ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازشﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۹

ﻫﻢﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪ دو
ﻣﺮﺣﻠﻪای
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺪاﺋﯽاﺳﻼم*

ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روﺷﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺮای ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻢ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺑـﺪاع ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ روش  SMDاﺳﺖ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺟـﺰای زﻣﯿﻨـﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﮐﻢ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷـﻪﺑﻨﺪی ﺷـﺪهاﻧﺪ ﺣـﺬف ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠـﻪ
ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﺗﻤﺎم ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از وزن دﻫـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر درﺧـﺖ و ادﻏـﺎم
اﻃﻼﻋﺎت ،روش  SMDدوﺑﺎره ﺑﺮ روی دادهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﮐﺜـﺮت اﺑﺮﭘﯿﮑﺴـﻞﻫﺎی ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه از
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،اِﻋﻤﺎل روش ﺗﺠﺮﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴـﻞﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ در ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑـﺎ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﮐـﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ وزن دﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺧﺘﯽ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و ﻣﺸـﺎﺑﻬﺖ درون
ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺑﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه از
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﯾﻦ روش ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ
ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ،درﺧﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ،ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ از روشﻫﺎی

ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﺎﯾﻪای در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ و

ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ

ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ .ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی از
ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ و ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ
ﻫﺪف ﺳﺮاﺳﺮی اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﺧﻄﺎی زﯾﺎد ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۶درﯾﺎﻓﺖ ،در آذرﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۸ﺑـﺎزﻧﮕﺮی و
در ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۸ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

رﻫﯿﺎﻓﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻻت اﺧﯿﺮ ،از ﺗﺰرﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ

ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ ] .[۱ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ۱راهﮐﺎر ﻣﯿﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ

در آن اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻫﺪف ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﻘﺎﻟﻪ
] [۲ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.

* داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮق وﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن
راﯾﺎﻧﺎﻣﻪfadaei@semnan.ac.ir :

Co-segmentation

1

ﻫﻢﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای

2
ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺻﻨﻌﺖ دارد؛

ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۲ﻓﺮض ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه دو ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺴﻢ ﯾﺎ اﻓﺮاد در دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﯾﮑﯽ از

ورودی ﻫﻢاﻧﺪازه اﺳﺖ و اﻧﺪازه ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ در ﻫﺮ دو ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن اﺳﺖ .ردﯾﺎﺑﯽ اﺷﯿﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد

ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺮژی از درﺟﻪ

ﺑﺎﻻی دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ

ﻣﺴﺎﯾﻞ  NP-hardاﺳﺖ .از اﯾﻦرو ﻫﺎﭼﺒﺎم و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ][۳

ﻣﮑﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ

ﺑﺎ ﻫﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی از درﺟﻪ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای،

ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت از آﻧﻬﺎ از دﯾﮕﺮ

ﺳﺎزﮔﺎری دو ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺎداش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۳ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﯾﻤﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻐﺰی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی را در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮاف ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ

ﺑﺴﯿﺎری از روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ،از اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻮاﺣﯽ

٢

ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ در آن از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
٣

ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ۱در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛

ﻣﯽآﯾﺪ .در ﻣﻘﺎﻻت ] [۲و ] [۳ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دو

ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ از ﺟﻤﻠﻪ رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزه اﺳﺘﺨﺮاج

ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن ﻧﻮاﺣﯽ زﻣﯿﻨﻪ در

ﺟﻮﻟﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ از روش ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﺗﻔﮑﯿﮏﮐﻨﻨﺪه
٤

٥

ﻓﻀﺎی ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﭘﻨﮓ و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۴روﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ

ﺑﺮای ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ ] [۵و ] .[۶آﻧﻬﺎ

ﺑﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻮاﺣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﮐﻢ

ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی

ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

)ﻧﻮاﺣﯽ زﻣﯿﻨﻪ( و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮاﮐﻨﺪه )ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﻪ( اﺑﺪاع

ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻣﻄﻠﻮب دارای دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ :ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻧﻮآوری آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی

ﻓﻀﺎﯾﯽ در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ در

اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ را در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از

ﺑﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ .ﺟﻮﻟﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در اﯾﻦ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی

روش آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ روش ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی اﺑﺪاع ﺷﺪ ﮐﻪ

ﻃﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ و از

ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ را در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﺗﻔﮑﯿﮏﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده

اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ در ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و در

ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ

را

در

اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ

ﺳﻄﺢ

اﺟﺮا

٦

٧

روﺑﯿﻮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ] [۷ﯾﮏ روش ﺑﺪون ﻧﺎﻇﺮ اراﯾﻪ
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺪل زاﯾﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﻧﻄﺒﺎق

اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ.

٨

ﻧﻮاﺣﯽ ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺟﺪﯾﺪ اراﯾﻪ

ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ :در ﻓﺼﻞ دوم

٩

روشﻫﺎی ﻫﻢﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ

ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

اﺑﺘﺪا روشﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه

ﻣﻘﺎﻻت ] [۸و ] [۹از روش ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج

اﻧﺪ و ﺳﭙﺲ روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪه و

ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک در دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

روشﻫﺎی ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .روش ﻋﻤﺪه

آﻗﺎی ﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ] [۸از ﺳﻪ روش اﺳﺘﺨﺮاج

دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻫﻢﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﯾﮏ

ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ اﯾﺘﯽ FTA ،

ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺣﻮزه ﮔﺮاف اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻫﺮﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت وزندار

اﻏﻠﺐ روشﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

١٠

١١

١٢

و SRA

۱۳

ﺳﻪ ﻣﻘﺪار اﻫﻤﯿﺖ

ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و آن را ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎ

١٤

ﯾﺎ

ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ )ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ( ﯾﮏ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮع و رویﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ روش
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و اراﯾﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در ﺑﺨﺶﻫﺎی آﺧﺮ آﻣﺪهاﻧﺪ.

Hochbaum

Max-flow algorithm
Joulin

Discriminative clustering
Superpixel

Spatial coherence

 ۲ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۲ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .رادر و

Generative model
Region matching

Linear combination
Itti's method

Frequency-tuned saliency
Salient

1

Spectral residual saliency

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Single-image saliency map

1

ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺪاﯾﯽاﺳﻼم

3

 SISMﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪﺗﺼﻮﯾﺮی ١ﯾﺎ MISM

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﺟﻬﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ

در ﭼﻨﺪ ﮔﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎم اول ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻫﺮﻣﯽ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ

ﺑﻮدن را ﺟﺪا از ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﺎ

اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭘﯿﮑﺴﻞ در ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ در

ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﻢزﻣﺎن ﻧﯿﺰ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ آﻧﻬﺎ

ﻻﯾﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﮔﺎم دوم دو ﻧﻮع وﯾﮋﮔﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک در دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان

اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد :ﺗﻮﺻﯿﻒﮐﻨﻨﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻧﮓ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ.

ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

اﯾﻦ ﺑﺮدارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  kmeansﺑﻪ  Nﺧﻮﺷﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ

از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﻢزﻣﺎن دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آن ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﺪ ٢ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﺎم ﺳﻮم

ﺑﻮدن و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در

اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮاف ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮای دو ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮔﺮه ﺑﻪ

ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک در ﻗﺴﻤﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ در ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ

اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻫﻢ دارﻧﺪ و از

دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﻢ ﻻﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ

ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش اﺳﺘﺨﺮاج

ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .ﮔﺎم اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮ

اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ] .[۱۴ﺑﺎ

ﺑﺮای آن ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﻣﻌﯿﺎر SimRank

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺪادی از روشﻫﺎﯾﯽ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد] .[۱۰روش ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮده ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۹ﺑﻪ

ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ را در ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک

ﺟﺎی  SimRankاز درﺧﺖ ﭘﻮﺷﺎی ﮐﻤﯿﻨﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ

در ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

٦

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻗﺎی زو و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ] [۱۵ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ

ﻣﻨﮓ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ] [۱۱ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی را ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ در ﮔﺮاف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از روﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻢ و ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﯾﺎ ﺧﻠﻮت اﺳﺘﻔﺎده
٨

٧

ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۱۲روﺷﯽ اﺑﺪاع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﺎ ﻃﺮح ﯾﮏ

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ

ﺷﯽ را از ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﻢﻃﺮح ٣ﮔﻮﯾﻨﺪ(

ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ دارای ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

و از ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ آن ﺑﺎ ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی روﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺷﯿﺎ را

از اﯾﻦ رو ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ روش ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ و

و در ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در

ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺮح ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در

ﮔﺎم اول آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی

ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﯽ ﻣﺸﺘﺮک در ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺟﻮد دارد )ﮔﻠﻪ

را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺣﯿﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ

ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل( ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﺎمﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﺎﺣﯿﻪﺑﻨﺪی درﺷﺖ) ، (CGﻧﺎﺣﯿﻪﺑﻨﺪی

٩

١٠

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ

ﻣﯿﺎﻧﯽ) (MGو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻨﺪی رﯾﺰ ) (FGﮐﻪ ﻧﻮاﺣﯽ رﯾﺰ را ﺑﺮای

ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﻧﮓ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﻨﺪ

ﺳﺎدﮔﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ .ﻧﻮاﺣﯽ درﺷﺖ )(CG

اﺳﺐ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

و اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺪل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ

ﺷﺒﺎﻫﺖ رﻧﮓ ﮐﺎرا ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎﺋﻮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ] [۱۳ﺳﻌﯽ

ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻤﺎی ٤ﺟﺴﻢ ،ﺳﺎزﮔﺎری آن را در ﺗﺼﺎوﯾﺮ

ﭘﺲﭘﺮدازش ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻫﻢ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻫﺮ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ

 ۳ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در ﻫﻢﺑﺨﺶ
ﺑﻨﺪی
ﻫﺪف ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ٥ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻬﻢ ﺑﺮای

١١

١٣

١٢

ﯾﺎ  LRMRدﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ و ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ ) (MGدر

 ۵۳وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از روش ][۱۶
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ  ۵۳وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

•
•

ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ،آﺑﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ) ۳وﯾﮋﮔﯽ(
ﻣﻮﻟﻔﻪ رﻧﮓ و اﺷﺒﺎع۲) ١٤وﯾﮋﮔﯽ(

اﻧﺴﺎن در ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺟﺬاب و
ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در
ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر

Co-saliency
Low rank
Sparse

Multi-image saliency map
Codeword
Cosketch
Shape

Saliency

2

Mean-shift algorithm
Coarse grained

3

Medium grained

5

Low rank matrix recovery

4

6

Fine grained

7
8
9

10
11
12
13
14

Hue and saturation

1

ﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای
ﺖ
ﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﻫﻢﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠ

4
•

۳۶
اﻋﻤﺎل ﻓﻓﯿﻠﺘﺮ ﮔﺎﺑﻮر ١درر  ۱۲ﺟﻬﺖ و ﺳﻪ ﻣﻘﯿﺎس )۶
وﯾﮋﮔﯽ(

•

ﺳﻪ
ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ و ﺳ
ﻞ ﻫﺪاﯾﺖ ٢در ﭼ
اﻋﻤﺎل ﻓﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻘﯿﺎس ) ۱۲وﯾﮋﮔﯽ(.

ﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  53 × Nﻣﯽﺷﻮﻮد
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻓﻮق ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﮑ
دﻫﺪ.
ﮐﻪ  Nدر آن ﺗﻌﺪﺪاد اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺪ

ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ اﻟﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞ۱دررﺧﺖ ﻓﺮﺿﯽ ﺣ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎن ر
ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ دررﺧﺖ ﭼﻬﺎر ﻻﯾﯾﻪ
ﺣﯿﻪ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﯾﯾﻢ
ﻫﺎ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﺣ
داررد .در ﻻﯾﻪ اول ﺗﻤﺎم اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫ
ﻣﺠﺰا( ﻗﺮار دارﻧﺪ .ددر ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺗﺮ
ا
در ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻣﺠﺰﺰا )ﺧﻮﺷﻪ
ﺧﻮﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺸﮑﯿﯿﻞ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺘﺮ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﭘﻨﮓ و ﻫﻤﻤﮑﺎران در ] [۴روش دﯾﮕﺮﺮی ﺑﺮای ﺗﺠﺰﺰﯾﻪ
اﻧﺪ.
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺑﺪاع ﻧﻤﻮده ﺪ
ﻪ
ﯽ ﻧﻘﺸﻪ
ﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻮاﺣﯽ
ﻣﺎﺗﺗﺮﯾﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈ
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش  SSLICﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﺗﺒﺪﯾﯾﻞ
ﻫﺮ
ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ رووش زو و ﻫﻤﮑﺎﺎران ] [۱۵از ﻫ
ﻧﻤﻮﻮدﻧﺪ] .[۱۷ﺲ
53
اﺑﺮﺮﭘﯿﮑﺴﻞ  ۵۳وﯾﮋﮋﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﺪ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  Fﺑﺎ اﺑﻌﺎد 3×N

ﭘﻨﮓ و ﻫﻤﮑﺎران ددر
ﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﮓ
ﺴﻞ ﻫﺎﺳﺖ( ﺗﺸ
) Nﺗﻌﺪاد اﺑﺮﭘﯿﮑﺴ
اﻃﻼﻋﺎت
ت
ﺳﻪ ﻧﻮع
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ددارﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۱۵ﺳ
ﻦ

ﮐﻪ
ﺿﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﯾﺮ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ ﮐ
ﺷﮑﻞ ۱درﺧﺖ ﻓﺮﺿ
ﺷ

ﺧﻮﻮﺷﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﻣﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت
ت
ﻣﺎﺗﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯾﯿﻦ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﺎﯾﮕﯽ و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺪ
ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ
اوﻟﻟﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ررا ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻢ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  Fﺑﺎ
ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ر
آﻧﻬﻬﺎ از راﺑﻄﻪ ۱ﺑﺮﺮای اﻧﺠﺎم آن ﺑﻬ
ﭘﺎﯾﯿﻦ(
ﺤﻮی ﺑﻪ ) Lﻣﺎﺗﺮﺮﯾﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻦ
اﺳﺘﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺤ
ﺷﻮد.
ﯽﺷﻮد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﮐﻤﯿﻨﻪ د
ﮐﻨﺪه( ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ
و ) Sﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮاﮐ

min Ψ ( L) + αΩ( S ) + βθ
) β ( L, S

)(۱

ﺷﺪه ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﻣﺘﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ  ،Ωاز
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد.
ج
رواﺑﻂ زﯾﺮ
)(۳

d

∑∑ = ) Ω( S
∑ v ij S Gi

)(۴

j

i =1 j =1

p

s.t. F = L + S

ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻦ
اﯾﻦ
ﺪ
ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺎﺑﻊ  Vijﻫﺮﭼ

راﺑﻄﻪ  Ψﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهه رﺗﺒﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  Lاﺳﺖ ].[۱۸
ﻪ
در اﯾﻦ

اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ر
در
ﺧﻮﻮﺷﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺘﺮی ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺑﻮدن دارد .ﺮ

ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺳﯽ ٣از راﺑﻄﻪ ۲ﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻻﭘﻼﺳ
ﯽ
 θﯾﺎ ﺑﻪ
)(۲

}

ni

L,S

2
1 N
si − s j wij
∑
2
2 i, j

{

) v ij = 1 − max( π k : k ∈ G ij

║Sij║p

= ) θ ( L, S

ﺿﺮب ﺷﻮﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﺎﻫﻨﻨﮕﯽ اﻃﻼﻋﺎت ااﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از

ﯽ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ
ﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ روش ﺗﺠﺰﯾﻪ
روشﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴ
ش

دﻫﺪ.
ﺣﯿﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ررا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺪ
ﻣﻘﺪار  Wijﺷﺒﺎﻫﺖ دو ﻧﺎﺣ
ﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ددو
ﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰان آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳ
ﻫﺮﺮﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﯿﺸ
ﺣﯿﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ددر دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﻧﺪ
ﻧﺎﺣ
ﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ۲ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﻤﻪای از ﻃﺮﯾﻖ  θﺑﻪ
ﺑﺎﻋ
ﺳﯿﯿﺴﺘﻢ اﻋﻤﺎل ﺷﻮﻮد.
ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺧﺘﯽ در ﺑﺮداارﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪای از ﻣﯿﺰاان
ﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻧﻮﻮاﺣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪﻪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎرااﻣﺘﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ  Ωددر
ﻧﻘﺸ
ﮕﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﮕ
ت
ﺳﻪ ﻧﻮع
ﻄﻪ ،۱اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳ
راﺑﻄ
ل ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺼﻮﻮﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از
ﻣﮑﺎن ،رﻧﮓ و اﺗﺼﺎل
،
ﻋﺒﺎﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺳﻪ
 [۱۶و ] [۱۹ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ اﺑﺮﭘﯿﯿﮑﺴﻞ  ،iاﯾﻦ ﺳ
]۶
ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﻧﺎم  πiرا ﺗﺸﮑﯿﯿﻞ
ب
ﻣﻘﺪﺪار درﻫﻢ
ﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ اﺑﺮﭘﭘﯿﮑﺴﻞ را ﻧﺸﺎﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﻤﺎل ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴ
ﯽ
ﻣﻘﺪاری ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ دارد .ﺑﺎ ﺗﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﺘﻢ
ی
ﻣﯽدﻫﺪ و
ﯽ
ﺠﺎد
 [۲۰ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎرر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﯾﺎ درﺧﺖ اﯾﺠﺎ
اراﯾﯾﻪ ﺷﺪه در ] ۲

ﻫﺮ دو ﻣﻘﺪار  Vijو  ║Sij║pﻻ
ﺑﺎﻻ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﻫ
ت
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺰﯾﻨﻨﻪ
ﺘﺒﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﻪ
ﺷﻨﺪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دو روش را ﻣﺘﺒ
ﺑﺎﺷ
ﺖ
ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺧﺖ در
ﺸﺎن داده ﺷﺪه ااﺳﺖ .اﯾﻦ درﺧ
 Ωدر راﺑﻄﻪ ۱ﻧﺸ
ﻖ
ﺗﻠﻔﯿﻖ
ی ﻫﻤﺴﺎﺑﻪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ را ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﺑﺮ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی
ﯽ
ﻣﺎﺗﺮﺮﯾﺲ
ﻪ
ﻧﻤﻮﻮده اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ۱ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  ADMﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
٤

ﮑﺎراﻧﺶ در ] [۲۱ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﺒﻪ
ﺗﺎﻧﮓ و ﻫﻤﮑ
ﭘﺎﯾﯿﯿﻦ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮﺮاﮐﻨﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
)(۵
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min L* + λ S
L,S

s.t. W D F = W D L + S
ت
اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻘﺪار  Wوزﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﻧﻮع

ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ )ﻣﺸﺎﺑﺑﻪ
ﻪ
ﮑﺎن ،رﻧﮓ و اﺗﺗﺼﺎل ﺑﺎ
ﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻣﮑ
ﻧﻘﺸ
ﯽ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ
اﺳﺖ( ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآآﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭽﻪ در ] [۴ﺖ
آﻧﭽ
ﺳﺖ.
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳ
ﺑﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ در ﺮ
ﻦ
آﻗﺎی ﭼﻦ و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۲۲از روش ﺗﺠﺰﯾﯾﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮددهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﮔﺎﺎم
ﻪ
ﻣﺎﺗﺮﺮﯾﺲ دو
ﻞ
اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ
روش اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﯿﻦ ﺑﻪ
اول ﺗﺼﺎوﯾﺮ وروددی را ﺑﺎ ش
ل
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ﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد.
 ۵۳وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﺨ
از اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ۳
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ز
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Alternating direction
d
metthod
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ﺳﻼم
ﻣﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺪاﯾﯽاﺳ

در روشﻫﺎﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﮐﻪ از ﻧﻘﺸﻪﺑﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای
ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی اﺳﺘﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ش
ﻢ
روش ﺑﺮای رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی
اوﻟﻟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﯽ
ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪﻪ ] [۲۳ﺳﻌﯽ دارد روشﻫﺎی
ﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟ
ﻣﺨ
ﺟﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ
ﺐ
ﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ
ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺖ
ﯾﮏ ﻫﻢﺑﺨﺶ ی
ﮏ
ﺗﺮﮐﯿﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎﻓﺘﺘﻦ
وززنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺨﺶﺑﻨﻨﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻣﯽآﯾﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﯾﯽ
ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ در رووشﻫﺎی
ﻇﻬﻮر روشﻫ
ﻋﺼﺒﯽ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻨﻨﯽ
ﮑﺎران از ﺷﺒﮑﻪ ﻋ
اﺳﺖ .ﺗﺴﺎی و ﻫﻤﮑ
ﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﺖ
اﯾﺠ
روش اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮋﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻤﻮدهاﻧﺪ] .[۲۴آﻧﻬﻬﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ش
ﯾﮏ
ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی و ﻫﻢﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮏ
ﺳﻌﻌﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫ
ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﺮﺮار ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪ.
ﻊ

 ٤رروش ﭘﯿﺸﻨﻬﻬﺎدی
ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ  SMDﻧﺎم ﮔﺮﻓﻓﺘﻪ
رووش اراﯾﻪ ﺷﺪه ددر ] [٤ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻ
ﺳﺖ آورد .آﻧﻬﺎ ددر
ط ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳ
ﺧﻮﺑﯽ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﺎط
ﯽ
ﺖ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﺳﺖ
درﺧﺖ
ﺖ
ﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و
ت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺴ
ﻓﺮآآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﺮﯾﺴﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت
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ﺴﻞﻫﺎ
ﮔﺬاری اﺑﺮﭘﯿﮑﺴ
 ۱-۴ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬ
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ وززن ﺟﺪﯾﺪ ی
ﺑﺮای
ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮ
ت
ﮑﻞ۲
ﺷﮑ
ح
ﻣﻄﺮح
ﺨﺶ )(۳
ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨ
اﺑﺮﭘﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ را ﻧﺸﺎ
ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻒ
ردﯾﻒ
 SMﺑﺮ روی ﺮ
اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ MD
ی
ﺷﺪﺪ ،ﭘﺲ از
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وﯾﮋﮔﯽ  Fﺑﻪ دو ﺑﺮدار  Lو S
ﺲ
ﮑﺴﻞ در
ﻣﺘﻨﺎﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ اﺑﺮﭘﯿﮑ

ﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻌﻠﻖ آن اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺑﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸ
ﮑﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﮐ
ﺗﻔﮑ
اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ( ﺖ
ﻣﺎﺗﺮﺮﯾﺲ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﮐﻢ )زﻣﯿﻨﻪ( و ﻣﺎﺗﺮﺮﯾﺲ ﭘﺮاﮐﻨﺪه )ﭘﯿ
ﮑﺴﻞ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ اﺳﺖ.
ﺑﺮدار ﺑﺮای ﻫﺮ اﺑﺮﭘﯿﮑ
اﻧﺪازه اﯾﻦ دو ر
در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺧﺘﻼ
ﺘﻼف ﺑﯿﻦ دو ﻣﻣﻘﺪار  Lو  Sﺑﺑﻪ
ﻋﻨﻮﻮان ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺪه
ﺧﺘﻼف ﮐﻪ  dﻧﺎﻣﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪای
ی
اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺧ
ﺖ
اﮔﺮ ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ آن از
ﺴﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ززﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ،ﺮ
ﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴ
ﺑﯿﺸ
زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ؛ در ﺮ
ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺶ ﻪ
ﺪ
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺑﻪ
ﭼﺴﺐ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺮﭼ
ﻦ
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺷﻮد.
ﺐ
دﯾﮕﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ددر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺮ
اﻃﻼ

ﺳﻠﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ را ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻌﻒ روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻪ در آن
ﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از
ﻼﻋﺎت ﻫﻤﺴﺎﯾﮕ
اﻃﻼ
اﺑﺪاع
ﯾﮏ روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﺳﻠﺴﻠﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ را اع
ﻣﻘﺎﺎﻟﻪ ] [۲۲ﮐﻪ ﮏ
ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ رووش ﭘﻨﮓ و ﻫﻤﻤﮑﺎراﻧﺶ ] [۴را
ﻧﻤﻮﻮده اﺳﺖ ش
دﻫﯿﻢ.
ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺻﻮررت ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺗﺒﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻢ
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﻢ ﺶ
ﺳﺖ:
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﮕﻮررﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳ
اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ MD
ی
ﮔﺎم اول:
ﮔ
 SMﺑﺮ روی ﺗﻤﻤﺎم ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮای

ﺟﺴﺘﮕﯽ اوﻟﯿﻪ.
اﺳﺘﺘﺨﺮاج ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟ
ﺴﺐﮔﺬاری اﺑﺮﭘﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺳ
ﮔﺎم دوم :ﺑﺮﭼﺴ
ﮔ
ﺳﻪ دﺳﺘﻪ زﻣﯿﻨﻪﻪ،
ﮏ ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻦ
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ و
ﺶ
ﯾﮏ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺮﺮﭘﯿﮑﺴﻞ در ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮای ﮏ
ﮔﺎم ﺳﻮم :ﻦ
ﮔ
وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﭼﺴﺐ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ن
اﺑﺮﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﭼ
.SMD
S
ﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺮﺮﺣﻠﻪ دوم
اﺑﺮﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﺷﺮﮐ
اﺳﺎس
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ س
ﯽ
ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم :اﯾﺠﺎﺎد ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ و دررﺧﺖ
ﮔ
ﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﯿﻦ اﺑﺮﭘﯿﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﺗﺼﺎووﯾﺮ.
ﻣﺸ
اﺟﺮای دوﺑﺎره  SSMDﺑﺮ روی دادهﻫﺎﺎی ﺟﺪﯾﺪ.
ی
ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ:
ﮔ
ﺣﻠﻪ اول ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺎﺑﻪ
دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﭘﯿﺸﻨﻨﻬﺎدی ،در ﻣﺮﺣ
در روش و
اﺳﺖ ﺑﺮدارﻫﺎی اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ددر
رووش  SMDﺳﺖ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﺲ
ﻣﺎﺗﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ووزن ﺑﯿﺸﺘﺮی داارﻧﺪ و اﺟﺰای ززﻣﯿﻨﻪ در
ﺑﺎﻻ،
ﺑﺎ ررﺗﺒﻪ ﮐﻢ .در ﻓﺮآﯾﯾﻨﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ،اﺑﺮﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻻ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎ
زﻣﯿﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ر
ﻤﺎم
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﺗﻤﺎمم ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﻣﻌﻌﺮض ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻗﺮﺮار
اﺑﺮﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﯽ
اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﺪه
ﻞ
ﮐﺜﺮت
ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐ
ﻣﯽﮔ
ﯽ
ﺴﯽ
از ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،اﻋﻤﺎل روش ﺗﺠﺮﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ
ﻪ
ی ﻧﻘﺸﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی
ﻦ
ﻋﺚ ﻗﺮار
ﺑﺎﻋ
ﻣﺮﺗﺗﺒﻪ ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از اﯾﻦ روو ﺑﺎﯾﺪ وزنﻫﺎ در درﺧﺖ ﺟﺪﯾﺪﺪ،
ﻣﺘﻨﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن در ﻧﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

دﻫﯽ ﺑﻪ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ.
ﺳﺎﺧﺖ درﺧﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﺤﻮه وزن ﯽ
ﺖ
ﺷﮑﻞ ۲ﻓﻠﻮﭼﺎرت
ﺣﻠﻪ دوم اﻧﺪﯾﺲ ﺟ
اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ در ﻣﺮﺣ
ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎ  i′و j ′
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷ

ﮑﺴﻞ و وزن دﻫﯽ
 ۲-۴ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎﺎﺑﻪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺮﭘﯿﮑ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ی
ﺑﻨﺪی
ﻪ
 SMرا ﺑﺎ
ﺟﯽ روش MD
ﺷﮑﻞ ۳ﺧﺮوﺟ
ﺳﻮم،
رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی در ﺳﺘﻮن م
ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﮓ
ﺻﻮﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎ
اﺑﺮﭘﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎ وﺿﻌﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ددر
ﻞ
اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ
ﺑﺮای ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬارری ﻫﺮ
ﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ی
ﺳﺘﻮﻮن ﭼﻬﺎم ﻣﻼﺣﻈ
آن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺑﺮﭘﯿﮑ
ﻧﺎﻣﻌﻌﯿﻦ ،ﺷﺒﺎﻫﺖ ن
ﮑﺴﻞﻫﺎی ﺗﺼﺎووﯾﺮ دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺠﯿﺪﺪه
ﮐﻪ
ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐ
ﻣﯽﺷﻮد .راﺑﻄﻪ ۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی  simsuppرا ﻧﺸ
اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ  rijدر آآن
ﻞ
اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ از ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻮﯾﺮ ﺑﻪ
ﻞ
ﺷﺒﯿﯿﻪﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮ j
ﺮ
ﮑﺴﻞ در
اﺳﺖ i .ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪﺪه ﺷﻤﺎره اﺑﺮﭘﯿﮑ
ﮔﺮددآوری ﺷﺪه ﺖ

اﺳﺖ.
ﺖ

ﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای
ﺖ
ﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﻫﻢﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠ

6
)(۶

}

{ ) (
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در روش ] [۴ﺿﺮب ﺳﻪ ﻣﻌﻌﯿﺎر ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘ
ﺴﺘﮕﯽ اوﻟﯿﻪ درﻫﻢﻢ،
ﺴﻞ
ﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ووزن ﻫﺮ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴ
ﻫﺮ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﺗﺸ
ﻣﻘﺪﺪار  πرا ﺑﺮای ﻫ
ﭼﻪ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﺮ ﭼ
درﺧﺖ ﺑﺮاﺑﺮ  1 − πﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻪ
در ﻻﯾﻪ اول ﺧﺖ
ﺣﯽ
ﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﻮاﺣ
ﻈﺮ روشﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﯿﺸ
اﺑﺮﺮﭘﯿﮑﺴﻞ از ﻣﻨﻈ
ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ وززن
ی وزن ﮐﻤﺘﺮ ﯽ
ﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دارای
ﻧﻘﺸ
ﮐﻪ در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮﺮی
ﻫﺪ .از آﻧﺠﺎ ﻪ
ﮐﻤﻤﺘﺮ اﺛﺮ ║ ║Sررا ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ  Sﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪﺪ؛
ﯽ
ﺣﯽ زﻣﯿﻨﻪ در ﻣﺎﺗﺗﺮﯾﺲ
ﺠﺪد  SMDﻧﻮاﺣ
ﻣﺠ
ﮑﻮس ﻣﯽﺷﻮد و  πﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮدن را
ﭘﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﮑ
ﺲ
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﺴﺎﯾﮕﯽ
 ۳-۴ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ و درﺧﺖ ﻫﻤﺴ
ﮐﻪ
ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی اﺳﺖ ﮐ
ﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﯿﻮﺳﺘﮕﯽ در ﺶ
ﻫﺪف ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺴ
ﻈﺮ
ﻫﺪف ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ )راﺑﺑﻄﻪ .(۱ﺑﺎ در ﻧﻈ
ﺑﺎ ﻧﻧﻤﺎد  θدر ﺗﺎﺑﻊ ﻫ
دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﯾﻪ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺟﺮﯾﻤﻪای ﺑﺮﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ و
ﺲ
ﮔﺮﻓﻓﺘﻦ اﯾﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ددر
ﻤﺮﻧﮓ در ﯾﮏ ﺗﺼ
ﻫﻤﺮ
اﺟﺮای  SMDﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ دارد؛ اﻣﺎ ﺗﻌﺪادی از
ی
ﺣﻠﻪ دوم
ﻣﺮﺣ
اﺑﺮﭘﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی زﻣﯿﯿﻨﻪ ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔ
ﮔﺮﻫﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرره
ﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺑﻪ
اﻧﺪﯾﯾﺲ ﺻﻔﺮ در ﻧﻈ
ﻞ
اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ
ﺼﺎل ﺑﺎ
ﯿﮑﺴﻞ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ ،در ﺻﻮرت اﺗﺼ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺑﺮﭘﯿﮑ
ﻞ
وﺻﻞ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮه
ﻫﻤﺎن وزن در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻪ
ﺣﺬﺬف ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻫ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﭼﺴﺐ اﯾﻦ ﮔﺮه ﻫﻤﻮاره زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.
درﺧﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۴اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن
ﺖ
ﻫﺪف
ﮕﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠ
ﻼﻋﺎت ﻫﻤﺴﺎﯾﮕ
اﻃﻼ
ﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻠﻪ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﻣﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﯾﺮ
ﺴﯽ
دوم ﺗﺠﺰﯾﻪ
م
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ددر اﯾﻦ درﺧﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ از
ﻪ
ﺨﺘﻠﻒ در
ﻣﺨ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﺮی ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺨﺶ ی
ﺑﻨﺪی
ﺖ
ﻼﻋﺎت
اﻃﻼ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﻮد.
ﻫﻢزﻣﺎن در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ دوم ه
ﭘﯿﮑﺴﻞ در ﺗﻤﺎﺎم
ﻫﺮ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻣﺸﺎﺑﻪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺮﭘﯿ

درﺳﺖ
ﺖ
ﺳﺘﻮن دوم:
ل :ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﯽ ،ﺳ
ﺑﻪ ﭼﭗ :ﺳﺘﻮن اول
ﮑﻞ ۳از راﺳﺖ ﻪ
ﺷﮑ

 Sو ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬارری اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ﺑﻪ
زﻣﯿﯿﻨﻪ ،ﺳﺘﻮن ﺳﻮم :ﺧﺮوﺟﯽ SMD
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی( ،ﺳﺘﻮن ﭼﻬﺎررم:
ی
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ و ﻧﺎﻣﻌﻌﯿﻦ )
ﺳﻪ دﺳﺘﻪ زﻣﯿﻨﻪ ،ﭘﯿ
ﻪ

ﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺎﺑﻪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺗﺼﺎوﯾﯾﺮ دﯾﮕﺮ .اﺑﺮﭘﯿﮑﺴ
اﺑﺮﭘﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﯿ
ﺴﻞ
ﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﺎﺎﺣﯿﻪ زﻣﯿﻨﻪ ،درﺳﺖ
ﻣﺸ

ﺣﻠﻪ
ﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻣﺮﺣ
آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ددر ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻧﺸ
 SMاﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪﺪ؛
اول اﺟﺮای MD
ل
ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺧﻮرردهاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  ۰ددر
ﯽ
ﻣﻘﺪﺪار  πدر
ﺴﺐ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ داررد
ﮑﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﭼﺴ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻮد .وزن اﺑﺮﭘﯿﮑ
ﺮ
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻘﺪار  Lاﺑﺮﭘﯿﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﺗﺼﺎووﯾﺮ
ﻪ
ﻣﺘﻨﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺷﺪ)راﺑﻄﻪ.(۷
ﮕﺮ ﻗﺮار داده ﺪ
دﯾﮕ
)(۷

}

{

π (r ji ) = max aL
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ﺖ؛
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮررﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﺣ
 aﺿﺮﯾﺒﯽ اﺳ
ﮕﺮ اﻧﺪازه آن ﺑﺮاﺑﺮ
ﯾﮏﺑﺎر ﻣﻘﺪار آن  ۱در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕ
ﮏ
اﺛﺮات اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ددر
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو اﺑﺮﺮﭘﯿﮑﺴﻞ .ت
ﻣﯿﺰﺰان ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﯿ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎزی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷ
ﺨﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺎدهﺳ
ﺑﺨ
ﮕﻮرﯾﺘﻢ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﯾﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رروﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻟﮕ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ت
ﮔﺮدوﻧﻪ
ﺴﺐ زﻣﯿﻨﻪ از ﮔ
اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴ
ﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺖ
ﮐﻪ
ق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ﻣﮕﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐ
اﯾﻦ ﺣﺬف اﺗﻔﺎق
ﺣﺬﺬف ﺷﻮﻧﺪ .ﻦ
ﺴﺎﯾﻪ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎ
ﭼﺴﺐ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺰددﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴ
اﺑﺮﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﭼ
ﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ اﺑﺮﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎ وزن
ﭼﺴﺐ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ ﻗﺮﺮار ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ
ﺑﺮﭼ
ﻧﻤﻮد.
ﺖ ﺧﻮاﻫﺪ د
در اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ
) π (rij)=aL(rrijر

ﺖ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان
ﺼﻞ اﺳﺖ .وزن اﯾﻦ اﺗﺼﺎل ﺮ
ﺼﺎوﯾﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼ
ﺗﺼ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ ﺖ
ﺮ
ﻋﺪدی ﺑﯿﻦ
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو و ﻋﺪ
ﻦ
ﺢ
ﺳﻄﺢ
 [۲۰ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪی در ﺳﻪ
اﻟﮕﻮﻮرﯾﺘﻢ اراﯾﻪ ﺷﺪﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ ]۰
ﺧﺖ و ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪﺪی اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎﺎ،
ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد درﺧ
ﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺲ
اﻧﺠ
ﻣﯽآآﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻪ وززن
ﻫﺮﺧﻮﺷﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯽ
ﻪ
ﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ۳وزن
ﻣﺸ
ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ ﯾﺎ ) L((rijﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺑﻪ
اﺑﺮﭘﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﮏ
ﻇﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻪ ﮐﻤﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ددر
زﻣﯿﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻮد ﭘﺲ  Vijﺗﻨﺎﻇ
ﺖ
ﺷﺮﮐﺖ
ﺠﻪ ﮐﻞ ﺧﻮﺷﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﺗﺎ در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ S
ﻧﺘﯿﺠ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﯽ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ
ﺠﺎد ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ و ددرﺧﺖ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻬﻬﺎﯾﯽ ﭘﺲ از اﯾﺠ
ﻦ
ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﻮد و اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎﺎی ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ
 SMﺑﺮای ﺑﺎر دووم اﺟﺮا ﻣﯽ د
MD
ﭼﺴﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ررا  CoSMDﻧﺎﺎم
ﺑﺮﭼ
ی
ورودی
ﻧﻬﺎدﯾﻢ .روش ﭘﯿﺸﻨﻨﻬﺎدی ﻣﺤﺪودﯾﺘﺘﯽ ﺑﺮ روی ﺗﻌﺪااد ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ آن از ﮐﺪی ﮐ
ﻪ
 SMDو
ﺳﺎزی روش D
ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳ
دﺳﺘﺮس ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻗﺮار
س
ﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۴اﻧﺘﺸﺎر دادهاﻧﺪ و در
ﻧﻮﯾﺴ
داررد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

ﺳﺎزی
 ۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺎدهﺳ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه دادده
از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺼ
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ز
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ش
ی
ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ].[۲۵
 iCossegﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ۶۴۳
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺑﺑﺮدارﻧﺪه  ۳۸ﮔﺮﺮوه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺖ
ﻦ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۲۶دده ﮔﺮوه از ﺗﺼﺎووﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ
ﺑﻪ
ﺼﻮﯾﺮ دارد.
ﺗﺼ
ﻋﻪ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺎت آن در ﺟﺪوول
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔ
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ د
ی
) (۱آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺪاﯾﯽاﺳﻼم
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ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﻮﯾﺮ

ردﯾﻒ

۲

Football

۳۳

۷

Alaskan bear

۱۹

۳

Monk

۱۷

۸

Taj Mahal

۵

۴

Brown bear

۵

۹

Helicopter

۱۲

۵

Ferrari

۱۱

۱۰

Kite

۱۸

ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ دو ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد  MAEو  ،ORﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻌﯿﺎر  MAEاز راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:

MAE = mean S − G

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ  Gزﻣﯿﻨﻪ و  Sﺧﺮوﺟﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ MAE.ﻣﯿﺎﻧﯿﮕﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﭘﺒﮑﺴﻞﻫﺎ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﻌﯿﺎر  ORاز راﺑﻄﻪ زﯾﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:

S′ ∩G
)(۱۱

S ∪G

روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ

ﻣﻘﺪار  aﺑﺮاﺑﺮ

a=1

ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﯿﻦ دو
اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ

d=۰٬۲

d=۰٬۴

d=۰٬۲

d=۰٬۴

۱

۰٬۱۶۶۴

۰٬۱۶۱۵

۰٬۱۹۵۳

۰٬۱۶۲۹

۰٬۱۹۵۲

۲

۰٬۰۶۵۱

۰٬۰۴۹۷

۰٬۰۶۳۸

۰٬۰۷۴۲

۰٬۱۰۳۶

۳

۰٬۰۹۶۲

۰٬۰۸۰۸

۰٬۰۸۰۸

۰٬۰۸۶۶

۰٬۰۹۲۵

۴

۰٬۱۱۳۸

۰٬۰۷۹۹

۰٬۰۸۵۲

۰٬۰۸۸۴

۰٬۰۹۷۹

۵

۰٬۱۶۱۶

۰٬۱۴۲۵

۰٬۱۴۲۱

۰٬۱۹۲۹

۰٬۲۲۴۲

۶

۰٬۰۱۹۱

۰٬۰۱۴۹

۰٬۰۱۵۸

۰٬۰۱۴۸

۰٬۰۱۴۵

۷

۰٬۰۳۳۸

۰٬۰۱۹۷

۰٬۰۲۲۳

۰٬۰۲۱۲

۰٬۰۲۲۹

۸

۰٬۲۶۲۶

۰٬۲۲۲۹

۰٬۲۱۵۱

۰٬۲۲۴۹

۰٬۱۹۴۵

۹

۰٬۲۰۳۵

۰٬۱۶۳۵

۰٬۱۵۹۲

۰٬۱۶۵

۰٬۱۶۲۹

۱۰

۰٬۱۵۸

۰٬۱۰۰۴

۰٬۱۲۹۱

۰٬۱۱۴۵

۰٬۱۴۱۵

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

۰٬۱۲۸

۰٬۱۰۳۶

۰٬۱۱۰۹

۰٬۱۱۴۵

۰٬۱۲۵

ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ در ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮ ،دو ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ از
ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول ) (۳آﻣﺪه

= OR

S ′ = S > mean ( S ) × 2
اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ،ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻧﺎم دارد و  S ′ﺑﺎﯾﻨﺮی ﺷﺪه
ﻣﻘﺪار  Sاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﺎر  ORاﻧﺪﯾﺲ
ﺟﺎﮐﺎرد ۱ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ " ۲"IoUاﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۲۴ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ

در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اراﯾﻪ داده اﺳﺖ.

اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺎﭼﯿﺰی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﺪول ۳ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﺎر  MAEﺑﺮای روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ

دو ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﮕﺮ.
ﮔﺮوه

)(۱۰

SMD

ﺷﻤﺎره

ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﻮﯾﺮ

۱

Baseball

۲۵

۶

Skating

۱۱

ﻧﺎم ﮐﻼس

ﺷﻤﺎره ﮔﺮوه

ﺟﺪول ۱ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﮕﺎه داده iCoseg
ﻧﺎم ﮐﻼس

ﺟﺪول ۲ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﺎر  MAEﺑﺮای روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ

SMD

ﺟﺪول ۲ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﯿﺎر  MAEرا ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ده ﮔﺎﻧﻪ

روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ
a=1
d=۰٬۲

روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ
ﻣﻘﺪار  aﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ
ﺑﯿﻦ دو اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ

d=۰٬۴

d=۰٬۲

d=۰٬۴

ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .روش  SMDﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۴را ﻧﺸﺎن

۱

۰٬۱۶۶۴

۰٬۱۶۳۱

۰٬۱۹۲۸

۰٬۱۶۲۹

۰٬۱۹۵۲

ﻣﯽدﻫﺪ .در راﺑﻄﻪ ۷ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ،

۲

۰٬۰۶۵۱

۰٬۰۴۱۸

۰٬۰۴۹۲

۰٬۰۷۴۲

۰٬۱۰۳۶

۳

۰٬۰۹۶۲

۰٬۰۷۹۵

۰٬۰۸۰۳

۰٬۰۸۶۶

۰٬۰۹۲۵

۴

۰٬۱۱۳۸

۰٬۰۷۹۸

۰٬۰۸۴۷

۰٬۰۸۸۴

۰٬۰۹۷۹

۵

۰٬۱۶۱۶

۰٬۱۴۳۴

۰٬۱۴۶۶

۰٬۱۹۲۹

۰٬۲۲۴۲

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ

۶

۰٬۰۱۹۱

۰٬۰۱۴۹

۰٬۰۱۵۱

۰٬۰۱۴۸

۰٬۰۱۴۵

۷

۰٬۰۳۳۸

۰٬۰۱۹۵

۰٬۰۲۲۲

۰٬۰۲۱۲

۰٬۰۲۲۶

ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ روش اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای دو

۸

۰٬۲۶۲۶

۰٬۲۱۹۴

۰٬۲۰۸۸

۰٬۲۲۳۷

۰٬۲۰۰۴

۹

۰٬۲۰۳۵

۰٬۱۶۴

۰٬۱۶۰۲

۰٬۱۶۳۹

۰٬۱۶۱۳

۱۰

۰٬۱۵۸

۰٬۱۰۸۹

۰٬۱۳۲۷

۰٬۱۰۹۷

۰٬۱۳۶۳

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

۰٬۱۲۸

۰٬۱۰۳۴

۰٬۱۰۹۳

۰٬۱۱۳۸

۰٬۱۲۴۹

ﺿﺮﯾﺐ  aﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺧﻮد در
ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ  dﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۲و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻣﻘﺪار  ۰٬۲و  ۰٬۴دﻗﺖ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ  d= ۰٬۲و  a=۱ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺧﻄﺎ را دارد.

ﺟﺪول ) (۴ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﯿﺎر  ORرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد روش
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ  a=1و اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ را داراﺳﺖ.
روش  ADLRRﺗﻮﺳﻂ ﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران اﺑﺪاع ﺷﺪ ][۲۶؛ اﯾﻦ
روش ﻧﯿﺰ از ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺴﺎی و ﻫﻤﮑﺎران
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻋﻤﺎل رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ اراﯾﻪ
Jaccard index
Intersection to the union

1
2

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ] .[۲۴ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش آﻧﻬﺎ ،ﻣﺪل ﭘﺒﺸﻨﻬﺎدی را ﺑﺮ
روی ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده  iCosegاﻋﻤﺎل ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﻫﻢﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای
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آن در ﺟﺪول ) (۵آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﯿﺎﻓﺖ ] [۲۴ﺑﻪ
دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﺴﺎی و ﻫﻤﮑﺎران از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻨﯽ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮدهاﻧﺪ و از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮی ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ
ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل اراﯾﻪ ﺷﺪه را ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺟﺪول ۴ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﺎر  ORﺑﺮای روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،آﺳﺘﺎﻧﻪ d= ۰٬۲

ﺷﻤﺎره ﮔﺮوه

ﺑﺮای روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

SMD

ADLRR
۲۰۱۶

روش

روش

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺎ  a=۱و

ﺑﺎ  a=۱و

اوﻟﯿﻦ

دو اوﻟﯿﻦ

ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ

ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ

۱

۰٬۶۱۳۲

۰٬۵۲۱

۰٬۵۳۴۱

۰٬۵۳۱۵

۲

۰٬۷۳۷۳

۰٬۶۸۳

۰٬۶۹۴۱

۰٬۷۱۲۱

۳

۰٬۵۳۱۵

۰٬۳۸۶

۰٬۵۲۵۹

۰٬۵۲۱۸

۴

۰٬۶۵۵۴

۰٬۵۹۹

۰٬۶۹۴۸

۰٬۶۹۳۲

۵

۰٬۵۸۵۱

۰٬۶۴۳

۰٬۵۶۴۸

۰٬۵۶۲۶

۶

۰٬۷۹۷۲

۰٬۵۳۳

۰٬۸۰۵۴

۰٬۸۰۵۴

۷

۰٬۸۵۶۵

۰٬۴۶۵

۰٬۸۶۰۱

۰٬۸۶۱۶

۸

۰٬۴۵۴

۰٬۵۶۶

۰٬۴۵۹۸

۰٬۴۸

۹

۰٬۵۸۷۶

۰٬۴۴۸

۰٬۶۰۴۱

۰٬۶۰۵۲

۱۰

۰٬۵۰۵۱

۰٬۴۲۱

۰٬۶۴۷۴

۰٬۴۷۳

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

۰٬۶۳۲۳

۰٬۵۲۷

۰٬۶۳۹۱

۰٬۶۲۴۷

ﺟﺪول ۵ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ روی iCoseg
روش
[۲۴] Tsai18
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

Accuracy

OR

۰٬۹۰۸

۰٬۷۲۳

۰٬۸۸۵

۰٬۶۱۶

ﺑﺎ  a=۱وd=۰٬۲

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ در
ﺷﮑﻞ ۴ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در
ﺷﮑﻞ ۵ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج
ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دور ﺑﻮدن اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو در ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺣﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻨﺪ راﻫﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ زﯾﺎدی اﯾﺠﺎد
ﺷﻮد و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﮐﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۴ﺧﺮوﺟﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول ) (۶زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﺑﺮ روی
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه  Corei3ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ،dﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ در ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺳﻮم ﺟﺪول ) (۶و ﺳﺘﻮن ﺳﻮم
ﺟﺪول ) (۲ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دﻗﺖ و ﺗﻌﺪاد
اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺪاﯾﯽاﺳﻼم
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ﺟﺪول ۶زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ در

ﻓﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ

ﺷﻤﺎره ﮔﺮوه

اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ

ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺗﻌﺪاد

زﻣﺎن
ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﻫﺮ

ﮔﺎم اول

ﮔﺎم دوم

SMD

d=۰٬۲

۱

۱۹

۷۹

۱٬۱

۱٬۴

۲

۲۵

۳۷

۰٬۷

۰٬۸

۳

۳۳

۴۱

۱

۱٬۱

۴

۱۱

۷۱

۰٬۶

۰٬۷

۵

۵

۸۶

۰٬۵

۰٬۶

۶

۱۲

۲۱

۰٬۳

۰٬۳

۷

۱۸

۲۹

۰٬۵

۰٬۵

ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ
d=۰٬۲

۸

۱۱

۶۴

۰٬۶

۰٬۷

۹

۱۷

۶۸

۰٬۸

۱

۱۰

۵

۹۰

۰٬۶

۰٬۷

ﻫﺪف از ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮدار ﺷﮑﻞ ۶ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ و ﺧﻄﺎﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
اﻧﺘﻄﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ دو ﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ورودی را ﻫﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد و
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ را در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دﻗﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺷﮑﻞ ۶ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ در ﻫﺮ ﮔﺮوه و
ﺧﻄﺎ.

 ٦ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون ﺑﺸﺮی و ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ،ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺮدازش دﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻢﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی ﯾﮑﯽ از
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺧﻮدﮐﺎر
اﻃﻼﻋﺎت از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر ﻫﻢﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی
ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﻢزﻣﺎن ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻫﺪف آن ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻢﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﻢزﻣﺎن دارد
اﻣﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ آن دارد؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ
دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺰو ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﻢﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺮوﺟﯽ در
ﺑﺎزه ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ آن
دو وﺟﻮد دارد و در ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻫﻢ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
روشﻫﺎی اﺧﯿﺮ از اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺮای ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪی اوﻟﯿﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﺟﺮا در ﺳﻄﺢ ﭘﯿﮑﺴﻞ زﻣﺎن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽآورد در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻄﺢ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﭼﻨﺪان ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺴﺖ و
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺰ اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ در روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮔﯿﺮد .روشﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و
ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ در ﺧﻮد ﻧﺪارد .روش
 SMDدرﺧﺘﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در آن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و

ﺷﮑﻞ ۵ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﻫﻢﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ.

در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و ﺑﺮ روی ﺗﮏﺗﮏ ﺗﺼﺎوﯾﺮ روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ
 SMDاﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻧﻮاﺣﯽ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﮐﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ
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