مورد مجموعهداده  Flagsافت داشته است .در این
مجموعهداده صحت تکبرچسبی برچسبهای  1و  1از سایر برچسبها
بیشتر است .از طرفی با توجه به ترتیب زنجیره در شکلهای -9الف و
-8الف ،خروجی سایر ردهبندها به ردهبند برچسبهای  1و  1میرسد و
بنابراین در ترتیبهای پیشنهادی ،خطای سایر ردهبندها به این ردهبند
سرایت میکند و درنتیجه ،صحت کل کاهش مییابد .روش پیشنهادی
 ARCC7در مورد مجموعهداده  Emotionsبهترین عملکرد را داشته
است.
جدول  8نتایج حاصل از الگوریتمهای رقیب را روی دادههای مورد
آزمایش بر اساس معیار  Hamming lossنشان میدهد .این معیار در
مورد هر نمونه ،با یافتن هر اختالفی بین برچسبهای واقعی و
برچسبهای پیشبینی شده ،مقدار  lossرا اضافهمیکند .مقادیر کم
برای این معیار ،نتایج بهتر را نشان میدهند .روش پیشنهادی ARCC1
معیار را در دو مجموعهداده و  ARCC2در سه مجموعهداده بهبود داده
بهطوریکه بهترین عملکرد داشتهاند .در خصوص مجموعهداده ،Birds
تفاوتی بین نتایج روشهای رقیب مشاهده نمیشود.
نتایج جدول  8نشان میدهد که در این معیار از نظر میانگین رتبه،
روش پیشنهادی  ARCC2رتبه اول ،روش  BRرتبه دوم و روش
پیشنهادی  ARCC1رتبه سوم را کسب کردهاند .با مقایسه میانگین

رتبه الگوریتمها با استفاده از آزمون فریدمان ،مقادیر  𝑥 2𝐹 = 2/39و
 𝐹𝑓 = 9/18با مقدار بحرانی  2/93در سطح بحرانی  9/7به دست
میآید و بنابراین نمیتوان فرضیه پوچ را رد کرد که این بدین معنی
است که تفاوت بین ردهبندهای رقیب از نظر آماری بااهمیت نیست.
جدول  1نتایج بهدستآمده بر اساس معیار  one errorرا نشان
میدهد .همانطورکه در بخش  9-8بیان شد ،این معیار بهازای هر
نمونه بررسیمیکند که آیا برچسب دارای رتبه باالتر در پیشبینی
ردهبند ،در بین برچسبهای واقعی نمونه قرار دارد یا خیر؟ و اگر نتیجه
منفی باشد ،مقدار  errorیک واحد افزایش پیدا میکند .نتایج نشان
میدهند روشهای پیشنهادی  ARCC1و  ARCC2ازنظر میانگین
رتبه در این معیار به ترتیب رتبههای اول و دوم را کسب نمودهاند که
نشاندهنده برتری روشهای پیشنهادی بر اساس این معیار در بین
الگوریتمهای رقیب است .با مقایسه میانگین رتبه الگوریتمها با استفاده
از آزمون فریدمان ،مقادیر  𝑥 2𝐹 = 1/18و  𝐹𝑓 = 7/74با مقدار بحرانی
 2/93در سطح بحرانی  9/7به دست میآید و بنابراین نمیتوان فرضیه
پوچ را رد کرد که این بدین معنی است که تفاوت بین ردهبندهای
رقیب با درنظرگرفتن معیار  one errorاز نظر آماری بااهمیت نیست.
تحلیل  :Rank lossاین معیار به ازای هر نمونه دو لیست میسازد.
لیستی ازبرچسبهای واقعی و لیست دیگر شامل برچسبهایی است
که متعلق به نمونه نیست .این معیار کنترل میکند برچسبهای
متعلق به یک نمونه در رتبهبندی خروجی توسط ردهبند ،رتبه باالتری
نسبت به برچسبهای غیرمتعلق به آن داشتهباشند.
جدول  0نتایج بهدستآمده برای روشهای مختلف را بر مبنای
معیار  rank lossنشان میدهد .مشاهده میشود که روشهای
پیشنهادی  ARCC1و  ARCC2بهترتیب بهترین و سومین میانگین
رتبه را در بین الگوریتمهای مورد مقایسه بهدست آوردهاند .با مقایسه
میانگین رتبه الگوریتمها با استفاده از آزمون فریدمان ،مقادیر
بهدستآمده بهصورت  𝑥 2𝐹 = 8/11و  𝐹𝑓 = 9/43با مقدار بحرانی
 2/93در سطح بحرانی  9/7است و بنابراین نمیتوان فرضیه پوچ را
ردکرد که این بدین معنی است که تفاوت بین ردهبندهای رقیب با
درنظرگرفتن معیار  rank lossاز نظر آماری بااهمیت نیست.

جدول  :4مقایسه دو روش  ARCCبا  BR, CC, BCC, CTبر اساس معیار Hamming loss

مجموعهداده

4/9 ± 0/6

4/9 ± 0/5

4/9 ± 0/6

4/9 ± 0/6

4/9 ± 0/6

4/9 ± 0/8

Emotions

24/7 ± 2/6

24/8 ± 3/2

25/2 ± 1/9

25/5 ± 4/0

23/2 ± 3/6

26/1 ± 1/8

Flags

26/3 ± 5/2

26/4 ± 5/2

25/9 ± 4/9

26/3 ± 5/2

26/5 ± 5/7

22/2 ± 3/9

Music

25/8 ± 2/7

24/8 ± 1/7

26/0 ± 2/5

26/2 ± 1/9

25/3 ± 2/6

22/8 ±1/6

Scene

13/7 ± 0/8

14/6 ± 0/8

13/8 ± 1/0

13/6 ± 0/7

14/7 ± 1/1

13/3 ± 0/9

Yeast

25/0 ± 1/0

26/6 ± 1/0

26/0 ± 4/0

25/8 ± 1/0

22/0 ± 0/8

25/5 ± 0/5

2/91

4

3/91

4

3/5

2/66

Birds

میانگین رتبه
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BR

CC

BCC

CT

ARCC1

ARCC2
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مقایسه دو روش پیشنهادی  ARCCبا  BR, CC, BCC, CTبر اساس معیار Hamming loss

جدول  :5مقایسه دو روش  ARCCبا  BR, CC, BCC, CTبر اساس معیار One Error

مجموعهداده
Birds

BR

CC

BCC

CT

ARCC2

ARCC2

73/2 ± 2/7

76/7 ± 5/7

76/6 ± 5/0

76/6 ± 5/3

76/7 ± 5/1

76/4 ± 5/4

42/0 ± 6/3

41/8 ±6/3

43/2 ± 5/8

43/3 ± 8/9

20/0 ± 7/2

43/3 ± 6/4

Flags

28/3 ± 11/8

22/1 ± 11/0

22/1 ± 11/0

22/1 ± 11/0

21/6 ± 11/2

21/7 ± 9/5

Emotions

Music

45/1 ± 7/9

21/2 ± 2/6

43/4 ± 7/6

43/9 ± 4/7

43/4 ± 5/9

43/1 ± 5/3

Scene

40/2 ± 2/8

38/3 ± 2/3

39/9 ± 3/5

39/6 ±2/7

39/3 ± 3/5

36/1 ± 2/2

Yeast

43/4 ± 3/9

50/1 ± 3/2

44/7 ± 2/2

47/5 ± 2/8

23/3 ± 3/2

44/4 ± 2/9

4

3/41

4

4/5

2/5

2/58

میانگین رتبه

جدول  :2مقایسه دو روش  ARCCبا  BR, CC, BCC, CTبر اساس معیار Rank loss

مجموعهداده

BR

CC

BCC

CT

ARCC1

ARCC2

Birds

12/7 ± 2/6

18/5 ± 2/5

18/1 ± 2/9

18/4 ± 2/6

18/3 ±2/8

18/6 ± 3/9

Emotions

29/2 ± 2/7

28/5 ± 4/5

28/4 ± 3/3

29/4 ± 6/9

26/6 ± 2/2

30/2 ± 4/1

Flags

27/8 ± 7/1

27/7 ± 2/3

28/5 ± 6/0

29/4 ± 5/2

29/4 ± 4/5

29/0 ± 6/9

Music

30/1 ± 4/5

28/4 ± 3/0

30/1 ± 4/1

30/6 ± 3/9

28/3 ± 3/2

27/2 ± 3/3

Scene

24/9 ± 2/5

22/8 ± 2/0

22/1 ± 2/7

22/1 ± 2/0

22/1 ± 2/0

19/9 ± 2/0

Yeast

30/7 ± 1/2

29/6 ± 1/6

29/0 ± 1/1

29/1 ± 1/7

28/1 ± 1/2

29/0 ± 1/4

3/91

3/66

2/83

4/58

2/58

3/41

میانگین رتبه

 -2نتیجهگیری و پیشنهادهایی برای آینده
در این مقاله ،دو روش جدید برای تعیین ترتیب ردهبندها برای اجارای
الگوریتم زنجیره ردهبندها ( )CCاراله شد که بر اساس آنهاا ،بارخالف
روش پایه الگوریتم  CCکه در آن ترتیب ردهبندها در زنجیره بهصاورت
تصادفی تعیین میشود ،روابط بین برچسبها در مسئله چندبرچسابی
ترتیب ردهبندها را تعیین میکنند .در روشهای پیشنهادی ،از قاوانین
انجمنی استخراجشده از فضای برچسبها که نشااندهنده رواباط باین
برچسبها هستند ،برای ایجاد گراف ارتباط استفاده میشود که نهایتاًا
مبنای تعیین ترتیب ردهبندها قرارمیگیرد .در الگوریتم پایه  ،CCگراف
ارتباط درحقیقت بهصورت یک خط (توالی یا زنجیر) است که نوع ساده
درخت همبند است .درحالیکه در روشهای پیشنهادی ،گراف ارتبااط

Serial no. 84

بسیار عمومی است ،بهنحوی که نهتنها لزومًا همبند نیست ،بلکه الزامی
در درختبودن آن نیز وجود ندارد.
نتایج حاصل از آزمایشهای گسترده ما بر روی مجموعه دادههاای
متنوع و پرکاربرد در حوزه ردهبندی چندبرچسبی نشان دادند که ناوع
قوانین استخراجشده و تعداد آنها در ایجاد گراف ارتباط نقش ماؤثری
دارد .هرچه تعداد قوانین و برچسبهای ماؤثر در سامت تاالی قاوانین
بیشتر باشد ،گراف شلوغتر و کاملتر میشود و درنتیجه میازان بهباود
در معیارهای ارزیابی بیشتر خواهد بود.
نتایج حاصل از مقایسه روشهای پیشنهادی با روشهاای موجاود
روی مجموعااه دادههااای رای اج در ای ان مقالااه ،شایسااتگی روشهااای
پیشنهادی نسبت به روشهاای موجاود را تاییدمیکنناد .البتاه نتاایج
مشاهدهشده بسیار وابسته به معیارهای ارزیابی مورد اساتفاده هساتند،
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