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 -1مربی ،دانشگاه جامع امام حسین
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 -2مربی ،دانشگاه جامع امام حسین

 -3استادیار ،دانشگاه تربیت مدرس
(دریافت92/50/9 :؛ پذیرش)99/15/22 :

چکیده
انتخاب بردار مشخصه مناسب برای حداکثر نمودن موفقیت یک ماشین دستهبندیکننده بسیار موثر است .در این مقاله با استتااده ا ررکیتب
روشهای مختلف محاسبه رابع هسته ،یک الگوریتم انتخاب مشخصه بهینه بدون نظارت پیشنهاد گردیده است .بردار مشخصه بهدستآمتده ا
الگوریتم پیشنهادی ،صحت خروجی دستهبندیکننده شبکة عصبی پسانتشارخطا را حداکثر میگرداند .در این مقاله برای مطالعته متوردی ا
دستهبندی استاندارد رصاویر فشردهشدة مبتنی بر کدگذاری ربدیلی و رصاویر فشردهنشده با استااده ا رشتتهبیتت آنهتا استتااده متیگتردد.
استانداردهای مورد نظر برای دستهبندی ،استانداردهای  JPEGو  JPEG2000و رصاویر فشردهنشده با فرمت  TIFFمیباشند .با استااده ا بردار
مشخصه بهدستآمده ا الگوریتم پیشنهادی ،صحت دستهبندیکننده در حدود  %89میگردد.
واژههای کلیدی :بردار مشخصه ،انتخاب بردارهای مشخصه ،شبکة عصبی ،دستهبندی ،استاندارد فشردهسا ی رصویر

 -4مقدمه
در سیستتتمهتتای ارربتتایی دیلیتتتاف پیشتترفته ،روانتتایی
دستتتهبنتتدی 1و دستتتهبنتتدیکتتردن دادههتتا بتترای بستتیاری ا
سا ماندهیها 2مطلوب میباشد .به عبارری دستهبندی و راکیتک
خودکار دادههای دیلیتاف جمعآوری شده و ذخیره کتردن آنهتا
بهمنظور رحلیل بیشتر امری ضروری است.
مساله انتخاب مشخصه ،یکی ا مسائلی است کته در مبحت
یادگیری ماشین و همچنین شناسائی آماری الگو مطرح است .این
مساله در بسیاری ا کاربردها (مانند یبقهبندی) اهمیت بهسزائی
دارد ،یرا در این کاربردها رعداد یادی مشخصه وجتود دارد ،کته
بسیاری ا آنها یا بالاستااده هستتند و یتا ایتنکته بتار ایالعتاری
چندانی ندارند .حذف نکردن این مشخصتههتا مشتکلی ا لحتا
ایالعاری ایلاد نمیکند ولی بار محاسباری را برای کتاربرد متورد
نظر باال میبرد .و عالوهبر این باع میشود که ایالعات غیر ماید
یادی را بههمراه دادههای ماید ذخیره کنیم.
دادة دیلیتاف میرواند مربتو بته متتن ،صتدا ،رصتویر و یتا
ررکیبی ا این قبیل باشد .در این بررسی هتدف متا دستتهبنتدی
رایانامه نویسنده پاسخگوmmollazadeh@ihu.ac.ir :
1 -Classification
2 -Disciplines

دادة دیلیتاف رصویری با استااده ا رشتهبیتت آن متیباشتد .بتا
روجه به اینکه رصاویر اغلب با استااده ا الگوریتمهتایی همچتون
 JPEGو  JPEG2000فشرده میشوند ،لذا در این مقاله رشتهبیت
این دو استاندارد برای دستهبندی استتااده متیشتوند .همچنتین
فرمت  TIFنیز بهعنوان خروجی فشردهنشده رصویر و یک کتال
مستقل در نظر گرفته شده است .در ادامه مقاله ابتتدا بته معرفتی
الگوریتم انتخاب بردار مشخصه مناسب پرداخته شده است .سپس
چهارچوب کلی ار یابی الگوریتم پیشنهادی بر مبنای دستهبنتدی
رشتتتهبیتتت رصتتاویر بیتتان گردیتتده استتت .استتتخرا مشخصتته ا
رشتهبیت رصاویر فشردهشتده و فشتردهنشتده روضتید داده شتده
است .سپس با استااده ا شبکة عصبی دستهبندی انلتا گرفتته
است .در بخش پایانی مقاله نتایج شبیهسا ی و نتیلهگیری آورده
شده است.

 -2الگوریتم انتخاب بردار مشخصه مناسب
اگتتر رعتتداد کتتل مشخصتتههتتا برابتتر  Nباشتتد ،رعتتداد کتتل
یرملموعههای ممکن برابر  2Nمیشود .این رعداد بترای Nهتای
متوسط هم خیلی یاد است .روشهای مختلف انتخاب مشخصه،
رالش میکننتد رتا ا میتان  2Nیتر ملموعته کاندیتد ،بهتترین
یرملموعه را پیدا کنند .در رما این روشها بر اسا کتاربرد و
نوع رعریف ،یر ملموعهای بهعنوان جواب انتخاب متیشتود ،کته
بتواند مقدار یک رابع ار یابی را بهینه کند .با وجتود ایتنکته هتر
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روشی سعی میکند که بتواند ،بهترین مشخصهها را انتخاب کند،
اما با روجه به وسعت جوابهای ممکن ،و اینکه این ملموعههای
جواب بهصورت روانی ا  Nافزایش پیتدا متیکننتد ،پیتدا کتردن
جواب بهینه مشکل و در Nهای متوسط و بزرگ بسیار پترهزینته
است.
بهیورکلی روشهای مختلف انتختاب مشخصته را بتر استا
نوع جستلو به دستههتای مختلاتی رقستیمبنتدی متیکننتد .در
بعضی روشها رما فضای ممکتن جستتلو متیگتردد .در ستایر
روشها که میرواند مکاشاهای و یا جستلوی رصتادفی باشتد ،در
ا ای ا دست دادن مقداری ا کارآئی ،فضتای جستتلو کتوچکتر
میشود.

 -4-2الگوریتم انتخاب مشخصه طیفی
الگوریتم های انتخاب مشخصته ابعتاد بتردار مشخصته را بته
منظور باال بردن کارآیی ماشینهای یادگیری کتاهش متیدهنتد.
الگوریتمهای انتخاب مشخصه بر مبنای نوع یادگیری به دو دسته
کلی با نظارت 1و بدون نظارت 2رقسیمبندی میگردنتد .الگتوریتم
استاادهشده در این مقاله الگوریتم انتختاب مشخصته ییاتی ]6
اس ت .این الگوریتم بر مبنای نظریه گراف ییای و یتک الگتوریتم
انتخاب مشخصه بدون نظارت میباشد.

نحوه محاسبه مارریس شباهت در خروجتی الگتوریتم رتاثیرگتذار
است .در این مقاله رتالش نمتودهایتم رتا روشتی بترای محاستبه
مارریس شباهت ارائه نماییم که خروجی دستهبندیکننتده دارای
دقت دستهبندی باالرری باشد.
بتترای بتتهدستتت آوردن متتارریس شتتباهت بهینتته ا دو روش
محاسبه مارریس شباهت متاتاوت یتر کته در  ]6و بیتان شتده
است ،استااده نمودیم .در روش اوف که در رابطه ( )1آمده استت،
میزان شباهت را بر مبنای محاسبه فاصله بین دو بردار بتهدستت
میآورد.
‖

‖

()1
در روش دو که در رابطه ( )2آمده است ،میتزان شتباهت را
بر مبنای محاسبه اویه دو بردار بهدست میآورد.
()2

)

(

در روش پیشنهادی بهمنظور محاسبه دقیقرر میتزان شتباهت ،ا
ررکیب هر دو معیار محاسبه شباهت استااده شده است .پتس بتا
ررکیب نتیله بهدستآمتده ا روشهتای بتاال متارریس شتباهت
نهایی را محاسبه مینماییم .برای ررکیب متارریسهتای شتباهت
محاسبه شده ،ابتدا آنها را به روش گاتته شتده در بختش (-3-4
نرمالیزه نمودیم و سپس ا ررکیب خطی آنها (بهعنوان سادهررین
حالت ممکن) بهصورت یر استتااده نمتودهایتم .البتته متیرتوان
ررکیبهای مختلای را در نظر گرفت کته متناستب بتا درجته آن
ررکیب ،پیچیدگی محاسبه ررکیب بهینه افزایش خواهد یافت.
()3
برای محاسبه دقیق و بهینه متغیرهای آ اد  αو  βو  δمیروان ا
الگوریتمهای بهینهسا ی مانند الگتوریتم ننتیتک استتااده نمتود.
مقدار بهینه مانی بهدست متیآیتد کته بترای داده اعتبارستنلی
بهترین جواب را بهدست آوریم.

شکل ( .)4الگوریتم انتخاب مشخصه ییای

این الگوریتم با دریافت ملموعتهای ا بردارهتای مشخصته و
مارریس شباهت آنها ،برای هر مشخصته و نتی بتین صتار رتا 1
مشخص مینماید .با کمک این و نهتا متیرتوان مشخصتههتا را
اولویتبندی نمود و برای دستهبندی استااده کرد.

 -2-2بهینهسازی الگوریتم دستهبندی
الگوریتم انتخاب مشخصه ییای برای انتخاب مشخصتههتای
مناسب ا مارریس شباهت بردارهای مشخصه استااده متینمایتد.
1- Supervised
2- Unsupervised

 -3چهارچوب کلی ارزیابی الگوریتم پیشنهادی
بر مبنای دستهبندی رشتهبیت تصاویر
به یورکلی ،دستهبندی شامل مراحتل استتخرا مشخصته و
انتخاب مشخصههای مناسب و دسته بندی میباشتد ] .[2فرآینتد
دستهبندی رشتهبیت رصاویر ،مبتنی بتر مقتادیر بتردار مشخصته
است .هرچه بردار مشخصه بهتری به دستهبندیکننده داده شتود
خروجی آن نیز بهتر خواهد بود .لذا انتخاب بردار مشخصه مناسب
در موفقیت دستهبندی بسیار موثر خواهد بود .در این مقاله بترای
یافتن مشخصههای مناستب استتااده ا الگتوریتم بهینتهشتدهای
پیشنهاد گردیده است ،که با کمتک آن بتردار مشخصته مناستب
مشخص میگردد .دسته بندی ختود شتامل دو مرحلتة آمتو ش و

ارائه یک الگوریتم انتخاب مشخصه بدون نظارت :حمیدرضا کاکائی مطلق و همکاران

رست می باشد .بردارهای مشخصته استتخرا شتده ا رشتتهبیتت
رصاویر به دو ملموعة آمو ش و رست رقسیم می شوند .در مرحلة
آمو ش یک مدف آمو شدیده روسط بردارهای مشخصه ملموعة
آمو ش حاصل می شود و در مرحلة رستت ا متدف آمتو شدیتده
برای دستهبنتدی بردارهتای مشخصته ملموعتة رستت استتااده
میشود.

 -1استخراج مشخصهه از رشهتهبیهت تصهاویر



 -4-1مشخصههای آماری استخراجشده از رشتهبیت
تصاویر
) را در نظر بگیرید (این
دنبالة گسستة ( X
دنباله ا ربدیل رشتهبیت رصاویر به  Nسمبل بیتتی بتهدستت
آمده استت) ،مشخصته هتای مختلاتی ا رشتته بیتت متیرتوان
استخرا کرد] .[5بعضی ا مشخصههای مهتم و پرکتاربرد ا ایتن
دنباله استخرا شده است:

میانگین دنبالة  Xعبارت است ا :
∑

()4





]

∑

[

0

خودهمبستگی :

همبستگی بین دو دادة متااوت ولی متلانس بتا قیتا مستتقیم
برهم منطبقشدة هر دوی آنها و با شیاتیافته به چپ یا راستت
یکی ا آنها ،رعریف میشتود ] .[3همبستتگی گسستتة دو رتابع
و بتا پریتود  Nبتهصتورت یتر رعریتف
نمونهبرداریشدة
میشود:
∑

()9

) (

عینتا برابتر بتا

خودهمبستگی گسستة رابع نمونهبرداری شدة
همبستگی گسستة رابع با خودش میباشد.
بتترای بتتهدستتت آوردن مشخصتته مناستتب ،چنتتدین آ متتایش در
رأخیرهای مانی متااوت انلا شتد و مقتدار خودهمبستتگی بته
انتخاب شد.
ا ای
 انرژی دنبالة :X
انرنی دنبالة  Xعبارت است ا :
| |

()8



∑

تعداد تکرار رشتهای با طول مشخص:

()11

رعداد رکرار رشتة رما صار به یوف 9

()11

رعداد رکرار رشتة رما یک به یوف 9

 -2-1مشخصههههههای آمههاری اسههتخراجشههده از

2

هیستوگرام رشتهبیت تصاویر

انحراف معیار دنبالة  Xعبارت است ا :
()5

[

درجة اوج در یک نمودار آماری 4یا پخی:

()7

1

میانگین :

∑

درجة او در یک نمودار آماری ،نقطة پیک یا همواری رو یع
را نسبت به رو یع نرماف نشان میدهد و یبق رابطة یر بهدستت
میآید:



اولین گا استخرا مشخصههتایی استت کته قترار استت در
دستهبندی ا آنها استااده شود .هر چقدر مشخصههای استخرا
شده بتوانند رمایز بین رشتهبیتها را بهتر نشان دهنتد بته یبتع
عملیات دستهبندی با سهولت و کارآیی باالرری امکانپذیر استت.
بنابراین مشخصههای آماری مختلای ا رشتهبیتت و هیستتوگرا
بهدست آمده ا آن استخرا میشوند و بردار مشخصه را رشتکیل
میدهند.

انحراف معیار:

]

()6

فشردهشده و فشردهنشده



3

)

(

∑ √

چولگی 3یا عدم تقارن:

پتتارامتر چتتولگی ،عتتد رقتتارن رو یتتع پیرامتتون میتتانگین را
مشخص میکند و یبق رابطة یر بهدست میآید:

1- Mean
2- Standard deviation
3- Skewness

هیستوگرا ا شمارش رعداد سمبلهای با مقادیر یکستان در
دنبالة  Xبهدست میآید.
هیستوگرا برای رشتهبیت رصویر فشردهشده و فشردهنشتدة
 Barbaraبا ابعاد  512 512در شکلهتای  2،3و 4نشتان داده
شده است .در این شکلها در محور افقی بیانگر مقادیری استت
که بایتها میروانند داشته باشند (در اینلا 1رتا  )255و ) ( در
محور عمودی بیانگر رعداد بایت با مقادیر یکسان میباشد.
4- Kurtosis
5- Autocorrelation
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مینیمم و ماکزیمم هیستوگرا یبق رابطههای یتر محاستبه
میشوند:
()12

()12

) (

مقدار مینیمم هیستوگرا

()13

()13

) (

مقدار ماکزیمم هیستوگرا



انرژی هیستوگرام:

انرنی هیستوگرا ویژگی دیگری است که مورد استااده قترار
میگیرد و بهصورت یر محاسبه میشود:
()14

)(

در رابطة ( )11مقدار  Mبرابتر بتا
بیتهای هر سمبل میباشد.

∑

متیباشتد و

رعتداد



آنتروپی:2

اندا ه گیری ایالعات موجود در یک الگو را آنتروپی میگویند.
الگوی مورد نظر برای محاستبة آنتروپتی
(
اگر )
مقادیر مشخص در الگوی  Xبا احتمافهای
باشد و اگر
) در ایتتنصتتورت آنتروپتتی دنبالتته
باشتتند(
بهصورت یر محاسبه میشود:
()15

)(

)(

) (

∑

بنابراین هر الگویی بته شتکل دنبالتة  Xبته بتردار  12بعتدی
ربدیل متی شتود .ایتن  12مشخصته ،کته ا
(
)
دنبالتتة  Xیتتا هیستتتوگرا آن استتتخرا متتیشتتوند ،در مقتتادیر
عددی اشان در بسیاری موارد فرق دارند .بنابراین همة آنها نیا بته
نرمتتالیزه شتتدن در فاصتتلهای معتتین ،یعنتتی صتتار رتتا یتتک دارنتتد.
نرمافسا ی مشخصهها در ادامه شرح داده میشود.

 -3-1نرمالسازی مشخصهها

شکل ( .)2هیستوگرا رشتهبیت 27( JPEG

نرمالیزهکردن همة مقادیر مشخصهها برای قرار گرفتن در با ة
صار و یک معموف میباشد .اگر الگو هتر یتک دارای بعتد در
کالسی وجود داشته باشند ،مقتدار مشخصته نرمتافشتدة ) (
) بتتتا محاستتتبة مقتتتادیر
و
(بتتتها ای
روستتط رابطتتة یتتر
و )) ( (
)) ( (
بهدست میآید:

)1

()16

)

(

)

(

 -5دستهبندی با استفاده از شبکة عصبی

شکل ( .)3هیستوگرا رشتهبیت 27( JPEG2000

شبکة عصبی ا بردار ورودی و هدف بترای رقریتب دن یتک
رابع و یافتن رابطه بین ورودی و خروجی و دستهبندی ورودیهتا
استااده میکند ].[4
3
برای دستهبندی ورودیها ا شبکة عصبی پسانتشارخطا بتا
الگوریتم  LM4استااده کرده ایم .این شبکه دارای یک الیة مخای
بتتا رتتابع  tan-sigmoidمتتیباشتتد .الگوهتتای ورودی بتته ایتتن
دسته بندیکننده  ،بردارهای مشخصه انتخاب شده هستند .رعتداد
نورون 5ورودی شبکه با بردار ورودی و رعداد نتورون خروجتی بتا
خروجی مطلوب مطابقت میکنتد .ا ایتنرو ایتن دو متورد ثابتت
هستند .رنها رغییرکننده رعداد نورونها در الیة مخای و همچنین
روجه بته اثتر آن در یتادگیری شتبکه در حالتت آمتو ش دادههتا
میباشد.

)

شکل ( .)1هیستوگرا رشتهبیت رصویر فشردهنشده با فرمت

TIFF

1- Compression Ratio

2- Entropy
3- feed-forward backpropagation neural network
4- Levenbery-Marquardt
5- neuron
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بتترای بررستتی میتتزان موفقیتتت ،بایتتد ملموعتتة یتتادگیری و
ملموعة رست متااوت ا هر کال درنظر گرفته شتوند .رکنیتک
ار یتتابی متقابتتل 1کتته اجراکننتتدة آ متتایش بتتر روی حالتتتهتتای
جایگردانشدة دادهها میباشد در ادامه شرح داده میشود.

صحت و اعتبار دستهبندیکننده روستط روابتط ( )17و ()19
محاسبه متی شتود .در ایتن دو رابطته پتارامتر برابتر بتا رعتداد
نمونههایی است که بتا کتال  iبرچستب ختوردهانتد و برچستب
واقعی آنها نیز  iمیباشد .پارامتر  Kبرابر با رعداد نمونههایی استت
که به کال  iرعلق دارند و پارامتر  Lبرابر بتا رعتداد نمونتههتایی
است که با کال  iبرچسب خوردهاند.

درنظر گرفتن یکسو ا دادههتا بترای رستت و بتاقیمانتدن
دوسو برای آمو ش متداوف است .همچنین باید کنترلی صتورت
داده شود را نمونه های هر یک ا کال ها بتا رناستب صتحید در
ملموعه های یادگیری و رست با نمود شوند .باید روجه داشت که
این روش فقط یک اقدا حااظتی اولیته در برابتر ارائتة نامستاوی
نمونهها در ملموعههای آمو ش و رست را فراهم میآورد.
روشی کلیرر برای کمکردن هر رمایتل یتکیرفته بته دلیتل
نمونة خاص انتخاب شده ،رکترار کتردن کتل پروسته (آمتو ش و
رست) چندین مرربه با نمونههای رصادفی متاتاوت استت .در هتر
رکرار دو سو دادهها بهیور رصادفی برای آمو ش انتخاب میشود
و مابقی برای رست استااده میشود و این پروسه سهبتار رتا انتهتا
رکرار می شود و در این حالت هر الگو دقیقا یتکبتار بترای رستت
2
استااده شده است .ایتن پروسته ،ار یتابی متقابتل ستهمرربتهای
نامیده میشود ].[5

()17

 -6ارزیابی متقابل

 -4-6محاسههههبة ههههحت و اعتبههههار جههههواب

بهعنوان مثاف صحت و اعتبار کال یک به ررریب ،با روجه به
روابط ( )17و ( )19و جدوف ( )1عباررند ا :
()18
()21
صحت و اعتبار کل دستهبندیکننده به ررریتب یبتق روابتط
( )21و ( )22محاسبه میشوند:
()21
()22
ا شبکة عصبی با الگوریتم پس انتشتار خطتا بترای دستتهبنتدی
استااده کردهایم .ولی بهیورکلی بهخایر اینکه در هتر رکترار دو
سو دادهها بهیور رصادفی برای آمو ش انتختاب و متابقی بترای

دستهبندیکننده برای هر کالس
برای محاسبة صحت 3و اعتبتار 4بایتد ابتتدا مارریستی
رشکیل داد که برابر با رعداد کال ها می باشد و به آن مارریس
همرخدادی 5گاته میشود .این مارریس در جدوف ( )1نشان داده
شده است.
جدول ( .)4مارریس همرخدادی 3

()19

3

کال سه

کال دو

کال یک

C13

C12

C1

کال یک
(برچسب واقعی)

C23

C2

C21

کال دو
(برچسب واقعی)

C3

C32

C31

کال سه
(برچسب واقعی)

رست استااده می شود ،این الگوریتم در هر بار راه انتدا ی شتبکه،
مقادیر متااوت صتحت و اعتبتار را ارائته متیدهتد .بنتابراین سته
پیکربندی متااوت ا شبکه را انتخاب و ار یابی متقابل را ستهبتار
رکرار کردیم و ا نتایج حاصله میانگین گرفتیم .بدیهی استت کته
این پروسه نه مرربه فراخوانی الگتوریتم روی ملموعته دادههتایی
که دوسو مقدار اولیه هستند را در بر میگیرد.

 -7نتایج شبیهسازی
برای آمو ش دستهبندیکننتده ا پایگتاه دادهای شتامل511
رصتتویر کدشتتده روستتط  511،JPEGرصتتویر کدشتتده روستتط
 JPEG2000و 511رصویر فشردهنشتده بتا فرمتت  TIFFاستتااده
کرده ایم .رصاویر کدشده دارای نتر هتای فشتردهستا ی مختلتف
می باشند و ا فشرده سا ی رصاویر خاکستری 9 6بیت بر پیکستل

1- cross validation
2- threefold
3- Accuracy
4- Reliability
5- Confusion Matrix

با ابعاد 512

 512بهدست آمده اند .این رصتاویر ا پایگتاه دادة

6- Gray Scale

مجله علمی  -پژوهشی ” پدافند الکترونیکی و سایبری “  ،سال سوم ،شماره ،3پاییز 4331

6

 SIPI1انتخاب شده اند که شتامل رصتاویر بافتت ،رصتاویر هتوایی،

جدول ( .)1و ن بهدستآمده برای مشخصهها
W

رصاویر یبیعی و رصاویر پزشکی میباشد و برای کتد کتردن ایتن

0.1937
0.9701
0.9939
0.9937
0.3852
0.0190
1.0000
0.9589
1.0000
0.9054
0.1983
0.9954

رصاویر ا نر افزار  VCDemoاستااده شده است.
 12ویژگی شرح دادهشده در بخش  5را ا رشتهبیت رصتاویر
موجود در پایگاه داده محاسبه می شوند .برای کتاهش حساستیت
الگوریتم نسبت به نقطة شروع رشتهبیت و شتیات آن مقتدار هتر
مشخصه بها ای شیات رشتهبیت هر نمونه ا مقدار یک را هشتت
محاسبه شد و مقدار مشخصه اصلی بتا میتانگینگیتری ا ایتن 9
مقدار بهدست آمد .در نهایت  1531بردار مشخصه بهدستت آمتد.
این بردارهای مشخصه بهمنظور اررقاء عملکرد دستهبنتدیکننتده

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

نرماف شدند (رجتوع بته بختش  )3-3و بتدون اعمتاف هیچگونته
انتخاب مشخصه به دستهبندیکننده شتبکه عصتبی داده شتدند.
برای دستهبندی دادهها ا شبکه عصبی با یک الیه مخای استااده
شد .با استااده ا پروسة ار یابی متقابل سهمرربهای 3 ،بتار رکترار
شد .برای محاسبة مقدار صتحت و اعتبتار هتر مشخصته ا نتتایج

مارریس همرختدادی بتها ای اجترای  3بتار ار یتابی متقابتل
سهمرربهای در 1و با روجه به این مارریس مقادیر اعتبار و صحت
بها ای مشخصههای انتخابشده در )6( 1نشان داده شده است.
جدول ( .)5مارریس همرخدادی بها ای مشخصههای انتخابشده

حاصله میانگین گرفتیم .ایتن شتبکه بتا ضتریب یتادگیری 1/15

21

31

1491

آمو ش داده شد .مارریس همرخدادی بها ای اجرای  3بار ار یابی

1

1529

1

متقابل سهمرربهای در  )2( 1و با روجه بته ایتن متارریس مقتادیر

1485

3

32

اعتبار و صحت بها ای رما مشخصهها در 1و  1نشتان داده شتده
است.

جدول ( .)6صحت و اعتبار هرکال

و ملموع بها ای مشخصههای

انتخابشده
جدول ( .)2مارریس همرخدادی بها ای رما مشخصهها
42

265

1223

1

1531

1

1328

168

32

جدول ( .)3صحت و اعتبار هرکال

Rtot

Atot

R3

A3

R2

A2

R1

A1

%89

%89

%88

%89

%89

%8898

%89

%87

 -8نتیجهگیری

و ملموع بها ای رما مشخصهها

Rtot

Atot

R3

A3

R2

A2

R1

A1

%81

%98

%87

%97

%79

%111

%87

%91

برای ار یابی الگوریتم انتخاب مشخصته پیشتنهادی ،پتس ا
استخرا بردارهای مشخصه و نرماف نمتودن آنهتا ،شتباهت بتین
مشخصههای استتخرا شتده ،یبتق روش گاتته شتده محاستبه
گردید و آنگاه به الگوریتم انتختاب مشخصته شترح داده شتده در
بخش  3اعماف شدند .مشخصتههتایی کته و ن راثیرگتذاری آنهتا
بیشتر ا  1/5بدست میآید را بهعنوان مشخصههتای مطلتوب در
نظرگرفته و به ماشین دستهبندیکننده رحویل میدهیم .خروجی
الگتتتتوریتم انتختتتتاب مشخصتتتته بتتتتها ای مقتتتتادیر بهینتتتته
در  1نشان داده شتده
است.

1- USC-SIPI Image Database:
)(peipa.essex.ac.uk/benchmark/databases

در این مقاله یک روش پیشتنهادی بترای محاستبه متارریس
شباهت ارائه نمودیم ،که با ررکیبتی ا معیارهتای ملتذور فاصتله
بین دو بردار و اویه بین دو بردار بهدست متیآیتد .ا ایتن روش
پیشنهادی برای بهینه کردن الگوریتم انتخاب مشخصته استتااده
نمودیم .با روجه به نتایج شبیهسا یها مشخص گردید کته بتدون
استااده ا الگوریتم انتخاب مشخصه صتحت دستتهبنتدیکننتده
 %98و اعتبار آن  %81است اما بتا استتااده ا الگتوریتم انتختاب
مشخصه پیشنهادی با وجود اینکته رعتداد مشخصتههتای متورد
استتتااده بتترای دستتتهبنتتدی کتتاهش یافتتته استتت ،صتتحت
دستهبندیکننده به  %89و اعتبار  %89افزایش مییابد .در ادامته
کار پیشنهاد میگردد کته ررکیتبهتای متاتاوری بترای محاستبه
مارریس شباهت بررسی گردد.
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ABSTRACT
Choosing a feature vector for maximizing the success of a classifier machine is very effective. In
thispaper, using a combination of different methods to calculate the core function, an unsupervised feature
selection algorithm improvement has been proposed. Feature vector obtained by the proposed algorithm,
will maximizes output accuracy of backpropagation neural network classifier. In this paper we used case
study of standard encoding of images compressed by alternate method and uncompressed images
classifying based on their relative bit stream. Standards for classifications are JPEG and JPEG2000 and
for uncompressed images is TIFF format. Using this feature vector obtained by the proposed algorithm,
classifier accuracy will be about 98%.
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