ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازشﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره اول ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۰

روﯾﮑﺮدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮای ادﻏﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ
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ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻧﺴﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻـﺤﻨﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ،ﯾﮑـﯽ از ﻣـﻮارد ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷـﯿﻦ و ﭘـﺮدازش
ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ،ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﺎرا و ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده
از ﻣﯿﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺮﻃﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻠﻔﯿﻖ روشﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾـﻪ و روشﻫـﺎی ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑـﻪ
ﻋﻨــﻮان ورودی ﻣﯿــﺪان ﺗﺼــﺎدﻓﯽ ﺷــﺮﻃﯽ از ﻧﻮآوریﻫــﺎی اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣــﯽرود .ارزﯾــﺎﺑﯽ روش ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی روی دو ﭘﺎﯾﮕــﺎه داده
 ECSSDو  MSRA-10kﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ روش ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی اﺳـﺖ .از ﻣﻨﻈـﺮ دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ
وزنﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺮﻃﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ارزﯾـﺎﺑﯽ روشﻫـﺎی ﻧﻘﺸـﻪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷـﺮﻃﯽ ﺗﻌـﺪاد  ۲۰ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﯿﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐـﺎر ﻣﯽروﻧـﺪ .ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺟـﺎﻣﻊ روشﻫـﺎی اﻧﺘﺨـﺎب
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻣﯽﺗﻮان از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ،ﻣﯿﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺮﻃﯽ ،اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ و ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،
ﻫــﺮ روزه ﻏــﺮق در ﺣﺠــﻢ زﯾــﺎدی از دادهﻫــﺎی رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘــﺎل
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد زﻣﺎن ،اﻧﺘﺨـﺎب ﭘﯿﺎمﻫـﺎی ﻣﻔﯿـﺪﺗﺮ از ﺑـﯿﻦ
ﺗﻤــﺎم دادهﻫــﺎی ﻣﻮﺟــﻮد ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﭘــﺮدازش ﺑﯿﺸــﺘﺮ ،اﻣــﺮی ﺿــﺮوری
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑـﺎ اﻫﻤﯿـﺖ ﺗﺼـﻮﯾﺮ
)ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ( ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
وﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺼﺮی ﻣﻬﻢ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد.
در ﻣﺮاﺟﻊ] [۲ﺗﺎ ][۴ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۸درﯾﺎﻓـﺖ ،دوﻣـﯿﻦ ﺑـﺎزﻧﮕﺮی در ﻣﺮدادﻣـﺎه ۹۹

اﻧﺠﺎم و در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
۱

داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن

راﯾﺎﻧﺎﻣﻪ m.shouryabi@semnan.ac.ir :

 ۲داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن ،ﺳﻤﻨﺎن

راﯾﺎﻧﺎﻣﻪ fadaei@semnan.ac.ir :

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺪاﺋﯽ اﺳﻼم

ﻣﺤﻠــﯽ در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﻣﯽﺷــﻮد و ﻣﻌﻤــﻮﻻً از ﺗﻀــﺎدﻫﺎی ﺑــﯿﻦ اﺷــﯿﺎ و
ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺸﺎن ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻔﺎوت رﻧﮓ ،ﺑﺎﻓـﺖ ،ﺷـﮑﻞ و ﻏﯿـﺮه ،ﺑـﻪ
وﺟــﻮد ﻣﯽآﯾــﺪ .اﯾــﻦ ﻣﮑــﺎﻧﯿﺰم ،ﺑــﻪ ﻃــﻮر ذاﺗــﯽ ﻣﺤــﺮک اﺻــﻠﯽ ﺳﯿﺴــﺘﻢ
ﺑﯿﻨــﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺳــﻨﺠﺪ و ﻋﻤــﺪﺗ ًﺎ در ﻣﺮﺣﻠــﻪ اوﻟﯿــﻪ ﻣﻮاﺟﻬــﻪ دﯾــﺪاری ﺑــﺎ
ﺗﺼــﻮﯾﺮ ورودی ،ﺗﻮﺟــﻪ اﻧﺴــﺎن را ﺟــﺬب ﻣﯽﮐﻨــﺪ ] .[۳ﻓﺮآﯾﻨــﺪﻫﺎی
ﺑﺼﺮﯾﺴﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺗﺼــﻮﯾﺮ را ﺗﺸــﺨﯿﺺ دﻫﻨــﺪ و ﺗﻨﻬــﺎ ﺑــﺮ روی »ﺟﺴــﻢ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ«ای ﮐــﻪ
ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎﺑﻨﺪ ].[۵
ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﯾﺎدی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ آن اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ در ﭘﯿﺶ از ﺳﺎلﻫﺎی  ،۲۰۱۰در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
از ﺟﻤﻠﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .از ﺳﺎل  ،۲۰۱۰ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ،ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮاف

۸۲

روﯾﮑﺮدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮای ادﻏﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ

ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﻗﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ را ﺑﻬﺒﻮد

ﻣﺮز ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ در ﺷﮑﻞ ).((۱

ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﺮوع ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺳﺎل

آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎی CRFﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﺪلﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯽ

 ۱۹۸۰در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﯾﻢ،

اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮔﺮاف ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ -۸ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪای ﺷﮑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ

روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ رواج ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ Yangو ﻫﻤﮑﺎران ] [۶ﺑﺮای ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﺼﺮی از

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮاف ﺳﻄﺢ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ آنﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪل را ﺳﺎده

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺮﻃﯽ ) (CRFو دﯾﮑﺸﻨﺮی

ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ،ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﺼﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ Mai.و ﻫﻤﮑﺎران ]،[۷ﺑﺮای ﺗﺠﻤﯿﻊ

ﻣﺮزی ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی در ﻣﺪل

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺪل  CRFرا آﻣﻮزش

ﮔﺮاف ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻠﮑﻪ از
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد Tong .و
ﻫﻤﮑﺎران ] ،[۸از ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ) (SVMو ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً از
آنﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺪان
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اراﯾﻪ ﺷﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۱ﺑﻪ
ﺗﻔﺼﯿﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ،در ﺑﺨﺶ ) (۲ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﺑﺨﺶ ) (۳روش
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی آن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ) (۴ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺮﻃﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﯾﮏ روش اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺛﺮ را
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺨﺶ ) (۵روش  gistﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ )(۶
آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ۱ﻣﺪل ﮔﺮاف ﺑﺎ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮهﻫﺎ )ﺧﻄﻮط ﺑﻨﻔﺶ و

ﻓﯿﺮوزهای ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اول و دوم را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﻂ
ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺮهﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
][۱۱

اﺳﺎس ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
¾ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﯾﮏ ﮔﺮاف ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴـﻞ
ﺑﺮای ﻣﯿﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺮﻃﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
¾ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ،ﺗﻌﺪادی ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﮐـﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ
ﺗﺼـــﻮﯾﺮ ورودی ﻣﯽﺑﺎﺷـــﺪ ،ﺗﻮﺳـــﻂ اﻟﮕـــﻮرﯾﺘﻢ  gistاﻧﺘﺨـــﺎب
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﯿﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷـﺮﻃﯽ ﺧـﺎص ،ﺑـﺮای
اﯾــﻦ ﺗﺼــﺎوﯾﺮ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺗﺼــﻮﯾﺮ ورودی ﻧﺰدﯾــﮏ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،آﻣــﻮزش
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﻣﯿﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ  Qiuو ﻫﻤﮑﺎران ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در

 ۲ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

واﻗﻊ ﻣﺪﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ) P(A|Fﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در آن

ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در واﻗﻊ از ﺗﻠﻔﯿـﻖ دو روش اراﯾـﻪ
ﺷــﺪه در ﻣﻘــﺎﻻت ] [۹و ] [۱۰اﺳــﺖ ﮐــﻪ در اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﺑــﻪ ﺗﻮﺿــﯿﺢ
آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ

 Qiuو ﻫﻤﮑﺎران ] [۹ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺎده و ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ را ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺮﻃﯽ
و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ )ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﺤﻠ ﯽ ، 1ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻮﮔﯿﺮ ی 2و
ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪای ( 3ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی،ﯾﮏ ﮔﺮاف ﺳﻄﺢ

ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﮔﺮهﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اول دارﻧﺪ )ﺧﻄﻮط
ﻓﯿﺮوزهای در ﺷﮑﻞ ) ،((۱ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻫﻤﻪ ﮔﺮهﻫﺎ در
1

Local contrast
Center bias
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2

1
exp
z

E A|F

P A|F

ﮐﻪ در آن  Zﺛﺎﺑﺖ ﻧﺮﻣﺎلﺳﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﺑﻊ اﻓﺮاز و ) E(A|Fﺗﺎﺑﻊ
اﻧﺮژی اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ را در ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ
اﻧﺮژی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) (۲ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در ﮔﺮاف اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﮔﺮه
)اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ( ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺗﺼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﮔﺮهﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ )ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اول(،

f ,f ,f

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ آنﻫﺎ CRF،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) (۱ﺗﻌﺮﯾﻒ
)(۱

 ۱-۲روﯾﮑﺮد CRFﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ

و

 Fوﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ

E A|F

λ V a ,f
)(۲

S

N a ,a ,F
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S

ﮐﻪ در آن  Vو Nﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
)ﺗﻌﺎﻣﻞ( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ در

۸۳

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮرﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺪاﯾﯽاﺳﻼم

ﻧﺎﺣﯿﻪ ،xﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ(  Fو

ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺧﺘﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪای از ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ

ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺮﭼﺴﺐ  Aﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی

ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ را روی ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ )ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن(

 Pengو ﻫﻤﮑﺎران در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت رﺗﺒﻪ

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ Qiu .و ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

 fﻣﻘﺪار وﯾﮋﮔﯽ

ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آنﻫﺎ از راﺑﻄﻪ )(۴

f a

 V a , fﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در آن

ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ  iدر اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ xاﺳﺖ و aﻣﻘﺪاری ﺑﺎﯾﻨﺮی دارد ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖ

ﯾﮏ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ  xﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮔﺮه )ﻧﺎﺣﯿﻪ  (xواﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ  xو ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ آن  xرا در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ  Qiuو ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ )(۳
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
)(۳

F
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 Qiuو ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ آﻣﻮزش  ،CRFﺗﻌﺪاد ۲۰
ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی
دارﻧﺪ ،از ﮐﻞ دﯾﺘﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  gistﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﻣﻮزش را ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮﯾﺘﻢ SLIC

ﻧﺎﺣﯿﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻧﺎﺣﯿﻪﺑﻨﺪی ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  ،SLICﺳﻪ
وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻮﮔﯿﺮی و ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪای را
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﻣﻮزش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ
 CRFرا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ۲۰ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻣﺒﻨﺎی درﺳﺘﯽ 1و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ،آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  CRFآﻣﻮزش ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ) ﻫﺎ( ﺑﺮای ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻨﺘﺎج ،اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی را ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
 SLICﻧﺎﺣﯿﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻧﺎﺣﯿﻪﺑﻨﺪی ﺗﺼﻮﯾﺮ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزش ﻣﻘﺪار aﻫﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻫﺪف ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮔﺮدد Qiu .و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ ﻣﻘﺪار  aرا ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ  CRFﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ
آﻣﻮزش و ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﺮوﺟﯽ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ) (Fاز ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ) Lﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ( ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ) Sﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﻨﮏ ( ﮐﻪ
3

2

ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺷﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
)(۴

. .

Θ ,

min

Ω

,

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  ψﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه رﺗﺒﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  Lاﺳﺖ ،ﺗﺎﺑﻊ Ω

درﺑﺮدارﻧﺪه ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻣﯿﺰان
اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ وﺟﻮد دارد و Θﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻻﭘﻼﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ اﺷﯿﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ در ﻓﻀﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد..

 ۳ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
ﻣﯿﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۹اﺳﺖ CRF .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در واﻗﻊ ﻣﺪﻟﯽ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ) P(A|Fﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ و

f ,f ,f ,f

A

 Fوﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ CRF .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) (۱ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻔﺎوت روش ﻣﺎ ﺑﺎ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اراﯾﻪ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۹ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ از ﺳﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ
ﺳﻮﮔﯿﺮی و ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺪل  Pengو ﻫﻤﮑﺎران
) (SMDرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .در
ﻗﺴﻤﺖ آﻣﻮزش ،روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ] [۹ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ۲۰ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻣﺒﻨﺎی درﺳﺘﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﻣﻮزش و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ λﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻔﺎوت دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۹در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﺳﺖ
 Qiu،و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻣﻘﺪار aراﺑﻬﺼﻮرﺗﺘﺼﺎدﻓﯿﺘﻮﻟﯿﺪﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.ﻣﺸﮑﻞ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ  ۲۰۰ﺗﺎ  ۲۵۰اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۲۰۰ﺗﺎ  ۲۵۰ﻋﺪد

 ۲-۲ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ
 Pengو ﻫﻤﮑﺎران ] [۱۰ﯾﮏ روش ﮐﺎرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺑﺪاع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ در
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش  SLICﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞ  ۵۳وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  Fرا
ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  N) ۵۳×Nﺗﻌﺪاد اﺑﺮﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎﺳﺖ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.ﺳﭙﺲ

ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در راﺑﻄﻪ اراﺋﻪ
ﺷﺪه دارد .در واﻗﻊ اﯾﻦ اﻋﺪاد در ﻗﺴﻤﺖ اول راﺑﻄﻪ ) (۲در
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻮدن
اﯾﻦ ﻋﺪد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ
2

Ground truth

1

Low rank
Sparse matrix

3

۸۴

روﯾﮑﺮدی ﻣﺒﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮای اددﻏﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﺗﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ

ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﮕ
ﺷﮑﻞ ۲ﭼﺎرﭼﻮﻮب ﻣﺪل

از ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻣﯽﺗﻮااﻧﺪ ﻣﺪل را ﮔﻤﻤﺮاه ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ

ﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺨﺶ ﺑﺮای
ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺨﺶ
ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻣﺮﺟﻊ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐ
ﻖ

ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ CRFﺑﺑﻪ ﻫﺮ
ﯾﺘﻢ دارﯾﻢ ،اﯾﻦ اﺳ
ﺴﻤﺖ از اﻟﮕﻮر ﻢ
ﻗﺴ

روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﻣﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﯿﻦ ﺧﻄﺎی ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ )،(MAE

ﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪﺪ ،ﻣﺎ
ﺟﻮد وزﻧﯽ را اﺧ
ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺟ
ﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯽ ی
ﮏ

 (AUC) ROCوF-
R
 ،(ORﺳﻄﺢ زﯾﯾﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ )R
ﺖ

ﺸﺘﺮی دارد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮاﯾﻂ ااوﻟﯿﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ وررودی
وﯾﮋﮋﮔﯽ ﮐﻪ وزن ﺑﯿﺸ
وزنﻫﺎی
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻗﺴﻤﻤﺖ اﺳﺘﻨﺘﺎج ،ﺑﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ن
ﺟﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای
ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻗﻗﺴﻤﺖ آﻣﻮزش ،،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﺟ
ﻣﺤ
ﺼﻮﯾﺮ ورودی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪارر ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ ﮐ
ﺗﺼ
ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﺒﻪ آن
ﺷﻮد)ﺷﮑﻞ .(۲
ﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷ
ﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺮﺟﺴﺘﮕ
ذﮐ

1

2

3

ﻌﯿﺎر  Fﺑﺎ  βﺑﺮاﺑﺑﺮ
ﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻌﯿ
 meaasureاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻣﯽﮐﻨﯿﻢ WF .ﻧﺸ
 WFbﻣﻘﺪار  βﺑﺮاﺑﺮ  ۰٬۳اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ددر
W
ﺑﺎ ۱ﺳﺖ
اﺳﺖ و در
ﺟﺪول) (۱ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاررد
ل
ﯽ
ﮐﺎراﯾﯽ
ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﺎﮐﯽ از
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫ
ﺖ
ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺷﺮح ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روش ﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻧﺴﺒﺖ ﻪ
ﺐ
ﮐﺎرﮐﺮﺮد ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در ] [۵و ] [۹آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﻧﺘﺎﯾﺞ
روش ﺑﺎ
ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻠﻠﻔﯿﻘﯽ )اﻟﮕﻮرﯾﺘﺘﻢ  (۱ﮐﻪ از ﺗﺮﺮﮐﯿﺐ ﯾﮏ ش
ﺳﺖ،
ﻧﺎﻇﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳ
ﺮ
ﺲ ﺑﺪون
روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﻇﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ش
ﻧﺎﻇ
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﺑﺮ روی
ه
MATLA
ﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار AB R2017a
ﺗﻮﺳ
ﻣﺪلﻫﺎی
 ECSSDارزﯾﺎﺎﺑﯽ و ﺑﺎ ل
 MSRS-1و D
ﮕﺎه داده 10K
ﭘﺎﯾﮕ
RBD
D ،[۱۰] SM
ﻞ ﻣﺪلﻫﺎی MD
ﮕﯽ اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ
ﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕ
ﺗﺸ

ﮕﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﺟﺮﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮﺮای ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ررا
ﺟﺪول ) (۲ﻣﯿﺎﻧﮕ
ﺟ
In
20.0و )ntel(R
00GB (RAM
ﺸﺨﺼﺎت )M
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺸ
در ﺳ

 Xeon((R) CPU E55640 @ 2.67GHzﻧﺸﺎن ﻣﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﺖ
ﻋﻠﺖ
ﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﮐﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۹ﻣﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺎﺑﺎ آن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﯾﺮ
در دﺳ
ﻧﺒﻮد.

COV ،[۱۶] MC
C،[۱۵] CHS ،[۱۴] SR ،[۱۳
]۱ ] PCA ،[۱۲

ﻘﺎﯾﺴﻪ
 [۱۹] SEG ،[۱۸] SS ،[۱۷و  [۲۰] HCTﻣﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ .ﻣﻘﺎ
]۷
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺼﺮی ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺖ
ﺑﺼ
ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﺎﻫﺪه
ﺳﺖ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐ
در ﺷﮑﻞ ) (۳ﻧﺸﺎﺎن داده ﺷﺪه اﺳ
ﺻﻞ از ﻣﺪل ﭘﯿﺸ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺣﺎﺻ
ﻣﯽﮐ
ﯽ
ﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﺑﻪ ﻣﻣﺒﻨﺎی
ﮏﺗﺮاﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارززﯾﺎﺑﯽ
ﺳﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺰدﯾﮏ
درﺳ
دﻗﯿﯿﻖﺗﺮ روش ﭘﯿﺸﻨﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽروﯾﻢ.
ﺴﺘﮕﯽ
ﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اررزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﯽ ﻧﻘﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴ
روشﻫﺎی ﻣﺨ
ﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻧﻘﺸﻪ
ﺸﻨﻬﺎدﺷﺪهاﻧﺪ.اﺳ
ﭘﯿﺸ

ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ .
ﯽ
1

Mean Absolute Error
M
O
Overlap
Ratio
3
A Under Currve
Area
2

۸۵

ﺳﻼم
ﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺪاﯾﯽاﺳ
ﺤﻤﺪ ﺷﻮرﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺤ
ﻣﺤ

SR

SS

COV

MC

CHS

PCA

RBD
D

SMD

روش

ﻣﺒﻨﻨﺎی

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺳﺘﯽ
درﺳ

ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪﺪلﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ل
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺼﺮی ﻧﻘﺸﻪ ی
ﻪ
ﺷﮑﻞ۳

ورودی

ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻠﻠﻔﯿﻘﯽ
ﮕﻮرﯾﺘﻢ  :۱ل
اﻟﮕ
ی )=ﺗﺴﺖ(
 (۱ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی
 (۲ﯾﺎﻓﺘﻦ  ۲۰ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ وروودی )=ﺗﺼﺎوﯾﺮ آآﻣﻮزش(  %ﺗﻮﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ gist
ﮕﻮرﯾﺘﻢ SLIC
ورودی %ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮ
ی
 (۳ﺑﺨﺶﺑﻨﺪﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺼﺎوﯾﯾﺮ
ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻨﮓ و ﻫﻤﮑﺎران( از ﻫ
ﯽ
اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ) locaal contrast, baackgroundness, center-biaasو
ج
(۴
آﻣﻮزش و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺴﺖ
 (۵آﻣﻮزش  CRFﺑﺎ ﺗﺼﺎووﯾﺮ آﻣﻮزش
 (۶آزﻣﺎﯾﺶ  CRFآﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺴﺖ

۸۶

روﯾﮑﺮدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮای ادﻏﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ

ﺟﺪول ۱ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ
SS

CHS

MC

PCA

RBD

SMD

 Qiuو ﻫﻤﮑﺎران

روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

۰٬۳۴۳۴

۰٬۲۲۵۶

۰٬۲۰۲۴

۰٬۲۴۷۱

۰٬۱۷۱۴

۰٬۱۷۵۴

۰٬۱۴۵۲

۰٬۱۴۴۳

MAE

۰٬۱۸۶۸

۰٬۴۶۶۲

۰٬۵۳۰۶

۰٬۳۹۵۰

۰٬۵۲۴۹

۰٬۵۳۲۸

-

۰٬۵۴۸۸

OR

۰٬۶۸۷۳

۰٬۸۰۶۶

۰٬۸۱۶۰

۰٬۷۹۱۴

۰٬۷۸۰۹

۰٬۷۹۰۴

-

۰٬۷۶۴۶

AUC

۰٬۲۵۶۹

۰٬۴۶۱۲

۰٬۴۵۴۴

۰٬۳۶۴۳

۰٬۵۱۲۱

۰٬۵۲۳۱

-

۰٬۵۹۸۰

WF

۰٬۲۳۳۵

۰٬۴۳۳۱

۰٬۴۴۱۵

۰٬۳۵۳۸

۰٬۵۱۲۱

۰٬۵۲۳۸

۰٬۵۸۱۵

۰٬۶۴۲۱

WFb

HS

HCT

SEG

PCA

RBD

SMD

 Qiuو ﻫﻤﮑﺎران

روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

۰٬۱۴۹۲

۰٬۱۴۶۲

۰٬۱۸۵۳

۰٬۱۸۵۳

۰٬۱۱۱۰

۰٬۱۰۴۶

۰٬۰۸۶۰

۰٬۰۷۵۲

MAE

۰٬۶۵۶۲

۰٬۶۷۴۱

۰٬۵۷۶۳

۰٬۵۷۶۳

۰٬۷۱۰۳

۰٬۷۴۱۰

-

۰٬۷۱۹۳

OR

۰٬۸۳۳۱

۰٬۸۴۵۲

۰٬۸۳۸۸

۰٬۸۳۹۲

۰٬۸۳۲۷

۰٬۸۴۷۱

-

۰٬۷۹۰۹

AUC

۰٬۶۰۴۲

۰٬۵۸۲۱

۰٬۴۷۳۰

۰٬۴۷۳۰

۰٬۶۸۰۹

۰٬۷۰۴۱

-

۰٬۷۸۶۰

WF

۰٬۶۱۰۲

۰٬۶۰۳۳

۰٬۴۸۲۹

۰٬۴۸۳۰

۰٬۷۱۷۷

۰٬۷۰۵۰

۰٬۷۰۹۵

۰٬۸۱۹۶

WFb

ECSSD

MSRA10K

ﺻﻮرت دﻟﺨﻮاه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ،ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ

 ۴رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از CRF
در ﻣﺮﺟﻊ ] [۹از ﺳﻪ روش ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ
ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻮﮔﯿﺮی و ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪای و در ﻣﻘﺎﻟﻪ ][۱۰ﺳﻪ روش ﭘﺎﯾﻪ
داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،1داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ 2و داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ زﻣﯿﻨﻪ 3ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  Pengو ﻫﻤﮑﺎران ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ را از ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﺑﻪ )Lﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ(
ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ و )Sﻣﺎﺗﺮﯾﺴﺘﻨﮏ( ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
ﺷﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ] .[۱۰ﺷﮑﻞ ) (۴اﯾﻦ دو

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دارای وزن ﺑﺎﻻ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  CRFﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ دﻗﺖ در
ﺟﺪول ) (۳ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻋﺪد آن ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺷﮑﻞ ) (۴ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ
ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻋﺪدی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ.
ﺟﺪول ۳ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ

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

وﯾﮋﮔﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻ

ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﺤﻠﯽ

۱٬۲۰۶۲

ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪای

۱٬۳۰۸۰

ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻮﮔﯿﺮی

۰٬۹۸۵۰

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﺎرﭼﻮب CRF

داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ زﻣﯿﻨﻪ

۱٬۵۴۱۳

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه را ﺑﺮای  ۸وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه )ﯾﻌﻨﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دو

داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ

۰٬۵۴۶۳

ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ) λﺿﺮﯾﺐ

داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

۱٬۰۸۱۴

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ

-۱٬۶۳۰۸

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮاﮐﻨﺪه

۱٬۷۶۷۴

ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ اﺟﺮای
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ CRF ،ﺑﻪ
ﻫﺮ ﮐﺪام از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﮏ وزن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان

ﺗﺎﺛﯿﺮ( ﻫﺮ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ .ﺳﭙﺲ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ λ

ﺑﯿﺸﺘﺮ را دارﻧﺪ را ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺎﯾﺮ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ λﻫﺎ CRF،ﺑﺮای ۲۰۰ﺗﺼﻮﯾﺮ
آﻣﻮزش داده ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ) (۳ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ از ﻧﻈﺮ  CRFﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ وﯾﮋﮔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ﮐﻪ در ﺟﺪول ) (۴ﻣﺸﺨﺼﺎت آن آﻣﺪه اﺳﺖ .دو دﺳﺘﻪ اول ﺑﻪ

1

Location prior
Color prior
3
Background prior
2

ﺟﺪول ۴ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد
ﺷﻤﺎره

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ

۱

ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﺤﻠﯽ ،ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪای ،داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ زﻣﯿﻨﻪ

۲

ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﺤﻠﯽ ،ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪای ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮاﮐﻨﺪه

۳

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ زﻣﯿﻨﻪ ،ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪای

۴

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ زﻣﯿﻨﻪ

۵

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

۸۷

ﺳﻼم
ﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺪاﯾﯽاﺳ
ﺤﻤﺪ ﺷﻮرﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺤ
ﻣﺤ

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ

داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ

داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ

داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ

ﻣﺮﮐﺰ

ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻦ

ﺗﻨﮏ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

رﻧﮓ

زﻣﯿﻨﻪ

ﺳﻮﮔﯿﺮی

ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪای
ﺲ

ﮐﻨﺘﺮﺮاﺳﺖ
ﺤﻠﯽ
ﻣﺤ

وروددی

ﯾﮋﮔﯽﻫﺎ
ﺷﮑﻞ۴ﻣﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺼﺮی وﯾﮋ

ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﯾﺞ

 ۵ﺑﺮﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮرﯾﯾﺘﻢ  gistدر روش ﭘﯿﺸﻨﻬﻬﺎدی

ﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار
،
ﺨﺶ ﺑﯿﺎن
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨ
ﺗﻤﺎﺎﻣﯽ ﻣﻮاردی ﮐ

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﭘﺮ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﺳﻠﻮل ﺑﺼﺮی ﺷ
ﺷﺒﮑﯿﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻋ
ﻪ

ECS
 MATﭘﯿﺎده ﺳﺎززی و ﺑﺮ روی ﭘﭘﺎﯾﮕﺎه دادهSSD
TLAB R2017a

ﺗﺮﮐﯿﺐ در
ﺐ
ﺻﻞ از ﻫﺮ
ﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻ
 MSRS-10Kارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳ
وK
ﺷﻮد،
ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷ
ﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻪ
ﺟﺪﺪول ) (۵ﮔﺰاررش ﺷﺪه اﺳﺖ
CR
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ RF
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻘﺎدﯾﺮ  λﺑﻪ ﺖ
ﮐﯿﺐ ﺷﻤﺎره  ۵ﮐ
ﺗﺮﮐ

ﺳﺖ.
ﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ،از ﺑﻘﻘﯿﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ ﺑﻬﺘﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳ
ﭘﯿﺸ

ی
۰٬۱۴۴
۴
۰٬۵۴۸
۸
۰٬۷۶۴
۴
۰٬۵۹۸
۸
۰٬۶۴۲
۲
۰٬۰۷۵
۵
۰٬۷۱۹
۹
۰٬۷۹۰
۰
۰٬۷۸۶
۶
۰٬۸۱۹
۹

ﮐﻪ ﯾﮏ دﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت در ﻣﻮﻮرد ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻮررد
اﻧﺴﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﻪ
ﻦ
ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﮐﻠﯽ را در
ﯿﻠﻪای ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐ
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﯿﻠ
ﭘﺲ از آن
ﻂ
ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ن
ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ اول اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺲ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دررﻧﮕﯽ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﺎﺣﯿﻪ ﺟﺬاب را ﺑﺮآورد ﮐﻨﺪ .ددر
ﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﯾﻊ
ﺗﻮزﯾﻊ
ﺼﺮی اﻧﺴﺎن ﺎ
ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﻮﯾﺮ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺼ

ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﺪول۵ﻧﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺗﺮﮐﯿﺐ وﯾﮋﮔﯽ ی
رووﺷﺘﻠﻔﯿﻘ

ﻃﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺑﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻮﻧﺪ :ﻣﺨﺮوﻃﯽ و ﻣﯿﻠﻪای .ﺳﻠﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃ

ی
ﻣﻮاردی
ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
رﻧﮓ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻓﻓﺖ را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐ
ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺎن ﺷﺪ Qiu ،و ﻫﻤﮑﺎران ] [۹ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐ

۵

۴

۳

۲

۱

۰٬۱۳

۰٬۱۳

۰٬۱۳

۰٬۱۴

۰٬۱۶

MA

۴

۲

۴

۳

۲

E

۰٬۵۵

۰٬۵۵

۰٬۵۵

۰٬۵۲

۰٬۵۱

۸

۷

۹

۷

۰

۰٬۷۶

۰٬۷۵

۰٬۷۶

۰٬۷۴

۰٬۷۴

AU

۲

۹

۳

۴

۱

C

۰٬۶۴

۰٬۶۴

۰٬۶۴

۰٬۶۰

۰٬۵۹

۲

۵

۳

۹

۰

۰٬۶۴

۰٬۶۵

۰٬۶۴

۰٬۶۲

۰٬۵۸

۳

۲

۵

۱

۰

OR

روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮﻮد
ﮔﻮﻧﻪای در ش
اوﻟﯿﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ررا ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮ
ﯽ
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ
ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮏ ﺳﺮﺮی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا را ﻪ
وارد ﮐ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻮ دارﻧﺪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﻔﺎده از وﯾﮋﮔﯽ  gistﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺪ
ﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮس و ﻮ
ﺑﺎ ﺗﺼﻮ
ECS
SSD

ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ی
ﺑﺮای
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،ووﯾﮋﮔﯽ  gistﺑﻪ ﻋ
ﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از giist
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﻣﻌﺮﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺮ
ﯽ

ﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ررا
ﮐﻨﯿﻢ .روش ﭘﯿﺸ
را در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﻬﺎدی ﻣﺸﺨﺺ ﮐ

WF

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﺘﻢ
ﻪ
از ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﯾﮏ ﺑﺎﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ز

WFb

 gistو ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮﺮی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ  gistﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﺑﻪ

۰٬۰۷

۰٬۰۸

۰٬۰۸

۰٬۰۸

۰٬۰۹

MA

واﻗﻊ در ﻫﺮ دو اﺟﺮﺮا
را ﺑﺎ ﺗﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ددارﻧﺪ ،آﻣﻮزش ﻣﻣﯽدﻫﯿﻢ .در ﻗﻊ

۶

۱

۰

۰

۲

E

۰٬۷۱

۰٬۶۹

۰٬۷۰

۰٬۶۸

۰٬۶۷

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻦ
اﯾﻦ
ه
ﺗﻌﺪاد  ۲۰ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺮای آﻣﻮزش CRF

۰

۵

۰

۳

۱

OR

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ را دارﻧﻧﺪ
ﻦ
اﺟﺮای اول  ۲۰ﺗﺼﻮﯾﯾﺮی ﮐﻪ
ی
ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در
ت

۰٬۸۰

۰٬۸۰

۰٬۸۰

۰٬۷۸

۰٬۸۰

AU

MSR
RA10

۳

۰

۱

۹

۴

C

K

۰٬۷۸

۰٬۷۶

۰٬۷۷

۰٬۷۷

۰٬۷۳

۳

۸

۳

۸

۹

۰٬۷۹

۰٬۷۷

۰٬۷۸

۰٬۷۹

۰٬۷۱

۴

۴

۲

۹

۱

WF
WFb

ﮐﻪ
در اﺟﺮای دوم  ۲۰ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐ
)اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ اﻟﮕﻮرﯾﯾﺘﻢ  (gistو ر
ﻫﺮ دو اﺟﺮا ﻼ
ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻫ
ﮐﻤﺘﺮﯾﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ را دارﻧﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﯽ
اﺳﺖ.
ﺳﺖ ECSSDاﻧﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺖ
ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ ااﺟﺮا روی دﯾﺘﺎﺳ
ن
ر
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻧﺘﺎﯾﺞ ددو اﺟﺮا ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﻣﺎ
ﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ) (۶ﻣﺸﺎﻫﺪﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺘﺎﺎﯾﺞ ﻫﺮ دو اﺟﺮﺮا
ﻫﻤﺎﻧﻄ

۸۸

روﯾﮑﺮدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮای ادﻏﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را از ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی دارﻧﺪ ،آﻣﻮزش داده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺗﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ﻧﺪارﻧﺪ،

ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ دو اﺟﺮا را در ﺟﺪول ) (۸ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ۲۰ ،gist

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎد

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮی

ﻧﯿﺴﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻢ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی

اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه،

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﮐﺎراﯾﯽ  gistﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ آن

ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  gistآن ﺗﺎﺛﯿﺮی را ﮐﻪ از آن اﻧﺘﻈﺎر

ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﻘﺎﻟﻪ  Qiuو ﻫﻤﮑﺎران روی آن ﻣﺎﻧﻮر

داﺷﺘﯿﻢ و در ][۹ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،اﻏﻠﺐ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ

ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ،gistﻣﻌﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن

ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﺛﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ،

ﻫﻤﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دارای

ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ از  gistﺑﻮد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای  ۲۰ﺗﺼﻮﯾﺮ

λﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺪﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺎﺛﯿﺮ آنﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد( .اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻪ

ﻣﯽﺗﻮان روی آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  gistزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ

ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را در اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب

اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

ﺷﺪه ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ

ﺑﻌﺪی ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
روش ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ  ۲۰ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺷﺒﯿﻪ

ﺟﺪول ۷ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ λﻫﺎ روش ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ و روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﻤﺎره ۳

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ  ۲۰ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪ  CRFﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﯾﮏ
وﯾﮋﮔﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﯾﮋﮔﯽ  SMDاز ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ  gistﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻮض ﺷﺪن
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ،ﻣﻘﺪار  λﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺪول۶ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ۲۰ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ/ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ از ﻧﻈﺮ  Gistو ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ

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

 -۲روش ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ۲۰
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ
 ۲۰ -۳ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ

روش ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ

۰٬۸۳۲

۰٬۷۵۳

۰٬۷۵۳

روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ۳

۱٬۰۱۱

۱٬۰۲۹

۱٬۰۳۸

ﺟﺪول۸ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ) (۳ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ۲۰ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ/ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
 -۱روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ) (۳ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

۳

۲

۱

۰٬۱۴۹

۰٬۱۴۹

۰٬۱۴۷

MAE

۰٬۵۳۶

۰٬۵۴۷

۰٬۵۴۸

 -۲روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )(۳ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

OR

۰٬۷۵۱

 ۲۰ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ

۰٬۷۴۵

۰٬۷۶۴

AUC

۰٬۵۹۵

۰٬۵۹۹

۰٬۵۹۸

WF

۰٬۶۳۱

۰٬۶۳۷

۰٬۶۴۲

WFb

 ۲۰ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ

ECSSD

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد آﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﻤﺎره  ) ۳ﺟﺪول ) ((۴ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﻨﮏ ،داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ زﻣﯿﻨﻪ و ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪای اﺳﺖ ،رﻓﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ دو روش )ﯾﻌﻨﯽ روش ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ و روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ( ﮐﺎﻣﻼ از ﻧﻈﺮ
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺟﺪول ) .((۷در
روش ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ  SMDاﺳﺖ ،اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮده و ﺿﺮﯾﺐ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ  ۲۰ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش ﺑﻪ  CRFﺑﺪﻫﯿﻢ ،وﯾﮋﮔﯽ  SMDاز ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﻤﺎره ) (۳وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻮض ﺷﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﻣﻮزش اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺑﺮای
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﺪل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ
 ۲۰ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ  ۲۰ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ

۱٬۷۵۰

۲

۱

۰٬۱۴۹

۰٬۱۳۴

MAE

۰٬۵۳۷

۰٬۵۵۹

OR

۰٬۷۶۰

۰٬۷۶۳

AUC

۰٬۶۱۹

۰٬۶۴۳

WF

۰٬۶۲۷

۰٬۶۴۵

WFb

ECSSD

 ۶ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی  Qiuو ﻫﻤﮑﺎران در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻮاﺣﯽ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی  SMDﺑﻬﺒﻮد داده ﺷﺪ .در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ،ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ  Pengرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی  Qiuو ﻫﻤﮑﺎران اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ  ،SMDﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺒﻨﺎی
درﺳﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﯿﺎن ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﺪاع وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻮاﺣﯽ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،روش  CRFرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ از دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺘﺨﺎب
وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ روش  CRFﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﻧﻮآوریﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ اﺛﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  gistﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﭘﺮدازش ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
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