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سنجش فرانچسكو كاماسترا :داده ها ) اندازه ي(روش تخمين ابعاد 
 

  

تخمين ابعاد مجموعه اي از داده ها مسئله اي ديرينه . در اين مقاله به بررسي متدهاي تخمين ابعاد داده ها مي پردازيم :چكيده
الگوريتم هاي خوشه بندي داده ها، پرتيس (در مقاالت بررسي هاي خوبي يافته مي شود . است) شناسايي الگو(الگو شناسي 

 

– 
شامل پيشرفت هاي تازه  تر مبني بر تكنيك هاي فراكتال و  امااين مقاالت شامل )  NJ, 1988هال، صخره هاياينگل وود، 

هدف ين مقاله تأمين سنجش و بررسي به روز متدهاي تخمين ابعاد يك مجموعه . بهم پيونده دهنده هاي اتوماتيك عصبي نيستند
.مداده ست كه به طور خاص توجه خود را به متدهاي مبني بر فراكتال معطوف مي كني

 

  

.، تمام حقوق محفوظ است Elsevierبه انتشار شركت  ۲۰۰۳جامعه الگوشناسي ، 

 

  

بعددروني، بعد مكان شناسي، الگوريتم فوكوناكا :كلمات كليدي

 

مقياس گذاري چن بعدي بعد فراكتال، اولسن،-

 

  

:مقدمه)۱

 

  

 Rdاين داده ها در » پس از آ]. ۱[شده اد  نشان داده dمسائاللگوشناسي درباره داده هايي اندكند كه به عنوان بردار بعد يعني 
بعد گرايي يك مجموعه از داده ها برابر با كمترين . است dمعنا نيست كه بعد واقعي آن » به آ جاي داده مي شوند اما اين لزوماً

] ۲[بطور كلي تر  طبق نظر فوكوناگا . تعداد متغيرهاي آزاد  مورد لزوم براي ارائه داده ها بدون از دست دادن اطالعات است
عناصر آن كامالً در است كه از  Mبرابر با   (ID)داراي بعد گرايي دروني  Rdزماني گفته مي شود  كه يك مجموعه داده 

حائز  بعد دروني بنا به بسياري از داليل ( IDتخمين . قرار بگيرند) باشد M<dوقتي كه ( Rdبعدي  Mمحدوده فضاي فرعي 
اولين مسئله به فضاي مورد نياز براي . استفاده از ابعاد بيشتر از ميزان مورد لزوم به مسائل زيادي منجر مي شود . اهميت ي باشد

وقتي كه ميزان اطالعات موجود افزايش مي يابد، اختصار براي اهداف ذخيره سازي اهميت بيشتري . ه ها بر مي گرددذخيره داد
بنابراين كاهش بعد مي تواند به . سرعت الگوريتم هاييكه از  داده ها استفاده مي كنند به بعد بردارها بستگي دارد . پيدا مي كند

توليد طبقه بندي  كنده هاي معتبر، ] ) ۳[بالي بعد گرايي (رو وقتي ابعاد داده ها  زياد است  زمان محاسبه كمتر منجر گردد ازاين 
بعد ( IDظرفيت  و قابليت  تعميم پذيري  طبقه بندي كننده ها به ] ۴[مطابق رويكرد نظريه يادگيري آماري .  سخت مي شود

براي انجام استخراج غير خطي مشخصه ] ۵[عصبي خود همكار  عالوه بر اين هنگام استفاده از شبكه. بستگي مي انجامد) دروني
) عصب (، بعد گرايي دروني مي تواند ميزان معقولي  را براي تعداد نورون ) (PCA)مثال آناليز غير خطي مولفه هاي اصلي (

ه زماني استفاده مي شود براي تثبيت تربيت مدل در يك مجموع) دروني(در نهايتريال از متدهاي بعد ذاتي . هاي مخفي ارائه دهد
ه به تكنيك هاي هر اكتال كه بطور  كلي  اين مقاله با توجه وي. زيرا اينكار براي پيش بيني درست  مجموعه زماني ضروري است

. مي پردازد (ID)، به بررسي متدهاي تخمين بعد دروني . در بررسي هاي راجع به تخمين بعد دروني ناديده گرفته شده اند
وه شي(اول   در رويكرد. دو رويكرد وجود دارد) بعد  دروني( IDبراي تخمين  ] ۱[بندي مطرح شده  ددر مرجع  مطابق طبقه
بعدي آشكار  مي   d–، مجموعه داده ها  در فضاي )همه جانبه (با استفاده از اطالعات موجود در محل هاي نمونه  )هاي محلي

 ۳وجود در مجاورت هر نمونه از داده ها را استفاده  مي كنند، بخش بر عكس رويكردهاي محلي كه تنها اطالعات  م. شود
به توصيف رويردهاي خاص همه جانبه يعني تكنيك  ۴بخش  رويكردهاي همه جانبه را براي برآورد بعددروني ارائه مي دهد،

مي  تيجه گيري ها را ارائهن ۶برخي از موارد كاربرد شح داده شده اند  ۵در بخش  هاي مبني بر فراكتال اختصاص يافته است؛
.دهد

 

  


