کنترل فازی پاداش یادگیری تقویتی برای تشخیص ارقام دستنویس

صابر ملک

زاده1

 -1گروه علوم کامپیوتر ،دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان ،رفسنجان ،ایران

خالصه
تشخیص محیطهای انسانی توسط سامانههای رایانهای ،همواره یکی از مهمترین موضوعات در دانش هوش مصنوعی
بوده است .در این میان تشخیص دستخط انسان و مفهومساز ی آن برای رایانه به عنوان یکی از مباحث در این عرصه
مطرح شده است .در سالهای اخیر با گسترش روشهای یادگیری ماشین در هوش مصنوعی ،تالش برای استفاده از این
روش برای حل مسائل مختلف مطرح در هوش مصنوعی افزایش چشمگیری داشته است.
در این مقاله سعی شده با استفاده از کنترلکنندهای فازی ،میزان پاداش یادگیری تقویتی ،جهت تشخیص ارقام
دستنویس بهینه شود .برای این منظور ابتدا یک نمونه از هر رقم با  11فونت رایانهای معیار ،به عامل دادهشده و سپس
بهصورت مرحله به مرحله به آموزش عامل پرداخته شده است .در مرحلهی بعد به آزمایش نمونهها بهوسیله دادههای
آموزشی پرداخته شده و نتایج بهدست آمده حاکی از تأثیر مستقیم بهبود عملکرد تشخیص ،در زمان کنترل فازی میزان
پاداش یادگیری تقویتی بوده است.
واژه های کلیدی :یادگیری تقویتی ،کنترلکنندهی فازی ،تشخیص رقم ،دستنویس
 .1مقدمه
یادگیری تقویتی* ] [1در زمرهی روشهای یادگیری ماشین است که با روش پاداشدهی† و تقویت عامل با آموزش
خوب و بد به آن ،عامل را به سمت هدف خوب رهنمون می شود .پاداش در هر مرحله به ازای انتخاب درست توسط عامل،
میتواند بهصورت دودویی‡ یا بهصورت فازی§ باشد .در سامانهی دودویی به ازای هر عمل مثبت ،عامل یک امتیاز مثبت
دریافت میکند ،اما در سامانه ی فازی ،کیفیت عمل خوب نیز مهم است و عددی بین  1و  1بهعنوان پاداش اختصاص
مییابد.
**
در اوایل قرن  01میالدی ثورندایک ] ، [1برآن شد تا با استفاده از آزمایشی ،اثر یادگیری تقویتی بر روی مغز انسان
را اثبات کند .در این آزمایش گربها ی در قفسی کارتونی قرار داده شد .هر بار که این گربه برای بیرون رفتن از قفس
تالشهای بهتری انجام میداد ،غذا دریافت میکرد .بدین ترتیب گربه (عامل††) تالشهای خود را به سمت بهترشدن
متمرکز کرد تا غذا دریافت کند و پس از چند تالش که در اواخر ،همگی تالشهای خوب بودند ،توانست از قفس نجات
*
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پیدا کند .این همان مکانیسمی* بود که در مغز انسان نیز وجود داشت .در اوایل دههی  01میالدی دانشمندان علوم
کامپیوتر سعی نمودند تا این مکانیسم را وارد هوش مصنوعی سازند و با پاداش و جزا ،عامل هوش مصنوعی را تقویت کنند
تا نتایج را بهینه کرده و سریعتر به دست آورند.
در سال  1601لطفیزاده ] [1,2مجموعهها ی فازی را معرفی نمود .با ورود منطق فازی به علوم کامپیوتر دانشمندان
سعی کردند تا از منطق فازی و در نتیجهی آن کنترلکنندههای فازی در کنترل نتایج و همچنین بهدست آوردن نتایج از
سامانهی دودویی جهت دقت بیشتر استفاده کنند.
در این مقاله به بررسی کنترل فازی پاداشهای یادگیری تقویتی ،زمانی که عامل به سمت انتخابهای درستتر پیش
میرود ،پرداخته شده است .در الگوریتم یادگیری تقویتی نیز برای تعیین تأثیر نمونههای آموزشی ،از منطق فازی
استفادهشده است.
 .2کارهای مشابه
درگذشته نیز فعالیت هایی در این زمینه بوسیلهی شبکههای عصبی مصنوعی انجام شده است .در این پژوهشها
شبکههای عصبی که به طور مناسب تنظیم شده بودند توانستند ،با درصد بسیار باالیی تشخیص دهند .همچنین از
یادگیری تقویتی برای بهینه نمودن تشخیص استفاده شده است که صرفا محدود به پاداشهایی با مقادیر ثابت بوده و یا
کالسیک† (غیرفازی) بوده است.
 .3نمونههای آموزشی
جهت آموزش دادن‡ عامل برای یادگیری بهتر و مناسبتر نیاز به یک نمونهی آموزشی مناسب بود که تصاویر آن ،هم
ازلحاظ وضوح مناسب باشند ،هم ازلحاظ کیفیت نمونهها و شباهتشان به نمونههای واقعی در سطح قابل قبولی باشند و
هم تعداد پیکسلهای کمتری داشته باشند تا عملیات پردازش بر روی ساختار آنها بهسرعت انجام شود .برای این منظور
نمونههایی از ارقام پایگاه دادهی  [3] MNISTاستخراج شدند .این نمونهها ،تصاویری با پسزمینهی سیاه و نوشتههای
سفید بهصورت دستنویس از ارقام بودند .این پایگاه داده بهعنوان استانداردی از نمونههای آموزشی و آزمایشی از دستخط
انگلیسی شناخته میشود.
 .4یادگیری
جهت استفاده از یادگیری تقویتی نیاز بود که یادگیری عامل در مراحل مختلف و گامبهگاام صاورت گیارد .باه هماین
منظور برای هر یک از ارقام ،چند نمونه فونتهای§ معیار رایانهای در سایز  82در  82پیکسل** (بهاندازه نمونههای آموزشی)
به همان شکل نمونههای آموزشی (با پسزمینه سیاه و نوشته سفید) ساخته شد .ساپس  28درصاد (باه صاورت تصاادفی)
††
نمونههای آموزشی که شامل  288نمونه برای هر رقم بودند ،با نمونه فونتهای معیار رایانهای ،باهوسایلهی تااب SSim
] [1,4در نرمافزار متلب مقایسه شدند.
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در این فرمول  xو  yتصاویر ورودی به تاب جهت بررسی شباهت µ ،میانگین مقادیر پیکسلهای تصااویر و  σانحاراف
معیار مقادیر پیکسلهای تصاویر است .همچنین ضریب  σxyنیز انحراف معیار پیکسل های تصاویر  xو  yنسبت به یکادیگر
است .این معیار مشخص میکند که پیکسل در حال بررسی در تصویر  xچقدر متفااوتتار از هماان پیکسال در تصاویر y
است .مقدار  cنیز ،ضرایبی جهت ایجاد ثبات در بخشهای مختلف فرمول هستند که به ایجاد ثبات در فرماول ،باه هنگاام
ظهور مخرج ضعیف کمک میکنند .این مقادیر به محدودهی مقادیر پیکسلها بستگی دارند.
تاب  SSimتشابه ساختاری میان دو تصویر را بهوسیلهی فرمول باال سنجیده و نتیجهی تشابه را در قالب عددی باین
 1و  1ارائه میدهد که به هر میزان این عدد بیشتر باشد ،تصاویر دادهشده به هم شبیهترناد .ایان تااب هماانطاور کاه درفرمول باال نیز مشاهده میشود ،از مقایسهی میان میانگین مقادیر پیکسلهای دو تصویر با یکدیگر ،جهت تشاخیص میازان
شباهت ،استفاده میکند .همچنین در نمونههای تازه منتشرشده برای این تاب  ،تفاوت میاان دو تصاویر باا قطعاهبنادی دو
تصویر و شباهتسنجی قطعههای آنها با یکدیگر نیز سنجیده میشود .این تاب در سال  8812برای اولین باار وارد سااختار
نرمافزار متلب* شد.
درنتیجهی مقایسهها ،مشاهده شد که تاب  SSimبرای ارقام مختلف ماکزیممهای متفاوتی ارائه میدهاد .بارای مثاال
تعداد نمونههای رقم  8که درصد تشابهشان با نمونه فونتهای معیاار رایاناهای بیشاتر از  08درصاد باود 18 ،نموناه بودناد،
درحالیکه همین مثال در رقم  7تنها  1نمونهی نتیجه داشت که نشان از نامتوازن بودن پایگااه دادهی آموزشای نسابت باه
تاب  SSimبود .بنابراین در آموزش اولیه ،ابتدا نمونههایی که درصد تشابه آنها با نمونه فونتهاای رایاناهای بیشاتر از 08
درصد بودند ،انتخاب شدند .سپس همین عملیات با نمونههای آموزشی سابق (بدون نمونههای انتخابشده بهعنوان نمونهی
خوب در مرحله قبل) انجام شد .در این مرحله نمونههای آموزشی با نموناههاای فونات رایاناهای و دساتناویسهاایی کاه
بهعنوان نمونه انتخابشده بودند ،مقایسه شدند و از تشابه نمونهی آموزشی با نمونههای خاوب میاانگین گرفتاه شاد و بااز
نمونههایی که درصد تشابه آنها با تمامی نمونههای خوب (نمونهی فونتهای رایاناهای و نموناههاای خاوب مراحال قبال)
بیشتر از  08درصد بود انتخاب شدند .این تکرار تا  2مرحله ادامه یافت .زیرا کمتر از آن باعث انتخاب کم نمونههای خاوب و
عدم وجود اطالعات کافی برای تشخیص مناسب و بیشتر از آن عالوه بر فزونی نمونههای خوب و کم شدن سرعت نرمافازار
در هنگام آزمایش ،باعث افزایش نمونههای بد در میان نمونههای خوب ارقام دارای نمونههای خوب بیشتر و درنتیجه باعاث
تشخیص نامناسب میشد.
در تمامی مراحل میزان شباهت نمونهی انتخابشده (تنها) با نمونه فونتهای رایانهای (حتی آن نمونههایی که در
مرحله پنجم انتخاب شدند برای دریافت میزان شباهت ،جهت ذخیره ،تنها با نمونه فونتهای رایانهای مقایسه میشدند ).به
ترتیب شمارهی ذخیرهی آن در میان نمونههای خوب ،در فایلهایی که برای هر رقم مجزا بودند ،ذخیره شدند تا در
مرحلهی آزمایش میزان شباهت آنها به فونتهای رایانهای در میزان تأثیرگذاری آنها در پاداش یادگیری تقویتی ،مؤثر
باشد.
 .5آزمایش
جهت انجام مرحلهی آزمایش نیاز بود ،برای  88درصد بااقی مانادهی نموناههاا ،عملیاات شاباهت سانجی  SSimباا
نمونهها ی خوب انجام پذیرد .در این میان ،میزان شاباهت هار نموناهی خاوب ،باه نموناههاای فونات اساتاندارد رایاناهای
Matlab
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موردبررسی قرار گرفت تا میزان استاندارد بودن آن نسبت به فوناتهاای معیاار رایاناهای درنتیجاهی نهاایی ماؤثر باشاد و
هرچقدر نمونهی دستنوشتهی خوب به فونتهای رایانهای نزدیکتر باشد ،اثر آن بر نتیجهی تشاخیص نیاز بیشاتر باشاد.
میانگین شباهت نمونههای خوب به فونتهای معیار رایانهای متفاوت بود و این بار نتیجاهی تشاخیص تاأثیر مایگذاشات،
بهگونهای که هر میزان این میانگین برای رقمی بیشتر بود ،تمامی نمونههای آزمایشی ،تمایل بیشتری را به انتخاب آن رقام
بهعنوان رقم نتیجه داشتند .کمترین میزان شباهت نمونههای خوب به فونتهای معیار در هر رقام ،از بیشاترین میازان آن
کم شد و میزان نزدیکی هر عدد به بزرگترین یا کوچکترین مقدار بهعنوان عددی بین  8و  1انتخاب شد .برای مثاال اگار
بیشترین میازان میاانگین شاباهت فونات خاوب باه فوناتهاای معیاار  83.0و میازان کمتارین شاباهت  83.8باود ،عادد
اختصاصیافته به نمونهی دارای میزان تشابه  83.8که کوچکترین مقدار بازه بود  ،8382برای  83.0که بیشترین مقادار باود،
 8372و برای  83.0که در میانهی بازه بود  832اختصاص یافت .درصورتیکه کمترین مقدار را برابر صفر و بیشترین مقدار برابر
 1قرار میگرفت ،نمونهی خوب دارای میزان تشابه  83.8بیتأثیر میشد و همچنین نمونهی خوب دارای میزان تشاابه 83.0
کامالً مؤثر بود .درحالیکه میزان شباهت  1تنها مختص نمونهی فونتهای رایانهای (به طور کامل شبیه به خودش) بود.
این بخش بهنوعی پیادهسازی کنترلکنندهی فازی بود .چرا که هر زمان میزان تشابه نمونهی خوب باه نموناهی معیاار
رایانه ای بیشتر بود ،میزان اثرگذاری آن نیز کنترلشده و به طب میزان تشابه نمونهی آزمایشی به رقام ماورد بررسای نیاز
بیشتر بود .این عمل باعث میشد تا میزان اثرگذاری نمونههای خوب که بهعنوان پاداش یادگیری تقویتی در نظر گرفتهشده
بودند ،بهجای  8یا  1بودن ،عددی میان  8و  1بنابه نتیجهی کنترلکنندهی فازی باشند.
همچنین با توجه به فرمول یادگیری تقویتی:

که در این فرمول  Rمیزان پاداش کل γ ،عامل تخفیف و  rمیزان پااداش در مرحلاهی  t+1از یاادگیری اسات ،عامال
تخفیف نیز بر میزان اثرگذاری پاداشها مؤثر بود .این میزان اثرگذاری همان میزان تشابه نمونهی خوب به نمونههای معیاار
بود.
درصورتیکه میزان تشابه نمونههای خوب در هر مرحله از یادگیری نسبت بهتمامی نمونههای خاوب انتخااب شاده در
مراحل قبلی بهعنوان پاداش نمونهی خوب موردبررسی ثبت میشد ،محتمل بود نمونهای کاه در مرحلاهی آخار یاادگیری
انتخابشده بود میزان پاداش بیشتری نسبت به نمونهی بهتری که در مرحله نخست یادگیری انتخابشده بود ،داشته باشد.
اما درصورتیکه پاداش میزان شباهت نمونهی خوب در حال انتخاب ،تنها با نمونهی معیار تعیین میشد ،نمونههایی کاه در
مراحل باالتر یادگیری انتخاب میشدند ،نسبت به نمونههایی کاه در مرحلاه نخسات یاادگیری انتخاابشاده بودناد ،دارای
پاداش کمتری بودند و (در این مثال خاص) اینهمان نرخ یادگیری و همچنین عامل تخفیاف ماورد اساتفاده در یاادگیری
تقویتی است .نرخ یادگیری تعیین میکند که نمونههای قدیمی به چه میزان به نمونههای جدید ترجیح داده شوند و عامال
تخفیف نیز تعیین کننده ی میزان اثرگذاری هر نمونه است .با توجه به لزوم بیشتر بودن تاثیر نموناههاای انتخااب شاده در
مراحل جدید نسبت به نمونههای انتخاب شده در مراحل قبلی ،نرخ یادگیری و عامل تخفیف هر دو یکسان هستند.
یکی دیگر از مزیت های کنترل فازی پاداش یادگیری تقویتی ،تعیین میزان خوب یا بد بودن تشخیص است .برای
مثال اگر تفاوت میان رقمی که دارای بیشینه مقدار بهدستآمده در تشخیص یک نمونهی آزمایشی است و نمونهی
بیشینهی بعد از آن بسیار کم باشد ،میتوان حدس زد به احتمال زیاد تشخیص صحیح نبوده است .زیرا مقدار شباهت
نمونه ی آزمایشی نزدیک به هر دو رقم دارای بیشینه مقدار است .در این صورت میدانیم که انتخاب صحیح به طور حتم
یکی از این دو رقم خواهد بود ولی انتخاب اینکه کدامیک از آن ارقام ،انتخاب صحیح هستند ،کمی مشکل است و این
مشکل در تشخیص را میتوان به کاربر استفادهکننده ،اعالم نمود.
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 .6نتایج
در آزمایشی که بر روی  88درصد نمونههای پایگاه داده ( 888نمونه) از هرکدام از ارقام انجام شد ،نتایج زیر به دست آمد:



بدون استفاده از یادگیری تقویتی و کنترلکنندهی فازی (تنها با استفاده از تاب  )SSimنتیجهی به دست آمده،
تشابه  02درصدی بود و باز از نظر زمانی نیز قابل عملیاتی شدن در نمونههای تجاری نبود.



بدون استفاده از یادگیری تقویتی و با استفاده از کنترلکنندهی فازی (مقایسه با تمام نمونههای یادگیری بدون
انتخاب بهترین آنها با استفاده از یادگیری تقویتی و ضرب تشابه بهدستآمده در تشابه نمونهی یادگیری نسبت
به نمونهی معیار) نتیجهی تشخیص  2.درصد بود .با توجه به زمان زیاد الزم برای مقایسه ،از نظر زمانی نیز قابل
عملیاتی شدن در نمونههای تجاری نبود.



بدون استفاده از کنترلکننده ی فازی (بدون استفاده از ضریب تشابه میان نمونههای خوب و نمونههای معیار
رایانهای) و با استفاده از یادگیری تقویتی ،این درصد تشخیص به  78درصد کاهش پیدا نمود.

 بهوسیلهی شیوه ی ارائه شده در این مقاله ،نتایج به دست آمده به طور میانگین ،تشخیص  22درصدی را نشان
میدادند.
از مهمترین روشهای تشخیص ارقام دستنویس ،استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی عمیق است .در این روش
توابعی برای تشخیص ساختار ارقام دست نویس در الیهی پنهان شبکهی عصبی قرار داده میشود تا ساختار نمونه را در
سطوح مختلف (از جزئیات تا کلیات) بررسی کرده و میزان تشابه ساختاری دو نمونه را بازگرداند .این روش به تازگی نتایج
خوبی به دست داده و توانسته تشخیص باالی  52درصد را نیز ارائه کند.
هرچند شبکههای عصبی مصنوعی درصد تشخیص باالیی را ارائه میدهند ] ، [5اما در این مقاله سعی شده است تا از
تاب  SSimجهت تشخیص میزان تشابه استفاده شود .با توجه به اینکه استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی موجب
ایجاد تفاوت در موضوع مقاله نمیشد ،به دلیل سادگی بیان مسئله از تاب  SSimکه یکی از بهترین تواب تشخیص آماری
شباهت دو تصویر نیز بود ،استفاده شد .با استفاده از این تاب  ،کنترل فازی پاداش یادگیری تقویتی ،باعث ایجاد بهبود
محسوستری در نتایج حاصله ،نسبت به استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی میشد که میتوانست بهبود درصد تشخیص
را به خوبی نشان دهد .البته این بدان معنا نیست که در صورت استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی به جای  SSimو
کنترل فا زی پاداش یادگیری تقویتی ،بهبودی در نتایج حاصل نشد ،بلکه تنها میزان بهبود درصد تشخیص ارقام ،کمتر بود.
 .7نتیجه گیری
نتایج بهدست آمده حاکی از آن بودند که استفاده از یادگیری تقویتی تأثیر بیشتری نسبت به کنترلکنندهی فازی
درنتیجه بهدستآمده دارد ،اما این بدین معنی نیست که کنترلکنندهی فازی باعث بهبود نتایج بهدستآمده نمیشود.
استفاده از ترکیب هر دو روش بهوضوح نشاندهندهی بهبود قابلتوجهی در نتایج الگوریتم  SSimبود و این همان هدف
مقاله است.
شاید مهمترین کاربرد این روش را بتوان در تشخیص دستخط در زبانهای مختلف و تبدیل آنها به نوشتههای
رایانهای تعیین کرد .البته با توسعهی این ترکیب بر روی نمونههایی از جنسهای مختلف ،میتوان در بسیاری از موارد به
بهبود نتایج تشخیص یا انتخاب ،کمک کرد.
ازجمله کارهایی که در این زمینه در آینده قابل اجرا است ،میتوان به استفاده از ترکیب یادگیری تقویتی و منطق
فازی در بهبود نتایج الگوریتم شبکههای عصبی بر روی تشخیص دستخط پرداخت .همچنین در سالهای اخیر استفاده از
روشهای یادگیری عمیق بر بستر شبکههای عصبی مصنوعی نیز گسترشیافتهاند که با در نظر گرفتن این موضوع تالش
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برای بهبود الگوریتمهای تشخیص دستخط بهوسیله تشخیص ساختاری تصاویر در الیههای پنهان و عمیق شبکههای
عصبی مصنوعی و ترکیب با یادگیری تقویتی و تعیین پاداشهای یادگیری بهوسیلهی کنترلکنندههای فازی میتواند به
.بهبود هر چه بیشتر نتایج کمک شایانی کند
مراجع
، لطفی زاده، ادوارد ثورندایک، کنترلکنندهی فازی، صفحات منطق فازی، دانشنامهی آزاد ویکی پدیا.1
 و تشخیص الگوReinforcement Learning

2.

Zadeh, Lotfi A. "FUZZY LOGIC SYSTEMS: ORIGIN, CONCEPTS, AND
TRENDS." (2004).

3. Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner. "Gradient-based learning

applied to document recognition." Proceedings of the IEEE, 86(11):22782324, November 1998
4. Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh and E. P. Simoncelli, "Image quality assessment:
From error visibility to structural similarity," IEEE Transactions on Image Processing,
vol. 13, no. 4, pp. 600-612, Apr. 2004.
5. http://www.codeproject.com/Articles/16650/Neural-Network-for-Recognition-ofHandwritten-Digit

0

www.CITconf.ir

