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ظهیٌِ تبکٌَى تالـ ّبی ظیبزی زض ظهیٌِ قٌبؾبیی چْطُ اًدبم قسُ اؾت کِ ّط کسام ثِ اضائِ ضاّکبضی ثطای حل یک یب چٌس چبلف زض ایي  ۺچکيده

( خْت کبّف اثؼبز هؿئلِ ٍ زض ازاهِ اؾتفبزُ اظ آًبلیع تفکیک ذغی PCAاظ ایي هیبى، اؾتفبزُ اظ تکٌیک ّبی آًبلیع اخعای انلی ) پطزاذتِ اًس.

(LDAثطای توبی  )الت خْت قٌبؾبیی فطز اظ تهَیط چْطُ، ثؿیبض هَضز تَخِ قطاض گطفتِ ٍ هقب ههٌَػی ع ثیكتط ٍ زض ًْبیت قجکِ ّبی ػهجی

هتؼسزی زض ایي ظهیٌِ اضائِ قسُ اؾت .زض ایي هقبلِ ثِ ثطضؾی ػولکطز قجکِ ّبی ػهجی هرتلف پطزاذتِ قسُ ٍ زض ًْبیت ضٍقی هٌبؾت خْت 

هَضز آظهبیف قطاض گطفت کِ ًطخ پبؾرگَیی نحیح   ORL   ٍGRIMACEقٌبؾبیی چْطُ اضائِ هی قَز.الگَضیتن اضائِ قسُ ثب زٍ هدوَػِ تهَیط 

 هی ثبقس.% ۹۹٫۶۵ٍ% ۹۹٫۶۸ت ثِ تطتی

    قجکِ ّبی ػهجی ههٌَػی (،LDA،آًبلیع تفکیک ذغی ) PCA)آًبلیع اخعای انلی ) :كليدی واشه های

 

   مقدمه -١

هؿئلِ قٌبؾبیی چْطُ اظ خولِ هؿبیلی اؾت کِ کبضثطز آى ضٍ ثِ افعایف اؾتت زض ؾتبلْبی اذیتط اؾتتفبزُ اظ ایتي ثیَهتطیتک ًؿتجت ثتِ           

اگطچِ اؾتفبزُ اظ چْطُ خْت قٌبؾبیی قرم ثب چبلف ّبیی ضٍثطٍ هی  . [١ضٍ ثِ افعایف اؾت]  ،زیگط ًظیط اثط اگكت ٍ ػٌجیِ چكنثیَهتطیک ّبی 

ٍ زقت ضٍـ ّبیی ًظیط اؾتفبزُ اظ ػٌجیِ چكن ضا ًساضز اهب ثِ زلیل هعیت ّبیی اظ خولِ ؾَْلت ثِ زؾت آٍضزى تهَیط چْتطُ، زاضای هحجَثیتت    ثبقس

 [.١کبضثطزّبی اهٌیتی ٍ تدبضی هی ثبقس]ظیبزی زض 

ِ قسُ اؾت کِ زض ایي هیبى اؾتفبزُ اظ هتسل ّتبی ؾتِ    ئاهطٍظُ ثب پیكطفت ؾیؿتن ّبی قٌبؾبیی چْطُ ، هسل ّبی گًَبگًَی ثطای حل ایي هؿئلِ اضا

زٍضاى چْطُ هی ثبقس. ثتب ایتي ٍختَز     چطا کِ ثبػث حل چبلف ّبی ًظیط هَقؼیت چْطُ ًؿجت ثِ زٍضثیي ٍ ّوچٌیياؾت ثؼسی چْطُ ضٍ ثِ افعایف 

ِ اؾتفبزُ چٌیي ؾیؿتن ّبی ًیبظ ثِ تهَیط ثطزاضی ّبی پیكطفتِ ای هی ثبقس ٍ ّوچٌیي ثبض هحبؾجبتی ثبالیی زاضز ٍ ایتي اهتط ثتب ػتث هتی قتَز کت       

 قطاض ثگیطًس.ؾیؿتن ّبی زٍ ثؼسی قٌبؾبیی چْطُ کِ ثب یک ػکؽ پطؾٌلی ؾبزُ قبزض ثِ قٌبؾبیی ثبقٌس ٌَّظ هَضز اؾتقجبل 

  PCA   ٍLDAتب کٌَى ضٍقْبی هتؼسزی زض ثطای حل هؿئلِ قٌبؾبیی چْطُ هَضز اؾتفبزُ قطاض گطفتِ اؾت کِ زض ایي هیبى اؾتفبزُ تکٌیک ّتبی  

 ُ اؾت.( ثؿیبض پط کبضثطز ثَزclassifierثؿیبض هَضز تَخِ قطاض گطفتِ اؾت ٍ ّوچٌیي اؾتفبزُ اظ قجکِ ػهجی ثِ ػٌَاى عجقِ ثٌسی کٌٌسُ )

ثطای کتبّف   LDAخْت کبّف اثؼبز هؿئلِ هَاضز اؾتفبزُ فطاٍاًی اظ خولِ زض قٌبؾبیی چْطُ زاقتِ اؾت ّوچٌیي ضٍـ  PCAاؾتفبزُ اظ ضٍـ 

زض هؿتبیل عجقتِ ثٌتسی ٍ      Fisherاثؼبز هؿئلِ ثب تَخِ ثِ کالؼ زازُ ّب ضٍـ هٌبؾجی ثطای کبّف اعالػبت هی ثبقس.تطکیت ایي زٍ ضٍـ ثب ًبم   

ثیبى قسُ اؾت زض ایي هقبلِ اظ ایتي ضٍـ ثتطای    Fisherfaceٍ زض هؿئلِ قٌبؾبیی چْطُ تحت ًبم  ِ اؾتثیَهتطیک ّب ثؿیبض هَضز تَخِ قطاض گطفت

 ؾبذت ٍضٍزی قجکِ ػهجی اؾتفبزُ قسُ اؾت.

ًگبقتت ذتَز    اظ خولتِ ایتي قتجکِ ّتبی ػهتجی،     قٌبؾتبیی چْتطُ هتَضز ثطضؾتی قتطاض گطفتتِ اؾتت        قجکِ ّبی ػهجی هتؼسزی ثطای   

( ٍ  MLPهغطح، قجکِ پطؾپتطٍى چٌسالیتِ )  ػهجی  ذَقِ ثٌسی ثسٍى ؾطپطؾت اؾت اظ زیگط قجکِ ّبی کِ اظ کبضثطز ّبی آى SOM)ؾبظهبًسُ)

 (  ٍ گؿتطـ یبفتِ ّبی ایي قجکِ ّب هی ثبقس.RBF) تَاثغ پبیِ قؼبػی هجتٌی ثط ػهجیّبی  قجکِ

اؾتفبزُ ًوَزُ اًس کِ ایتي ضٍـ ّتب زض ثْتتطیي حبلتت ثتب       SOMهقبالت هتؼسزی ثطای حل هؿئلِ قٌبؾبیی چْطُ اظ قجکِ ّبی ػهجی  

[. هحققبى ثب اضائِ ضٍقْبی هتؼسز ؾؼی زض ثْجَز ػولکتطز ٍ ثتط عتطر کتطزى     ۲% زؾت یبفتِ اًس] ۹۵٫۹۵ثِ زقت  ORLاؾتفبزُ اظ هدوَػِ تهبٍیط 
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خولِ هی تَاى تغییطات ؾغح ضٍقٌبیی ضا ًبم ثطز اظ ضاّکبضّبیی کِ ثطای حل ایي هكکل اضائتِ   ایي ٌبؾبیی چْطُ ًوَزُ اًس اظچبلف ّبی هَخَز زض ق

ثِ قٌبؾبیی چْطُ ّبی ّط زؾتتِ   Fisherfaceزؾتِ هی ثبقس ٍ ثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتن ۵قسُ اؾت زؾتِ ثٌسی تهبٍیط ثط هجٌبی ؾغح ضٍقٌبیی ثِ 

 [.۳زؾت یبفتِ اؾت ]  YALE% ثطای زیتبؾت ۹۴٫۷پطزاذتِ هی قَز کِ ایي ضٍـ ثِ زقت 

پطزاذتٌس ثطضؾی ّب ًكتبى هتی زّتس کتِ       PCAزض ازاهِ هحققبى ثِ ثطضؾی اًَاع هؼیبضّبی فبنلِ ثطای تفکیک ٍ کالؾِ ثٌسی ذطٍخی  

 [.۴% زؾت یبفتِ اؾت]۹۵ٌبؾجی اؾت کِ ثِ زقت هؼیبض ه Mahalonobisاؾتفبزُ اظ فبنلِ 

اضائتِ   Kernel Fisherface   ٍKernel Eigenfaceپطزاذتٌس ٍ ضٍـ ّبیی ًظیتط    PCA   ٍLDAهحققبى ثِ ثْجَز ػولکطز ضٍـ ّبی  

زؾتت یبفتتِ اؾتت    %  ۹۸٫۷۵ثِ زقت   ORLػولکطز ثْتطی زاضز ٍ ثطای زیتبؾت   ICA  ٍPCA  ٍLDAؿِ ثب ضٍـ ّبی یقسُ اؾت کِ زض هقب

[۵.] 

اظ خولِ اضائِ ضاّکبضّبیی ثطای هؿبیلی  ًوَزًسثب ثْجَز ضٍقْب ٍ افعایف ًطخ قٌبؾبیی، هحققبى ؾؼی زض حل چبلكْبی زیگط زض ایي ظهیٌِ  

ثتِ ّوتطاُ    FLDA( . یکی اظ ضٍقْبیی کِ ثطای ایي هٌظَض اضائِ قسُ اؾتت اؾتتفبزُ اظ   one sample per personکِ اظ ّط چْطُ یک تهَیط زاضین)

KNN   [ پؽ اظ آى ضٍـ ّبی زیگطی اضائِ قسُ کِ ثِ زقت هٌبؾتجی  ۶تْیِ قسُ ضؾیسُ اؾت ] هدوَػِ تهبٍیطثطای  %٨۶٫۵هی ثبقس کِ ثِ زقت

 [.۷% زؾت یبفتِ اؾت]۹۶ثِ زقت   ORL هدوَػِ تهبٍیطکِ ثطای  Inverse Fisherfaceزؾت یبفتِ اًس اظ خولِ اؾتفبزُ اظ 

بقس کِ ثطای حل ایي چبلكْبیی کِ ثب آى ضٍثطٍ ّؿتین افتبزى ؾبیِ چْطُ ثط ضٍی چْطُ ثط اؾبؼ هَقؼیت ًؿجت ثِ هٌجغ ًَض هی ثاظ زیگط  

اقبضُ ًوَز کِ ّط یک اظ اخعای نَضت ضا ثِ عتَض خساگبًتِ ثتِ زؾتت      یکِ زض ایي هیبى هی تَاى ثِ ضٍق اؾت ثیبى قسُ هتؼسزی یهؿئلِ ضٍـ ّب

[.ثب اضائِ ضٍقْبی هتؼسز ٍ ثْجَز ػولکتطز تکٌیتک ّتبی هرتلتف     ۸وت ثِ عَض خساگبًِ اظ تؿْین ّیؿتَگطام اؾتفبزُ قسُ اؾت]آٍضزُ ٍ ثطای ّط قؿ

هتی ثبقتس ٍ ثتطای     KPCAکِ ثتط هجٌتبی     ICAهحققبى ضٍی ثِ تطکیت تکٌیک ّب هرتلف ثطای افعایف ًطخ قٌبؾبیی ًوَزُ اًس هبًٌس اؾتفبزُ اظ 

(اؾتفبزُ قسُ اؾت ّوچٌتیي خْتت ثْیٌتِ ؾتبظی قتجکِ ػهتجی اظ        Hierarchical RBF NNؾلؿلِ هطاتجی )  RBFکالؾِ ثٌسی اظ قجکِ ّبی 

 [.۹% زؾت یبفتِ اؾت]۹۷٫۸۷ثِ زقت   ORLاؾتفبزُ قسُ اؾت کِ ایي ضاّکبض ثطای زیتبؾت   PSOالگَضیتن 

هی ثبقتٌس ٍ ضاّکبضّتبیی ًظیتط      PCA   ٍLDAبی زض هیبى هقبالت اضائِ قسُ ثطذی هحققبى ثِ زًجبل ثط عطر کطزى هكکالت ضٍـ ّ  

Regularization of  LDA  ]١۰[  ٍInverse Fisherface  ]۷ [.[١١قبیبى شکط اؾت کِ اؾتفبزُ اظ تجسیالت ًظیط تجسیل ٍیَلت ] اضائِ قسُ اؾت 

ٍ ّوچٌتیي اؾتتفبزُ اظ    [١۲زؾتت یبفتتِ اًتس]    AT&T%ثتطای زیتبؾتت   ۹۷[ ػولکطز هٌبؾجی زض ظهیٌِ قٌبؾبیی خْطُ زاضًس کتِ ثتِ زقتت    ١۲ٍ]

Curvature   زض ازاهِ ایي هقبلِ ؾؼی زض اضائِ عطحی هی قَز ضا هی تَاى ًبم ثطز.  [١۳% زؾت یبفتِ اؾت]۹۰کِ ثِ زقت چْطُ ثب تَخِ ثِ اخعای آى

 ی هَضز ثطضؾی قطاض هی گیطز.کِ ثب پیچیسگی کن ثِ زقت ثبالیی زض قٌبؾبیی چْطُ زؾت یبثس ٍ ثطای ایي هٌظَض قجکِ ّبی ػهج

 آناليس اجسای اصلی   -٢

هبتطیؽ تهَیط چْطُ ضا هی تَاى ثِ نَضت ثطزاضی ًوبیف زاز کِ زاضای اثؼبز ثبالیی هی ثبقس اظ ایي ضٍ ؾؼی هی قَز تب ثب ثسؾت آٍضزى  

پطکبضثطز زض ظهیٌِ کبّف اثؼبز هؿئلِ هی ثبقس. زض ٍیػگی ّبی تهَیط چْطُ هؿئلِ ضا ثِ اثؼبز کوتطی کبّف زٌّس آًبلیع اخعای انلی اظ ضٍـ ّبی 

 ایي ضٍـ اثتسا ّط تهَیط ثِ نَضت یک ثطزاض زض هی آیس.

 )١(      , 1,…,M   

 

 ثطزاض هطثَط ثِ ّط یک اظ تهبٍیط هی ثبقس. ؾپؽ ثطزاض هیبًگیي ثطای ّوِ تهبٍیط هحبؾجِ هی قَز کِ 

 )۲(        

 تهَیط هیبًگیي هی ثبقس حبل اذتالر ّط تهَیط ثب تهَیط هیبًگیي ضا ثسؾت هی آٍضین   mکِ 

 (۳(         

 ضا ثِ ػٌَاى فبنلِ ّط تهَیط اظ تهَیط هیبًگیي تؼطیف هی کٌین ؾپؽ هقبزیط ٍیػُ ضا اظ ضاثغِ ظیط هحبؾجِ هی کٌین  ٍ 

 (۴(       

ثِ اظاء ّط  Cثطزاضّبی ٍیػُ هبتطیؽ کَاضیبًؽ   هقبزیط ٍیػُ ٍ   .ّب ثِ ًحَی هی ثبقس کِ زاضای ثیكتطیي هقساض ثبقٌس ّسر ثسؾت آٍضزى 

 [.١۴ٍضٍزی هی ثبقس]

(۵(         

 قَز.اؾتفبزُ هی   LDAهبتطیؽ ثطزاض ّبی ٍیػُ ثِ ػٌَاى هقبزیط ٍضٍزی ضٍـ 
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 آناليس تفکيک خطی -٣

ثب اؾتفبزُ اظ  LDAزض هحبؾجبت ثِ ایي ًکتِ کِ ّط ٍضٍزی ثِ کسام کالؼ تؼلق زاضز پطزاذتِ ًوی قَز. زض ضٍـ   PCAزض ضٍـ  

scatter matrix   ّبیSw,Sb  حساقل ًوَزى اذتالر زازُ ّبی زضٍى یک کالؼ اذتالر زازُ ّبی کالؼ ّبی هرتلف  ًوَزى  حساکثطؾؼی زض ٍ

 هی قَز کِ ایي زٍ هبتطیؽ ثِ نَضت ظیط تؼطیف هی قَزۺ
(۶(      

      

 .هحبؾجِ قَز   یؼٌی ثْتطیي هقساض ثطای تبثغ هؼیبض قَزحبل ؾؼی هی 

 

(۷(        

ثسؾت یػُ ی ٍبٍ ثطزاضّ هؼبزلِ هقبزیط  کِگطفتِ هی قَز   هكتق گطفتِ ثطاثط نفط زض ًظط  اظ تبثغ ثسؾت آیس ثطای ایٌکِ حساکثط هقساض تبثغ هؼیبض 

 کِ ثِ نَضت ظیط اؾت.هی آیس 

(۸(        

زاقت کِ ثطزاضّبی ٍیػُ ًظیط ایي هقتبزیط ٍیتػُ ٍضٍزی ّتبی قتجکِ      ٍخَز ذَاّسهقساض ٍیػُ غیط نفط   c-1کالؼ ٍضٍزی ٍخَز زاقتِ ثبقس   cاگط 

 [.۶ػهجی ضا تكکیل هی زٌّس]

 شبکه های عصبی  -۴

تب کٌَى اظ اًَاع هرتلفی اظ قجکِ ّبی ػهجی ثطای قٌبؾبیی چْطُ اؾتفبزُ قسُ اؾت ّوچٌیي اؾتفبزُ اظ قجکِ ّبی ػهجی خْت کالؾِ  

ضٍقی هتساٍل هی ثبقس.اًتربة هٌبؾت قجکِ ٍ ًحَُ آهَظـ هٌبؾت تبثیط ظیبزی زض ثْجَز ػولکطز   LDA, PCAثٌسی ذطٍخی الگَضیتن 

 .ؾیؿتن زاضز

 (RBF) مبتنی بر توابع پایه شعاعیشبکه عصبی  ١-۴

ثطای حل  اظ قجکِ ّبی ثؿیبض قسضتوٌس زض حل هؿبیل زضٍى یبثی هی ثبقٌس ثب ایي ٍخَز تَاثغ پبیِ قؼبػی هجتٌی ثط ػهجی قجکِ ّبی 

زض حل هؿبیل کالؾِ ثٌسی هَضز ثطضؾی قطاض ثگیطز . ثطای  تَاثغ پبیِ قؼبػی هجتٌی ثط ػهجی هؿئلِ قٌبؾبیی چْطُ ثبیس ًحَُ ػولکطز قجکِ ّبی

 .یبثس آهَظـ هی ػهجیقجکِ  ؾپؽ ٍ پطزاذتِ ثِ کبّف فضبی هؿئلِ  , PCA,  LDAایي هٌغَض ثب اؾتفبزُ اظ تکٌیک ّبی 

% اظ کل تهبٍیط ۸۰ثطای  تهبٍیط هدوَػِ آهَظقی کِ  ػهجی ثبض آهَظـ حبکی اظ آى اؾت کِ قجکِ ۵ًتبیح ثسؾت آهسُ ثطای هیبًگیي  

% ثِ پبؾد نحیح زؾت پیسا هی کٌس زض حبلیکِ ثطای هدوَػِ تهبٍیط تؿت ثطای ١۰۰  ORL ,GRIMACEّؿتٌس ثطای ّط زٍ هدوَػِ تهبٍیط 

ORL   ِثطای ۵.۲ ث ٍ  % GRIMACE  ِتَاثغ پبیِ  هجتٌی ثط ّبی ػهجی % زؾت پیسا هی کٌس. کِ ًبقی اظ اًؼغبر ًؿجتب پبییي قجک۵.۵ِث

خْت زضٍى یبثی ٍ تقطیت هٌبؾت تط اظ  تَاثغ پبیِ قؼبػی هجتٌی ثطٍ ثِ ًظط هی ضؾس کِ قجکِ ّبی ػهجی  ثِ تغییطات ٍضٍزی هی ثبقس قؼبػی

 عجقِ ثٌسی اعالػبت ػول هی ًوبیٌس.

 ( SOM)  قجکِ ػهجی ًگبقت ذَز ؾبظهبًسُ ۴-۲

اظ خولِ هؼطٍفتطیي قجکِ ّبی ػهجی زض ثحث آهَظـ ثسٍى ؾطپطؾت هی ثبقٌس ٍ اؾتفبزُ  (SOMقجکِ ّبی ًگبقت ذَز ؾبظهبًسُ) 

ثب فطاٍاًی اظ آًْب زض ذَقِ ثٌسی هؿبیل قسُ اؾت ثب ایي ٍخَز ذَقِ ثٌسی اعالػبت ٍ آهَظـ ثسٍى ؾطپطؾت زض هقبیؿِ ثب کالؾِ ثٌسی ٍ آهَظـ 

س ثب تَخِ ثِ کبضّبی هتؼسزی کِ زض ایي ظهیٌِ قسُ ثب ثطضؾی تَپَلَغی ّب ٍ اًَاع ٍ اًساظُ ّبی هرتلف پطؾت زاضای زقت پبییي تطی هی ثبقؾط

 .]۲[ًوی ضؾس  ORL% ثطای هدوَػِ تهبٍیط ۹۶ّوؿبیگی ّب حساکثط زقت ثسؾت آهسُ ثِ 

 ( MLP) قجکِ پطؾپتطٍى چٌسالیِ  ۴-۳

تکٌیک ّب ثطای عجقِ ثٌسی اعالػبت هی ثبقس. پبضاهتطّبی هتؼسزی زض آهَظـ قجکِ ّبی پطؾپتطٍى چٌسالیِ اظ خولِ قسضتوٌس تطیي  

آهَظقی قجکِ ّبی پطؾپتطٍى چٌسالیِ هَثط ّؿتٌس کِ اظ ایي خولِ هی تَاى ثِ تؼساز الیِ ّبی هرفی ٍ تؼساز ًطٍى ّب زض ّط الیِ هرفی ٍالگَضیتن 

 هی ثبقس.
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زُ تطیي هؼوبضی کِ قبزض ثِ حل هؿئلِ اؾت هی کٌین.اًتربة هسل ؾبزُ ػالٍُ ثط افعایف زض اًتربة هؼوبضی قجکِ ّبی ػهجی ؾؼی زض اًتربة ؾب

، ٍضٍزی ّبی آهَظقی ضا یبزگطفتِ ٍ قبثلیت  ػهجی ؾطػت الگَضیتن ثبػث کبّف قبثلیت ثِ ذبعط ؾپبضی هی قَز ٍ ایي اهط ثبػث هی قَز تب قجکِ

قبثلیت عجقِ ثٌسی  ػهجی گط اًتربة ثیف اظ حس ؾبزُ هؼوبضی ثبػث هی قَز تب قجکِتؼوین ثطای ًوًَِ ّبی خسیس ضا زاقتِ ثبقس. اظ ؾَی زی

 اعالػبت ضا ًساقتِ ثبقس.

ضیتن زیگط ًکتِ هْن زض آهَظـ قجکِ ّبی ػهجی پطؾپتطٍى چٌسالیِ اًتربة الگَضیتن آهَظقی هٌبؾت هی ثبقس. ّوچٌیي هی تَاى ثب اؾتفبزُ اظ الگَ

 ضا ثْیٌِ ًوَز. ّبی تکبهلی ٍظى ّبی ثسؾت آهسُ

 

 راهکار پيشنهادی -۵

زض ازاهِ ایي هقبلِ ّسر آى اؾت کِ ثب تَخِ ثِ اقساهبت ٍ تالـ ّبی اًدبم قسُ تب کٌَى ، ضاّکبضی هٌبؾت ثب زقت ثبال ثطای حتل هؿتئلِ    

 هكبّسُ هی قَز. ١قٌبؾبیی چْطُ اضائِ قَز. ضًٍس کلی ضاّکبض زض قکل 

 
 پیكٌْبزیۺ ًوبی کلی ضاّکبض ١قکل 

ح ذبکؿتطی تهبٍیط چْطُ قجل اظ ایٌکِ هَضز اؾتفبزُ قطاض ثگیطًس پیف پطزاظـ هی قًَس. ایي پیف پطزاظـ قبهل تجسیل تهَیط ثِ ؾغَ  

ّبی کِ زاضای ی ٍ ّوچٌیي حصر ًَیع هی ثبقس. ػالٍُ ثط ایي اًساظُ تهبٍیط ًیع ثبیس هَضز ثطضؾی قطاض ثگیطز چطا کِ الگَضیتن گثطای هدوَػِ تهبٍیط ضً

بى قؿوت ّبی اضبفی زض تهَیط هی ثبقٌس ثب اًتربة ًبحیِ چْطُ اثؼبز تهَیط تغییط هی یبثس ّوچٌیي زض هدوَػِ تهبٍیطی کِ اًساظُ تهبٍیط یکؿ

ای ّط تهَیط یک ثطزاض تهبٍیط پؽ اظ پیف پطزاظـ ثِ ثطزاض تجسیل هی قًَس ٍ ثط ًیؿت ٍ یب ثطای کبّف اثؼبز هؿئلِ اظ تغییط اًساظُ اؾتفبزُ هی قَز.

N*1   ِذَاّین زاقت کN    .اظ ذَاًسى ّوِ تهبٍیط هدوَػِ یک هبتطیؽ  پؽحبنلضطة ؾغطّب ٍ ؾتَى ّبی تهَیط ذَاّس ثَزN*M   ثسؾت

تجسیل   M*Mثِ یک هبتطیؽ  PCAذَاّس ثَز. هبتطیؽ ثسؾت آهسُ تَؾظ الگَضیتن  هَخَز زض هدوَػِ تهبٍیطتؼساز تهبٍیط  Mهی آیس کِ 

ذَاّس قس کِ ایي اهط ثبػث کبّف حدن اعالػبت ثِ هیعاى چكن گیطی ذَاّس قس. تؼساز ؾغطّبی ایي هبتطیؽ ثؿتِ ثِ هیعاى اًطغی اؾت کِ زض 

PCA ػُ اؾتفبزُ اًطغی یؼٌی توبم ثطزاضّبی ٍی طِ تهبٍیط زض ایي ضاّکبض اظ حساکثهَضز اؾتفبزُ قطاض هی گیطز. ثب تَخِ ثِ اثؼبز هؿئلِ ٍ حدن هدوَػ

 هی قَز.

هی  C*(C-1)زازُ هی قَز ذطٍخی ایي الگَضیتن یک هبتطیؽ   LDAثِ ػٌَاى ٍضٍزی ثِ الگَضیتن   PCAهبتطیؽ ثسؾت آهسُ تَؾظ الگَضیتن  

هَخَز زض هدوَػِ تؼساز کالؼ ّب یب ّوبى تؼساز اقربل   Cؾغط ًبقی اظ اؾتفبزُ حساکثط اًطغی زض ایي الگَضیتن هی ثبقس. کِ  C-1ثبقس کِ تؼساز 

 تهبٍیط اؾت.

ز تب عجقِ ثٌسی قًَس. ّوبًغَض َقسُ ثِ قجکِ ّبی ػهجی اضائِ هی قثِ ػٌَاى ٍیػگی ّبی اؾترطاج   LDAزض ًْبیت ذطٍخی الگَضیتن   

ٍ تؼساز ًطٍى  الیِ هرفی هی ثبقس ۲قجکِ پطؾپتطٍى چٌس الیِ اؾت. تؼساز الیِ ّبی هرفی هَضز اؾتفبزُ  ،کِ ثیبى قس قجکِ ػهجی هَضز اؾتفبزُ
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ًطٍى هی ثبقس کِ ایي تؼساز ثب آظهبیف ٍ ؾؼی ٍ ذغب ثسؾت آهسُ اؾت ثِ ایي  ۴۰ًطٍى ٍ زض الیِ زٍم  ۵۰ّبی هَضز اؾتفبزُ زض الیِ هرفی اٍل 

کِ زض ثرف قجل ثیبى قس ّسر پیسا افعایف یبفتِ اؾت ّوبًغَض  نَضت کِ اظ تؼساز کوتط قطٍع قسُ ٍ تب ضؾیسى ثِ ًتیدِ هغلَة تؼساز ًطٍى ّب

 ًوَزى ؾبزُ تطیي هؼوبضی اؾت.

هی ًبهٌس ایي ضٍـ ثِ حبفغِ ظیبزی احتیبج   LMهی ثبقس کِ ثِ اذتهبض آى ضا  Levenberg-Marquardtالگَضیتن آهَظقی هَضز اؾتفبزُ ضٍـ  

هی ثبقس اهب ثب تؼساز کوی ایپبک آهَظقی ثِ خَاة ذَاّس ضؾیس ٍ زاضز ٍ هست ظهبى ّط ایپبک آهَظقی زض ایي الگَضیتن ثِ ًؿجت زیگط ضٍـ ّب ظیبز 

 ّوچٌیي خَاة ثسؾت آهسُ ثْتطیي خَاة ثطای ًوًَِ ّبی آهَظقی هی ثبقس.

 نتایج  -۶

قتبهل    ORLهَضز آظهبیف قطاض گطفت. هدوَػتِ تهتبٍیط     ORL   ٍGRIMACEضاّکبض پیكٌْبزی ثب اؾتفبزُ اظ زٍ هدوَػِ تهبٍیط  

تهتَیط هَختَز هتی ثبقتس. هدوَػتِ تهتبٍیط        ١۰ًفتط هتی ثبقتٌس ٍ اظ ّتط قترم       ۴۰تهَیط ؾغَح ذبکؿتطی هی ثبقس کِ هتؼلق ثِ چْطُ  ۴۰۰

GRIMACE   تهَیط تْیِ قسُ اؾت. ۲۰اظ ّط قرم  هی ثبقس کِقرم  ١۸ هطثَط ثِ چْطُتهَیط هی ثبقس کِ ایي تهبٍیط  ۳۶۰قبهل 

ثبض تکطاض آهَظـ هی ثبقس. ثطای ثطضؾی کیفیت آهَظـ تهبٍیط ثِ زٍ هدوَػِ آهَظقی ٍ تؿتت تقؿتین    ١۰ی ًتبیح ثسؾت آهسُ ثِ عَض هیبًگیي ثطا

( ثب هؼیبض performance% تهبٍیط هدوَػِ هی ثبقس. قبذم کبضایی )۲۰% تهبٍیط ٍ هدوَػِ تؿت قبهل ۸۰قسُ اًس ٍ کِ هدوَػِ آهَظقی قبهل 

 ثتطای هدوَػتِ تهتبٍیط    ORL   ٍ۹۹٫۶۵% ثتطای هدوَػتِ تهتبٍیط    %۹۹٫۶٨پیكتٌْبزی ثتِ زقتت    هیبًگیي هطثؼبت ذغب اضائِ قسُ اؾت. ضاّکتبض  

GRIMACE  .ًوتَزاض   ۲زض قتکل   ثبض تکطاض آهتَظـ هتی ثبقتس.    ١۰هیبًگیي   ١ّوبًغَض کِ ثیبى قس ًتبیح اضائِ قسُ زض خسٍل زؾت یبفتِ اؾت

 هكبّسُ هی قَز  ORL   ٍGRIMACEقبذم کبضایی آهَظـ ثطای هدوَػِ تهبٍیط 
 ۺ ًتبیح ثسؾت آهسُ ثطای ضاّکبض١خسٍل 

تؼساز تهبٍیط  هدوَػِ تهبٍیط

 آهَظقی

تؼساز تهبٍیط 

 تؿت

ًطخ پبؾرگَیی 

نحیح ثطای 

 تهبٍیط آهَظقی

ًطخ پبؾرگَیی 

نحیح ثطای 

 تهبٍیط تؿت

ًطخ پبؾرگَیی 

 کل

قبذم کبضایی 
(MSE) 

ORL ۳۲۰ ۸۰ ١۰۰% ۹۸٫۷۵%  ۹۹٫۶٨%  1e-10 

GRIMACE ۲۸۸ ۷۲ ١۰۰% ۹٫٫۶۲%  ۹۹٫۶۵%  1e-14 

 

 
 GRIMACEثطای هدوَػِ تهبٍیط  ، ؾوت چپORLهدوَػِ تهبٍیط  ،ؾوت ضاؾت ثطای MSEثط حؿت  ۺ ًوَزاض قبذم کبضایی۲قکل 

ثِ ػٌَاى ًوًَِ زض یک ثبض   MATLABًوَزاض ّبی اضائِ قسُ ًوَزاض ّبیی ّؿتٌس کِ تَؾظ خؼجِ اثعاض قجکِ ػهجی زض ًطم افعاض  

کن ثطای هدوَػِ ّبی تؿت هالحظِ هی قَز زض کٌبض هیبًگیي هطثؼبت ذغبی ثؿیبض  ١سٍلس. ًطخ پبؾرگَیی ثبال چٌبًچِ زض خآهَظـ ثسؾت آهسُ اً

کِ  ّبی تؿت ٍ آهَظـ ، هكبّسُ هی قَز کیفیت آهَظـ ضا ثیبى هی ًوبیس. ثب تَخِ ثِ ضًٍس کبّف هیبًگیي هطثؼبت ذغب ثطای هدوَػٍِ آهَظـ،

ثِ یبزگیطی ًوًَِ ّبی آهَظقی هی پطزاظز ٍ ثب تَخِ ثِ ازاهِ ضًٍس کبّف ثطای ّط زٍ هدوَػِ تؿت ٍ آهَظـ زض ایپبک ّبی ثؼسی  ػهجی قجکِ
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اؾتفبزُ اظ الگَضیتن آهَظقی هٌبؾت ّوچٌیي ثبػث هی قَز تب ثب آهَظـ ّوچٌبى هفیس ثَزُ ٍ ثبػث ثِ ذبعط ؾپبضی ًوًَِ ّبی آهَظقی ًوی قَز. 

هالحظِ هی قَز تؼساز ایپبک آهَظقی ثطای هدوَػِ  ۲ی ایپبک آهَظقی ، قجکِ ػهجی یبزگیطی ضا اًدبم زّس چٌبًچکِ زض قکلتؼساز کو

GRIMACE  ١۲  ایپبک ٍ ثطایORL  ١۶  ایپبک هالحظِ قسُ اؾت. اؾتفبزُ اظ  ۲ایپبک هی ثبقس کِ ثب تؼساز تکطاض ّبی هرتلف اًحطار  هؼیبض

ثب تؼساز ایپبک کن ثب زقت ثؿیبض ذَثی آهَظـ ثجیٌس ثب ایي ٍخَز ایي الگَضیتن آهَظقی ثؿیبض ػهجی ثبػث قسُ تب قجکِ  LMالگَضیتن آهَظقی 

  PCA  ٍLDAحبفظِ ثط هی ثبقس ٍثطای هؿبئل ثب اثؼبز ثبال هكکل ؾبظ هی قَز. زض ایي ضاّکبض ثب تَخِ ثِ کبّف ظیبز اثؼبز هؿئلِ تَؾظ الگَضیتن 

 اؾتفبزُ ًوَز.  LMٌساًی ًجَزُ ٍ هی تَاى ثِ ضاحتی اظ الگَضیتن آهَظقی ًیبظ ثِ حبفظِ چ

 جمع بندی  -۷
ٌس. زض ایي ضاّکبض ثتب اؾتتفبزُ اظ   کِ ثط هجٌبی ظبّط تهَیط ػول هی کس پطکبضثطز زض قٌبؾبیی چْطُ هی ثبقاظ الگَضیتن ّبی   Fisherfaceالگَضیتن 

ثطای کبّف اثؼتبز ٍ اؾتترطاج ٍیػگتی زض ًظتط       Fisherfaceالگَضیتن  ، ٍاًتربة هیعاى حساکثط اًطغی تهَیط  PCA , LDAتطکیت تکٌیک ّبی 

ثطای عجقِ ثٌسی اعالػتبت اؾتتفبزُ    MLP اظ قجکِ ّبی ػهجی   SOM ,RBF ,MLP گطفتِ قسُ اؾت. ّوچٌیي ثب آظهبیف قجکِ ّبی ػهجی

ػهجی ثِ ػٌَاى یک عجقِ ثٌسی کٌٌسُ  هٌبؾت ثطای حتل هؿتئلِ قٌبؾتبیی چْتطُ ثتِ تتبثیط        زض ایي هقبلِ ؾؼی قسُ تب ثب اًتربة قجکِقسُ اؾت 

قسضتوٌتس ػوتل    ثؿیبض کالؾِ ثٌسی اعالػبت  زض  MLPگصاضی اًتربة قجکِ ػهجی هٌبؾت پطزاذتِ قَز. ثطضؾی ّب ًكبى زازُ اًس کِ قجکِ ّبی 

ضاهتط ّتب  هی ًوبیٌس ثب ایي ٍخَز اًتربة پبضاهتطّبی هٌبؾت ثطای ایي زؾتِ اظ قجکِ ّبی ػهجی زض کبضایی آًْب هَثط هی ثبقس کِ اظ هْوتطیي ایي پتب 

زض ثتِ قٌبؾتبیی نتحیح    قب ػهجی تؼساز الیِ ّبی هرفی ٍ تؼساز ًطٍى ّب زض ایي الیِ ّب هی ثبقس. اًتربة ثیف اظ حس ؾبزُ ثبػث هی قَز کِ قجکِ

ثربعط ؾپبضی اًدبم زازُ ٍ ثطای ػهجی ػث هی قَز تب قجکِ ثب ی ػهجیثبال ثطای ایي قجکِ ّبسگی یکالؼ زازُ ّب ًجبقس اظ ؾَی زیگط اًتربة پیچ

زض ایي هقبلتِ اظ  قس.  ثبػث افعًٍگی هحبؾجبت ًیع ذَاّس پیچیسگی ثبال هٌبؾت ػول ًکٌس ضوي ایٌکِ ًجبقٌس  یآهَظقهدوَػِ  ػضَ ًوًَِ ّبیی کِ

کِ ثب ؾطػت ثتبال ٍ ثتب تهتَیط     یثب تَخِ ثِ ًیبظ ثِ ؾیؿتن ّبی .هدوَػِ تهبٍیطی اؾتفبزُ قسُ کِ قبهل چْطُ ثسٍى ًَاحی ظائس زض اعطار هی ثبقٌس

ثتطای    ثیبى قسُ اؾتتفبزُ ًوتَز   زٍثؼسی چْطُ ، قٌبؾبیی ضا اًدبم هی زٌّس هی تَاى زض ازاهِ اثتسا ثیضی نَضت ضا اؾترطاج ًوَز ٍ ؾپؽ اظ ضاّکبض

ایي هٌظَض ثسؾت آٍضزى ًقبط هْن زض چْطُ ًظیط چكن ّب هی تَاًس هَثط ٍاقغ قَز. ّوچٌیي هی تَاى ثِ ثطضؾی چبلف ّتبی هَختَز زض قٌبؾتبیی    

 یت ٍ ظاٍیِ چْطُ پطزاذت.َقف چْطُ ، احؿبؾبت چْطُ ، ٍ  ٍضؼچْطُ ًظیط پ
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