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  در تشخیص برجستگی

  *اسالم محمدجواد فدائی و محمد شوریابی

  دهیچک
ماشـین و پـردازش  بینـایی از مـوارد مـورد عالقـه جامعـه توانایی تشخیص تمرکز انسان هنگام نگاه کردن به یک صـحنه ثابـت، یکـی

با توجه به تنوع و پیچیـدگی تصـاویر، نیـاز بـه علیرغم اینکه تاکنون کارهای زیادی در این زمینه  انجام شده است، اما . تصویر است
با اسـتفاده در این مقاله یک الگوریتم کارا و با ناظر برای شناسایی نقشه برجستگی . تحقیق بیشتر در این زمینه کامال محسوس است

هـای مبتنـی بـر تجزیـه مـاتریس بـه  های تشخیص نقشه برجستگی پایـه و روش تلفیق روش. ه استارایه شد طیشر از میدان تصادفی
ارزیــابی روش پیشــنهادی روی دو پایگــاه داده . رود هــای ایــن مقالــه بــه شــمار مــی عنــوان ورودی میــدان تصــادفی شــرطی از نوآوری

ECSSD  وMSRA-10k  از منظـر دیگـر ایـن مقالـه  .اسـتبا توجه به معیارهای ارزیابی، حاکی از کارایی مناسب روش پیشـنهادی
هـای نقشـه برجسـتگی بـه کـار بـرده  های محاسبه شده با استفاده از میدان تصادفی شرطی را به عنوان ابزاری برای ارزیـابی روش وزن

تصـویر کـه  ۲۰با توجه به با ناظر بودن میدان تصادفی شـرطی تعـداد . یژگی نمودتوان به نوعی انتخاب و است که با استفاده از آن می
هـای انتخـاب  ارزیـابی جـامع روش. رونـد به تصویر ورودی نزدیک هستند برای آموزش میدان تصادفی در مقاالت مرسوم به کـار می

  .توان از دستاوردهای دیگر این مقاله در نظر گرفت تصویر مشابه را می

  ها کلیدواژه
 میدان تصادفی شرطی، ابرپیکسل، تجزیه ماتریس، تشخیص برجستگی

 

  مقدمه ۱
های اجتمـاعی،  هوشـمند و شـبکههای  با افزایش استفاده از دستگاه

ــادی از داده ــال  هــای رســانه هــر روزه غــرق در حجــم زی های دیجیت
بـین  تر ازهـای مفیـد پیامانتخـاب زمان، با توجه به کمبود . باشیم می

ضــروری  امــری بــه منظــور پــردازش بیشــتر، هــای موجــود تمــام داده
در این راستا شناسایی نواحی بـا اهمیـت تصـویر . شود محسوب می

تـوان بـه  یکی از ابزارهای مفید اسـت کـه می) نواحی نقشه برجسته(
  .وسیله آن مفاهیم بصری مهم را استخراج نمود

  برجستگی معموالً به عنوان کنتراست ]۴[تا  ]۲[در مراجع

شــود و معمــوالً از تضــادهای بــین اشــیا و  در نظــر گرفتــه می محلــی
محیط پیرامونشان، از قبیل تفاوت رنگ، بافـت، شـکل و غیـره، بـه 

ایــن مکــانیزم، بــه طــور ذاتــی محــرک اصــلی سیســتم . آیــد وجــود می
ســنجد و عمــدتًا در مرحلــه اولیــه مواجهــه دیــداری بــا  بینــایی را می

فرآینــدهای ]. ۳[کنــد  تصــویر ورودی، توجــه انســان را جــذب می
به طور خودکار اهمیت منـاطق مختلـف  سطح باال سعی دارندبصری

ای کــه  »جســم برجســته« تصــویر را تشــخیص دهنــد و تنهــا بــر روی
  ].۵[ است، تمرکز یابندمرتبط  مدنظر هدفعمدتًا با 

های زیادی پیرامون تعامل  های اخیر، محققان پژوهش طی دهه
. اند های محاسباتی آن انجام داده مکانیزم توجه بینایی و مدل

، در ۲۰۱۰های  تحقیقات تشخیص برجستگی در پیش از سال
های مختلف  و توجه رشته داشتندهای بنیادی قرار  مرحله پیشرفت

از جمله روانشناسی شناختی، علوم اعصاب و بینایی کامپیوتری را 
، به منظور تشخیص ۲۰۱۰از سال . نمودندبه خود جلب 
بر گراف  های مبتنی تر و به ویژه مدل های پیشرفته لبرجستگی، مد



 
  ۸۲ یبرجستگ یصدر تشخ ها یژگیادغام و یبرا یشرط یتصادف یدانبر م یمبتن یکردیرو

د که به طور کلی دقت کلی تشخیص را بهبود مطرح شدن
 برجستگی تصویر را سالها در مورد  اگر شروع بررسی. بخشند می

رویم،  هر چه به سمت جلو پیش میدر نظر بگیریم،  ۱۹۸۰
در . رواج بیشتری یافته است ناظر با یادگیری رویکردهای

برجستگی بصری از برای تمایز ] ۶[و همکاران  Yangمقاله
و دیکشنری ) CRF(یادگیری مشترک میدان تصادفی شرطی  

برای تجمیع ،]۷[و همکاران  Mai.استفاده شده استبصری 
را آموزش  CRFهای مختلف، مدل  های برجستگی مدل نقشه
از های برجستگی منحصر به فرد بلکه  دهند که نه تنها از نقشه می

و  Tong. برد های مختلف نیز بهره می تعامالت بین پیکسل
، از چند نمونه از نقشه برجستگی ضعیف به عنوان ]۸[همکاران 

و متعاقباً از ) SVM( پشتیبانهای بردار  مجموعه آموزشی ماشین
در این  .کنند یک نقشه برجسته قوی استفاده می ها برای ایجاد آن

با ناظر با استفاده از میدان  مقاله سعی شده است تا یک مدل
  .تصادفی شرطی برای تشخیص نواحی برجسته تصویر ارایه شود

از آنجا که . ساختار مقاله به صورت زیر ساماندهی شده است
به ] ۱[تشخیص برجستگی در مقاله های  پیشینه مربوط به روش

تنها تحقیقاتی که به طور کامل ) ۲(تفصیل آمده است، در بخش 
روش ) ۳(در بخش . اند د مورد بررسی قرار گرفتهمرتبط هستن

به ) ۴(بخش . پیشنهادی تلفیقی و نتایج پیاده سازی آن آمده است
میدان تصادفی شرطی از منظر یک روش انتخاب ویژگی نگریسته 
است و سعی نموده تا عوامل مهم در تعیین نقش برجستگی موثر را 

عیین تصاویر که برای ت gistروش ) ۵(بخش . استخراج نماید
رود را مورد بررسی و ارزیابی  مرتبط با تصویر ورودی به کار می

) ۶(های انجام شده در بخش  بندی فعالیت جمع. قرار داده است
  .آمده است

  تحقیقات مرتبط ۲
مدل اصلی پیشنهادی در این مقاله در واقع از تلفیـق دو روش ارایـه 

بــه توضــیح اســت کــه در ایــن بخــش ] ۱۰[و ] ۹[شــده در مقــاالت 
  .پردازیم ها می آن

  مبتنی بر ابرپیکسل برای تشخیص برجستگی CRFرویکرد  ۱- ۲

Qiu  برای با ناظر را یک الگوریتم ساده و ] ۹[و همکاران
های تصادفی شرطی  شناسایی نقشه برجستگی با استفاده از میدان

ی(های برجستگی  ویژگیو  و 2، مرکز سوگیری1کنتراست محل
در مدل پیشنهادی،یک گراف سطح . اند کردهدپیشنها)  3ای زمینه پس

 شده، هر گره در گراف ایجاد. شود ابرپیکسل ایجاد می
، )همسایه اول(های همسایه  ، عالوه بر اتصالش با گره)ابرپیکسل(

خطوط (های همسایه اول دارند  هایی که مرز مشترک با گره به گره
ها در  همچنین، همه گره. است  ، متصل))۱(در شکل  ای فیروزه

                                                 
1Local contrast 
2Center bias 
3Backgroundness 

). )۱(خطوط قرمز در شکل (مرز تصویر به یکدیگر متصل هستند 
های گرافی  موجود، مدل CRFند بیشتر رویکردهایها معتقد آن

ای شکل تنظیم  گانه شبکه-۸را با گراف پیکسل همسایگی  احتمالی
شود، در حالی که  کنند، که این سبب پیچیده شدن محاسبات می می

تواند مدل را ساده  ها نه تنها می ن آبررسی گراف سطح ابرپیکسل 
ابرپیکسل، همسایگی و اطالعات  هر شود کند، بلکه باعث می

گیری در مدل  یادگیری و نتیجه مرزی بیشتری داشته باشد که برای
  .گراف مفید است

  
خطوط بنفش و (ها  ها به عنوان گره مدل گراف با ابرپیکسل۱شکل
خط . دهد ان اول و دوم را نشان میبه ترتیب اتصال به همسایگ ای فیروزه

.) های مرزی به هم متصل هستند قرمز بدان معنی است که تمام گره
]۱۱[  

 :اساس کار این مقاله به شرح زیر است
برای تشخیص منطقه برجسته، یک گراف مبتنـی بـر ابرپیکسـل  

  .شود برای میدان تصادفی شرطی ایجاد می
تصـویر کـه نزدیـک بـه در رابطه با هر تصویر ورودی، تعدادی  

ـــوریتم تصـــویر ورودی می ـــد، توســـط الگ انتخـــاب   gist باش
خـاص، بـرای  شود، سپس یک مدل میدان تصادفی شـرطی می

ایــن تصــاویر کــه بــه تصــویر ورودی نزدیــک هســتند، آمــوزش 
  .بیند می

کنند، در  و همکاران پیشنهاد می Qiuمیدان تصادفی شرطی که 
 باشدکه در آن می P(A|F) ی واقع مدلی احتمالی برای محاسبه

و مجموعه برچسب Fها  f , f , f های برجستگی  ویژگی
تعریف ) ۱(به صورت معادله  CRFها، در مقاله آن .باشد می
  .شود می

)۱(  P A|F
1
z exp E A|F  

تابع  E(A|F)سازی به نام تابع افراز و  ثابت نرمال Zکه در آن 
های برجستگی و سیستم  سعی کردند، نشانه ها آن. است انرژی

بنابراین تابع . همسایگی را در تابع انرژی مورد نظر ایجاد کنند
  .تعریف کردند) ۲(انرژی را به صورت معادله 

)۲(  
E A|F λ V a , f

S

 

N a , a , F
S N

 

به ترتیب پتانسیل وابستگی و اثر متقابل Nو  Vکه در آن 
طور ویژه، پتانسیل وابستگی در  به. شوند نامیده می) تعامل(



 
اسالم ییمحمدجواد فدا و یابیمحمد شور  ۸۳

و  F) برجستگی  نشانه(مشاهده شده   ، تابعی از تمام ویژگیxناحیه
های  ویژگیدر واقع این تابع تاثیر . باشد می Aطور برچسب  همین

) یا نبودنبرجسته بودن (برجستگی را روی برچسب برجستگی 
و همکاران پتانسیل وابستگی را به صورت  Qiu. دهد نشان می

V a , f f a دهند که در آن  تشکیل میf  ویژگیمقدار 
مقداری باینری دارد که تعلق aو است xدر ابرپیکسل  iبرجستگی 

پتانسیل . دهد به ناحیه برجسته یا زمینه را نشان می xیک ابرپیکسل 
که پتانسیل  وابسته است در حالی  )xناحیه ( وابستگی فقط به گره

. گیرد را در نظر می xو همسایه آن  xتعامل ارتباط بین دو ناحیه 
) ۳(و همکاران به صورت معادله  Qiuپتانسیل تعامل توسط 

 .شود تعریف می

)۳( N a , a , F 1 a a exp β F F  

Qiu  و همکاران برای قسمت آموزشCRF ۲۰، تعداد 
تصویر را به عنوان کاندیداهایی که صحنه مشابهی با تصویر ورودی 

. آورند به دست می gistدارند، از کل دیتاست توسط الگوریتم 
 SLICسپس هر کدام از تصاویر آموزش را توسط الگویتم 

سه ، SLICبندی توسط الگوریتم  پس از ناحیه. کنند بندی می ناحیه
ای را زمینهکنتراست محلی، مرکز سوگیری و پسی برجستگی ویژگ

در نهایت . کنند برای هر ناحیه از تصاویر آموزش استخراج می
CRF  تصویری که برای آموزش در نظر گرفته  ۲۰را با توجه به

های برجستگی هر  و نشانه 1شده و موجود بودن مبنای درستی
د، تا بین آموزش می CRFدر این بخش . دهند تصویر، آموزش می

  .برای بخش استنتاج مشخص شود) ها(مقادیر پارامترها 

در بخش استنتاج، ابتدا تصویر ورودی را توسط الگوریتم 
SLIC های  بندی تصویر، ویژگی پس از ناحیه. کنند بندی می ناحیه

. کنند برجستگی برای هر ناحیه از تصویر ورودی را مشخص می
هر aحله آموزش مقدار باید به این نکته توجه داشت که در مر

این مقدار به عنوان تصویر مشخص است اما در مرحله استنتاج 
هدف مساله است که باید توسط میدان تصادفی شرطی تعیین 

را به  aمقدار به عنوان شرایط اولیه  و همکاران Qiu. گردد
با توجه به  CRFدر نهایت . کنند صورت تصادفی تولید می

پارامترهای محاسبه شده در قسمت  های تصویر ورودی، ویژگی
نقشه برجستگی تصویر ورودی را به عنوان  شرایط اولیه، آموزش و

  .دهد خروجی، نتیجه می

  تشخیص شی برجسته از طریق تجزیه ماتریس ساختار یافته ۲- ۲

Peng  با استفاده از تجزیه  کارایک روش ] ۱۰[و همکاران
در  ها آن. اند ها به منظور یافتن نواحی برجسته ابداع نموده ماتریس

. کنند تصویر را به ابرپیکسل تبدیل می SLICابتدا با توجه به روش 
را  Fکنند و ماتریس  ویژگی استخراج می ۵۳سپس از هر ابرپیکسل 

سپس .دهند تشکیل می) هاست د ابرپیکسلتعدا N×۵۳ )Nبا ابعاد 

                                                 
1Ground truth 

ای از میزان برجستگی  به همراه اطالعات اولیهساختار درختی را 
 . کنند نواحی به مساله اضافه می

Peng  رتبه  اطالعاتو همکاران در این مقاله سعی دارند
همسایگی و اطالعات اولیه مربوط به  ، اطالعات مربوط بهماتریس

) ۴(ها از رابطه  آن. نقشه برجستگی را به نوعی با هم ترکیب نمایند
گیرند، در این مقاله، نقشه  بهره می شده موارد بیان برای انجام

ماتریس مرتبه ( Lاز تجزیه ماتریسی به ) F(برجستگی تصویر 
که ) 3تنکماتریس ( Sدهنده پس زمینه تصویر و  که نشان) 2پایین
  .شود باشد، محاسبه می دهنده  شی برجسته می نشان

)۴( . . min
,

Ω Θ ,  

 Ωاست، تابع  L دهنده رتبه ماتریس نشان ψدر این رابطه 
دربردارنده یک ساختار درختی است که در آن اطالعاتی از میزان 

یا تنظیم الپالسی باعث افزایش Θاهمیت هر ناحیه وجود دارد و 
  . .شود زمینه در فضای ویژگی می شکاف بین اشیا برجسته و پس

  مدل پیشنهادی تلفیقی ۳
کنیم،  میدان تصادفی شرطی که ما در روش پیشنهادی استفاده می

پیشنهادی در واقع مدلی  CRF. است ]۹[برگرفته از مقاله 
 Aباشد که در آن  می P(A|F)ی  احتمالی برای محاسبه

Fوها مجموعه برچسب f , f , f , f های برجستگی  ویژگی
. شود تعریف می) ۱(پیشنهاد شده به صورت معادله  CRF. هستند

این  به ]۹[ارایه شده در مقاله تفاوت روش ما با روش پیشنهادی 
ی برجستگی کنتراست محلی، مرکز  ها از سه نشانه است که آن

کنند، در حالی که ما عالوه بر  ای استفاده میزمینه سوگیری و پس
و همکاران  Pengهای برجستگی بیان شده، خروجی مدل  نشانه

)SMD (در . دهیم را به عنوان ویژگی چهارم به مدل مورد نظر می
عمل  ]۹[روش قسمت آموزش، روش پیشنهادی ما دقیقا مانند 

گرفته  برای آموزش در نظر تصویری که ۲۰کند و با توجه به  می
های  ویژگیشده و موجود بودن مبنای درستی تصاویر آموزش و 

ها برای هر نشانه برجستگی را λبرجستگی هر تصویر، مقادیر 
   .کند مشخص می

 در بخش استنتاج است ]۹[مقاله  بادیگر کار ما تفاوت 
،Qiu مقدار شهمکاران وaمشکل .کنند میرابهصورتتصادفیتولید

ابرپیکسل تقسیم  ۲۵۰تا  ۲۰۰اینجاست که یک تصویر تقریبا به 
عدد  ۲۵۰تا  ۲۰۰شامل شرایط اولیه مساله  شود، بنابراین می

تصادفی است که این اعداد تصادفی تاثیر مستقیم در رابطه ارائه 
در ) ۲(در واقع این اعداد در قسمت اول رابطه . شده دارد

شود که صفر بودن  ه از تصویر ضرب میهای به دست آمد ویژگی
های به دست آمده از  این عدد تصادفی باعث نادیده گرفتن ویژگی

 ناحیه هر تصادفی برای شرایط اولیه ایجاد بنابراین. شود تصویر می

                                                 
2Low rank 
3Sparse matrix 
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  ۸۶ یبرجستگ یصدر تشخ ها یژگیادغام و یبرا یشرط یتصادف یدانبر م یمبتن یکردیرو

  
  ها با توجه به معیارهای ارزیابی مقایسه روش پیشنهادی با سایر روش ۱جدول

SS CHS MC PCA RBD  SMD Qiu پیشنهادیروش  و همکاران   

ECSSD  

۰٬۳۴۳۴ ۰٬۲۲۵۶ ۰٬۲۰۲۴۰٬۲۴۷۱ ۰٬۱۷۱۴ ۰٬۱۷۵۴ ۰٬۱۴۵۲  ۰٬۱۴۴۳ MAE

۰٬۱۸۶۸ ۰٬۴۶۶۲۰٬۵۳۰۶ ۰٬۳۹۵۰ ۰٬۵۲۴۹ ۰٬۵۳۲۸ -  ۰٬۵۴۸۸ OR 

۰٬۶۸۷۳۰٬۸۰۶۶ ۰٬۸۱۶۰۰٬۷۹۱۴۰٬۷۸۰۹ ۰٬۷۹۰۴ -  ۰٬۷۶۴۶  AUC

۰٬۲۵۶۹ ۰٬۴۶۱۲ ۰٬۴۵۴۴ ۰٬۳۶۴۳ ۰٬۵۱۲۱ ۰٬۵۲۳۱ -  ۰٬۵۹۸۰  WF 

۰٬۲۳۳۵۰٬۴۳۳۱۰٬۴۴۱۵ ۰٬۳۵۳۸ ۰٬۵۱۲۱ ۰٬۵۲۳۸۰٬۵۸۱۵  ۰٬۶۴۲۱  WFb

HS HCT SEG PCA RBD SMD Qiu روش پیشنهادی و همکاران  

MSRA10K 

۰٬۱۴۹۲ ۰٬۱۴۶۲ ۰٬۱۸۵۳ ۰٬۱۸۵۳ ۰٬۱۱۱۰۰٬۱۰۴۶۰٬۰۸۶۰  ۰٬۰۷۵۲ MAE

۰٬۶۵۶۲ ۰٬۶۷۴۱ ۰٬۵۷۶۳ ۰٬۵۷۶۳ ۰٬۷۱۰۳۰٬۷۴۱۰-  ۰٬۷۱۹۳  OR 

۰٬۸۳۳۱ ۰٬۸۴۵۲ ۰٬۸۳۸۸ ۰٬۸۳۹۲۰٬۸۳۲۷۰٬۸۴۷۱-  ۰٬۷۹۰۹ AUC

۰٬۶۰۴۲ ۰٬۵۸۲۱ ۰٬۴۷۳۰۰٬۴۷۳۰ ۰٬۶۸۰۹۰٬۷۰۴۱-  ۰٬۷۸۶۰  WF 

۰٬۶۱۰۲ ۰٬۶۰۳۳ ۰٬۴۸۲۹ ۰٬۴۸۳۰ ۰٬۷۱۷۷ ۰٬۷۰۵۰۰٬۷۰۹۵  ۰٬۸۱۹۶  WFb

 

  CRFها با استفاده از  بندی ویژگی رتبه ۴
استخراج نقشه برجستگی کنتراست از سه روش پایه ] ۹[در مرجع 

سه روش پایه ]۱۰[در مقاله ای و  زمینه ، مرکز سوگیری و پسمحلی
مورد  3و دانش اولیه زمینه 2، دانش اولیه رنگ1دانش اولیه موقعیت

قشه و همکاران ن Pengاز سوی دیگر  .استفاده قرار گرفته است
) ه پایینماتریس مرتب( Lبرجستگی تصویر را از تجزیه ماتریسی به 

دهنده  که نشان) تنکماتریس( Sدهنده پس زمینه تصویر و  که نشان
این دو ) ۴(شکل  .]۱۰[ کنند باشد، محاسبه می شی برجسته می

  .ماتریس را به صورت بصری و قابل درک نشان داده است

ها باعث ایجاد بار محاسباتی باال  استفاده از همه ویژگی
تواند روند اجرای  ها می شود، ترکیب مناسب از این ویژگی می

به  CRFهمانطور که قبال هم بیان شد، . الگوریتم را سرعت بخشد
دهد که نشان دهنده میزان  هایک وزن نسبت می هر کدام از ویژگی

 CRFتوانیم چارچوب  میبنابراین ما . مناسب بودن آن است
های دو  یعنی ویژگی(ویژگی بیان شده  ۸پیشنهاد شده را برای 

 ضریب( λ، برای تعدادی تصویر آموزش دهیم و مقادیر)مقاله
 λ های که مقادیر سپس ویژگی. هر ویژگی را به دست آوریم) تاثیر

بیشتر را دارند را برای سیستم پیشنهادی استفاده کنیم و سایر 
تصویر  ۲۰۰برای CRFها، λبرای محاسبه . را حذف کنیمها  ویژگی

، شود میمشاهده ) ۳(داده شد، همانطور که در جدول آموزش 
ماتریس پراکنده و بدترین ویژگی  CRFبهترین ویژگی از نظر 

  .است ماتریس مرتبه پایین

های موجود، پنج دسته ویژگی انتخاب شد  با توجه به ویژگی
  دو دسته اول به . آمده است صات آنمشخ) ۴(که در جدول 

                                                 
1Location prior 
2Color prior 
3Background prior 

  
دسته سوم، چهارم و پنجم  واند  صورت دلخواه تشکیل شده

با دقت در  .هستند CRFهای دارای وزن باال در محاسبات  ویژگی
ترین ویژگی ماتریس مرتبه پایین  رسد ضعیف به نظر می )۳(جدول 
چون عدد آن منفی شده است اما با مشاهده ماتریس مرتبه  باشد

توان این برداشت را انجام داد که این ویژگی  می) ۴(پایین در شکل 
دهد اما به صورت برعکس این  به خوبی برجستگی را تشخیص می

  ها به سه ویژگی بنابراین دسته پنجم ویژگی. کار را انجام داده است
  .صاص داده شدبا اندازه عددی بیشتر اخت

  ها ضریب تاثیر ویژگی ۳لجدو
   ویژگی

  ۱٬۲۰۶۲  کنتراست محلی

  ۱٬۳۰۸۰  ای زمینه پس

  ۰٬۹۸۵۰  مرکز سوگیری

  ۱٬۵۴۱۳ دانش اولیه زمینه

  ۰٬۵۴۶۳  دانش اولیه رنگ

  ۱٬۰۸۱۴ دانش اولیه موقعیت

 ۱٬۶۳۰۸-  ماتریس مرتبه پایین

  ۱٬۷۶۷۴  ماتریس پراکنده

  ها موجود ترکیب مختلف ویژگی ۴جدول
  ها ویژگی شماره

 ای، دانش اولیه موقعیت و دانش اولیه زمینه زمینه کنتراست محلی، پس  ۱

  ای، ماتریس مرتبه پایین و ماتریس پراکنده زمینه کنتراست محلی، پس  ۲

  ای ماتریس پراکنده، دانش اولیه زمینه، پس زمینه  ۳

  زمینهماتریس پراکنده، دانش اولیه   ۴

  ، دانش اولیه زمینه)۱-ماتریس مرتبه پایین(ماتریس پراکنده،   ۵
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دانش اولیه 

  موقعیت

خش بیان شد،
زی و بر روی پ

نتایج حاص. ست
همانطور که. ت

به دست λقادیر
تر عمل کرده اس

های ترکیب ویژگی
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  ۸۸ یبرجستگ یصدر تشخ ها یژگیادغام و یبرا یشرط یتصادف یدانبر م یمبتن یکردیرو

تصاویر مشابه انتخاب رسد که چه  تقریبا یکسان است و به نظر می
شوند و چه تصاویر که اصال تشابهی با تصویر ورودی ندارند، 

 gist ،۲۰برای اطمینان بیشتر به جای . کند نتایج تغییر چندانی نمی
تصویر کامال تصادفی انتخاب شدند، باز هم در نتایج تغییری 

بنابراین، تا اینجا با توجه به نتایج به دست آمده، . ایجاد نشد
آن تاثیری را که از آن انتظار  gistتوان نتیجه گرفت که الگوریتم  می

  . نداشته استبیان شده بود را ]۹[در  داشتیم و

توان نظریات متفاوتی را  با توجه به نتایج به دست آمده می
، معیار مناسبی برای پیدا کردن gistمطرح کرد، از جمله اینکه 

رسد این نظر درست نیست،  اما به نظر می. تصاویر مشابه نیست
تصویر  ۲۰بود، نتایج حداقل برای  gistچون اگر مشکل از 
اما نظر دیگری که . شود کرد و بدتر یا بهتر می تصادفی باید تغییر می

ند توا زمانی می gistتوان روی آن صحبت کرد، این است که  می
های انتخاب  ان دهد که ویژگینش در انتقال تجربه کارایی خود را

در واقع آن چیزی که باعث  .های متفاوتی را پوشش دهند شده جنبه
های موجود در  شده نتایج تغییر نکند، این است که برای ویژگی

تصویر انتخاب شده شبیه  ۲۰کند که  روش تلفیقی تفاوتی نمی
بدهیم، یک  CRFصویری را که به ت ۲۰هستند یا نیستند، هر 

. کند از بقیه بهتر عمل می SMDویژگی، به عنوان مثال ویژگی 
تواند خوب عمل کند که با عوض شدن  می gistبنابراین زمانی 

ای تغییر کند که  به گونه λتصاویر نزدیک به تصویر ورودی، مقدار 
  .ویژگی بهتر، یک ویژگی غیر از آنچه قبال به دست آمده باشد

تصویر با  ۲۰مقایسه روش پیشنهادی تلفیقی با استفاده از ۶جدول
 و تصاویر تصادفی Gistاز نظر  کمترین تشابه/بیشترین
    ۱ ۲  ۳  توضیحات

ECSSD 

 ۲۰روش تلفیقی با استفاده از  - ۱
  تصویر با بیشترین مشابهت

 ۲۰روش تلفیقی با استفاده از  - ۲
  تصویر با کمترین مشابهت

  تصادفیتصویر  ۲۰ - ۳

۰٬۱۴۹ ۰٬۱۴۹  ۰٬۱۴۷ MAE

۰٬۵۳۶ ۰٬۵۴۷  ۰٬۵۴۸ OR 

۰٬۷۵۱ ۰٬۷۴۵  ۰٬۷۶۴  AUC 

۰٬۵۹۵ ۰٬۵۹۹  ۰٬۵۹۸  WF 

۰٬۶۳۱ ۰٬۶۳۷ ۰٬۶۴۲  WFb 

برای اینکه مشخص شود آیا نظر بیان شده درست است یا 
که شامل سه )) ۴(جدول (  ۳خیر، به سراغ روش ترکیبی شماره 

. ای است، رفتیم اولیه زمینه و پس زمینه، دانش تنکویژگی ماتریس 
کامال از نظر  )یعنی روش تلفیقی و روش ترکیبی( این دو روش

در )). ۷(جدول (ها با هم متفاوت هستند  ضریب تاثیر ویژگی
است، اکثر مواقع بهتر عمل  SMDروش تلفیقی ویژگی چهارم که 

به  تصویری که ۲۰بنابراین هر . کرده و ضریب آن بیشتر شده است
از بقیه بهتر عمل  SMDبدهیم، ویژگی  CRFعنوان آموزش به 

ها تقریبا نزدیک به  ویژگی) ۳(اما در روش ترکیبی شماره . کند می
هم هستند و با عوض شدن تصاویر آموزش امکان تغییر نیز بیشتر 

مطابق آنچه برای روش پیشنهادی تلفیقی انجام شد، برای . شود می
ز انجام شد و مدل مورد نظر یک بار با روش پیشنهادی ترکیبی نی

تصویر که  ۲۰تصویر نزدیک به تصویر ورودی و یک بار با  ۲۰

نتایج . بیشترین فاصله را از تصویر ورودی دارند، آموزش داده شد
نتایج . کنید مشاهده می) ۸(در جدول را حاصل از این دو اجرا 
تفاوت زیاد شود متفاوت است، البته این  همانطور که پیش بینی می

های  توان نتیجه گرفت که ویژگی از همین تفاوت کم هم می. نیست
اما باز هم آن . تاثیر گذار هستند gistانتخاب شده در کارایی 

و همکاران روی آن مانور  Qiuتاثیری که ما انتظار داشتیم و مقاله 
  . داده بودند، برآورده نشد

اله بررسی های که در این مق به طور خالصه، اغلب ویژگی
اند، تقریبا اثر مشابه دارند، یعنی به طور مثال یک ویژگی برای  شده

کند، یا به عبارتی دارای  همه تصاویر خیلی خوب عمل می
λترتیب (کند  تر عمل می تر است و دیگری برای همه ضعیف بزرگ

های که  انتخاب ویژگی). شود ها حفظ می ضریب تاثیر آن
های مختلف ایجاد نمایند تا  صحنههای متفاوتی برای  حساسیت

تواند موضوع تحقیقات  تقال تجربه را بهتر نشان دهند، میناثر ا
  .بعدی باشد

  ۳ها روش تلفیقی و روش ترکیبی شماره λقایسه م ۷جدول
  

 ۱٬۷۵۰  ۰٬۷۵۳  ۰٬۷۵۳  ۰٬۸۳۲  روش تلفیقی

    ۱٬۰۳۸  ۱٬۰۲۹  ۱٬۰۱۱  ۳روش ترکیبی 

تصویر با  ۲۰با استفاده از ) ۳(مقایسه روش ترکیبی ۸جدول
  کمترین تشابه/بیشترین

    ۱ ۲  توضیحات

ECSSD 

با استفاده از ) ۳(روش ترکیبی  -۱

تصویر با بیشترین مشابهت ۲۰  

با استفاده از )۳(روش ترکیبی  -۲

  تصویر با کمترین مشابهت ۲۰

۰٬۱۴۹ ۰٬۱۳۴MAE

۰٬۵۳۷ ۰٬۵۵۹OR 

۰٬۷۶۰ ۰٬۷۶۳ AUC

۰٬۶۱۹ ۰٬۶۴۳ WF 

۰٬۶۲۷۰٬۶۴۵ WFb

  گیری نتیجه ۶
در یافتن نواحی  و همکاران Qiu روش پیشنهادیدر این مقاله 

در این . بهبود داده شد SMDبرجسته با استفاده از مدل پیشنهادی 
را به عنوان ویژگی چهارم به چارچوب  Peng، خروجی مقاله راستا

 بر اضافهعالوه البته . و همکاران اضافه کردیم Qiuپیشنهادی 
، تغییراتی در نحوه محاسبه مبنای SMDکردن ویژگی جدید 

درستی ایجاد شد، که به طور مفصل نحوه محاسبه و دلیل این کار 
های متنوع در استخراج نواحی  با توجه به ابداع ویژگی. بیان شد

را به عنوان معیاری برای انتخاب ویژگی به  CRFبرجسته، روش 
معموال از دیدگاه انتخاب . ی به دست آمدکار بردیم که نتایج مفید

تواند از  شود که این موضوع می نگریسته نمی CRFویژگی به روش 
به عنوان  gistاثر الگوریتم در ادامه . های این مقاله باشد نوآوری

عاملی برای انتقال تجربه استخراج نواحی برجسته از تصاویر 
  . فتپردازش شده به تصویر هدف مورد بررسی قرار گر
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دوره کارشناسی خود را در  محمد شوریابی
افزار در دانشگاه  نرم -رشته مهندسی کامپیوتر

با پذیرش از طریق سهمیه . حیدریه گذراند تربت
استعداد درخشان وارد مقطع کارشناسی ارشد 

در رشته  ۱۳۹۷سال شد و در دانشگاه سمنان 
آموخته  مصنوعی دانش هوش - مهندسی کامپیوتر

ماشین،  زمینه تحقیقاتی ایشان یادگیری. گردید
عصبی  های کهشب تصویر، الگو، پردازش شناسایی

 .و منطق فازی است
 

 
استادیار گروه اسالم  محمدجواد فدائی

ایشان . استمهندسی کامپیوتر دانشگاه سمنان 
دوره کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی 

هوش مصنوعی را در دانشگاه علم و - کامپیوتر
های مورد  زمینه. صنعت ایران گذرانده است

شناسایی تصویر و ویدئو،  عالقه ایشان پردازش
 .الگو و متن کاوی است

 
 
 
 
 
 
 
 

 


