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چکیذٍ

در ایي هقالَ یک ساهاًَ تاسضٌاسی کلوات دستًْیس فارسی تزّىخط ،هثتٌی تز تزدارُای ّیژگی تزکیثی ّ اًتخاب هثالُای هؤثز در آهْسش تا

استفادٍ اس الگْریتن  )fast condensed nearest neighbor( FCNNارائَ ضذٍ است .ایي ساهاًَ هزاحل دریافت تصاّیز ،پیصپزداسش،
استخزاجّیژگی ّ طثقَتٌذی را در تز هیگیزد .در هزحلَ پیصپزداسش پس اس تزچسة گذاری ّ تفکیک سیزکلوات (سیز تخصُای ُوثٌذ) در
هاتزیسُای تصْیزی هدشا ،عولیات آستاًَگیزی ،حذف ًْیش ،استخزاج اسکلت تَ هٌظْر حذف اثز عزض قلن ،هحذّد ساسی سیزکلوات در
پٌدزٍُای هحذّد کٌٌذٍ تَ هٌظْر حذف اثز ًاُوگًْی اتعاد ًگارش ّ اصالذ کح رّی ًسثت تَ خط پایَ تَ هٌظْر حذف تغییزات چزخطی،
اخزا هیضْد .در هزحلَ استخزاجّیژگی ،هدوْعَ هحذّدی اس تزکیة ّیژگیُای آهاری ضاهل هیاًگیيّ ،اریاًس ّ اًزژی ضزایة ُیستْگزام
افکٌص عوْدی ّ ّیژگیُای ساختاری ضاهل ضزایة الگْریتن ّ ّ )correspondence analysis( CAیژگیُای حاصل اس اعوال تثذیل
هْخک 5تعذی تز ُیستْگزام افکٌص عوْدی ،اس تواهی تصاّیز سیزکلوات استخزاج هیگزدد .در هزحلَ طثقَ تٌذی ًیش ،پس اس اًتخاب هثال
ُای هؤثز در آهْسش تا استفادٍ اس الگْریتن  ،FCNNاس طثقَتٌذُای  )k nearest neighbor( KNN ّ )multi layer perceptron( MLPتزای
ضٌاسایی ّ طثقَتٌذی ًوًَُْای آسهْى استفادٍ هیضْدًِ .ایتاً سیستن پیطٌِادی تز رّی تخطی اس پایگاٍ دادٍ ایزاًطِز ،هتطکل اس  146تصْیز
کلوَ دستًْیس (ً 486وًَْ آهْسشً 516 ،وًَْ آسهْى) پیادٍ ساسی ضذٍ ّ ًزخ تاسضٌاسی  99.7%را ارائَ هیدُذ.

ّاژٍ ُای کلیذی

تاسضٌاسی کلوات ،اًتخاب هثالُای هؤثز در آهْسشُ ،یستْگزام افکٌطی ،تثذیل هْخک.

-1هقذهَ
تْاًبیی یبدگیشی ،تدضیَ تسلیل هسیظ پیشاهْى ّ تؼوین داًغتَُب

قلن (پْیبیی ّ تسشک ًْؽتَ) ثْدٍ ّ ثش سؽتَای اص هختقبت

ًقبط هغیش زشکت قلن دس زیي ًگبسػ اػوبل هیگشدد.
ثبصؽٌبعی دس عیغتنُبی ثشّىخظ ثش تقبّیش اعکي ؽذٍ اعٌبد

اص خولَ هِوتشیي قبثلیتُبی اًغبًی ُغتٌذ کَ ثشای ؽجیَ عبصی

اػوبل هیؽْد ّ ثَ ػجبست دیگش اعالػبت پظ اص ًْؽتي ،ثَ
کوک هشازل پیؼ پشداصػ تفکیک کٌٌذٍ هتي اص پظ صهیٌَ ،اص

ثبصؽٌبعی الگْ ایدبد ؽذٍ اعت .ؽٌبعبیی هتْى چبپی ّ دعت
ًْیظ ثَ ػٌْاى یکی اص پیچیذٍتشیي کبسثشدُبی ایي ػلن هغشذ

یکی اص ضشّسیتشیي ػولیبت پیؼپشداصؽی اعت کَ دس

ایي ّیژگیُبی هِن تْعظ سایبًَُب ،ؽبخَ خذیذی اص ػلن ثَ ًبم

اعت ّ ثَ هٌظْس پشداصػ ًشم افضاسی الگُْبی ّسّدی (اعٌبد
کبغزی) ثشای تجذیل کشدى آىُب ثَ قبلتُبی دیدیتبل ّ عشػت

دُی ثیؾتش ثَ هشازل رخیشٍعبصی ّ ثبصیبثی ّ ثشسعی اعٌبد

اعتفبدٍ هیؽْد .دس ایي هیبى ،ؽٌبعبیی هتْى صثبى اًگلیغی ثَ
ػلت خذا ثْدى زشّف ،اص هغبئل عبدٍتش ایي زْصٍ هسغْة
هی ؽْد ّ ثیؾتشیي عِن اص تسقیقبت سا ثَ خْد اختقبؿ دادٍ

اعت .اهب ؽٌبعبیی هتي دس صثبى فبسعی ،ثَ دلیل پیْعتگی
زشّف (زتی دس هتْى چبپی)ٌُْ ،ص ثَ ػٌْاى یک هْضْع ًغجتب
دؽْاس هغشذ اعت].[1],[2

ثبصؽٌبعی هتْى دعتًْیظ هؼوْالً دس دّ زبلت ثشخظ (ثَ

عْس ُن صهبى ثب ًگبسػ هتي) ّ ثشّىخظ (پظ اص ًگبسػ هتي)
اخشا هیؽْد .ثبصؽٌبعی دس عیغتنُبی ثشخظ هجتٌی ثش زشکت

تقبّیش اخز هیگشدد .پشّعَ ًبصک عبصی ّ اعتخشاج اعکلت

ثبصؽٌبعی ثشّىخظ ثَ هٌظْس ززف اثش پٌِبی قلن اخشا هیؽْد،
اهب دس ثبصؽٌبعی ثشخظ ثَ دلیل ایٌکَ قلن ًگبسًذٍ خْد داسای
پٌِبی ًگبسؽی یک پیکغل اعت ،ایي ػولیبت اخشا ًویگشدد

].[3

هبُیت ًگبسؽی صثبى فبسعی پیْعتَ اعت ،اهب اص آًدبیی کَ

ثشخی کبساکتشُبی فبسعی تٌِب هیتْاًٌذ اص عوت ساعت ثَ عبیش
کبساکتشُب هتقل ؽًْذ ،ایي اهش صیشثخؼُبی ُوجٌذ ّ هدضایی

(صیشکلوبت) سا دس کلوبت ایدبد هیکٌذ .صیشکلوبت هیتْاًٌذ

یک یب ثیؾتش اص یک زشف سا دس ثش گشفتَ ّ تْعظ یک خظ پبیَ

هدبصی ُن ساعتب ؽًْذ .دس فْست ػذم ّخْد ُنپْؽی

صیشکلوبت ،هیتْاى آًِب سا تْعظ فضبُبی کْتبٍ هبثیي  ،اص عشیق
تشعین ًوبی افکٌؼ ػوْدی تفکیک کشد .لیکي دس فْست ّخْد
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ُنپْؽی اص ثشچغت گزاسی صیشکلوبت ّ تدضیَ آًِب دس هبتشیظ

ُبی تقْیشی هدضا اعتفبدٍ هیؽْد .دس ؽکل ً 1وًَْای اص ُن

پْؽی صیشکلوبت دس یک کلوَ ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت.[2,4] .

هی تْاًذ ًشش ثبصؽٌبعی تقشیجب هغلْثی سا اسائَ دُذ ،لیکي هی

ثبیغت تْخَ داؽت کَ ثب افضایؼ تؼذاد هشاکض الیَ سقبثتی ،زدن
هؼوبسی ؽجکَ ّ صهبى اخشای الگْسیتن افضایؼ یبفتَ ّ سًّذ

کبُؼ خغب ًیض تقشیجب هتْقف هی ؽْد ،ثَ عْسی کَ اعتفبدٍ اص

الگْسیتن ژًتیک دس ایي زبلت ًوی تْاًذ تأثیش چؾن گیشی سا دس

ؽکل (ً :)1وًَْای اص ُنپْؽی صیشکلوبت دس یک کلوَ][2

ثِجْد هؼوبسی ّ افضایؼ ثبصدُی ؽجکَ اسائَ دُذ.
دس ]  [ 7ثَ هٌظْس ثبصؽٌبعی کلوبت دعتًْیظ ،اثتذا هشزلَ

ًبصک عبصی ثشای کبُؼ ضخبهت ًوًَُْبی دعتًْؽتَ ثَ
پٌِبی یک پیکغل اخشا هیؽْد ،عپظ ثب اػوبل چِبس پٌدشٍ

دّ ساُکبس افلی ثشای ثبصؽٌبعی هتْى دعتًْیظ فبسعی
هْخْد اعت .یک ساُکبس ،ثبصؽٌبعی هغتقل اص تفکیک اخضا

 3×3ثش تقبّیش کلوبت ًبصک ؽذٍ ،تقبّیش ًظیش خغْط افقی

اعت ،کَ ثش سّی کل کلوبت یب صیشکلوبت اخشا هیؽْد .دس ایي

چپ ( 45دسخَ) ،خغْط اسیت چپ ثَ ساعت (135دسخَ)

تفکیک ًبپزیش دس ًظش هی گیشًذ ،عپظ ثب اعتخشاج ّیژگیُبیی

ثؼذ ُشیک اص چِبس تقْیش ًظیش ،ثَ ُؾت قغبع زْل هشکض خْد
تفکیک ؽذٍ ّ ثب هسبعجَ تؼذاد پیکغلُبی عیبٍ دس ُش قغبع ّ

افلی عبصًذٍ کلوبت یب زشّف اخشا هیؽْد .دس ایي سّػ پظ

ثشداسُبی ّیژگی ًشهبلیضٍ ؽذٍ زبفل هیگشدًذ .ایي ثشداسُبی

سّػ اثتذا کلوبت سا ثَ فْست تشکیجی اص کبساکتشُبی هتقل ّ

اص کل کلوَ ،ػول ثبصؽٌبعی اخشا هیگشدد .ساُکبس دیگش،

ثبصؽٌبعی هجتٌی ثش تفکیک اخضا اعت ،کَ ثش سّی کبساکتشُبی

( :دسخَ) ،خغْط ػوْدی ( 9:دسخَ) ،خغْط اسیت ساعت ثَ
اعتخشاج گشدیذٍ ّ ثَ عْس خذاگبًَ رخیشٍ هیؽًْذ .دس هشزلَ

تقغین آى ثش تؼذاد کل پیکغلُبی عیبٍ دس تقْیش کلوَ،

اص تفکیک کلوبت ثَ کبساکتشُبی عبصًذٍ ،ؽٌبعبیی کبساکتشُب دس
عغر کلوَ ثب اعتفبدٍ اص یک فشٌُگ لغت اخشا ؽذٍ ّ ًِبیتب ثب

ّیژگی  32ػٌقشی ثْدٍ ّ ًغجت ثَ تغییش هقیبط تغییشًبپزیش
ُغتٌذ .پظ اص آى دس هشزلَی ثبصؽٌبعی ثب ثَ کبسگیشی  4عجقَ

هیؽًْذ ] .[4,5ؽیٍْ پیؾٌِبد ؽذٍ دس ایي هقبلَ هغتقل اص

آًِب تْعظ الگُْبی تقوین گیشی تْاًغتَ اعت ثَ زذاکثش ًشش

تشکیت ًتبیح زبفل اص ثبصؽٌبعی زشّف ،کلوبت ثبصؽٌبعی

تفکیک ثْدٍ ّ ثب فشك ازتوبل ّخْد ُنپْؽی هب ثیي
صیشکلوبت ،اص ثشچغت گزاسی ّ تفکیک آًِب دس هبتشیظُبی

تقْیشی هدضا اعتفبدٍ ؽذٍ اعت.

-2هزّری تز کارُای پیطیي
دس هقبالت پژُّؾی هختلف  ،هغبئل چبلؾی هتؼذدی دس صهیٌَ

ثبصؽٌبعی کلوبت دعتًْیظ اسائَ ؽذٍ اعت .اکٌْى ثش ثشخی

اص ایي چبلؼُب ًگبُی هختقش خْاُین داؽت.

دس ] ،[6الگْسیتن هؾخقی ثشای ثبصؽٌبعی کلوبت دعت

ًْیظ فبسعی اسائَ ؽذٍ اعت .دس ایي عیغتن ُیچ هشزلَای
خِت تفکیک صیشکلوبت ّخْد ًذاسد ّ ّیژگیُبی ضشایت

هْخک اص ًوبی تقْیش کلوبت پظ اص اخشای ػولیبت ًشم

عبصی ، 1دس چِبس خِت اعتبًذاسد اعتخشاج هیؽًْذ .عپظ
هشاکض الیَ سقبثتی ؽجکَ ػقجی  2RBFثَ ّعیلَ تشکیت الگْسیتن

ژًتیک ّ الگْسیتن خْؽَ یبثی  K-Meansتؼییي ؽذٍ ّ ّصى ُبی

الیَ ًظبستی ثب اعتفبدٍ اص روش  ّ 3LMSاًذاصٍ گیشی فْافل
ثشداس ّیژگی ُش ًوًَْ تب هشکض ؽجکَ  RBFثش اعبط تبثغ گبّعیي
هسبعجَ هیگشددُ .ش چٌذ گفتَ ؽذٍ اخشای عیغتن پیؾٌِبدی

ثٌذ  mlpثشای ُش یک اص  4تقْیش تفکیک ؽذٍ ّ تشکیت خشّخی

ثبصؽٌبعی  %91.55دعت یبثذ .ایي ؽیٍْ ًغجت ثَ تغییشات
چشخؾی خغْط تؾکیل دٌُذٍ ثذًَ کلوبت ثغیبس زغبط ثْدٍ ّ
ُش گًَْ اًسشاف اص چِبس ساعتبی یبد ؽذٍ هی تْاًذ خغبی قبثل

تْخِی سا دس هشزلَ اعتخشاج ّیژگی تْلیذ ًوبیذ.

دس ] ،[8یک عیغتن ثبصؽٌبعی کلوبت دعتًْیظ ػشثی

هتؾکل اص عَ هشزلَ پیؼپشداصػ ،اعتخشاجّیژگی ّ عجقَثٌذی

اسائَ ؽذٍ اعت .دس ایي سّػ اثتذا کلوبت اص دعتخظُبی

ّسّدی تفکیک ؽذٍ ّ اص ًظش اًذاصٍ ًشهبلیضٍ هیؽًْذ .دس هشزلَ
دّم ثب تقغین ُش کلوَ تفکیک ؽذٍ ثَ ثلْکُبی ُنپْؽبى،

هقبدیش هیبًگیي هغلق ثشای ُش ثلْک هؾتول ثش یک ثشداس ّیژگی

هسبعجَ هیگشددًِ .بیتب ثب اسائَ ثشداسُبی ّیژگی ثَ دعت آهذٍ
ثَ یک عجقَثٌذ ً KNNشش ثبصؽٌبعی  %76زبفل گشدیذٍ

اعت .یکی اص ایشادُبی ایي ؽیٍْ زغبعیت ّ تغییش پزیشی ًشش
ثبصؽٌبعی ثب تغییش اًذاصٍ ُنپْؽی ثلْکُب اعتُ ،وچٌیي خِت
استقب کبسایی ثشداسُبی ّیژگی ّ افضایؼ دقت ثبصؽٌبعی ،الصم

اعت اص ّیژگیُبی ثیؾتش ّ ًشهبلیضاعیًْی هؤثشتش اعتفبدٍ ؽْد.

دس ] ،[4یک عبهبًَ ثبصؽٌبعی کلوبت دعتًْیظ فبسعی ثب

اعتفبدٍ اص دسُن آهیضی هشازل تفکیک ّ ثبصؽٌبعی ثَ هٌظْس
دعتیبثی ثَ یک دقت ثبال اسائَ ؽذٍ اعت .چٌبىکَ پظ اص

دسیبفت تقبّیش ّسّدی ،ثب افضّدى ثشخی ّیژگیُب ّ ززف
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ثشخی تضبدُب دس هشزلَ پیؼ پشداصػ  ،دقت عیغتن ثبصؽٌبعی

افالذ کح سّی) ثش سّی توبهی تقبّیش صیشکلوبت اػوبل هی

افضایؼ هییبثذ .عپظ ثب ثَ کبسگیشی یک الگْسیتن هجتٌی ثش

ًوبیین .دس هشزلَ اعتخشاج ّیژگی ،اثتذا افکٌؼ ػوْدی سا ثشای

ّ ًقبط تقبعغ پیًْذی  ،تقبّیش کلوبت ثَ کبساکتشُبی عبصًذٍ

هیبًگیي ّ ّاسیبًظ ّ اًشژی سا اص کلیَ ًوْداسُبی افکٌؾی ثَ

کبساکتشُب اعتخشاج ؽذٍ ّ ًِبیتب ػول ثبصؽٌبعی تْعظ یک

هبتشیظُبی تقْیشی سا ثَ  nثلْک  4×4تدضیَ کشدٍ ّ ثَ فْست

خشّخی هشزلَ عجقَثٌذی ثَ ّسّدی هشزلَ تشکیت اخضا
کبساکتشی ّ ثبلؼکظ ثشقشاس هیؽًْذ ،تب ثب تشکیت ًتبیح

ػولیبت سیبضی هؾخـ ثش سّی عتْىُبی ُش هبتشیظ16 ،
هقذاس ّیژٍ عبصًذٍ هبتشیظ افلی سا ثؼٌْاى یک ثشداس ّیژگی 16

ًِبیی ثب قبثلیت اًؼغبف ّ دقت ثبال زبفل گشدد .ایي ؽیٍْ دس

تجذیل هْخک یک ثؼذی ثش تْاثغ افکٌؾی تقبّیش صیشکلوبت دس

ثبصؽٌبعی یک کبساکتش دس یک کلوَ هٌدش ثَ ثبصؽٌبعی غیش

اعتخشاج هیًوبیین ]ًِ .[11بیتب توبهی ّیژگیُبی زبفل اص

ُیغتْگشام ًوبی افکٌؾی ّ دس ًظش گشفتي ّیژگیُبی عبختبسی

توبهی تقبّیش صیشکلوبت هسبعجَ کشدٍ ّ پبساهتشُبی آهبسی

تفکیک هیؽًْذ  .دس هشزلَ ثؼذ ثشخی ّیژگیُبی عبختبسی اص

دعت هیآّسین] .[9عپظ ثب ثکبسگیشی الگْسیتن ُ ،CAش کذام اص

عجقَ ثٌذ ؽجکَ ػقجی اخشا هیگشدد .دّ زلقَ فیذثک ًیض اص

ثبصؽٌبعی زبفل اص ایي دّ زلقَ فیذثک ً ،تیدَ ثبصؽٌبعی

هبتشیظُبی تقْیشی  n×16ثبصًْیغی هیکٌین .آًگبٍ ثب اًدبم

ػٌقشی اص ُش تقْیش دس ًظش هی گیشین ] .[10پظ اص آى ثب اػوبل

هشزلَ عجقَثٌذی یک ًقغَ ضؼف اعبعی داسد ،ثغْسیکَ ػذم

چٌذ هشزلَّ ،یژگیُبی تْفیفگش کلیبت ّ خضئیبت تقبّیش سا

فسیر هبثقی کبساکتشُب دس ُوبى کلوَ ؽذٍ ّ ایي اهش دقت

هسبعجبت آهبسی ّ عبختبسی ّ ضشایت تجذیل هْخک سا دس یک
ثشداس ّیژگی ثشای ُش تقْیش ًوًَْ تشکیت کشدٍ ّ ثَ فْست

ثبصؽٌبعی سا کبُؼ هیدُذ .ثٌبثشایي ثشای زل ایي هغئلَ ،هی

ثبیغت اص یک ؽیٍْ ثبصؽٌبعی تْاًوٌذتش اعتفبدٍ ؽْد.
دس کلیَ سّػُبی هشّس ؽذٍ ،ثَ هٌظْس دعتیبثی ثَ دقتی

هغلْة دس ثبصؽٌبعی ،هشزلَ اعتخشاج ّیژگی ًغجت ثَ هشزلَ
عجقَ ثٌذی اص اُویت ّ پیچیذگی ثیؾتشی ثشخْسداس ثْدٍ اعت.

لیکي دس ؽیٍْ پیؾٌِبد ؽذٍ دس ایي هقبلَ ،هشزلَ اعتخشاج
ّیژگی اص پیچیذگی چٌذاًی ثشخْسداس ًجْدٍ ّ ثیؾتش دقت هْسد

ًیبص ،دس هشزلَ عجقَثٌذی ثب ثِشٍگیشی اص الگْسیتن  FCNNثَ

ثشداسُبی ّیژگی تشکیجی ثَ عجقَثٌذُبی  MLP ّ KNNاسائَ هی

دُین .ػول ثبصؽٌبعی سا یکجبس ثب ثَ کبس گیشی الگْسیتن FCNN

دس هشزلَ فشاُن عبصی هبتشیظ آهْصػ ] ّ ،[12ثبس دیگش ثذّى
ایي الگْسیتن ثَ اًدبم هیسعبًین .دس ؽکل ً 2وًَْای اص تشعین
ًوبی ُیغتْگشام افکٌؼ ػوْدی کلوبت ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت.

دس ؽکل ً 3یض هشازل اخشای سّػ پیؾٌِبدی اسائَ ؽذٍ اعت.

هٌظْس اًتخبة هثبلُبی هؤثش دس آهْصػ تأهیي هیؽْد.

-3رّش پیطٌِادی

ایي هقبلَ ثَ تْفیف ّ عشازی ّ پیبدٍعبصی یک عبهبًَ
ثبصؽٌبعی کلوبت دعتًْیظ فبسعی ثشّىخظ هیپشداصد .ایي

عبهبًَ هشازل دسیبفت تقبّیش ،پیؼپشداصػ ،اعتخشاجّیژگی ّ

عجقَثٌذی سا دس ثش هیگیشد .پظ اص اعکي ّ اسائَ قبلت دیدیتبلی
تقبّیش کلوبت دعتًْیظ ثَ سایبًَ ،دس هشزلَی پیؼپشداصػ،
اثتذا ثب ثشچغت صدى ثَ صیشکلوبت ّ تفکیک آًِب سا دس هبتشیظ

ُبی تقْیشی هدضاُ ،وپْؽیُبی ػوْدی ازتوبلی صیشکلوبت سا

ززف کشدٍ ّ ثذیي تشتیت ًْازی هؼٌب داسی سا ثشای تدضیَ
تسلیل ّ اعتخشاج ّیژگیُبی هؤثش دس عجقَثٌذی فشاُن هی

عبصین .آًگبٍ ػولیبت آعتبًَ گیشی ،ززف ًْیض ،ثبصکشدى ّ ثغتي
هتْالی ثش اعبط ػٌبفش هْسفْلْژی (ززف ًبپیْعتگی ّ زفشٍ

ُبی ًبخْاعتَ) ،اعتخشاج اعکلت (ززف اثش قلن) ،هسذّد

عبصی صیشکلوبت دس هشصُبی هسذّد کٌٌذٍ ّ تغییش اًذاصٍ هدذد

تقبّیش (ززف اثش ًبُوگًْی اثؼبد دس ًگبسػ) ،تؾخیـ خظ

پبیَ ّ افالذ صّایبی اًسشاف اص خظ پبیَ (ززف چشخؼ ّ

ؽکل (ً :)2وًَْای اص تشعین ُیغتْگشام افکٌؼ ػوْدی کلوبت][4
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ؽکل ( :)3هشازل اخشای سّػ پیؾٌِبدی

ؽکل ( :)4اػوبل الگْسیتن  ّ CAثبصعبصی هبتشیظ اّلیَ ][10

 -5تزرسی الگْریتن FCNN

ُذف اص اخشای الگْسیتن  [12] FCNNفشاُن ًوْدى هبتشیظ

- 4تزرسی الگْریتن CA
الگْسیتن  [10] CAیکی اص پش کبسثشدتشیي الگْسیتنُبی فؾشدٍ
عبصی تقْیش اعت .دس ایي سّػ اثتذا ُش تقْیش دس اثؼبد ، h×h
ثَ ثلْکُبی کْچکتش دس اًذاصٍُبی  m( m×mثشاثش  4یب )8
تقغین ؽذٍ ّ ثَ فْست یک هبتشیظ ثب  pعغش ّ  nعتْى کَ
ُش عغش آى ًظیش یک ثلْک ّ ُش عتْى آى ًظیش یک پیکغل دس
آى ثلْکُب اعت ،ثبصًْیغی هیؽْد .عپظ ثب اًدبم یکغشی
ػولیبت سیبضی هؾخـ ثش سّی عتْىُبی ایي هبتشیظ n ،
هقذاس ّیژٍ هبتشیظ افلی هسبعجَ ؽذٍ ّ هبتشیظ اّلیَ هی تْاًذ
هدذدا ثب اعتفبدٍ اص ایي ّ nیژگی (هقذاس ّیژٍ) ثبصعبصی گشدد.
دس ؽکل ً 4وًَْای اص اػوبل الگْسیتن  CAثش یک تقْیش ّ 8×8
ثبصعبصی هدذد تقْیش ثب اعتفبدٍ اص  16هقذاس ّیژٍ اسائَ ؽذٍ
اعت.

ایذٍ آل آهْصػ ثَ هٌظْس افضایؼ دقت ثشای عجقَثٌذی کٌٌذٍ
 KNNاعت .لزا دس سّػ پیؾٌِبدی اص الگْسیتن هشخغ ] [13کَ

ثشای دیگش عجقَ ثٌذی کٌٌذٍ ُب ًظیش ً MLPیض قبثل اػوبل اعت،

اعتفبدٍ ؽذٍ اعت .دس ایي الگْسیتن اثتذا هبتشیظ آهْصػ تِی
لسبػ هیؽْد .عپظ ثشای هقذاس دُی اّلیَ ،هشاکض ثقل ّیژگی
ُبی ُش کالط هسبعجَ ؽذٍ ّ ثَ ػٌْاى هقبدیش اّلیَ ثَ هبتشیظ

آهْصػ افضّدٍ هیگشدد .آًگبٍ ثب اخشای قبًْى ًضدیکتشیي

ُوغبیگی ثش سّی هبتشیظ آهْصػ ّ هبثقی دادٍُب (ًوًَُْبی
آصهْى)ً ،وًَُْبی اؽتجبٍ عجقَثٌذی ؽذٍ هؾخـ گشدیذٍ ّ دس
یک هبتشیظ خذاگبًَ رخیشٍ هیؽًْذ .دس هشزلَ ثؼذ ًوًَُْبی

اؽتجبٍ عجقَثٌذی ؽذٍای کَ هیٌیون فبفلَ اقلیذعی سا تب هشاکض

ثقل هْخْد دس هبتشیظ آهْصػ داسا ثبؽٌذ ،ثَ فْست ػضْ
خذیذ ثَ هبتشیظ آهْصػ افضّدٍ هیگشدًذ .ثذیي تشتیتً ،تیدَ
عجقَثٌذی ثب اعتفبدٍ اص  KNNتکشاس ؽذٍ ّ هبتشیظ هشثْط ثَ
عجقَثٌذی اؽتجبٍ ثشّص هیؽْد .ایي ػول آًقذس تکشاس هیگشدد کَ

دیگش ُیچ ًوًَْ اؽتجبٍ عجقَ ثٌذی ؽذٍای ثشای اضبفَ ؽذى ثَ

هبتشیظ آهْصػ هْخْد ًجبؽذ .عپظ ثب تْخَ ثَ ایي کَ تضویٌی

ثشای تغبّی تؼذاد هثبلُبی ُش کالط دس هبتشیظ آهْصػ ّخْد
ًذاسد ،اص ُش کالط دس هبتشیظ ثبقیوبًذٍ هثبلُبیی ثَ عْس سًذم

اًتخبة ؽذٍ ّ ثشای ُوغبى عبصی تؼذاد ًوًَُْبی کالطُب ثَ
هبتشیظ آهْصػ افضّدٍ هیؽْدًِ .بیتب هبتشیظ زبفل اص اخشای
هشازل قجل سا ثَ ػٌْاى هبتشیظ آهْصػ ًِبیی ّ هبثقی دادٍُب سا

ثَ ػٌْاى هبتشیظ آصهْى ًِبیی ثشای عجقَثٌذی دس ًظش هیگیشین.

ً-6تایح تدزتی
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سّػ پیؾٌِبدی ثش سّی ثخؾی اص پبیگبٍ دادٍ اعبهی ؽِشُبی
ایشاى (پبیگبٍ دادٍ ایشاًؾِش) هتؾکل اص  64:تقْیش کلوَ دعت

ًْیظ ( 2:اعن ؽِش دعتًْیظ ًْ 32یغٌذٍ هختلف ) پیبدٍ

عبصی گشدیذٍ ّ ًتبیح آى دس خذاّل  2 ّ 1اسائَ ؽذٍ اعت .دس

ایي پژُّؼ اص  48:تقْیش کلوَ ثشای آهْصػ ّ  16:تقْیش

ً-7تیدَ گیزی

کلوَ ثشای آصهْى اعتفبدٍ هیؽْد .اثتذا ثب ثشچغت گزاسی

ایي هقبلَ یک ؽیٍْی خذیذ ثبصؽٌبعی کلوبت دعتًْیظ ثشّى

هدضا تفکیک کشدٍ ّ عپظ ثب اخشای ػولیبت پیؼ پشداصؽی
آعتبًَگیشی ،ززف اثش پٌِبی قلن ،ززف اثش ًبُوگًْی اثؼبد

الگْسیتوی هؤثش دس اًتخبة هثبلُبی ایذٍآل هبتشیظ آهْصػ

کلوبت ،توبهی صیشکلوبت عبصًذٍ سا دس هبتشیظُبی تقْیشی

خظ سا ثب ثِشٍگیشی اص ثشداسُبی ّیژگی تشکیجی ّ اعتفبدٍ اص

ًگبسػ ّ ززف تغییشات چشخؾی ،تقبّیش ثبیٌشی تغییش ًبپزیش

اسائَ هیدُذ .هشزلَ اعتخشاج ّیژگی ؽیٍْی پیؾٌِبدی ثغیبس
عبدٍ ثْدٍ ّ ثب فشاُن عبصی ثشداسُبی ّیژگی تشکیجی

ثب تغییشات ًگبسؽی (تغییشات پٌِبی ًْک قلن ّ اثؼبد ّ تغییشات

هؤثش(ّیژگیُبی آهبسی ّ عبختبسی ّ ضشایت هْخک) هیتْاًذ

هدوْػَ هسذّدی اص ّیژگیُبی آهبسی ّ عبختبسی ّ ضشایت

ثَ کبسگیشی الگْسیتن  FCNNدس هشزلَ عجقَ ثٌذی ،ثَ هٌظْس ثِشٍ
گیشی اص هؾبثِت هب ثیي ًوًَُْبی ُن کالط دس سًّذ تؾکیل

چشخؾی ًغجت ثَ خظ پبیَ ) سا فشاُن هیعبصین .دس هشزلَ ثؼذ ،

هْخک اص توبهی تقبّیش صیشکلوبت اعتخشاج کشدٍ ّ ثَ فْست
ثشداسُبی ّیژگی تشکیجی ثشای ثبصؽٌبعی ثَ عجقَثٌذُبی ّ KNN

 MLPاسائَ هی دُین.
عپظ ثَ هٌظْس ًؾبى دادى تأثیش ثَ عضای الگْسیتن  FCNNدس

اًتخبة ًوًَُْبی هؤثش دس آهْصػ ّ افضایؼ دقت عجقَ ثٌذی،

ًششُبی ثبصؽٌبعی ایي دّ عجقَثٌذ ثَ ٌُگبم اعتفبدٍ ّ ػذم

ًقؼ ثَ عضایی سا دس افضایؼ دقت عجقَثٌذی ایفب کٌذُ .وچٌیي

هبتشیظ هؤثش آهْصػ ،دقت ثبصؽٌبعی سا ثَ عْس ثبصدٍهٌذی

افضایؼ هیدُذ .اػتجبس اخشای ؽیٍْی پیؾٌِبدی ثش سّی ثخؾی

اص پبیگبٍ دادٍ ایشاًؾِش ،ثب دقت عجقَ ثٌذی  %99.7ثَ اثجبت
سعیذٍ اعت.
ثَ هٌظْس ثِجْد ًتبیح دس آیٌذٍ الصم اعت ثب گغتشػ تؼذاد

اعتفبدٍ اص ایي الگْسیتن هقبیغَ هیؽًْذُ .وبًغْس کَ دس خذاّل
 2 ّ 1هؾبُذٍ هیؽْد ،عجقَثٌذ پشعپتشّى  3الیَ ثَ ٌُگبم

افضایؼ دُینُ .وچٌیي هی تْاى ثب هذلعبصی تقبّیش کلوبت

تشتیت ثب ً 20،30،40،60شّى دس الیَُبی پٌِبى اّل ّ دّم ّ

هْخْد دس ثذًَ کلوبت ،تقشیت صدى خغی ثذًَی صیشکلوبت ّ

خذّل(:)1هیبًگیي دسفذُبی ثبصؽٌبعی عجقَثٌذ  ،KNNقجل ّ ثؼذ اص

کبسایی آًِب ثب اعتفبدٍ اص الگْسیتنُبی تؼییي ّیژگی هؤثش ثشسعی
کٌین ّ ثذیي تشتیت دقت ثبصؽٌبعی سا ثبال ثشدٍ ّ عشػت ّ

اعتفبدٍ اص الگْسیتن  FCNNدس سًّذ تؾکیل هبتشیظ آهْصػ ،ثَ

عْم ّ خشّخی ّ ثب ًشش یبدگیش ی %1 4تْاًغتَ اعت ،ثَ
ثیؾتشیي ًشش ثبصؽٌبعی) %99.7 ( 5دعت یبثذ.
ثَ کبسگیشی الگْسیتن FCNN

ًوًَُْبی پبیگبٍ دادٍ ،قذست تؼوین پزیشی عجقَثٌذی کٌٌذٍ سا
دعتًْیظ ثَ هؤلفَ ُبی گبّعیي ،هسبعجَ هختقبت صّایبی

هسبعجَ تؼذاد خغْط آىّ ،یژگیُبی ثیؾتشی سا فشاُن کشدٍ ّ

ثبصدُی ؽجکَ سا ثِجْد ثخؾین.
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