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ّقثٍ٘یر ٗ ػاُ إيؾر تا ز٘خٚ تٚ  . اثز اعر ارائٚ ؽذٙ إيؾرا اعسفادٙ اس زق٘یز اعنٔ ؽذٙ اثزؽٖاعایی اؽخاؿ  تدر ایٔ ّقاٍٚ رٗؽی تزای    :  چکیده

ٚ تا اعسفادٙ اس افالح . رٗػ ارائٚ ؽذٙ در ایٔ ّقاٍ مٖذ ْٜی در سّیٖٚ زؾخیـ ٛ٘یر ایفا ّی، ٕقؼ ّچٖیٔ ّ٘رد اعسفادٙ ت٘دٓ اس دیزتاس ت٘دٓ ٗ ِٛ

ٛای  چٖیٔ تا اعسفادٙ اس ؽثنٚ ِٛ .  ، زا حذ سیادی ّغسقٌ اس ّقیاط ٗ دٗرآ زق٘یز تاؽذ  إيؾر یٌ ّحیغی اثزآٗردٓ ّغسغ دعرٚ تإيؾر ٗ  ساٗیٚ اثز

در ٕٜایر زق٘یز حافٌ تا     .  ؽ٘د آٗردٙ ّی دعرٚ ؽ٘د ت ّخسَف ّیإيؾر تزای  افزاد  ،مٚ تاػث زْایش اثز  إيؾر ٕقاط إؾؼاب ّ٘خ٘د در اثز ػقثی

رٗػ ارائٚ ؽذٙ تزای ّدْ٘ػٚ     . ؽ٘د ٛای ػقثی ؽٖاعایی إداُ ّی ذ ٗ در ٕٜایر تا اعسفادٙ اس ؽثنٚیات ماٛؼ اتؼاد ّیاعسفادٙ اس إٓاٍیش اخشای افَی 

 .  تاؽذ قادر تٚ ؽٖاعایی ّی  %۹۹٫۵۳زقاٗیز زٜیٚ ؽذٙ تا دقر  

 ٛای ػقثی ؽثنٚ ، PCA)إٓاٍیش اخشای افَی ): كلیدی واشه های

 مقدمه-١

٘  زحقیقاذ إداُ ؽذٙ در سّیٖٚ اثز  د ّطاٍدیيی اعطسا   . اعطر  ّطیالدی تط٘دٙ   6161ّطاٍدیيی در عطاً   إيؾر ٗ عاسّإذٛی آٓ ز٘عطظ  ّارچَ

مٚ ایٔ خغط٘ط تزخغطسٚ تطا     اٗ ّس٘خٚ ؽذ . خغ٘ط تزخغسٚ ٕ٘ك إيؾسآ إغآ را در سیز ّینزٗعن٘ج ّ٘رد ّغاٍؼٚ قزار داد ، ؽٖاعی در ایساٍیا ماٍثذ

 . در ارٗخا اعسفادٙ مزدٕذ 6686ٕخغسیٔ تار اس إيؾر تزای ؽٖاعایی سٕذإیآ، رعْا در عاً  . إذ ٛایی حَق٘ی ٗ ّارخیچی ّززة ؽذٙ عزح

  Henry   ٗGaleton٘آ تطٚ رٗػ  زط  اس خَْٚ ّطی  إيؾر ز٘عظ ّحققیٔ إداُ ؽذٙ اعر. اٍؼاذ سیادی در ّ٘رد ؽٖاعایی اثززا مٖ٘ٓ ّغ 

 . تٚ اعر، حَقٚ ای ٗ ىزدایی ت٘دٙ  ف٘رذ ىزفسٚ اعر مٚ ؽاٌّ مْإی  Galetonٗعیَٚ ی  إيؾر در عٚ مالط ٗ تٚ تٖذی اثز اٍٗیٔ دعسٚ . اؽارٙ مزد

،   خیْطٚ ای  مْطإی ،   اعطر مطٚ ؽطاٌّ مْطإی     افطشایؼ دادٙ  ۳ٛا را تٚ  زؼذاد مالط  Henryعدظ  .  ٛا ایٔ رٗػ ٕقض ؽذ دٍیٌ مِ ت٘دٓ زؼذاد مالط

 اعطر.  ، ز٘خٚ تٚ زق٘یز خٜسی ؽطذٙ  تٖذی إيؾر تیؾسزیٔ ز٘خٚ در خق٘ؿ دعسٚ در امثز ّقاالذ اثز .  تاؽذ ای چح ٗ ىزدایی ّی حَقٚ ،  ای راعر حَقٚ

ٗ      مِ ت٘دٓ زؼذاد مالط Henry  ٗGaletonتٖذی  ای ّثسٖی تز دعسٚٛ ّغاٍٚ ػْذٙ در رٗػ إيؾطر در   اثطز  یزٛا غیطز ینٖ٘اخطر تط٘دٓ ز٘سیطغ زقطا

 .  تاؽذ ٛای ّخسَف ّی مالط

عطایی را تطٚ فط٘رذ    اعر مٚ اس حقً٘ زق٘یز زا مالعطٚ تٖطذی ٗ ؽٖا   ٛای خ٘دمار ّسؼذدی ارائٚ ؽذٙ اّزٗسٙ تا خیؾزفر زنٍٖ٘٘صی عیغسِ 

 ٛایی مٚ زق٘یز اثطز إيؾطر را تطٚ فط٘رذ     ٙ ٕیاس تٚ عیغسِتا ایٔ ٗخ٘د تزای ّدْ٘ػٚ زقاٗیزی مٚ در ىذؽسٚ تذعر آّذ. [1]دٖٛذ خ٘دمار إداُ ّی

 . خ٘رد دٖٛذ تٚ چؾِ ّی اعنٔ ماغذ ّ٘رد اعسفادٙ قزار ّی

غیار خز ٕذ تا ٚ اس زثذیالذ اعسفادٙ ْٕ٘دٙٛایی م . در ایٔ ّیآ رٗػ ٛای ّسؼذدی تزای ؽٖاعایی اثز إيؾر زا مٖ٘ٓ ّؼزفی ؽذٙ اعر رٗػ 

ْٛإٖطذ تغطیاری اس  دیيطز    ز٘آ تٚ زثذیٌ ىات٘ر اؽارٙ ْٕ٘د اعطسفادٙ اس زثطذیٌ ىطات٘ر ٗ تزرعطی زقط٘یز در حط٘سٙ خذیطذ         مارتزد ٛغسٖذ در ّیآ ّی

ْٕایطذ ٗ دقطر تطاالیی را     زا حذ سیادی ّؾنٌ دٗرآ را حٌ ّی. اعسفادٙ اس فیَسز ىات٘ر [2]ٛا ٕظیز مف دعر ّ٘رد اعسقثاً قزار ىزفسٚ اعر تیّ٘سزیل

زط٘آ تطٚ    . در ایٔ ّیآ ّطی  اعر ذیٌ ف٘ریٚ ٗ ىات٘ر ٕیش تزرعی ؽذٙدٙ اس دیيز ح٘سٙ زثذیالذ ّؼزٗف ٕیش در ایٔ سّیٖٚ اس خَْٚ زثمٖذ. اعسفا فزاِٛ ّی

( اؽطارٙ   K-Nearest-Neighbor)   KNNتؼذی ٗ ؽٖاعایی ٗ  مالعٚ تٖذی زقاٗیز تٚ ٗعطیَٚ ٕشدینسطزیٔ ْٛغطایٚ     اعسفادٙ اس زثذیٌ ّ٘خل دٗ

% ۹۹اعطر زطا اتؼطاد ّغط َٚ       یٚ ٗ إٓاٍیش اخشای افَی تاػث ؽذٙتاؽذ. اعسفادٙ اس زثذیٌ ف٘ر س دیيز زثذیالذ ّ٘رد اعسفادٙ ّی٘ریٚ ا. زثذیٌ ف[3] ْٕ٘د

دار ٗ ٕقاط ٗیضٙ ٛزیظ رٗػ ّٖاعثی اعر مٚ تطٚ دقطر    چٖیٔ ززمیة زثذیٌ ف٘ریٚ ٗسٓ ِٛ . [4]دعر یاتذ %۹۰ماٛؼ یافسٚ ٗ تٚ دقر ّٖاعة تاالی 

. اعسفادٙ اس زثذیالذ ٗ إسقاً زق٘یز اس ح٘سٙ ّنإی تٚ عایز فضاٛا اىز چطٚ  [5]تزد ذٗدی اثز ّقیاط تٖذی را اس تیٔ ّیدعر یافسٚ اعر ٗ زا حتاالیی 
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إيؾطر ایطٔ    ٛطا در اثطز   ٛا ٗ درٙ تاؽذ اس تیٔ رفسٔ زدٚ ز تا ٗض٘ح ّٖاعة تغیار ٗاتغسٚ ّیدقر تاالیی را فزاِٛ ْٕ٘دٙ اّا تٚ تافر زق٘یز ٗ حقً٘ زق٘ی

 . مؾذ ٛا را تٚ چاٍؼ ّی ٗػر

ایٔ ّیآ اعطسفادٙ  در  .  دعر آٗردٓ ایٔ ٕقاط قادر تٚ ؽٖاعایی تاؽٖذٚ ٛا در زق٘یز تٚ دٕثاً ٕقاط ٗیضٙ ٛغسٖذ مٚ تا ت دعسٚ دیيزی اس رٗػ 

سخزاج ٗیضىطی ٗ  ٛای اعط  مٖٖذ اس رٗػ ّنإی اعسفادٙ ّیزق٘یز در ح٘سٙ  ٛایی مٚ اس تغیاری اس رٗػ .[6]ٛا را ٕاُ تزد ٛا ٗ زدٚ ٛای درٙ اس ٕقاط إؾؼاب

ٛطا در آٓ   خزداسػ قزار ىزفسٚ ٗ ٕقاط إؾطؼاب إيؾر تاؽذ یا زق٘یزی مٚ ّ٘رد  ز٘إذ زق٘یز اثز ٛا ّی .مٚ ٗرٗدی ایٔ اٍي٘ریسِ تزٕذ ماٛؼ اتؼاد ع٘د ّی

را  SVDخٜطر اعطسخزاج ٗیضىطی تطٚ ْٛطزاٙ اعطسفادٙ اس        ICAٕاُ تزد مٚ اعطسفادٙ اس  ICA  ٗ PCAز٘آ اس  ّیتٚ ػٖ٘آ ْٕٕ٘ٚ  . اعر دعر آّذٙٚ ت

إيؾطر   تٖذی ٗ ساٗیطٚ اثطز   مٖٖذ ّقیاط ّی یا ٕقاط إؾؼاب در آٓ اعسفادٙٛایی مٚ اس زقاٗیز ٗ  . در اعسفادٙ اس رٗػ[7]ز٘آ تٚ ػٖ٘آ ْٕٕ٘ٚ ٕاُ تزد ّی

ِ  ٛای ّسفاٗذ ٗ سٗایای ىٕ٘ ائٚ ؽ٘د مٚ تزای زقاٗیز تا ّقیاطرٗؽی ارؽ٘د  در اداّٚ عؼی  ّی ز٘إذ چاٍؼ ایداد مٖذ ّی چٖطیٔ   اى٘ٓ اثز إيؾطر ٗ ٛط

 ٛای ّخسَف تا دقر تاالیی ؽٖاعایی را إداُ دٛذ. ؽذذ رٕو

 الگوریتم پیشنهادی-٢

  ّط٘رد اعطسفادٙ در ٛطز زنٖیطل    ٛای ّ٘رد اعسفادٙ در اٍي٘ریسِ خیؾٖٜادی ٗ تطٚ ْٛطزاٙ تزرعطی خشئیطاذ      در اداّٚ ّقاٍٚ تٚ ز٘ضیح زنٖیل  

 ؽ٘د. خزداخسٚ ّی

 و اصالح تصویر پردازش پیش -١-٢

. در ایٔ   ىیزد زا تاػث تٜث٘د ػَْنزد عیغسِ ؽ٘د ارائٚ ؽذٙ ّ٘رد اعسفادٙ قزار ّی ٛای ٘یز تخؾی اعر مٚ در تیؾسز راٛنارخزداسػ زق خیؼ  

إيؾر   ٛای م٘چل اضافی در اعزاف اثز ؽ٘د در اداّٚ تزای حذف ٕاحیٚ خامغسزی زثذیٌ ّیتٚ زق٘یز عغ٘ح راٛنار زق٘یز ٗرٗدی اتسذا اس زق٘یز رٕيی 

. خظ اس اػْاً فیَسز ّیإٚ زق٘یز تایذ  ؽ٘د ؽ٘د اس فیَسز ّیإٚ اعسفادٙ ّی ؽذٙ ٗ  رٗی ماغذ فزاٗآ یافر ّی چٖیٔ حذف ٕ٘یشٛا مٚ در زقاٗیز ثثر ٗ ِٛ

 ٘د.تٚ زق٘یز دٗ عغحی عیاٙ ٗ عفیذ زثذیٌ ؽ

 
 ۺ زثذیٌ تٚ زق٘یز عغ٘ح خامغسزی ٗ اػْاً فیَسز ّیا١ٕٚؽنٌ 

ؽ٘د. چاٍؾی مٚ در آعسإٚ ىیزی  عفیذ اس آعسإٚ ىیزی اعسفادٙ ّی تزای زثذیٌ زق٘یز اس زق٘یز عغ٘ح خامغسزی تٚ زق٘یز تایٖزی عیاٙ ٗ  

ار إيؾطر تطز ماغطذ،    ّیشآ آغؾسٚ ت٘دٓ إيؾر تٚ خ٘ٛز ٗ ّیشآ فؾدعر آّذٙ تز اعاط ٚ تاؽذ. زقاٗیز ت دارد إسخاب عغح آعسإٚ ّٖاعة ّیٗخ٘د 

ؽ٘د زا ٕس٘آ یل عغح آعسإٚ ثاتر تزای زْاُ زقطاٗیز در   غسزی ٛغسٖذ مٚ ایٔ ّغ َٚ تاػث ّیٛای ّسفاٗزی در زق٘یز عغ٘ح خام دارای عغح ؽذذ

، ّیطشآ آعطسإٚ    ینغٌ ٛای رٗؽطٔ زقط٘یز تطٚ حطذ ّٖاعطة     غثر خٕظز ىزفر. تزای ایٔ ّٖظ٘ر یل عغح آعسإٚ تغیار مِ زؼزیف ؽذٙ ٗ زا رعیذٓ ٕ

 یاتذ. افشایؼ ّی
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 ىیزی زق٘یز تٚ زق٘یز تایٖزی تا آعسإٚۺ زثذیٌ  ۲ؽنٌ 

، اتسذا تا  إيؾر یغی اثزعر آٗردٓ ّغسغیٌ ّحدٚ ؽ٘د. تزای ت دعر آٗردٙ ّیٚ ، ت تزای حذف ٕاحیٚ اضافی اعزاف زق٘یزإيؾر  ّغسغیٌ ّحیغی اثز

زثذیٌ إيؾر  ؽ٘د مٚ ّحذٗدٙ اثز َْیاذ تاػث ّیؽ٘د ایٔ ػ فٍ٘٘صی ىغسزػ رٗی زق٘یز اػْاً ّی، ّ٘ر اعسفادٙ اس یل ػٖقز عاخسْإی ّزتؼی ؽنٌ

ٛنار زا حذ ؽ٘د زا را ، تا ػث ّی دعر آٗردٓ ّغسغیٌ ّحیغیٚ ر آٗرد. تدعٚ ز٘آ ّغسغیٌ ّحیغی ایٔ ٕاحیٚ را ت تٚ یل خشء ْٛثٖذ ؽ٘د ٗ ّی

ٛا در زقاٗیز ّخسَف تٚ یل إذاسٙ ینغآ زثذیٌ ؽ٘د. إيؾر ذاسٙ زق٘یز زْاُ ٕاحیٚ اثزتٖذی تاؽذ ٗ تا زغییز إ ادی ّغسقٌ اس ّقیاطسی

 
 ۺ ؽنٌ عْر چح زق٘یز آعسإٚ ىیزی ؽذٙ ، ؽنٌ ّیإی اػْاً ّ٘فٍ٘٘صی ٗ ؽنٌ راعر اعسخزاج ّغسغیٌ ّحیغی  ۵ؽنٌ 

. تطزای   ، افطالح ؽط٘د   آیذ زا تا دٗرآ ّٖاعطة  دعر ّیٚ إيؾر ت ، ساٗیٚ اثز  إيؾر تا ّغسغیٌ ّحیغی اثز آٗردٓ ٕاحیٚ دقیق دعرٚ خظ اس ت  

آیطذ تطا اعطسفادٙ اس ایطٔ      دعر ّطی ٚ ٛای رٗؽٔ زق٘یز ت مٚ در ٛز عغز زق٘یز ّیإٚ خینغٌ ؽ٘د إيؾر تٚ ایٔ ف٘رذ ػٌْ ّی یٚ اثزآٗردٓ ساٗ دعرٚ ت

ٓ  آٗردٓ ساٗیطٚ ایطٔ خطظ ّطی     دعرٚ . تا ت تاؽذ إيؾر ّی یار ٕشدیل تٚ ساٗیٚ اثزآیذ مٚ ساٗیٚ ایٔ خظ تغ عر ّیدٚ قادیز ّیإٚ یل خظ ػْ٘دی تّ  زط٘ا

ٚ ؽٖاعطایی را دچطار ّؾطنٌ مٖطذ     ّٖاعة تذٗٓ داؽسٔ ساٗیٚ ای مط  ؽ٘د زا زق٘یز تغیار . ایٔ مار تاػث ّی آٗرد  دعرٚ ّیشآ دٗرآ فحیح زق٘یز را ت

 . آیذ  دعرٚ ت

 
 ۺ افالح ساٗیٚ اثز إيؾر، عْر چح زق٘یز ٗرٗدی ، عْر راعر زق٘یز دٗرآ یافسٚ ۹ؽنٌ 

٘   تاؽذ ّٖاعة تذٗٓ حاؽیٚ سائذ ٗ ٕ٘یش ّی، زق٘یز تا اتؼاد   آّذٙ زا تٚ ایٖدا  دعرٚ زق٘یز ت   د دارد إحٖطای ّ٘خط٘د در   . دیيز چاٍؾی مطٚ ٗخط

إيؾطر مطٚ    ٗ خغط٘ط ّ٘خط٘د در ّزمطش اثطز      إيؾر تغیار خز رٕو زز اس اعطزاف آٓ تاؽطذ   زؽ٘د زا زق٘یز در ّزمش اث تاؽذ ایٔ اّز تاػث ّی إيؾر ّی
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ؽ٘د تذیٔ زززیة مٚ ّغسغیٌ ّحیغی  اس آعسإٚ ىیزی ّحَی اعسفادٙ ّی . تزای رفغ ایٔ چاٍؼ إيؾر را دارد اس تیٔ تزٗد تیؾسزیٔ اثز در ؽٖاعایی اثز

ایٔ تطار    . ىیزی ٕظیز إٓچٚ تیآ ؽذ عسخزاج ؽذٙ آعسإٚ. عدظ در ٕاحیٚ ا ؽ٘د ّ٘رد ٕظز اػْاً ّیج ؽذٙ ٗ دٗرآ اس زق٘یز عغ٘ح خامغسزی اعسخزا

ٚ    ْٕ٘دٓ زق٘یز اعطر  ۵×۵قغْر مٚ حافٌ اس  ۹ؽ٘د. تزای ایٔ ّٖظ٘ر زق٘یز را تٚ  تٚ ف٘رذ ّحَی إداُ ّی ىیطزی را إدطاُ    ، زقغطیِ ؽطذٙ ٗ آعطسإ

 ؽ٘د.  ّی

 
 ۺ آعسإٚ ىیزی ّدذد ٗ زغییز إذاسٙ زق٘یز  ۳ؽنٌ 

دعطر  ٚ ىیزی ّحَی تط  ( رٗی زق٘یزی مٚ اس آعساthinningٕٚفٍ٘٘صی ٕاسك عاسی )ر، ػَْیاذ ّ٘ خزداسػ زق٘یز خیؼدر آخزیٔ قغْر اس   

 . ٕيؾر تٚ یل خینغٌ زثذیٌ ؽ٘دا ؽ٘د زا ضخاّر خغ٘ط ّ٘خ٘د در اثز آّذٙ اػْاً ّی

 
 صی ٕاسك عاسی زق٘یزاػْاً ّ٘رفٍ٘٘ۺ  1ؽنٌ 

 ها با شبکه عصبی آوردن انشعاب دست هب -٢-٢

إيؾطر افطزاد    زْطایش اثطز   ( زؾنیٌ ؽذٙ اعر مٚ ّ٘قؼیر ٗ ؽنٌ ایٔ خغ٘ط تاػطث  آّذىی تز ٛا ) ( ٗ زدٚ فزٗ رفسيی ٛا ) إيؾر اس درٙ ٛز اثز  

ار . در ایطٔ راٛنط   تاؽذ إيؾر ّی در اثزٛا  ٛای زدٚ ، ّ٘قؼیر إؾؼاب ؽ٘د إيؾر ّی دی مٚ تاػث ؽٖاعایی اثزٛای ّٖحقز تفز . اس ٗیضىی ؽ٘د ّخسَف ّی

در آٗردٙ ٗ ٛطز تَط٘ك تطٚ     ۵×۵ٛطای   ٔ ف٘رذ مٚ زق٘یز را تٚ ف٘رذ تَط٘ك ؽ٘د تذی ٛا اس اثز ؽثنٚ ػقثی اعسفادٙ ّی آٗردٓ ایٔ إؾؼاب دعرٚ تزای ت

تاؽذ یا خیز. ؽطثنٚ ػقطثی ّط٘رد     مٚ آیا ایٔ تَ٘ك ؽاٌّ إؾؼاب ّی دٛذ ٗ ؽثنٚ ػقثی زؾخیـ ّیؽ٘د  ذ یل تزدار تٚ ؽثنٚ ػقثی دادٙ ّیف٘ر

الیطٚ   ۲تاؽطذ. ایطٔ ؽطثنٚ دارای    ( ّطی  (MLP Multi Layer Perceptronاعسفادٙ در ایٔ قغْر یل ؽثنٚ ػقثی اس ٕ٘ع خزعدسزٗٓ چٖذ الیٚ یا

ٛای ّخفی عیيْ٘یذ دٗقغثطی   . زاتغ فؼاٍیر ٕزٗٓ تاؽذ ٗٓ ّخفی ّیٕز ١۰ٕزٗٓ ٗ الیٚ ّخفی دُٗ دارای  ۲۰تاؽذ مٚ الیٚ ّخفی اًٗ دارای  ّخفی ّی

 اعر.  ٗخی زاتغ ْٛإی در ٕظز ىزفسٚ ؽذٙٗ تزای الیٚ خز

979



 
 ۺ عْر چح زق٘یز ٗرٗدی، عْر راعر زق٘یز خزٗخی ؽثنٚ ػقثی ۷ؽنٌ 

تاؽطذ ٍٗطی تطزای     تغطیار ّٖاعطة ّطی   ٛطای آّ٘سؽطی    يیٔ ّزتؼاذ خغا تطزای ّدْ٘ػطٚ دادٙ  ؽ٘د ّیإ ّالحظٚ ّی 7 ْٛإغ٘ر مٚ در ؽنٌ  

.  ٛطا دارد  ؽثنٚ عؼی در تٚ خاعز عداری دادٙ تاؽذ مٚ ؽذ ٗ ایٔ اّز حامی اس ایٔ اّز ّیتا ٚ خ٘تی ّدْ٘ػٚ آّ٘سؽی خاعخي٘ ْٕیٛای زغر  ت ّدْ٘ػٚ

  . ْٕایذ ٔ اّز اٍي٘ریسِ را دچار ّؾنٌ ْٕیای ۵×۵ٛای  ّحذٗد ت٘دٓ حاالذ ّ٘خ٘د در تَ٘ك تا ایٔ ٗخ٘د تا ز٘خٚ تٚ

 PCAیا آنالیس اجسای اصلی  -٣-٢

یؼ داد مٚ ز٘آ تٚ ف٘رذ تزداری ْٕا را ّی آّذٙ  دعرٚ ٙ اس ؽثنٚ ػقثی ٕقاط إؾؼاب تإيؾر را مٚ در آٓ تا اعسفاد اثزّاززیظ زق٘یز  

إٓاٍیش اخشای  . ّغ َٚ را تٚ اتؼاد مْسزی ماٛؼ دٖٛذ إيؾر اثزٛای زق٘یز  آٗردٓ ٗیضىی دعرٚ ؽ٘د زا تا ت رٗ عؼی ّی تاؽذ اس ایٔ دارای اتؼاد تاالیی ّی

ادٙ اس رٗػ إٓاٍیش اخشای تا اعسف . تاؽذ ؼ اتؼاد ّغ َٚ ّیٛای خزمارتزد در سّیٖٚ ماٛ اس رٗػ PCA   ( (Principal Component Analysisیا  افَی

 تاؽذ را حفظ ْٕ٘د  إيؾر ّی ززیظ مٚ در ایٖدا ْٛآ زق٘یز اثزِ ّا، زا حذ سیادی اعالػاذ ّٜ ز٘آ تا ماٛؾی قاتٌ ّالحظٚ در اتؼاد ّغ َٚ افَی ّی

 آیذ. ّی ٛز زق٘یز تٚ ف٘رذ یل تزدار دردر ایٔ رٗػ اتسذا 

 )١(         [      ] ,        1,…,M   

 

 . ؽ٘د إيیٔ تزای ْٛٚ زقاٗیز ّحاعثٚ ّی. عدظ تزدار ّی تاؽذ دار ّزت٘ط تٚ ٛز یل اس زقاٗیز ّیتز    مٚ 

 )۲(         
 

 
∑   
 
    

  . آٗریِ دعر ّیٚ ٘یز تا زق٘یز ّیإيیٔ را تتاؽذ حاً اخسالف ٛز زق زق٘یز ّیإيیٔ ّی  mمٚ 

 (۵(                

 . مٖیِ ٗیضٙ را اس راتغٚ سیز ّحاعثٚ ّی مٖیِ عدظ ّقادیز زق٘یز اس زق٘یز ّیإيیٔ زؼزیف ّیرا تٚ ػٖ٘آ فافَٚ ٛز   ٗ 

 (۹(         
 

 
∑ (  

   )
  

    

تٚ اساء ٛز  Cتزدارٛای ٗیضٙ ّاززیظ م٘اریإظ    ّقادیز ٗیضٙ ٗ     . تاؽذ مٚ دارای تیؾسزیٔ ّقذار تاؽٖذ ٛا تٚ ٕح٘ی ّی   آٗردٓ  دعرٚ ٛذف ت

 . تاؽذ ٗرٗدی ّی

(۳(              

،  ٛای ٕظیزؽآ  ّقذار ٗیضٙ ٗ تزدار ۶۰در ایٔ راٛنار تا إسخاب .  ؽٕ٘ذ ؽثنٚ ػقثی در ٕظز ىزفسٚ ّی ٗرٗدیٛای ٗیضٙ تٚ ػٖ٘آ ّقادیز  ّاززیظ تزدار

 . ؽٕ٘ذ ٗیضىی ّی ۶۰ٛای ؽثنٚ ػقثی ؽاٌّ  دیؽ٘د ٗ ٗرٗ % حفظ ّی99٫9اعالػاذ ّاززیظ زق٘یز تیؼ اس 

 بندی تصاویر جهت طبقه های عصبی شبکه-۴-٢

خاراّسزٛای ّسؼذدی در آّ٘سػ .  تاؽذ تٖذی اعالػاذ ّی ٛا تزای عثقٚ ززیٔ زنٖیل اس خَْٚ قذرزْٖذ زعدسزٗٓ چٖذالیٚٛای خ ؽثنٚ 

اٍي٘ریسِ آّ٘سؽی  ٛا در ٛز الیٚ ّخفی ٗ ٛای ّخفی ٗ زؼذاد ٕزٗٓ تٚ زؼذاد الیٚز٘آ  یٚ ّ٘ثز ٛغسٖذ مٚ اس ایٔ خَْٚ ّیٛای خزعدسزٗٓ چٖذال ؽثنٚ

تز  عادٙ ػالٗٙ ً إسخاب ّذ . مٖیِ ْاری مٚ قادر تٚ حٌ ّغ َٚ اعر ّیززیٔ ّؼ ٛای ػقثی عؼی در إسخاب عادٙ در إسخاب ّؼْاری ؽثنٚ.  تاؽذ ّی

ىزفسٚ ٗ آّ٘سؽی را یاد ٛای ، ٗرٗدی ػقثی ؽ٘د زا ؽثنٚ د ٗ ایٔ اّز تاػث ّیؽ٘ ػث ماٛؼ قاتَیر تٚ خاعز عداری ّیافشایؼ عزػر اٍي٘ریسِ تا

تٖذی  قاتَیر عثقٚ ػقثی ؽ٘د زا ؽثنٚ حذ عادٙ ّؼْاری تاػث ّی اس دیيز إسخاب تیؼ . اس ع٘ی خذیذ را داؽسٚ تاؽذٛای  قاتَیر زؼْیِ تزای ْٕٕ٘ٚ

 . اعالػاذ را ٕذاؽسٚ تاؽذ
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ز٘آ تا اعسفادٙ اس  . ْٛچٖیٔ ّی تاؽذ إسخاب اٍي٘ریسِ آّ٘سؽی ّٖاعة ّیٛای ػقثی خزعدسزٗٓ چٖذالیٚ  دیيز ٕنسٚ ِّٜ در آّ٘سػ ؽثنٚ  

دسزٗٓ چٖذالیطٚ تطا دٗالیطٚ    ؽثنٚ ػقثی ّ٘رد اعسفادٙ در ایٔ قغْر یل ؽثنٚ ػقثی خزع . آّذٙ را تٜیٖٚ ْٕ٘د دعرٚ ٛای ت ٛای زناَّی ٗسٓ ٘ریسِاٍي

عطیيْ٘یذ  ٛای ّخفی  ٛای الیٚ زاتغ فؼاٍیر ٕزٗٓ.  تاؽذ ٕزٗٓ ّی ۶۰ٕزٗٓ ّخفی ٗ الیٚ ّخفی دُٗ دارای  ۷۳تاؽذ مٚ الیٚ ّخفی اًٗ دارای  ّخفی ّی

 ۶۰ٛای الیٚ ٗرٗدی تز اعاط خزٗخی اٍي٘ریسِ إٓاٍیش اخشای افَی تزاتطز   . زؼذاد ٕزٗٓ اعر ٗخی زاتغ ْٛإی در ٕظز ىزفسٚ ؽذٙدٗقغثی ٗ تزای الیٚ خز

 ۹۶اعر تزاتز  ٜا زٜیٚ ؽذٙإيؾر إٓ تاؽذ مٚ زق٘یز اثز ٛا مٚ ْٛآ زؼذاد افزادی ّی ی الیٚ خزٗخی تز اعاط زؼذاد مالطٛا تاؽذ ٗ زؼذاد ٕزٗٓ ٕزٗٓ ّی

ٚ   ( ّطی  Levenberg-Marquardtّارم٘ارذ ) -. اٍي٘ریسِ ّ٘رد اعسفادٙ تزای آّ٘سػ ؽثنٚ ػقثی اٍي٘ریسِ ٍٕ٘ثزه تاؽذ ٕزٗٓ ّی اىزچطٚ   تاؽطذ مط

ٗ تطزای   اعطر  ٗػ اعطسفادٙ ؽطذٙ  ٘سػ ؽثنٚ اس ایٔ رتز اعر ٗ ٕیاس تٚ حافظٚ سیادی دارد تا ایٔ ٗخ٘د تٚ دٍیٌ دقر تاال ٗ ْٛچٖیٔ زٖٜا ینثار آّ سّآ

 . تاؽذ تز ْٕی تٚ اعسفادٙ اس ایٔ اٍي٘ریسِ سّآٛای خذیذ ٕیاری  زغر مزدٓ ٗ تزرعی ْٕٕ٘ٚ

 
 (MSEۺ ْٕ٘دار ؽاخـ مارایی ؽثنٚ ػقثی تز حغة ) ۸ؽنٌ 

  MSE)ا) ّزتؼاذ خظمارایی ؽثنٚ تز اعاط ّیإيیٔ  . ؽاخـ دٛذ رایی را تزای ؽثنٚ ػقثی ْٕایؼ ّیْٕ٘دار ؽاخـ ما 6  ؽنٌ  

دعر  ۰٫۰۰۶مارایی حذٗد  ٛای آّ٘سؽی تٚ ؽاخـ ٛای غیز اس دادٙ ؽ٘د ؽثنٚ تزای دادٙ . ْٛإغ٘ر مٚ در ؽنٌ ّالحظٚ ّی اعر ّحاعثٚ ؽذٙ

٘د تٚ دقر ؽ آّ٘سؽی چٖإچٚ در ؽنٌ ّالحظٚ ّی ٛای مارایی تزای ْٕٕ٘ٚ تاؽذ اىز چٚ ؽاخـ ایٔ ّدْ٘ػٚ زقاٗیز دقر تاالیی ّیاعر مٚ تزای  یافسٚ

ث تٚ دٛذ مٚ ؽثنٚ آّ٘سػ خ٘ب ٗ قاتٌ قثٍ٘ی داؽسٚ ٗ آّ٘سػ تاػ ٛای زغر ٕؾآ ّی ػقثی تزای ْٕٕ٘ٚ اعر. دقر ؽثنٚ تغیار تٜسزی دعر یافسٚ

 . راع ْٕای مَی اٍي٘ریسِ ارائٚ ؽذٙ ۹ در ؽنٌ . اعر ٛای آّ٘سؽی ٕؾذٙ عداری ْٕٕ٘ٚ خاعز

 

 

 

 

 
 ْٕای مَی اٍي٘ریسِ ۺ ۹ؽنٌ 

 سازی پیاده نتایج -٣

رٗ  . اس ایٔ تاؽذ ٛا را در تز داؽسٚ ّحْ٘ػٚ زقاٗیزی داؽر مٚ ایٔ چاٍؼٛای تیآ ؽذٙ ٕیاس تٚ  ، تزای تزرعی رفغ چاٍؼ اٍي٘ریسِ خیؾٖٜادی 

إيؾر درزقاٗیز  . ؽذذ رٕو اثز دارد ؽ٘د را در تز ٛایی مٚ در اداّٚ تیآ ّی ، ّؾخقٚ مٚ ایٔ ّدْ٘ػٚ إيؾر ْٕ٘دٙ اقذاُ تٚ زٜیٚ ّدْ٘ػٚ زقاٗیز اثز

ىیزی آعسإٚ عاخر ٕاحیٚ ّسقٌ  اػْاً فیَسز ّیإٚ 

 تا ّ٘رفٍ٘٘صی

 

افالح دٗرآ در  حذف ٕ٘احی اضافی

 زق٘یز ٗرٗدی

ىیزی ّدذد اس  آعسإٚ

 زق٘یز افالح ؽذٙ

عاسی تا  ٕاسك

 ّ٘فٍ٘٘صی

حقً٘ ٕقاط إؾؼاب تا 

ػقثی ؽثنٚ  

حقً٘ ٕقاط إؾؼاب تا 

ػقثی ؽثنٚ  

تٖذی تا  عثقٚ

ٛای  ؽثنٚ

 ػقثی
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ٔ زقاٗیز تاؽذ ْٛچٖی ت٘دٓ إيؾر تٚ خ٘ٛز ّی ز رٗی ماغذ ٗ ْٛچٖیٔ ّیشآ آغؾسّٚسفاٗذ اعر مٚ ایٔ زفاٗذ ٕاؽی اس زفاٗذ ّیشآ فؾار إيؾر ت

رای سٗایای ؽذٙ دا ٛای زٜیٚ  إيؾر اٛنار را تزرعی ْٕ٘د. ْٛچٖیٔ اثزتٖذی ت٘دٓ ر تس٘آ ّغسقٌ اس ّقیاطتاؽٖذ مٚ  دارای اتؼاد ىٕ٘اى٘ٓ ّی

دار رٗی  فزاد إيؾر خ٘د را تٚ ف٘رذ ساٗیٚ، تغیاری اس ا ٛای ّسفاٗذ ٛای ثثر ؽذٙ ٗ در ّدْ٘ػٚ إيؾر تاؽٖذ چزا مٚ  ّؼْ٘ال در اثز ىٕ٘اىٕ٘ی ّی

 . دٛذ ؽذٙ را ٕؾآ ّی ای اس زقاٗیز زٜیٚ  ْٕٕ٘ٚ 9 . ؽنٌ دٖٛذ ماغذ قزار ّی

 
 ۺ ْٕٕ٘ٚ اس زقاٗیز ّ٘خ٘د در ّدْ٘ػٚ زقاٗیز زٜیٚ ؽذ١٠ٙ ؽنٌ

إيؾر  ْٕٕ٘ٚ اثز ۳تاؽذ مٚ تٚ اساء  ٛز ٕفز  ؽخـ ّی ۹۶إيؾر  تاؽذ مٚ ایٔ زق٘یز ّزت٘ط تٚ اثز زق٘یز ّی ۲۵۰ؽذٙ ؽاٌّ  زقاٗیز زٜیٚ  

اعر ٗ  ٚ ؽذٙ، در ٕظز ىزفس ق٘یز مٚ تٚ اساء ٛز ٕفز یل زق٘یزز۹۶% تٚ ػٖ٘آ ّدْ٘ػٚ زغر مٚ ؽاٌّ ۲۰زق٘یز  ۲۵۰اعر. اس ّیآ ایٔ  ؽذٙ زٜیٚ 

ایح اٍي٘ریسِ خیؾٖٜادی ارائٚ إذ در خذًٗ یل ٕس ّدْ٘ػٚ آّ٘سؽی در ٕظز ىزفسٚ ؽذٙ تاؽٖذ تٚ ػٖ٘آ % ّدْ٘ػٚ زقاٗیز ّی ۸۰زقاٗیز مٚ  عایز

 . اعر ؽذٙ

 ۺ ٕسایح اٍي٘ریسِ خیؾٖٜادی تزای ّدْ٘ػٚ زقاٗیز زٜیٚ ؽذٙ ١خذًٗ 

 درفذ خاعخي٘یی فحیح زؼذاد زقاٗیز خغا زؼذاد زق٘یز ٕاُ ّدْ٘ػٚ زقاٗیز

 %۹۳٫١١ ۹ ١۸۹ ّدْ٘ػٚ زقاٗیز آّ٘سؽی

 %۹١٫۵١ ۹ ۹۶ ّدْ٘ػٚ زقاٗیز زغر

 %۹۹٫۵۳ ١۵ ۲۵۰ مٌ ّدْ٘ػٚ زقاٗیز

ٗ ّدْ٘ػٚ آّ٘سؽی ٗ زغر خاعخي٘ حامی اس آٓ اعر مٚ اٍي٘ریسِ ارائٚ ؽذٙ تا دقر ّٖاعثی تزای ٛز د ١ٕسایح ارائٚ ؽذٙ در خذًٗ  

ٛای  چٖیٔ افشایؼ ِْٕٕ٘ٚ . ٛ تاؽٖذ إيؾر قاتٌ زْایش ْٕی ٛا در اثز ٛا  ٗ درٙ َر خ٘ٛز ٗ یا فؾار سیاد دیيز زدٚتاؽذ چزا مٚ در تزخی اس زقاٗیز تٚ ػ ّی

 یاتذ. ػقثی ّ٘رد اعسفادٙ افشایؼ ّی ٛای آّ٘سؽی ؽثنٚ ثسی ایفا مٖذ چزا مٚ زؼذاد ْٕٕ٘ٚدر تٜث٘د ٕسایح ارائٚ ؽذٙ زاثیز ّثز٘إذ  ّدْ٘ػٚ زقاٗیز ّی

 گیری نتیجه  -۴
قطذّر   إيؾطر  . ؽٖاعایی تا اعسفادٙ اس اثز إيؾر ارائٚ ؽ٘د ٖاعایی افزاد تا اعسفادٙ اس  اثزدر ایٔ ّقاٍٚ عؼی ؽذٙ زا راٛنار ّٖاعثی تزای ؽ 

ٛطای اّطزٗسی زقطاٗیز تطز رٗی ماغطذ ثثطر        تٚ دٍیٌ ػذُ دعسزعی تٚ زنٍٖ٘ط٘صی  ٛا دارد ٗ در ىذؽسٚ دیيز اس تیّ٘سزیل سیادی در ّقایغٚ تا تغیاری

. ٕغقطٚ   سدإيؾطر تدطزدا   ٗی ماغذ تٚ ؽٖاعایی ؽخـ فاحة اثز. اٍي٘ریسِ ارائٚ ؽذٙ عؼی دارد زا تا اعسفادٙ اس اعنٔ زقاٗیز ثثر ؽذٙ تز ر ىؾسٖذ ّی

قط٘یز  ىیطزی خ٘یطا اس ز   إذ مٚ تا آعسإٚ خزداسػ تز رٗی زق٘یز اػْاً ؽذٙ تاؽذ مٚ در قغْر خیؼ ٛای خزداسػ زق٘یزی ّی ق٘ذ ایٔ اٍي٘ریسِ زنٖیل

ٛای  ، چاٍؼ إيؾر آٗردٓ ّغسغیٌ ّحیغی اثز دعر سفادٙ اس افالح دٗرآ زق٘یز ٗ تٚچٖیٔ تا اع اعر ٗ ِٛ ٛای ّخسَف ّززفغ ؽذٙ ّؾنٌ ؽذذ رٕو

ط اعر زا تطا دقطر ٗ عطزػر تطاالیی اثطز ٕقطا       ػقثی تاػث ؽذٙ چٖیٔ اعسفادٙ اسؽثنٚ . ِٛ اعر تٖذی زا حذ سیادی ّززفغ ىؾسٚ دٗرآ زق٘یز ٗ ّقیاط

زای اعطر ٗ تط   ؽطذٙ ٛای ػقثی اعسفادٙ  تاؽذ اس ؽثنٚ تٖذی ّی اعایی ٛ٘یر فزد مٚ یل ّغ َٚ عثقٚدر اداّٚ تزای ؽٖ . آیذ دعرٚ إيؾر ت إؾؼاب اثز

ٚ     چٖیٔ افشایؼ عزػر اس زنٖیل إٓاٍیش اخشای  ػقثی ٗ ِٛ تٜث٘د ػَْنزد ٗ خیچیذىی ؽثنٚ ػقطثی اعطسفادٙ    افطَی تطزای مطاٛؼ اتؼطاد ٗرٗدی ؽطثن

. در   اعسفادٙ ْٕ٘د( در ایٔ تخؼ sparse matrix ٛای ّاززیظ زٖل )  ٛا اسزنٖیل زق٘یز إؾؼاب (sparse)ز٘آ تا زٖل ت٘دٓ  ر. اىز چٚ ّیاع ؽذٙ
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دعطر   %۹۹٫۵۳تاؽذ تٚ دقطر   ، دٗرآ ٗ زفاٗذ ؽذذ رٕو ّی تٖذی قاٗیزی مٚ زٜیٚ ؽذٙ ٗ ؽاٌّ ّقیاطٕٜایر اٍي٘ریسِ خیؾٖٜادی تزای ّدْ٘ػٚ ز

 . اعر یافسٚ
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