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  تلفيق مبتني بر آدابوست رويكرد بهبود در بازيابي شكل با 

  2مقدم چركري... ؛ نصرا1محمد علي زارع چاهوكي

  چكيده

به معناي دادن تصويري به عنوان پرس و جو و يافتن تصاويري كه در پايگاه تصوير  (CBIR)محتوي  مبتني بربازيابي تصوير 

تصويري كه جهت شناسايي تصاوير نزديك به هم مورد استفاده قرار مي گيرد مي تواند محتوي . ، مي باشدارتباط بااليي با آن دارند

كميته اي از كالس تصويري مختلف،  70در اين پژوهش با در اختيار داشتن پايگاهي از .باشد  تركيبي از آنهايا و ، شكل رنگ، بافت

يادگيري نظر كميته در طبقه بندي با . پشتيبان عمل مي كند طبقه بند ها را ياد مي گيريم كه هر طبقه بند بر اساس ماشين بردار

جهت عملكرد درست روش در هنگام چرخش، تغيير مقياس و انتقال تصوير، با استفاده از تئوري  .روش آدابوست انجام مي پذيرد

. ر اين نوع تغييرات مقاوم مي باشدفوريه، از تصاوير پايگاه و همچنين تصوير پرس و جو، بردار ويژگي اي ايجاد نموده ايم كه در براب

دقت و اطمينان  افزايشكايت از حماشين بردار پشتيبان روش پايه و مقايسه آن با  روش نتايج حاصل بدست آمده از پياده سازي

  .درصد را دارد 3حداقل به ميزان روش 
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ABSTRACT 

Content-Based Image Retrieval (CBIR) aims to search images that are perceptually similar to the 
query based on visual content of the images without the help of annotations. Color, texture, shape and 
spatial relations between objects are major features used in retrieval. Shape features are powerful 
clues for object identification. Shape features based on Fourier descriptor are invariant to affine 
transformations such as rotate, scale and transition. AdaBoost is the first effective ensemble learning 
algorithm that combines many weak classifiers to build a strong classifier. In this research to improve 
shape classification we learn committee of SVM classifiers based on AdaBoost method. Experimental 
results on MPEG-7 part B represents improvement in fusion approach for shape classification by 
AdaBoost algorithm. 
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  مقدمه .1

ارتباط بااليي با  ،دادن تصويري به عنوان پرس و جو و يافتن تصاويري كه در پايگاه تصوير مفهومبه  (CBIR)محتوي  مبتني بربازيابي تصوير 
ازيابي بر اساس انجام پذيرد كه در اين پژوهش ، ب ]1[ بازيابي تصوير بر اساس محتوي مي تواند بر اساس شكل، رنگ و بافت. ، مي باشدآن دارند

، توصيف رياضي تصوير و محاسبه شباهت بين دو تصوير با استفاده از توصيف  CBIRدو مسئله اساسي در تكنولوژي  .شكل مورد نظر مي باشد
ردد و سپس در اين حوزه، ابتدا الگوريتمي اعمال مي گردد تا مشخصه هاي شكلي تصوير به برداري ويژگي ها تطبيق گ. ]2[ انتزاعي آنها مي باشد

طبقه بندي تصوير معموال به عنوان گام اوليه  .]1[ تابع شباهت، شباهت بين دو تصوير را با محاسبه فاصله بردار ويژگي آنها محاسبه مي نمايد
توضيح گذاري  د تا فرايندود دقت مورد استفاده قرار مي گيرجهت سرعت بخشيدن به فرايند بازيابي در پايگاه هاي داده بزرگ و همچنين جهت بهب

نيز مي تواند مورد استفاده  خوشه بنديبه طريق مشابه در صورت وجود نداشتن داده هاي برچسب خورده، . تصوير به صورت خودكار انجام پذيرد

يف جهت توصيف محتواي رسانه تعر MPEG-7كه استاندارد  ]3[ جهت استخراج ويژگيهاي تصوير روش هاي متعددي وجود دارد .]2[ قرار گيرد
  . ]4[ گشته است كه در ارتباط با استخراج ويژگي هاي شكل نيز مورد استفاده قرار مي گيرد

روش اعمال شده جهت استخراج . ]5[ شكل اعمال مي شود استفاده مي كنيم فاصله از مركزدر اين پژوهش، از نوعي روش فوريه كه بر بردار 
   .انتقال تاثيري در بردار ويژگي استخراج شده نمي گذارندويژگي به گونه اي مي باشد كه چرخش، تغيير مقياس و 

 زيادي محققين اخير سالهاي در كه است الگو بازشناسي سيستمهاي كارايي افزايش روشهاي از يكي طبقه بند چند نتايج تركيب از استفاده

 يك از بهتري تقريب بتوان آنكه براي است روشي 3يجمع دسته يادگيري متفاوت، شرايط تحت يادگيري الگوريتم هاي اجراي .اند پرداخته آن به

 مي مسأله براي متفاوتي به پاسخ ، پارامترهايش مقدار به توجه با يادگيري الگوريتم هر ، جمعي دسته در يادگيري . كرد فراهم را بهينه بند طبقه

  4پايه ، طبقه بند مركب سيستم يك طبقه بندهاي از يك هر به . كند پيدا افزايش بندي دقت طبقه پاسخها، اين تركيب با رود مي انتظار و رسد
  .]6[ ميشود گفته

براي ايجاد كميته اي از طبقه بندها مورد استفاده قرار مي گيرد بر اساس روش آدابوست مي باشد كه در نهايت براي نمونه آزمايشي، روشي كه 

ر هر المان بردار، برابر ارزش و يا احتمالي است كه كميته طبقه بند ها براي عضو برداري با ابعادي برابر با تعداد كالس ها حاصل مي شود كه مقدا

  .بودن نمونه آزمايشي براي كالس متناظر با المان در نظر گرفته اند

در بخش  ،مهدر ادا .با هسته خطي مي باشد (SVM) 5ماشين بردار پشتيبانبر اساس  روشي كه براي طبقه بند پايه مورد استفاده قرار گرفته است

و كاربرد آن در طبقه بندي  SVM، 3بخش . رار گرفته است مي پردازيمبه توضيح روشي كه براي استخراج ويژگي و كاهش بعد مورد استفاده ق 2

هم در به توصيف ايجاد كميته طبقه بندي با روش آدابوست  4بخش  .شكل كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، توضيح داده مي شود

نتيجه گيري و  6بخش  آمده است و 5در بخش توضيح نتايج به دست آمده از پياده سازي روش . مي پردازد مرحله آموزش و هم در مرحله آزمون

  .كاري كه در پژوهش بعدي به آن مي پردازيم را بيان مي كند

  كاهش ابعاد بردار ويژگيو  استخراج ويژگي .2

مي بايست در ابتدا ويژگي هاي هر تصوير را به خوبي بيان نموده و سپس با مقايسه بردار ويژگي تصوير  براي بازيابي تصوير بر اساس محتوي
  .تصميم گيري راجع به مرتبط بودن و يا نبودن تصوير بازيابي شده را انجام داد ،پرس و جو با بردار ويژگي تصاوير به دست آمده از پايگاه تصوير

فاده جهت بازيابي رنگ، بافت و يا شكل تصوير مي باشد روش هاي گوناگوني براي استخراج اين ويژگي ها بسته به اين كه ويژگي مورد است
  هدف بازيابي تصوير بر اساس شكل مي باشد لذا عالوه بر ايجاد بردار ويژگي براي هر تصوير با توجه به شكل ،در اين پژوهش. ]3[ موجود مي باشد
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5 Support Vector Machine (SVM) 
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اي ايجاد گردد تا با توجه به تغييراتي كه در تصوير بر اساس انتقال، چرخش و تغيير مقياس صورت مي پذيرد نيز آن، اين بردار مي بايست به گونه 
  .مقاوم باشد يعني بردار ويژگي حاصل از تغييرات بر شكل تطابق بااليي با بردار ويژگي هاي شكل اوليه داشته باشد

براي توصيف شكل . مي كنيميره ذخyو xرا در دو بردار و اين نقاط ا مشخص نموده توجه به دودويي بودن تصاوير محيط شيء ردر ابتدا با 
در اين پژوهش با توجه به . موجود مي باشدنيز در اين زمينه  ]Mpeg-7 ]4هاي دو و سه بعدي روش هاي گوناگوني وجود دارند و استاندارد 

 مورد استفاده قرار گرفته است  6فاصله از مركزروش  ،براي يافتن مناسب ترين توصيف كننده شكل براي بازيابي تصوير ]5[ ه درمقايسه انجام گرفت
  .شودو براي مقاوم بودن روش در برابر چرخش، تغيير مقياس و انتقال، نقاط به فضاي فوريه برده مي شوند و بردار ويژگي در آن فضا محاسبه مي 

به توضيح روش فاصله از مركز براي توصيف شكل پرداخته و در ادامه به چگونگي ساخت بردار ويژگي در فضاي انتقال  ين بخش،در ابتداي ا
  .مي پردازيم و در انتها نيز روش كاهش بعد بردارهاي ويژگي توصيف مي شود

كه بيان كننده مركز ثقل اين نقاط مي باشد را از  cyو  cx هطنق. باشد مي Nست آمده از اپراتور لبه ياب، نقاط به دتعداد فرض كنيم 

 :رابطه زير پيدا مي كنيم
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در بردار حاصل شود و تنها تغيير مقياس است   7اين بردار در برابر انتقال مقاوم مي باشد و چرخش تنها سبب مي شود تا جابجايي چرخشي
  .دهد ار فاصله از مركز را براي سه شكل از سيب نشان ميبرد 1شكل   .كه سبب مي شود تا اين بردار به صورت خطي تغيير كند
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}{نباله ضرابي فوريه خروجي اين تبديل د na همانگونه كه قبال نيز  .مي باشد كه بيان كننده ويژگي هاي شكل در فضاي فركانس مي باشد
همچنين مي بايست . اشاره شده مي خواهيم به بردار ويژگي اي از شكل برسيم كه تغييري در برابر انتقال، چرخش و تغيير مقياس تغييري نكند

  .ير نمايدلبه استفاده مي شود نيز نبايد تغيژگي ايكه در نهايت به دست مي آيد، بواسطه نقطه اوليه اي كه براي نمايش بردار وي

در اين ، چرخش و تغيير مقياس باشند )وليهتفاوت در انتخاب نقطه ا( بيان كننده ميزان انتقالsو  τ ،φبر اساس تئوري فوريه، چنانچه 

Original(با رابطه زير به ضرايب فوريه بردار ويژگي اوليه ) na(صورت ضرايب فوريه بردار ويژگي جديد 
na (7[ مرتبط مي گردد[:  

                                                                 

6 Centroid distance 
7 Circular shift 
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|| رابطه باال مشاهد مي شود تفاوت اين دو دنباله عدد موهومي تنها در فاز انها مي باشد لذا )(Original
nb   با|| nb  يكسان مي باشد بنابراين

|| nb را مي توان به عنوان بردار ويژگي اي در نظر گرفت كه در برابر چرخش، تغيير مقياس و تفاوت در انتخاب نقطه اوليه تغيير نمي كند.  

||تعداد نمونه هاي دنباله  nb  برابر باN به دليل حقيقي ]8[ وريهبا توجه به تئوري ف. كه همان تعداد نقاط لبه تصوير هست، مي باشد ،
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1

22
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NN bb  به عنوان بردار

  .ويژگي در نظار گرفت

بيان گر تعداد  mرد كه شكل مي گي ×kmبا ابعاد  Mبا كاهش بعد توصيف شده در باال ماتريس ويژگي هاي تصاوير پايگاه تصوير 

KLاز تبديل  pبه  kجهت كاهش بعد از  .تصاوير موجود در پايگاه تصاوير مي باشد در اين روش ابتدا ماتريس  .استفاده مي كنيم ]9[ 8
مقدار  pبردار ويژه ايكه متناظر با  pاز محاسبه بردار ويژه و مقادير ويژه ماتريس كواريانس، با انتخاب را بدست آورده و پس  Mكواريانس 

pkkmpmويژه بزرگتر مي باشند، ماتريس  AMM ×××   .به دست مي آيدتقليل يافته است  pكه در آن بعد ويژگي ها به  =×

  (SVM)ماشين بردار پشتيبان  .3

 اين روش از جمله. مي توان از آن استفاده نمود رگرسيونو  بندي طبقهاست كه براي با نظارت  هاي يكي از روش، ماشين بردار پشتيبان
،  SVM كنندة بندي دستهمبناي كاري . ده استخود نشان دااز در طبقه بندي هاي اخير كارايي خوبي  جديدي است كه در سال هاي نسبتا روش

قبل از  .كنيم خطي را انتخاب كنيم كه حاشيه اطمينان بيشتري داشته باشد ها سعي مي است و در تقسيم خطي داده ها بندي خطي داده ستهد
 فضاي با ابعاد خيلي باالتره ب Φ ي تابعِ ها را به وسيله بندي كند داده هاي با پيچيدگي باال را دسته براي اينكه ماشين بتواند داده ،خطي تقسيم

 سازي مينيممي  مساله براي تبديل رانژقضيه دوگاني الگها حل كنيم از  شرو  براي اينكه بتوانيم مساله ابعاد خيلي باال را با استفاده از اين. بريم مي

Φ ي  مورد نظر به فرم دوگاني آن كه در آن به جاي تابع پيچيده كه  9تابع هسته نامتري به  ساده تابعاز برد،  ي با ابعاد باال ميضايكه ما را به ف 
  .]10[ كنيم است استفاده ميΦ ضرب برداري تابع

داده هاي آموزشي را به صورت زير  مجموعهبا توجه به مقدمه گفته شده، براي بيان مسئله به صورت فرمال : ماشين هاي بردار پشتيبان خطي

  :در نظر مي گيريم
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8 Karhunen-Loeve transform 

9 Kernal 
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كه كه نقاطي را   مي باشد 11اي با بيشترين حاشيه 10هدف ما يافتن ابرصفحه. به آن تعلق دارد ixبيان كننده كالسي مي باشد كه  icكه 

  :معادله ابرصفحه را مي توان به صورت زير نوشت. مي باشند را تفكيك كند ic=−1مي باشند را از نقاط داراي  ic=1كه داراي 

)3,2(  0. =− bxw  

 

  طبقه بندي با استفاده از ماشين بردار پشتيبان خطي .2 شكل

ه حاصل شده به گونه اي مي باشد كه حاشي bو  wهدف ما يافتن . ، بردار نرمالي مي باشد كه بر سطح ابرصفحه عمود مي باشدwبردار 
نيز از هم بيشينه باشد يا به عبارتي ديگر فاصله بين دو ابرصفحه موازي ايكه مي خواهند تا حد ممكن از هم فاصله داشته و در عين حال داده ها را 

ه هيچ نقطه اي بين چنانچه داده ها بتوانند به صورت خطي از هم جدا شوند، مي توان دو خط موازي اي در نظر گرفت ك. جدا كنند، بيشينه باشد

فاصله بين اين دو خط موازي . آنها نبوده و سعي در بيشينه نمودن فاصله بين خود را دارند
w

2
. را كمينه نماييم wمي باشد لذا مي بايست  

به اين داده . با مشخص شدن دو ابرصفحه حاشيه اي، تقسيم بندي تنها از داده هاي آموزشي اي استفاده مي كند كه بر روي دو ابرصفحه قراردارند

 . گفته مي شود بردارهاي پشتيبانها، 

در فرمول الگرانژ . براي حل مسئله استفاده مي گرددايكه داراي ويژگي هاي گفته شده باشد از فرمول الگرانژ wبراي يافتن بردار 

lii ...1, =α  هايي مورد استفاده قرار مي گيرند كه ضرايب الگرانژ ناميده مي شوند كه اين ضرايب به تعداد محدوديت هاي مسئله در نظر گرفته

   .ي تعيين كالس در هنگام آزمون آورده شده استارب فرمول الگرانژ هاي غير خطي معادله بدست آمده از  SVMدر توضيح  .مي شوند

چنانچه تابع تصميمي كه براي جدا سازي داده ها مورد استفاده قرار مي گيرد، تابع خطي از داده ها : ماشين هاي بردار پشتيبان غيرخطي

با تئوري  SVMمي كنيم كه در اين فضا طبقه بندي خطي  نگاشت Ηباالتر داده ها را به فضاي اقليدسي با ابعاد  Φنباشد با استفاده از نگاشت 
  :گفته شده قابل اعمال مي باشد

ΗΦ a
dR:  

 ixبارت ديگر چنانچه مي باشد  به عΦنقاط بدست آمده از نگاشت  12الگوريتم ياد گيري با روش گفته شده نيازمند حاصل ضرب نقطه اي

).()(دو نقطه اوليه باشد حاصل ضرب نقطه اي در فضاي جديد به صورت  jxو  ji xx ΦΦ حال چنانچه تابع هسته اي به صورت . مي باشد

)().(),( jiji xxxxK ΦΦ=  اختيار كنيم، تنها مي بايست در مرحله يادگيري ازK استفاده نموده و نيازي نيست تا به صراحت از نگاشت

                                                                 

10 hyperplane 
11 margin 
12 dot product 
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Φ به عنوان مثال تابع هسته مي تواند به صورت . آگاهي داشته باشيم
22

2/
),(

σji xx

ji exxK
داراي ابعاد  Ηباشد كه در اين جا  =−−

حاصل گرديده اند طبقه بندي خطي را انجام دهيم،  Φبخواهيم به صورت صريح با نقاطي كه به واسطه نگاشت نامحدود مي باشد لذا چنانچه 

jiلذا با جايگزيني . نيازمند محاسبات بسيار پيچيده اي مي شويم xx ),(با  . ji xxK  در الگوريتم آموزشSVMدار پشتيباني ، به ماشين بر

مي  دست يافته ايم كه داراي فضاي ابعاد نامحدودي مي باشد و در عين حال داراي پيچيدگي محاسباتي تقريبا مشابهي با داده هاي قبل از نگاشت
  . باشد

ز كالس ها را ، جهت طبقه بندي كافي است كه عالمت تابع زير را بدست آوريم تا بواسطه آن بتوانيم تعلق به يكي اSVMدر فاز آزمون 
  .مشخص كنيم

)3,3(  ∑∑
==

+=+ΦΦ=
ss N

i
iii

N

i
iii bxsKybxsyxf

11

),()().()( αα  

  .]10[ بردارهاي پشتيبان مي باشند isدر رابطه باال 

  :در مسائل شناسايي الگو معموال سه تابع زير استفاده مي شوند

)3,4(  

pyxyxK )1.(),( +=  
22

2/),( σyxeyxK −−=  
).tanh(),( δ−= ykxyxK  

مي توان براي طبقه بندي دو كالس استفاده نمود ولي مسئله اي كه در كاربرد اين پژوهش براي  SVMبا توجه به تئوري آورده شده، از 
براي حل اين مسئله مي توان رويكرد يادگيري . دز دو كالس براي طبقه بندي مي باشطبقه بندلي شكل مورد استفاده قرار مي گيرد داراي بيش ا

رويكردي كه در اين پژوهش از آن در . براي طبقه بندي يك كالس با ما بقي كالس ها و يا طبقه بندي بين هر دو كالس را در نظر گرفت طبقه بند

كالس،  nراين با وجود ببنا. مخصوص آموزش داده شده است SVMبين هر دو كالس يك  ،استفاده شده است
2

)1( −× nn
بقه بند مورد ط 

در فرايند آزمون با ورود نمونه جديد نتيجه همه طبقه بند ها در مرحله اول بدست مي آيد و در نهايت با فرايند راي گيري، كالسي . نياز مي باشد
  . كه داراي بيشترين راي مي باشد به عنوان خروجي در نظر گرفته مي شود

  ستيادگيري كميته اي از طبقه بند ها با روش آدابو .4

، استفاده شده است را توصيف ]11[ در اين بخش روشي كه در الگوريتم ارائه شده براي يادگيري كميته اي از طبقه بند ها با نام آدابوست
تفاده زير مجموعه اي از آنها استفاده مي شود و در هر مرحله از روش ، با اس ،در اين روش به جاي استفاده از تمامي نمونه هاي آموزشي. مي نماييم

به نحوه برداشتن نمونه هاي آموزشي به صورتي مي باشد كه . طبقه بند آن مرحله ايجاد مي شود در آن مرحله، از نمونه هاي آموزشي استفاده شده
ستي نمونه هايي كه پس از پايان يافتن فاز آموزش و سپس انجام آزمون با همان نمونه هاي آموزشي، نتوانسته باشند توسط طبقه بند به در

. مورد استفاده قرار گيرندنيز، به عنوان نمونه آموزشي در مرحله بعد با احتمال باالتري تشخيص داده شوند، شانس باالتري داده مي شود تا بتوانند 
يه مورد استفاده لذا با اين رويكرد، نمونه هايي كه طبقه بند هاي پايه در تشخيص آنها دچار اشتباه مي شوند در مراحل بعدي ايجاد طبقه بند پا

   .قرار مي گيرند و لذا اين احتمال كه نظر كميته براي تشخيص آنها صحيح باشد، باال مي رود

  .ين الگوريتم به صورت زير مي باشداماشين پايه در  Lآموزش و ايجاد گام هاي انجام 

المان مي باشد را به  rرا كه داراي  Pبردار . مي باشد rخص شده است فرض مي كنيم تعداد نمونه هايي كه به عنوان داده آموزشي مش
دهي مقدار . عنوان برداري در نظر مي گيريم كه هر المان آن بيان كننده احتمال انتخاب شدن نمونه آموزشي متناظر براي فرايند آموزش مي باشد

اوليه 
r

1
 .در نظر مي گيريم Pرا براي همه المان هاي بردار  
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 .بار انجام مي دهيم كه بيان كننده تعداد ماشين هاي پايه مورد استفاده در كميته تصميم گيري مي باشد Lگام هاي زير را به تعداد  .1

 .را كه بيان كننده تعداد ماشين هاي پايه ايجاد شده مي باشد را مقدار دهي اوليه مي كنيم l=0متغير 

 .مي كنيمقرار دارد را انتخاب  Pكه در بردار  ،عضوي از داده هاي آموزشي، با توجه به احتمال انتخاب شدن آن عضو nمجموعه اي  .2

تابعي كه براي اين منظور ايجاد مي شود بايست به گونه اي باشد كه تمامي اعضاي مجموعه آموزشي احتمال انتخاب شدن را داشته 

مي باشند  Pباشند و تنها اين موضوع در فرايند انتخاب داراي اهميت است كه آن اعضايي كه داراي مقدار احتمال بزرگتري در بردار 

 .داراي شانس انتخاب باالتري مي باشند

ماشين بردار پشتيبان است را با توجه به داده هاي آموزشي انتخاب شده انجام مي  ،فرايند آموزش طبقه بند پايه را كه در اين پژوهش .3

 .دهيم

مون با استفاده از طبقه بند پايه ايجاد همان نمونه هاي آموزشي كه براي يادگيري در مرحله قبل مورد استفاده قرار گرفت را براي آز .4

 . شده در مرحله قبل، مورد استفاده قرار مي دهيم

پس از آزمون نمونه هاي آموزشي، گروهي از نمونه ها به درستي تشخيص داده مي شوند و مابقي، طبقه بند پايه در تشخيص آنها دچار  .5

ستي رمي باشد كه نمونه هاي متناظرشان توسط طبقه بند پايه به د Pوع المانهايي از بردار برابر مجم εمقدار . اشتباه مي شود

ε ،lL<5.0چنانچه  .تشخيص داده نشده اند گام هاي را به عنوان تعداد ماشين هاي پايه ايجاد شده، مقدار دهي مي كنيم و  =

 .در غير اين صورت گام هاي زير را دنبال مي كنيمانيم و به پايان مي رس را وزش كميته طبقه بند هاآم

مقدار  .6
ε

εβ
−

=
1l  را كه مربوط به طبقه بند پايهlدر اين مرحله مي بايست احتمال انتخاب نمونه . ام مي باشد را محاسبه مي كنيم

را  Pبراي اين منظور مقدار احتمال متناظرشان در بردار . ايكه در آزمون به درستي تشخيص داده شده اند را كم نماييم هاي آموزشي

 .جايگزين مي كنيم lβبا حاصل ضربش در 

 .هر المان بر مجموع المان ها تقسيم شده و جايگزين مي گرددشود،  1با  باز هم برابرPبراي اينكه مجموع المان هاي بردار  .7

ايجاد مي  Sبا نام  عضوي يعني برابر با تعداد كالس هاي قابل تشخيص cبا فرايند آزمون در اين روش براي هر نمونه آموزشي، برداري 
  .گام هاي فرايند آزمون به صورت زير مي باشد. بيان كننده ميزان عضويت نمونه آموزشي به كالس مرتبط مي باشد يم كه هر المان اين برداركن

مقدار دهي مي شود كه بيان  iS)(ام المان iبار انجام مي دهيم كه در چرخه  cگام هاي زير را به تعداد  xبراي هر نمونه آزمايشي .1

 .مي باشد iكننده ميزان عضويت نمونه آموزشي به كالس 

به عنوان طبقه بند مورد  lSVMام،  lدر چرخه . يا همان تعداد طبقه بندهاي پايه انجام مي دهيم Lمراحل زير را به دفعات  .2

 .مراجعه قرار مي گيرد

iyچنانچه . در نظر مي گيريم yرا  lSVMخروجي  .3 (در اين صورت  ==
1

ln()()(
l

iSiS
β

+= 

  .مقدار دهي مي شود S، بردار  2بار براي هر چرخه گام  lبه تعداد  3بار و گام  cعداد به ت 2در نهايت پس از چرخش گام 

  :صورت زير استفاده كرد كه براي هر نمونه آموزشي پس از اتمام فرايند آزمون به دست مي آيد مي توان به دو Sاز بردار 

 .مي باشد iS)(راي بيشترين دارا به كالسي در نظر بگيريم كه  xمي توان تعلق  .1
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∑ها را بر  iS)(مي توان  .2
=

c

i

iS
1

بديل شود كه هر المان آن مشخص كننده احتمال تعلق به به برداري ت Sتقسيم نمود تا بردار  )(

  .كالس متناظر با آن المان را داشته باشد

  نتايج تجربي .5

كالس  70اين پايگاه مشتمل بر . ]12[ به دست آمده است MPEG-7پايگاه تصويري  Bدر اين پژوهش از بخش  استفادهپايگاه تصوير مورد 
تصاوير  4شكل  كالس هاي تصويري مختلف و شكل 3شكل . تصوير مختلف مي باشد 20ر برگيرنده تصوير مختلف مي باشد كه هر كالس نيز د

  .مختلف موجود در كالس پرنده را نشان مي دهد

 

 MPEG-7 تصويري پايگاه B بخش از شده استفاده تصاوير. 3شكل 

 

  پرنده كالس تصاوير. 4شكل

  

مقدار دهي گرديد  L=50در پياده سازي  .استفاده قرار مي گيرد صاوير جهت فرايند آموزش و نيمي ديگر نيز براي آزمون موردنيمي از ت
  .تعداد نمونه هاي اصلي آموزشي مي باشد 0,75و طول مجموعه كاهش يافته نمونه هاي آموزشي 
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 :در جدول زير آمده است SVMدسته بند منفرد روش پايه آدابوست با با روش  SVMتركيب دسته بند هاي  ارزيابي روش

 (reliability)ميانگين اطمينان  (accuracy)ميانگين دقت   روش

  0.86  0.86 مدل ماشين بردار پشتيبان

  0.89  0.89 به روش آدابوست تركيب ماشين بردار پشتيبان

  با تركيب ماشين بردار پشتيبان به روش آدابوست انپشتيببردار مدل ماشين مقايسه دقت و اطمينان . 1 جدول

 . باشد مي% 3نتايج بدست آمده بيانگر افزايش ميانگين دقت و اطمينان به ميزان 

  نتيجه گيري .6

جهت عدم . انجام پذيرفتايجاد كميته اي از طبقه بندهاي ماشين بردار پشتيبان به روش آدابوست با  شكلطبقه بندي  ،اين پژوهش در
ويژگي شكل در برابر گردش و تغيير مقياس با استفاده از تئوري فوريه براي هر شكل بردار ويژگي اي ايجاد گرديد كه در برابر اين نوع   بردارتغيير 

يبان ماشين بردار پشتبا مدل  درصد 3به ميزان افزايش ميانگين دقت گر  بيان ،نتايج بدست آمده از ارزيابي روشهر چند . تغييرات مقاوم ميباشد
ها بتوانيم ارزيابي بهتري را در نتايج ارائه  باشد ولي در ادامه پژوهش به دنبال آن هستيم تا با بهبود در دقت روش و مقايسه آن با ديگر روش پايه مي

با  همچنين در ادامه اين پژوهش به دنبال آن هستيم تا با شناخت ابعاد ذاتي بردارهاي ويژگي و همچنين كاهش اين ابعاد. دهيم
  . هاي غير خطي، دقت بازيابي را افزايش دهيم رويكرد

توان در بازيابي تصوير مبتني بر محتوي استفاده كرد كه در پژوهش  هاي ديگر نظير بافت و رنگ نيز مي عالوه بر ويژگي شكل، از ويژگي

  .باشيم هاي ويژگي آنها مي بعدي به دنبال تلفيق اطالعات بدست آمده از بردار
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