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چکیده

در استخراج دانش از دادهها ،از نظر توازن ،به دادههای متوازن و نامتوازن برخورد میشود .برای ردهبندی
دادههای نامتوازن ،اگر از روشهای معمول ردهبندی مانند ماشینهای بردار و غیره استفاده شود ،مشکالتی
مانند :مدل جانبدارانه ،ردهبندی اشتباه ردهی اقلیت ،صرفهنظر کردن از دادههای ردهی اقلیت و بیشپوشش به
وجود خواهد آمد .برای اجتناب از مشکالت ،باید از روشهای خاصی برای ردهبندی دادههای نامتوازن استفاده
شود .برای ردهبندی دادههای نامتوازن ،از یکی از روشهای سطح داده ،روشهای سطح الگوریتم ،روشهای
یادگیری حساس به هزینه و روشهای یادگیری ترکیبی استفاده میشود که استفاده از هر یک از روشها به
اهداف استخراج دانش بستگی دارد .در روشهای سطح داده ،یکی از روشهای مرسوم ،افزایش نمونههای
ردهی اقلیت است که به بیشنمونهگیری معروف است .در این تحقیق انواع روشهای بیشنمونهگیری در
دادهکاوی دادههای نامتوازن که یکی از زیرمجموعههای رویکرد سطح داده است ،بررسی میشوند.
کلمات کلیدی :دادههای نامتوازن ،رده اکثریت ،رده اقلیت ،بیشنمونهگیری

-1مقدمه

نامتوازن 3است[.]1

ماشین ،1ردهبندی2

زمانی که یک برچسب یا گروه
مجموعه دادههای
یکی از مباحث معمول و رایج یادگیری
از مؤلفهی هدف در مقابل دیگر برچسبها ،دارای نمونههای کمتری باشد ،مجموعه داده مورد نظر ،یک مجموعه دادهی
نامتوازن است[ .]2ردهای 4که نسبت به ردههای دیگر مؤلفهی هدف از میزان کمتری نمونه برخوردار است ،ردهی اقلیت 5و
مابقی نیز ردهی اکثریت 6نامیده میشوند[ .]3در استخراج دانش از مجموعه دادههای نامتوازن ،دادههای ردهیِ اقلیت ،از اهمّیت
ویژهای برخوردار است ،بنابراین سعی میشود نمونههای ردهی اقلیت به صورت صحیح افزایش یابد[.]4
دادههای نامتوازن در بسیاری از زمینهها ،از جمله تشخیص خطا و عیب ،تشخیص پزشکی ،تشخیص نفوذ ،تشخیص متون،
تشخیص تقلبهای بانکی ،ردهبندی جریان دادهها و از این قبیل کاربرد دارند[.]5
7
خطاهای غیر منتظرهای مانند صرررفهنظر کردن از ردهی اقلیت ،اسررتخراج مدل جانبدارانه و محاسرربهی خطاهایِ ردههایِ
مختلف برای کسب هزینههایِ مختلف ،از مشکالت و چالشهای استخراج دانش از درون دادههای نامتوازن است[.]7
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برای حل مشررکالت ذکر شررده ،از دسررتهبندیهای مختلف اسررتفاده میشررود که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند .بارتوز
کوارشکی ،برای حلِ مشکالتِ دادههایِ نامتوازن ،سه دستهبندی از راهکارهای موجود ارائه داده است که شامل :رویکرد سطح
داده ،1یادگیری سطح الگوریتم 2و یادگیری ترکیبی 3است[ .]8امّا بهترین دستهبندی توسط ژِن و همکاران ارائه شده است که
چهار دسررته راه حل برای ردهبندی دادههای نامتوازن ارائه دادهاند که عبارتند از رویکرد سررطح داده ،رویکرد سررطح الگوریتم،
یادگیرررری حساس به هزینه و یادگیری ترکیبی [.]9
در این تحقیق ،در فصرل دوم ،خالصرهای از انواع روشهای ردهبندی دادههای نامتوازن تشریح میگردد؛ در فصل سوم انواع
روشهای بیشنمونهگیری معرفی میگردد و در فصرل چهارم نتیجهگیری و نقاط ضعف و قوت هر یک از روشها به صورت
اجمالی بیان میگردد.
 -2دستهبندی روشهای ردهبندی دادههای نامتوازن

برای ردهبنردی دادههرای نرامتوازن ،میتوان از روشهای مختلفی اسرررتفاده کرد که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند .در
ردهبندی دادههای نامتوازن ،روشهای اکتشرررافی در چهار دسرررته قرار میگیرند .حتی میتوان هر روش در یک رویکرد را با
روشی دیگر در رویکرد دیگر ترکیب کرد تا به کارائی مناسب و هدف مدنظر در ردهبندی مجموعه دادهی نامتوازن رسید.
-1-2روشهای سطح الگوریتم

در این روشها ،سرراختار پایهای الگوریتمها تغییر پیدا میکند تا وابسررتگی و جانبداری مدل اسررتخراجی از دادههای نامتوازن،
کاهش پیدا کند .یکی از تکنیکهای مرسوم در این روشها استفاده و اختصاص وزن به ردههای پراهمیّت است[.]11
 -2-2روشهای سطح داده

با دیدگاه پیشپردازش دادهها ،این روش ،سعی در ایجاد توازن در ردههای مؤلفهی هدف دارد که این روشها با تغییر در تعداد
نمونههای ردههای مختلف به این هدف میرسد[ .]6به عبارتی توزیع دادهها در مرحله یادگیری ،باعث حل مشکل استخراج
دانش و به خصوص ردهبندی دادههای نامتوازن میشود[.]11
از زیرروشهایِ این رویکرد که بسیار استفاده میشوند ،میتوان به روش بیشنمونهگیری و کمنمونهگیری اشاره کرد[.]12
 -3-2روشهای حساس به هزینه

در این رویکرد ،هزینههای خطاهای هر رده یکسان نیست؛ بنابراین برای افزایش دقّت و صحت ،به نمونههایِ هر رده ،وزن
اختصاص داده میشود .در واقع در این رویکرد ،برای ردههایِ اقلیتی که به صورت اشتباهی ردهبندی میشوند ،وزن بیشتری
نسبت به ردهیِ اکثریت در نظر گرفته میشود؛ بنابراین در فرآیند یادگیری ،هدف ،کاهشِ خطاهایِ وزنی ،به جای افزایش نرخ
صحت است .به عبارتی هدف اصلی این رویکرد کاهش هزینه ردههای اشتباه ردهبندی شده به جای کاهش خطای ردههای
اشتباه ردهبندی شده است[.]6[]9
از روشهای این رویکرد میتوان به درختهرررایِ تصمیررمِ حسررراس به هررزینه ،شبررکههررایِ عصرربیِ حسررراس بررره
هزینه BEE-Miner ،و  MEPARاشاره کرد[.]6
 -4-2روشهای ترکیبی
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در این روش ،تکنیکهای مختلف از سره دسرته بندی فو  ،با یکدیگر ترکیب شده و روش ترکیبی را برای ارائه یک مدل در
ردهبندی دادههای نامتوازن مورد اسرررتفاده قرار می دهد .در این نوع از روشهای دادهکاوی دادههای نامتوازن ،دقّت باالیی از
مدل ارائه میشود[.]14[]6
از روشهای مرسوم این رویکرد میتوان به  AdaBoostو  Boostingاشاره کرد[.]15
 -3روشهای بیشنمونهگیری

1

در فصل  ،2انواع روشهای استخراج دانش از دادههای نامتوازن در ردهبندی دادههای نامتوازن بیان گردید .یکی از روشهای
ذکر شده ،روش سطح داده است که دارای زیر رویکردهایی همچون :کمنمونهگیری ،2بیشنمونهگیری و روشهای تلفیقی
نمونهگیری است.
از آنجائی که ردهی اقلیت یک ردهی مهّم است و دادههای موجود در آن نیز از اهمیّت ویژه ای برخوردار است ،روشهای ارائه
شده در بیشنمونهگیری از حساسیت بیشتری برخوردار است .بنابراین در این فصل ،انواع روشهای موجود در زیررویکرد
بیشنمونهگیری بررسی میگردد.
 -3-1روش بیشنمونهگیری اقلیت مصنوعی

3

معروفترین روش افزایش ردهی اقلیرت ،این روش اسرررت SMOTE .جرایگزین روش تولیرد ردهی اقلیرت مصرررنوعی با
جایگزینی است .اولین بار این روش از تشخیص موفقیتآمیز دست نوشتهها الهام گرفت .روش افزایش مصنوعی ردهی اقلیت
به جای عمل در فضای دادهای در فضای مؤلفهای یا صفت خاصه عمل میکند که هر سطر به عنوان نقطه مرکزیت و سپس
تعداد  kسطر به عنوان نزدیکترین همسایه نقطه مرکزیت به عنوان نمونه مصنوعی ردهی اقلیت تولید میشود[.]16
یکی از ورودیهای الگوریتم ،عدد  Tاسرت که بیانگر تعداد نمونههای ردهی اقلیت است؛ عدد  Nنیز مقدار درصد تولید نمونه
تصادفی از ردهی اقلیت است و عدد  kنیز تعداد نزدیکترین همسایه به نقطه مرکزیت است .آرایهی  Syntheticنیز تمامی
نمونههای مصرنوعی تولید شده را در خود نگه میدارد و مقدار بازگشتی الگوریتم  SMOTEآرایهای از نمونههای مصنوعی
تولید شده از ردهی اقلیت است[.]16
در سرالهای اخیر تالشهایی برای بهبود این روش صرورت گرفته است و روشهایی مانند  Safe-Level-SMOTEو
همچنین  Borderline-SMOTEارائه شده است[.]18[]17
 -2-3بیشنمونهگیریِ خوشهبندی

4

در این روش ،الگوریتم مورد نظر ،ابتدا تعداد سررخوشرههای مشخصی را از بین دادههای ردهی اقلیت پیدا میکند و سپس k
نزدیکترین همسرایه به هر کدام از سررخوشرهها را محاسبه کرده و ارائه میدهد .بدین ترتیب دادههای مصنوعی نزدیک به
ردهی اقلیت دادهها را پیدا کرده و به مجموعه دادهی ردهی اقلیت اضرررافه میکند .قابل ذکر اسر رت روش  k-meansیک
روش خوشهبندی است که با ارزش محاسباتی کم برای دادههایی با بُعد باال میتواند مورد استفاده قرار گیرد[.]19
این روش میتوانرد با انواع روشهای خوشرررهبندی مانند  k-Mediodsیا  DBSCANو  CFDP5و روشهای دیگر
خوشهبندی صورت گیرد.
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 -3-3روش CTD

1

در ردهی اقلیت ،دادههای مرزی بسیار حیاتیتر نسبت به مراکز ردههای اقلیت هستند .بنابراین روشهای موجود ،بیشتر،
نمونههای مرزی ردهی اقلیت را در نظر میگیرند .در زمان انتخاب نمونههای رده اقلیت برای افزایش رده اقلیت با استفاده تولید
نمونه تصادفی و مصنوعی ،نمونهها میتوانند در سه دسته قرار بگیرند[:]21
 -1نمونه هایی با تأثیر تجمعی آشکار در ردهی اقلیت ،که می توانند تأثیر کمی در کارائی مدل داشته باشند.
 -2نمونه های دارای نویز یا نمونههای جدا شده از رده اقلیت که از نمونههای ردهی اقلیت دور هستند و تأثیر تجمعی آشکار
دارند .این نمونهها نه تنها تأثیری مثبتی در کارائی مدل ندارند بلکه تأثیر منفی بر روی کارائی مدل نیز هم دارد.
 -3نمونه هایی که به دو دسررتهی باال مرتبط نیسررتند و نقش بسررزایی در بهبود تشررخیص ردههای اقلیت دارد .در واقع این
نمونهها تأثیر زیادی در بهبود ردهبندیهای پایین ردهای دارد .شکل ( )1نمای شماتیک از سه دسته داده را نشان میدهد.
این روش هر سه نمونه را در تولید نمونههای رده اقلیت استفاده میکند .از دادهها با دامنهی مثبت ( ،)posنمونهها با دامنهی
منفی ) (negو از نمونهها با دامنه مرزی ) (bndاستفاده میشود .به زبانی ساده ،استفاده از روشهایی برای تشخیص این
سه دسته و استفاده از آنها برای تولید ردههای اقلیت ،از عملیاتهای روش  CTDاست .در این روش همچنین برای نرخ
نمونهگیری از روش  SMOTEاستفاده میشود[.]21
 -3-4روش FRO

2

این روش به طور خاص به مشکل ردهبندی دادههای نامتوازن با خصوصیات عددی میپردازد .برای تعیین وزن قوانین در این
روش از رابطه ( )1استفاده میشود.
) 𝐼𝑋( 𝐽𝐴𝑓 𝑗𝐶𝑠𝑠𝑎𝑙𝑐 𝜖 𝑖𝑥∑

رابطه ()1

)𝑖𝑥( fAj

m

∑

=

𝑗𝑤𝑟

i=1

در این رابطه  Cjیک برچسب از یک رده است؛  mتعداد قوانین فازی است؛  rwjوزن محاسبه شده قانون  jاست و  Ajیک
ارزش زبانی است که توسط یک تابع عضویت به نام  fتعریف شده است[.]21
از این رابطه می توان نتیجه گرفت که هر چه وزن قوانین بیشتر باشد ،مساحت پوشش داده شده توسط قوانین امنتر خواهد
بود .این الگوریتم در دو نوع ردهی دودوئی و ردهی چند متغیره استفاده میشود .همچنین در این روش مقادیر گمشده 3نیز
پوشش داده میشوند[.]21
 -3-5رویکرد نمونهگیری مصنوعی سازگار

4

یکی دیگر از روشهای افزایش ردهی اقلیت ،استفاده از روش  ADASYNاست .تحقیقات زیادی بر روی این روش و
تفاوت آن با روش  SMOTEشده است .ایدهی اصلی این روش استفاده از یک توزیع وزندار برای نمونههای متفاوت ردهی
اقلیت مطابق با سطوح مختلف یادگیری است که این دادهها ،نسبت به دادههای واقعی رده اقلیت ،یادگیری سختتری دارند.
این روش یادگیری از دادههای نامتوازن ،سعی در بهبود دو جنبه از دادههای نامتوازن را دارد[:]22
-1کاهش معرفی یک مدل جانبدارانه
1

CCA based three-way decision model
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3
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4
ADASYN: Adaptive Synthetic Sampling Approach
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-2تغییر مرز ردهبندی در مورد دادههای سخت به طور سازگار
ورودی  ADASYNیک مجموعه دادهی آموزشی به تعداد  mنمونه است .رویهی اصلی  ADASYNبه صورت مراحل
ذیل است[:]22
 -1ابتدا درجهی عدم توازن محاسبه می شود .در رابطه ( )2تعداد نمونههای ردهی اقلیت با  mSو تعداد نمونههای ردهی
اکثریت با  mlنشان داده شده است.
]d = ms/ml , d ∈ (0, 1

رابطه ()2

 -2اگر  d < dthباشد:
 .Iمحاسبه تعداد نمونه های مصنوعی مورد نیاز برای ردهی اقلیت از رابطه ( )3حاصل میشود.
]G = (ml − ms) × β , β∈ [0, 1

رابطه ()3

 βمشخص کنندهی سطح مطلوبِ تولید دادههای مصنوعی بعد از تولید دادههای مصنوعی است که  β = 1به معنای تولید
یک مجموعه دادهی متعادل کامل بعد از فرآیند تولید نمونهی مصنوعی از ردهی اقلیت است .همچنین  Gکل تعداد نمونههای
دادهی مصنوعی مورد نیاز برای ردهی اقلیت است.
 .IIپیدا کردن  kنزدیکترین همسایه برای هر نمونهای که عضو مجموعه دادهی ردهی اقلیت است .در روش
 ADASYNاز فاصله اقلیدسی در فضای مؤلفهای(صفات خاصه) برای پیدا کردن  kهمسایه نزدیک استفاده
میشود .نام مجموعه  kنزدیکترین همسایه ri ،است که با رابطهی ( )4بدست می آید که  Δiهمان تعداد
نمونهها در  kنزدیکترین همسایهی  xiکه وابسته به ردهی اکثریت است .بنابراین ] ri ∈ [0, 1است.
ri = Δi/K , i = 1, ... ,ms

رابطه ()4

.III

با استفاده از رابطه ( ،)5نرمالسازی  riبا توزیع چگالی

صورت میگیرد.

رابطه ()5
.IV

محاسبه تعداد نمونههای ردهی اقلیت مورد نیاز که عضو ردهیِ اقلیت است .این کار به وسیلهیِ رابطهی ()6
صورت میگیرد.

رابطه ()6
.V

برای هر نمونه  xiردهیِ اقلیت تعداد  giنمونهی مصنوعی تولید میشود که این تولید نمونه با انتخاب تصادفی
یک نمونهی ردهی اقلیت در یک حلقه با رابطه ( )7صورت میگیرد که ) )xzi − xiهمان تفاوت برداری صفات
خاصه یا همان مؤلفههای ردهی اقلیت است و یک عدد تصادفی بین صفر و یک است.
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]si = xi + (xzi − xi) × λ , λ ∈ [0, 1

رابطه ()7
 -4نتایج

هر یک از روشهای بیشنمونهگیری با توّجه به نوع داده و یادگیرنده انتخاب میشرروند .یکی از کابردهای مهّم SMOTE
در بازیابی اطالعات در سراخت کولهی کلمات است SMOTE .و دیگر انشعابات آن مانند  SMOTEو Borderline-
 SMOTEبا یکدیگر تفاوت دارد که این تفاوت باعث تغییر در به کارگیری و همچنین نوع هدف دارد.
هر یک از روشهای مطرح شررده در بیشنمونهگیری برای مؤلفهی هدف دودوئی و چند ردهای میتوانند مورد اسررتفاده قرار
بگیرند.
اسرررتفاده انفرادی از روشهای بیشنمونهگیری بازدهی کامل در بسررریاری از روشهای دادهکاوی و به خصررروص ردهبندی
دادههای نامتوازن ندارد و سرررعی میشرررود برای افزایش کارائی سررریسرررتم ،روشهای بیشنمونهگیری به همراه روشهای
کمنمونهگیری مورد استفاده قرار میگیرند.
در روش  ADASYNبرای نمونههای ردهی اقلیت وزن در نظر گرفته میشود و براساس وزن هر کدام از نمونههای ردهی
اقلیت ،نمونهی مصرنوعی تولید میشرود و این در حالیست که در روش  ،SMOTEتولید نمونههای مصنوعی براساس K
نزدیکترین همسایه صورت میگیرد که کلیهی نمونههای ردهی اقلیت براساس یک شانس برابر ،برای تولید نمونهی تصادفی
از نزدیکترین همسرایه اسرتفاده میکنند .در روش  ADASYNصرحّت و دقّت مدل ایجاد شرده و یا دانش استخراج شده،
باالتر است زیرا نمونههای تولید شده از ردهی اقلیت ،بیشترین شباهت را به اصل نمونههای وزندار ردهی اقلیت دارند.
در روش  ،FROحتی اگر مؤلفهها بین صفر و یک نباشند ،خروجی تولید شده بین صفر و یک تولید میشوند ،بنابراین نیاز به
نرمالسازی نیست.
در روش  CTDنمونههای مرزی بسیار پر اهمیّت هستند ،امّا در روش بیشنمونهگیریِ خوشهبندی ،آن نمونههایی از اهمیّت
بیشتری برخورداند که در سرخوشه باشند.
در روشهای بیشنمونهگیری نباید دادههای مصررنوعی تولید شررده از ردهی اقلیت ،باعث یادگیری سررخت شرروند و یا مدل
غیرمناسب و ناکارا ارائه دهند.
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