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استفاده از نرم بلوکی در بهینهسازی تُنُک با کاربرد در فراتفکیکپذیری
راضیهحامدی،محمودامینطوسی،مهدیزعفرانیه
دانشکدهریاضیوعلومکامپیوتر.دانشگاهحکیمسبزواری.سبزوار.ایران
چکیده
در سالیان اخیر نمایش تنک کاربردهای متنوعی در پردازش سیگنال پیدا کرده است .در این نمایش هر سیگنال از ترکیب خطی تعداد محدودی از اتمهای فرهنگ لغت بدست میآید .نتایج موفقیتآمیز نمایش تنک در
زمینههای یادگیری ماشین ،طبقهبندی تصاویر و فراتفکیکپذیری تصویر سبب شده است تا انواع روشهای حل نمایش تنک مورد بررسی قرار گیرد .یک تفاوت اصلی این روشها در نوع نُرم بکار گرفته شده در
فرمولبندی مسئله میباشد .هدف از این نوشتار بررسی نُرم بلوکی برای حل نمایش تُنُک است .برای این منظور چگونگی بکارگیری نُرم بلوکی در حل بهینهسازی تُنُک بیان شده و شیوهی پیشنهادی با دو تا از روشهای
پایهای بهینهسازی تُنُک مورد مقایسه قرار گرفته است .نتایج آزمایشات روی دادههای مصنوعی و در کاربرد فراتفکیکپذیری کارایی روش پیشنهادی را نشان داده است.

واژه های کلیدی  :نمایش تُنُک ،فراتفکیکپذیری ،نرم بلوکی ،بهینهسازی تُنُک

مقدمه

آزمایشات و نتایج تجربی
نتایج اجرا بر روی سه مجموعه دادههای تولید شده به صورت مصنوعی و کاربرد واقعی ،کارایی بهتر روش پیشنهادی نسبت به
دو روش مشهور در حوزه نمایش تُنُک  MPو  OMPرا نشان داد .برتری شیوه پیشنهادی در ابعاد بزرگ  Aماتریس
مشهودتر است .با استفاده از شیوه پیشنهادی میتوان جواب تُنُکی پیدا نمود که خطای  Ax  bکمتر از هر مقدار کوچک
دلخواه باشد .هزینه این دقت ،افزایش زمان اجرای روش پیشنهادی نسبت به دو روش قبلی است .مقایسات روی سه مجموعه
داده اجرا شده است که در مقاله آمده است ،نتایج روی مجموعه سوم به صورت زیر است:

در «بهینهسازی تُنُک» هدف آن است که از بین تعداد زیادی سیگنال پایه  -که در حالت کلی تعدادشان خیلی
بیشتر از بعدشان است  -کمترین تعداد برای نمایش یک سیگنال انتخاب شود.
در نمایش تُنُک ،هر سیگنال پایه ،اتم و مجموعه این سیگنالهای پایه ،فرهنگ لغت ) (Dictionaryنامیده
میشود .دو مسئله مهم در نمایش تُنُک مورد بحث است .یکی پیداکردن فرهنگ لغت فوق کامل مناسب برای یک
کالس مشخص از دادهها ،و مسئله دوم ،داشتن الگوریتم کارا برای بدست آوردن تُنُکترین نمایش سیگنال.
فرض کنید ماتریس A  R n  mماتریس فرهنگ لغت ،و بردار  b  R nسیگنال (تصویر یا داده آزمون) ورودی داده
شده باشد .به بیان ریاضی ،هدف پیدا کردن بردار ضرایب  x  R mبه نحوی است که در دستگاه معادالت خطی زیر
صدق کند:

Ax  b

همانطور که بیان شد ،در نمایش تُنُک سیگنالها تعداد سیگنالهای پایه خیلی بیشتر از بعد سیگنال است .در این
حالت سیستم خطی بیان شده فرومعین ) (Underdeterminedاست ،چرا که تعداد معادالت از مجهوالت کمتر
است؛ بنابراین سیستم بیشمار جواب دارد .یکی از روشهایی که برای حل آن وجود دارد افزودن قیدهایی به این
معادله است .از بین بیشمار جوابی که معادله مورد نظر دارد تنها یکی از جوابها مدنظر ماست ،بسته به کاربرد
میتوان جوابی را انتخاب کرد که یک ویژگی منحصر به فرد داشته باشد .یک راه حل معمول برای این هدف ،کمینه
کردن نرم جواب مورد نظر است .در بسیاری از کاربردها مطلوب ما جوابی است که تا حد ممکن درایهی صفر (یا
نزدیک به صفر) داشته باشد .برای این هدف نُرم صفر  ، 0که بیانگر تعداد عناصر غیرصفر سیگنال  xاست مناسب
است که با نماد  x 0نمایش داده میشود .تُنُک ترین پاسخ برای معادله با کمینه کردن رابطه زیر بدست میآید:
subject to b  Ax

شکل :1نتایج مقایسات مجموعه داده3
جدول  1نتایج اعمال روش پیشنهادی را در مقایسه با سایر روشهای بهکار برده شده در کاربرد فراتفکیکپذیری نشان
میدهد .نتایج بصری خروجی مناسب و نتایج کمّی ،بهتر بودن این شیوه نسبت به دیگر روشهای مورد مقایسه را نشان داده
است.

( p0 ) : min x

0

x

جدول :1مقایسه روشهای مختلف در افزایش وضوح تصاویر مختلف .ابعاد تصویر اصلی نصف شده و با روشهای مختلف بزرگنمایی یا افزایش
وضوح داده شده است.

در بسیاری از کاربردهای واقعی ،سیستم  Ax  bبا نویز  nهمراه است .برای این منظور ،بهجای این مسئله باید
نسخهی پایدار نسبت به نویز آن حل شود .بنابراین مسئله زیر تعریف میشود:


2
2

subject to b  Ax

( p0 ) : min x

0

x

روش پیشنهادی
برای حل رابطه )  ( p 0تا کنون روشها و الگوریتمهای زیادی ،همچون جستجوی تطابقی) ،(MPو جستجوی تطابقی
متعامد) (OMPپیشنهاد شده است .اساس این روشها مبتنی بر تخمین مرحله به مرحله سیگنال با استفاده از
اتمهای فرهنگ لغت است .در این نوشتار هدف ،تقریب نرم صفر مسئله بیان شده با استفاده از نرم بلوکی و حل آن
است .در این روش مسئله فوق با نزدیکترین نرم محدب به نرم صفر یعنی نرم یک جایگزین شده و بصورت زیر
بازنویسی میشود:
2

( p1 ) : min x 1 subject to b  Ax 2  
x

طبق رابطه

l1

 Ax  b

l2

 Ax  b

Ax  b

l

مسئله

) ( p1

تبدیل به مسئله زیر میشود:

min x 1 subject to b  Ax 1  
x
1
یک چندبر پیوسته و محدب باشد ،شامل مبدا در فضای داخلی ،فرض کنید 
} ext(P )  { ,...,
فرض کنید P


و  x  R nآنگاه
}  (x )  min{ i : x   i  i and i  0 i  1,..., 
i 1

 xتوسط یک مسئله برنامهریزی خطی برای 1,...,
i 1

رابطه باال نشان میدهد که مقدار  در نقطه  x  R nیعنی
قابل حل است .بنابراین میتوان مسئله مورد نظر را بصورت رابطه زیر حل کرد:
1

m

m

  

'
i

i 1

i

i 1

min


s .t
'

n

n

Ax  b    b   i0 bi0
'

i 1

0 0
i i

i 1

m

,

m

x   i bi    b

' '
i i

i 1

i 1

i , i' , i0 , i0  0
'
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