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تقذيشٍتـکش

 ي ثخـٙذٜ ٚ ٟٔشثبٖ سا ػذبػٍضاسْ وٝ ثٝ ٔٗ ٕ٘ٔز ص٘ذٌي وشدٖ ٌٓب فشٔٛد. خذا

سػبِٝ حبهش ٘شيؼٝ سحليُ ٚ دظٚٞؾ ايٙؼب٘ت دس دٚسٜ دوششي ٟٔٙذػي وبٔذيٛسش اػز. ايٗ سحميك لذْ وٛچىي 

داسد وٝ أيذ اػز ثب ا٘ذيـيذٖ ثيـشش دس ساص ثيٙبيي ا٘ؼبٖ، ثشٛاٖ  ثبصيبثي سلٛيش ٔجشٙي ثش ٔحشٛي ثش ٔي دس ٔؼيش

ٞبي ديذاسيِ آفشيٙؾ سا ثشلشاس وٙٙذ. دس ٔذر ايٗ دظٚٞؾ  ثيٗ ؿٍفشي ساثٌٝ ٞبيي ايؼبد ٕ٘ٛد وٝ ٕٞب٘ٙذ ا٘ؼبٖ، ٔبؿيٗ

سٛا٘ٓ ا٘ؼبْ دٞٓ آٖ اػز سب ثب روش ٘بْ آٟ٘ب اص وٕه ٚ  ٔيا٘ذ. وٕششيٗ وبسي وٝ  ثضسٌٛاساٖ صيبدي ٔشا يبسي ٕ٘ٛدٜ

 دسيغ ٚ اسصؿٕٙذؿبٖ سـىش وٙٓ. ٞبي ثي سإٞٙبيي

ثشاي لجَٛ سإٞٙبيي ايٗ سػبِٝ ٚ صحٕبسـبٖ دس ًَٛ ٘خؼز اص اػشبد ثضسٌٛاسْ آلبي دوشش ٘لشا... ٔمذْ چشوشي 

ٞبي ايـبٖ ا٘ؼبْ ايٗ دشٚطٜ ٔيؼش ٘جٛد.  يزؿه ثذٖٚ حٕب وٙٓ. ثي دٚسٜ وبسؿٙبػي اسؿذ ٚ دوششي ػذبػٍضاسي ٔي

 حؼٗ ٔحٕذ دوششٕٞچٙيٗ دس ٕٞيٗ ساػشب اص اػبسيذ ثضسٌٛاس آلبيبٖ دوشش ػٔيذ ػّيّي، دوشش احؼبٖ ا... وجيش ٚ 

 ٕ٘بيٓ. لذسدا٘ي ٔي يضدي لبػٕيبٖ

دٓبي آٖ ثضسٌٛاس ؿبيذ ثٟشٜ ديٍشي ػض سحليُ دس دا٘ـٍبٜ دس  اداي احششاْ داسْ ثٝ سٚاٖ دبن ٔبدس ثضسٌٓ وٝ ثي

ايٗ وشٜ خبوي ٘ليت  دسؿذ. ٔبدس ٚ دذس اِٚيٗ ٕ٘ٔشي اػز وٝ خذاٚ٘ذ  ًَٛ ايٗ ٔذر اص ػب٘ت خذا ٘ليت ٔٗ ٔي

سٌٛاس لبكش اػز. خذا سا ثٛاػٌٝ داؿشٗ چٙيٗ اص ثيبٖ ػذبع اص ايٗ دٚ ثضثٙذٌب٘ؾ ٕ٘ٛدٜ اػز. صثبٖ ٚ ٘ٛؿشبس 

وٙٓ ٚ اص  ص٘ذا٘ـبٖ دس ػٟز سحليُ ّٓٓ فشاٞٓ آٚسد٘ذ ؿىش ٔيشثضسٌٛاسا٘ي وٝ ثي ٞيچ ٔٙز، ٔحيٌي أٗ سا ثشاي ف

صحٕبر ايٗ دٚ ثضسٌٛاس وٕبَ سـىش داسْ. ٕٞچٙيٗ ثبيؼشٝ اػز اص ٔحجز خٛاٞشا٘ٓ دس سـٛيك ايٙؼب٘ت ثشاي ادأٝ 

 زؿز ٚلفٝ چٙذ ػبِٝ، ػذبػٍضاسي وٙٓ.  سحليُ، دغ اص ٌ

ٌي ذوٙٓ ٚ اص ٕٞيبسي ايـبٖ دس ًي ٕ٘ٛدٖ ايٗ دٚسٜ اص ص٘ خذا سا ثٛاػٌٝ ٌٓبي ٕٞؼشي ثبايٕبٖ ٚ كجٛس ؿىش ٔي

 وٙٓ.  كٕيٕب٘ٝ سـىش ٔئـششوٕبٖ 





 

ٞبي ػٌح دبييٗ ٕٞچٖٛ  ، ثٝ ٔٔٙبي ثبصيبثي سلبٚيش ثب اػشفبدٜ اص ٚيظٌي(CBIR)ثبصيبثي سلٛيش ٔجشٙي ثش ٔحشٛي -چکيذُ

ثٝ ٔٔٙبي اخشالف دس سفؼيش سلبٚيش، ثيٗ ا٘ؼبٖ ٚ اٍِٛسيشٓ  فبكّٝ ٔٔٙبييثبؿذ. دس ايٗ ّ٘ٛ ثبصيبثي،  سً٘، ثبفز ٚ ؿىُ ٔي

ٌزاسي وٙذ ٚ ػذغ  ، ثٟشش اػز سب اثشذا وبسثش ا٘ؼب٘ي سلبٚيش دبيٍبٜ سلٛيش سا ؿشحفبكّٝثبؿذ. ثشاي وبٞؾ ايٗ  وبٔذيٛسشي ٔي

آٟ٘ب سٛػي  ٔيٞبي سلٛيشي، ؿشح ٌزاسي سٕب . ثٝ دِيُ سٔذاد صيبد سلبٚيش دس دبيٍبٜدزيشدٌزاسي ؿذٜ ا٘ؼبْ  ثبصيبثي اص سلبٚيش ؿشح

ٞبي  ٞبي ٔخشّف ٚ سؿذ سٚصافضٖٚ ايٗ سلبٚيش، ٘يبص ثٝ سٚؽٜ ثبؿذ. ثب سٛػٝ ثٝ حؼٓ ا٘جٜٛ سلبٚيش دس حٛص ا٘ؼبٖ أىبٖ دزيش ٕ٘ي

ثبؿذ. اِٚيٗ اٍِٛسيشٓ  ٌزاسي سا ثش سٚي ايٗ سلبٚيش ا٘ؼبْ دٞٙذ أشي هشٚسي ٔي وبٔذيٛسشي وٝ ثٝ كٛسر خٛدوبس ؿشح

ب، ػٟز يبدٌيشي سٚؽ ٞ اسائٝ ٌشديذ. دس ايٗ اٍِٛسيشٓ 1331ٌشديذ دس ػبَ  ٌزاسي وٝ سٟٙب اص ٚيظٌي سً٘ دس آٖ اػشفبدٜ ٔي ؿشح

ؿٛد، اص چٟبس سٚيىشد آٔبسي، ٔجشٙي ثش ًجمٝ ثٙذ، ٔجشٙي ثش ٌشاف ٚ ٔجشٙي ثش ػؼشؼٛ دس  ٌزاسي وٝ سٛػي ا٘ؼبٖ ا٘ؼبْ ٔي ؿشح

 ؿٛد.  ٚة اػشفبدٜ ٔي

ٌزاسي  ؿٛد سب دلز ؿشح ػٌح ثبال، ػجت ٔي ٔٔب٘يٞبي ػٌح دبييٗ سلٛيش ثٝ  دس ايٗ حٛصٜ، ٍ٘بؿز غيشكحيح ٚيظٌي

اػز، دغ اص اػشخشاع ثشداسٞبي ٚيظٌي سً٘، ثبفز ٚ  ٌزاسي سلٛيش اسائٝ ٌشديذٜ ٞبيي وٝ سبوٖٙٛ دس ؿشح وبٞؾ يبثذ. دس سٚؽ

كٛسر ٘ذزيشفشٝ اػز. ٞش چٙذ وٝ ثب سغييش دس ثبفز، سً٘ ٚ يب ؿىُ  فضبيٍيظگيٚ  هؼٌبفضبيؿىُ، سحّيّي دس ٔٛهّٛ 

ٌزاسي  ٞبي ػٌح دبييٗ سلٛيش، ؿشح اػز ِٚي ثٝ دِيُ سغييش غيش ديٛػشٝ دس ثشداس ٚيظٌي سغييشي ٘ىشدٜ ٔٔٙبٛيش، اص ِ٘ش ا٘ؼبٖ سل

  ؿٛد. ٔٛاسد ثٝ دسػشي ا٘ؼبْ ٕ٘ي ٔيدس سٕب

ٌي ، اص سٚيىشد وبٞؾ اثٔبد ثشداسٞبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر غيش خٔٔٙبػبصي فوبي ٚيظٌي ثب فوبي  دس ايٗ سػبِٝ ػٟز ٕٞؼٛ

ثٝ ٔٔٙبي ػؼشؼٛي ؿٛد  وٝ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ٘يض ٘بٔيذٜ ٔيثٝ كٛسر غيشخٌي ثشداسٞبي ٚيظٌي ؿٛد. وبٞؾ اثٔبد  اػشفبدٜ ٔي

ٞبي  سٚؽدس دبيٝ سحميمبر . ـبٞذار ثب اثٔبد ثبال ٚػٛد داسدػبخشبسٞبيي ثب اثٔبد وٓ اػز وٝ ثٝ كٛسر راسي ٚ غيشخٌي دس ٔ

. دس ايٗ سػبِٝ دس ساػشبي حُ دٚ ٔؼئّٝ حؼبػيز ثٝ ٘ٛيض اػز ٌشديذٜآغبص ثب اسائٝ سٚؽ ايضٚٔخ  1331اص ػبَ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ 

ػبصي يبدٌيشي  دس ساػشبي وبسثشدي ٞبي دبيٝ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ٚ ٕٞچٙيٗ سٚؽ داس دس ثشچؼت ٞبي  ٓذْ اػشفبدٜ اص دادٜ ٚ ٘يض 

دس ٔذَ  دس يبدٌيشي ٔب٘يفّذ اسائٝ ؿذٜ اػز. ثبِ٘بسسي ٚ ِ٘بسسي ٔذَ ثذٖٚ دٌٚزاسي خٛدوبس سلٛيش،  ٔب٘يفّذ دس ؿشح

٘ٛآٚسي اػشفبدٜ ؿذٜ اػز.  داس ٞبي ثشچؼت ثشچؼت ٞؼشٙذ ٚ دس ٔذَ ثبِ٘بسسي، اص ثشچؼت دادٜ ٞب ثذٖٚ ِ٘بسسي، سٕبٔي دادٜ ثذٖٚ

اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ ٔذَ، اطش ثبؿذ وٝ ثب سٚيىشد  ِ٘بسسي، اػشخشاع يه فوبي ٚيظٌي اص چٙذ فوبي ٚيظٌي ٔي اكّي دس ٔذَ ثذٖٚ

ِ٘بسر اسائٝ ٌشديذٜ اػز. ِ٘بسسي، ٔذَ ثب ٜ اص ٔذَ ثذٖٚيبثذ. ثب ٘شبيغ ثذػز آٔذ ٔٙفي ٘ٛيض دس دلز يبدٌيشي ٔب٘يفّذ وبٞؾ ٔي

٘ٛآٚسي اكّي اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ ٔذَ، چٍٍٛ٘ي ا٘شمبَ ٔٔب٘ي اص فوبي ٔٔٙب ثٝ فوبي ٚيظٌي ثب اػشفبدٜ اص ٍّٕٓش هشة ٔٔٙبيي 

 ثبؿذ.  ٔي

 MPEG-7 ،Fish ،Corel 5K  ٚIAPRاص  Bثخؾ ٞبي  دادٌبٖاص ديـٟٙبدي دس سػيذٖ ثٝ اٞذاف ايٗ سػبِٝ،   دٚ ٔذَدس اسصيبثي 

TC-12  .ِ٘بسر دس دادٌبٖ ثخؾ  ٔذَ ثذٖٚاػشفبدٜ ؿذٜ اػزB  اصMPEG-7  دس سٚؽ 18.38افضايؾ دلز ثبصيبثي اص ػجت %

٘يض ٘ؼجز ثٝ سٚؽ ايضٚٔخ دس  Fish. ٔٛطش ثٛدٖ ايٗ ٔذَ دس دادٌبٖ ٌشديذٜ اػز% دس سٚؽ ديـٟٙبدي 13.99ايضٚٔخ ثٝ 

ثٝ  MPEG-7 ،Corel 5K  ٚIAPR TC-12اص  Bٞبي ثخؾ  سر ٘يض دس دادٌبٖٕ٘ٛداسٞبي دلز ٚ فشاخٛاٖ آٚسدٜ ؿذٜ اػز. ٔذَ ثبِ٘ب

دس اػشفبدٜ اص فوبي ٔب٘يفّذ  1.919ثٝ  1.9ٚ  1.919ثٝ  1.91اص  F1% ٚ افضايؾ 31.18% ثٝ 39.99دلز اص سشسيت ػجت افضايؾ 

 ػبي فوبي ٔـبٞذٜ، ٌشديذٜ اػز.  ثٝ

ثبصيبثي سلٛيش ٔجشٙي ثش ٔحشٛي، ؿشح ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش، اػشخشاع ٚيظٌي ثٝ كٛسر غيشخٌي،  کلوبتکليذي:

 وبٞؾ اثٔبد ثشداس ٚيظٌييبدٌيشي ٔب٘يفّذ،
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 199 ........................................ ٔـبٞذٜ فوبي ثب ٔب٘يفّذ فوبي دس ٌزاسي ؿشح ٘شبيغ ٔمبيؼٝ 19-3  ؿىُ

 

  

file:///D:/Users/Zare/Research/Thesis/Manuscript/Revise%20II/Thesis.docx%23_Toc346607936
file:///D:/Users/Zare/Research/Thesis/Manuscript/Revise%20II/Thesis.docx%23_Toc346607937
file:///D:/Users/Zare/Research/Thesis/Manuscript/Revise%20II/Thesis.docx%23_Toc346607938
file:///D:/Users/Zare/Research/Thesis/Manuscript/Revise%20II/Thesis.docx%23_Toc346607939
file:///D:/Users/Zare/Research/Thesis/Manuscript/Revise%20II/Thesis.docx%23_Toc346607940
file:///D:/Users/Zare/Research/Thesis/Manuscript/Revise%20II/Thesis.docx%23_Toc346607941
file:///D:/Users/Zare/Research/Thesis/Manuscript/Revise%20II/Thesis.docx%23_Toc346607942
file:///D:/Users/Zare/Research/Thesis/Manuscript/Revise%20II/Thesis.docx%23_Toc346607943
file:///D:/Users/Zare/Research/Thesis/Manuscript/Revise%20II/Thesis.docx%23_Toc346607944
file:///D:/Users/Zare/Research/Thesis/Manuscript/Revise%20II/Thesis.docx%23_Toc346607945
file:///D:/Users/Zare/Research/Thesis/Manuscript/Revise%20II/Thesis.docx%23_Toc346607946
file:///D:/Users/Zare/Research/Thesis/Manuscript/Revise%20II/Thesis.docx%23_Toc346607947
file:///D:/Users/Zare/Research/Thesis/Manuscript/Revise%20II/Thesis.docx%23_Toc346607948


 فٟشػز ٌٔبِت ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ثب سٚيىشد اػشخشاع فوبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر غيشخٌي ؿشح

 

   ٚ 

 

ّبخذٍلفْشػت

صفحِػٌَاى

 

 81 ...................................................................... يٚيظٌ اػشخشاع ٞبي سٚؽ ثش ٔشٚسي 1-9  ػذَٚ

 81 ........................................................................ سلٛيش ٌزاسي ؿشح ٞبي سٚؽ ٔشٚس 1-9  ػذَٚ

 111 ............................................................................. ؿؾ ػٌح سب صس٘يه هشايت 1-3  ػذَٚ

 BEP .................... 111 آصٖٔٛ اص اػشفبدٜ ثب ،MPEG-7 اص B ثخؾ دادٌبٖ دس ثبصيبثي دلز ٔمبيؼٝ 9-3  ػذَٚ

 113 ............................................... ِ٘بسر ثذٖٚ ٞبي سٚؽ ديٍش ثب ديـٟٙبدي سٚؽ ٔمبيؼٝ 9-3  ػذَٚ

 119 ....................................... ٔـبٞذٜ فوبي ثب ٔب٘يفّذ فوبي دس ٌزاسي ؿشح وبسايي ٔمبيؼٝ 8-3  ػذَٚ

 Kimia-216 ................................ 111 دادٌبٖ دس "يىي آٚسدٖ ثيشٖٚ" آصٖٔٛ دس دلز ٔمبيؼٝ 3-3  ػذَٚ

 FSML ................................. 191 سٚؽ ديـٟٙبدي سٚؽ ٞبي ٌبْ دس ٌزاسي ؿشح دلز ٔمبيؼٝ 1-3  ػذَٚ

 199 .................................................................... .سلٛيش سٛكيف ٞبي سٚؽ ػبصي ديبدٜ 9-3  ػذَٚ

 5K  Corel ............... 193دسدادٌبٖ ٔـبٞذٜ فوبي ثب ٔب٘يفّذ فوبي دس ٌزاسي ؿشح وبسايي ٔمبيؼٝ 1-3  ػذَٚ

 Corel 5K...... 191 دادٌبٖ دس ٞب سٚؽ ديٍش ثب ٌزاسي ؿشح دس FSML ٚ LSML سٚؽ دٚ دلز بيؼٝٔم 3-3  ػذَٚ

 5K  IAPR TC-12 .................. 193دادٌبٖ دس FSML سٚؽ ٞبي ٌبْ دس ٌزاسي ؿشح دلز ٔمبيؼٝ 11-3  ػذَٚ

 IAPR TC-12 ........ 191 دادٌبٖ دس ٔـبٞذٜ فوبي ثب ٔب٘يفّذ فوبي دس ٌزاسي ؿشح وبسايي ٔمبيؼٝ 11-3  ػذَٚ

 IAPR TC-12 .............. 193 دادٌبٖ دس ٞب سٚؽ ديٍش ثب ٌزاسي ؿشح دس LSML سٚؽ دلز ٔمبيؼٝ 19-3  ػذَٚ

 189 .................................................... سػبِٝ ايٗ دس ؿذٜ اسائٝ ٞبي سٚؽ وبسثشدي ٔمبيؼٝ 1-1  ػذَٚ



 

 
 

 فصلاٍل

 

 

 ديجبچِ



 ديجبچٝ سر غيشخٌيٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ثب سٚيىشد اػشخشاع فوبي ٚيظٌي ثٝ كٛ ؿشح

 

  1 

 

 ديجبچِ -1فصل

وبٔذيٛسشٞبي أشٚصي دس ٔمبيؼٝ ثب ا٘ؼبٖ اص ػشٓز ثؼيبس ثيـششي دس دشداصؽ ٞبي سيبهي ثشخٛسداس ٞؼشٙذ 

ِٚي فٔبِيز ٞبي ثبصؿٙبػي ٚ سـخيق وٝ ا٘ؼبٖ دس ثشخٛسد ثب سلٛيش ٚ كٛر داسد دس ثؼيبسي اص ٔٛاسد دس دا٘ؾ 

ؿٛد ٚ حؼٍشٞبي ثيٙبيي  ٔيدٜ ثبؿذ. ٞش ثبس وٝ چـٓ ا٘ؼبٖ ٌـٛ ٔئحبػجبر وبٔذيٛسشي، دٚس اص دػششع 

ثب  وٙٙذ، ٔغض ا٘ؼبٖ ، چٙب٘چٝ سلٛيش سا لجال ديذٜ ٚ يب ساػْ ثٝ آٖ ؿٙيذٜ ثبؿذ، ٔيٞبي ٘ٛسي سا دسيبفز  ػيٍٙبَ

 سٛا٘ذ ثب ٔٛهٛٓبر لجّي وٝ دس خبًش داسد آٖ سا ٔشسجي ػبصد.  وٙذ ٚ ٔي ػشٓز  ادسان كحيحي اص آٖ ديذا ٔي

اي، ايٗ ٘يبص وٝ ثشٛا٘يٓ ثب دلز ٚ  خلٛف دس ا٘ٛاّ چٙذسػب٘ٝ  ا٘ٛاّ ٔخشّف ٚ ثٝٞب دس  أشٚصٜ ثب ٌؼششؽ دادٜ

ٞبي  ثبؿذ. دس فوبي ايٙشش٘ز، ٔٛسٛسٞبي ػؼشؼٛ ثب سٚؽ ٔيٞب سا ثبصيبثي ٕ٘بييٓ أشي ٟٔٓ  ػشٓز، ايٗ ّ٘ٛ دادٜ

سٛا٘ٙذ  ٚػٛ ، ٔئخشّف ػؼشؼٛ دس ٔشٗ ٚ سـخيق دسػٝ اسسجبى كفحبر ثب اًالٓبر آٚسدٜ ؿذٜ دس دشع

ٚػٛ ثٝ ٔٛسٛس  ٞبي ٔشٙي سا ثب دلز ٚ ػشٓز ٌّٔٛة ثبصيبثي ٕ٘بيٙذ. چٙب٘چٝ سلٛيشي ثٝ ٓٙٛاٖ دشع دادٜ

ٚػٛ سٟٙب ثب سٛػٝ اًالٓبر سلٛيشي، ثبصيبثي ٌشد٘ذ دس  ػؼشؼٌٛش دادٜ ؿٛد ٚ سلبٚيش ٔشسجي ثب سلٛيش دشع

1ثبصيبثي ٔجشٙي ثش ٔحشٛي“ٞب سحز ٓٙٛاٖ  دظٚٞؾ
“(CBIR)ؿٛد.  ٔي ْ ثشدٜ٘ب 

ٞبي سً٘، ثبفز ٚ  ثش آٖ اػز سب ثب اػشخشاع ٚيظٌي ٌيش٘ذ ػٔي ٔيا٘ؼبْ  CBIRٞبيي وٝ دس حٛصٜ  دظٚٞؾدس 

وبسثش ٘ـبٖ دٞٙذ وٝ ثيـششيٗ اسسجبى سا ثب سلٛيش دشع ٚ ػٛ داؿشٝ ثبؿٙذ.  ثٝؿىُ سلٛيش، دس ثبصيبثي سلبٚيشي سا 

ثبؿذ ٚ ثبصيبثي سا  ٔيٞبي اػشخشاع ؿذٜ  ٙذ سٟٙب ثش اػبع ٚيظٌيو وٝ اٍِٛسيشٓ وبٔذيٛسشي اص سلٛيش ديذا ٔي ادساوي

دٞذ. ثٙبثشايٗ ٘شيؼٝ ثبصيبثي ثب ٘شيؼٝ ٔٛسد ا٘شِبس وبسثش ا٘ؼب٘ي ِضٚٔب ٕٞخٛا٘ي ثباليي  ٘يض ثش آٖ ٔجٙب ا٘ؼبْ ٔي

سحز ٓٙٛاٖ ٞب  ٘ذاسد. ايٗ ٌّٔت وٝ ادسان ا٘ؼبٖ اص سلٛيش ثب ادسان وبٔذيٛسش اص سلٛيش سفبٚر داسد دس دظٚٞؾ

                                                      
1 Content Based Image Retrieval (CBIR) 
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وبسثش ػٔي  9ٞبيي ِ٘يش اػشفبدٜ اص ثبصخٛسد ٞبي ٔخشّف ثب سٚيىشد ؿٛد وٝ اٍِٛسيشٓ ٔي٘بْ ثشدٜ “ 1فبكّٝ ٔٔٙبيي“

 داس٘ذ. فبكّٝ سادس وبٞؾ ايٗ 

ٞبي ٔشٙي دلز ٚ ػشٓز ٔٙبػجي داس٘ذ ٚ ايٗ أش ػجت  دس حبَ حبهش ٔٛسٛسٞبي ػؼشؼٛ دس ثبصيبثي دادٜ

اي، اثشذا ا٘جبسٜ حبٚي ايٗ اًالٓبر سا ثب اًالٓبر  ػٟز ثبصيبثي اًالٓبر چٙذسػبٌ٘ٝشديذٜ اػز سب دظٚٞـٍشاٖ 

ٞب ثب ٓٙٛاٖ  دس دظٚٞؾ  ٔشٙي ؿشح ٌزاسي ٕ٘ٛدٜ ٚ ػذغ ثبصيبثي آٟ٘ب سا دس حٛصٜ ٔشٗ ا٘ؼبْ دٞٙذ. ايٗ سٚيىشد

ٝ وبسثش وٕه ث فبكّٝ ٔٔٙبييٌزاسي سلٛيش دس وبٞؾ  آٚسدٜ ؿذٜ اػز. ؿشح“ 9ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ؿشح“

ٔٛسد  ٔٔٙبيٚػٛ،  ثٝ ػبي اػشفبدٜ اص سلٛيش دس دشع اص ثيٗ سلبٚيش،خٛد رٞٙي  ٔٔب٘يوٙذ سب ثشاي ثبصيبثي  ٔي

لز ثبالسشي اص ٔؼٕٛٓٝ سلبٚيش ػؼشؼٛ سا ثٝ كٛسر ٔشٗ ثشاي ٔٛسٛس ػؼشؼٛ فشاٞٓ آٚسد سب ثبصيبثي ثب ػشٓز ٚ د

 ٌزاسي ؿذٜ ا٘ؼبْ دزيشد. ؿشح

جيٝ ديذ ا٘ؼبٖ لبدس ثٝ ثيبٖ سلبٚيش ثبؿذ اسائٝ ٍ٘شديذٜ اػز. دس ؿشح ٌزاسي سلٛيش ثٝ وٝ ؿ ٕيسبوٖٙٛ ػيؼش

وٝ دس ًَٛ ص٘ذٌي دس اسسجبى ثب د٘يبي   يبدٌيشي ثشاػبع سٛا٘ذ ٔيآَ ٞؼشيٓ سب ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ا٘ؼبٖ  د٘جبَ ايٗ ايذٜ

ٖ سا ثٝ كٛسر سٛكيفي ثيبٖ ٕ٘بيذ، آ ٔٔب٘يسٛا٘ذ ثب ٍ٘بٜ وشدٖ ثٝ سلٛيش، سٕبْ اؿيبء ٚ  ٔيديذاسي داؿشٝ اػز ٚ 

. سلٛيشي، ثٝ ٕٞبٖ ويفيز ثٝ سٛكيف سلٛيش ٚ اػضاي آٖ ثذشداصد ٔٔب٘ياٍِٛسيشٓ وبٔذيٛسشي ٘يض ثشٛا٘ذ ثب يبدٌيشي 

 دٞذ. خشٚػي ؿشح ٌزاسي سلٛيش سا ٘ـبٖ ٔي 1-1  ؿىُ

ؿٛد ثٝ ػٝ كٛسر ٔشٙي، وّٕٝ وّيذي ٚ  ٌزاسي اسائٝ ٔي ٞبي ؿشح ٞبيي وٝ ثشاي سلٛيش سٛػي سٚؽ سٛكيف

وٙٙذ. ٌشٚٞي سلٛيش سا  ٔيد ثشخٛس ثٝ دٚ كٛسر ثب سلٛيشٞب  . ايٗ سٚؽ]89[ثبؿذ  ٔئجشٙي ثش آ٘شِٛٛطي 

آيذ ٚ  ٞبي ثذػز آٔذٜ ثشاي ٞش ٘بحيٝ ثذػز ٔي ثٙذي ٕ٘ٛدٜ ٚ ؿشح ٌزاسي ٟ٘بيي سلٛيش، ثٝ اصاي ؿشح ٘بحيٝ

بيي ٞ دٞٙذ. دس سمؼيٓ ثٙذي ديٍش ثب سٛػٝ ثٝ ّ٘ٛ اٍِٛسيشٓ ٔيٌزاسي سا ثشاي وُ سلٛيش ا٘ؼبْ  ديٍش ؿشح ٌشٚٞي

                                                      
1 Semantic gap 
9 Feed back 
9 Automatic Image Annotation 
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آٔبسي، حٛصٜ  چٟبسؿٛد، سٚؽ ٞبي ؿشح ٌزاسي سلٛيش دس  ٌزاسي اػشفبدٜ ٔيوٝ ثشاي يبدٌيشي ٚ ا٘ؼبْ ؿشح

 . ]81ٚ  81[ٌيش٘ذ  ٚة لشاس ٔي يِػؼشؼٛ، ٔجشٙي ثش ٌشاف ٚ ٔجشٙي ثش ثٙذ ٔجشٙي ثش ًجمٝ

 
 

 

  

 ثجش، چٕٗدسخز، ػٍُٙ، 
آػٕبٖ، ٔؼؼٕٝ، ػًٙ، ٚيشا٘ٝ، 

 ػشٖٛ
 دسيب، ٔبٞي، غٛاف آػٕبٖ، ػز

اسٛٔجيُ، ػبخشٕبٖ، 

آػٕبٖ، خيبثبٖ، 

 ا٘ؼبٖ  دسخز،

اًذ.گزاسيؿذُچٌذهثبلاصتصبٍيشيکِثبکلوبتؿشح1-1ؿکل

ّبتؼشيفهؼئلٍِثيبىضشٍست -1-1

ٌيشي اص ٔحشٛاي سلٛيش ٓالٜٚ  ٞبي ٔخشّف، ٘يبص ثٝ ثٟشٜ دس حٛصٜ ٕيٞبي سلٛيش ثشداسي سل دػشٍبٜ ثب ٌؼششؽ

ٞبي ثبصيبثي سلٛيش ٔجشٙي  ثبؿذ. دس ايٗ ٔيبٖ سٚؽ ثش ديٍش اًالٓبر سٛكيف وٙٙذٜ آٖ ٕٞٛاسٜ دس حبَ افضايؾ ٔي

دٚ ػٛ، سلبٚيش ٔشسجي ثب آٖ ثبصيبثي ٌشد٘ذ. ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ ٞؼشٙذ سب ثب اسائٝ سلٛيش ثٝ ٓٙٛاٖ دشع (CBIR)ثش ٔحشٛي 

ٚػٛ ثٝ  ٚػٛ اػز. ثذِيُ آ٘ىٝ دشع ٚػٛد داسد. اِٚيٗ ٔـىُ دس ّ٘ٛ دشع CBIRٞبي  ٔـىُ اػبػي دس سٚؽ

سٛا٘ذ  ٔخشّفي ٚػٛد داؿشٝ ثبؿذ، ثٙبثشايٗ ٘شبيغ ثبصيبثي ٕ٘ي ٔٔب٘يسٛا٘ذ  ثبؿذ ٚ دس يه سلٛيش ٔي كٛسر سلٛيش ٔي

وٝ وٙبس دسخز  اسٛٔجيّيٞذف وبسثش ثبؿذ. ثٝ ٓٙٛاٖ ٔظبَ چٙب٘چٝ وبسثش سلٛيشي اص ٙٙذٜ ثٝ ٘حٛ ٔمشوي ثيبٖ و

كحيح  CBIRدبسن ؿذٜ اػز سا ثٝ ٓٙٛاٖ دشع ٚ ػٛ ثذٞذ، دس ايٗ كٛسر ثبصيبثي اسٛٔجيُ ٚ دسخز ٞش دٚ دس 

ثٛدٜ ثبؿذ. دٚٔيٗ  وٙبس دسخزاسٛٔجيُ ، دسخز ٚ يب اسٛٔجيُثبؿذ. ايٗ دسحبِيؼز وٝ ٕٔىٗ اػز ِٔٙٛس وبسثش  ٔي

ٚػٛ  آٖ اػز. ئٙي ثبصيبثي سٟٙب دس صٔبٖ اسائٝ سلٛيش دشع ٖثٛد 1ٚػٛد داسد، ٔبٞيز ثشخي CBIRٔـىّي وٝ دس 

                                                      
1 On-line 
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1خي أىبٖ دزيش اػز. ايٗ دسحبِيؼز وٝ چٙب٘چٝ ثشٛاٖ ثٝ كٛسر ثشٖٚ
ٌزاسي ٕ٘ٛد  سلبٚيش دبيٍبٜ دادٜ سا ؿبخق 

 دزيشد.  سش ا٘ؼبْ ٔي بس ػشيْٚػٛ ثؼي دس ايٗ كٛسر ثبصيبثي دس صٔبٖ دشع

ٞبي  ٌزاسي سلبٚيش آٖ اػز سب دس ٞش حٛصٜ وبسثش خجشٜ سلبٚيش سا ثشاي ثبصيبثي ثٟششيٗ سٚؽ ثشاي ؿبخق

ٌزاسي ٕ٘بيذ. ايٗ سٚيىشد ثٝ دِيُ دشٞضيٙٝ ثٛدٖ وبسثش ا٘ؼب٘ي ٚ ٕٞچٙيٗ سٔذاد  ثٔذي سٛػي وبسثشاٖ  ثشچؼت

ٌزاسي خٛدوبس  ٞبي ؿشح ثبؿذ. سٚيىشدي وٝ دس سٚؽ افضٖٚ آٟ٘ب أشي دٚس اص دػششع ٔي صيبد سلبٚيش ٚ سؿذ سٚص

ٌزاسي  ٌزاسي ٕ٘ٛدٜ ٚ ثشچؼت سلٛيش ٚػٛد داسد آٖ اػز سب وبسثش ا٘ؼب٘ي ثخؾ ٔحذٚدي اص سلبٚيش سا ثشچؼت

 ثميٝ سلبٚيش سٛػي ٔبؿيٗ ا٘ؼبْ دزيشد. 

ّبيؿشحهؼئلِاػبػيدسسٍؽ ًگبؿتغيش ّبيػغحصحيحٍيظگيگزاسيخَدکبستصَيش،

ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ٔجشٙي ثش  ٞبي ؿشح اػضاي ٟٔٓ اٍِٛسيشٓ 9-1  ؿىُ ثبؿذ.ػغحثبالهيهؼبًيپبيييثِ

ٞبي سلٛيش ٚ يب ثشاي وُ سلٛيش  سٛا٘ذ ثشاي ٘بحيٝ ٌزاسي ٔي ٞب ثشچؼت دٞذ. دس ايٗ سٚؽ ثٙذ سا ٘ـبٖ ٔي ًجمٝ

 ؿٛد.  ٌزاسي ثش وُ سلٛيش ا٘ؼبْ ٔي ْ دزيشد وٝ دس ايٗ سػبِٝ ثشچؼتا٘ؼب

ٞبي ػٌح  ٘يض ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز، ػٟز حُ ٔؼئّٝ ٍ٘بؿز غيش كحيح ٚيظٌي 9-1  ؿىُچٙب٘چٝ دس 

ثٙذي آٟ٘ب دس  ٞبي ٔشفبٚسي سٛػي دظٚٞـٍشاٖ اسخبر ؿذٜ اػز وٝ دػشٝ دبييٗ ثٝ ٔٔب٘ي ػٌح ثبال، سبوٖٙٛ سٚيىشد

 صيش آٔذٜ اػز:

دادگبى-1 اص اػتفبدُ ثشچؼتاّويت تصبٍيش ثب ّبيي ثيـتش. کويت ٍ کيفيت ثب چٙب٘چٝ داس

ٞبيي وٝ ثٝ سلبٚيش دادٌبٖ ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ اػز داساي ويفيز ٚ وٕيز ٔٙبػجي ٘جبؿذ، دس ايٗ كٛسر  ثشچؼت

ايٗ ساثٌٝ ثشخي اص ثبؿذ. دس  آيذ، چٙذاٖ لبثُ آشٕبد ٕ٘ي ٞب ثش سٚي آٖ دادٌبٖ ثذػز ٔي ٘شبيؼي وٝ اص دظٚٞؾ

 . ]181[ا٘ذ  ٞبيي، ا٘ؼبْ دزيشفشٝ ٞب دس ساػشبي ايؼبد ٚ اػشفبدٜ اص چٙيٗ دادٌبٖ دظٚٞؾ
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تصَيشاّويتتَصيف-2 اِٚيٗ دُ اسسجبًي ٔيبٖ سلٛيش ٚ ٔٔٙبيي وٝ دس رٞٗ ا٘ؼبٖ ٚػٛد داسد، .

ٞبي ٔشٔذدي ثشاي سٛكيف سلٛيش اسائٝ  ثبؿذ. دس ايٗ ساػشب سٚؽ سٛكيف سلٛيش ثٝ كٛسر ثشداسٞبي ٚيظٌي ٔي

ٞبي  دس ايٗ ساثٌٝ اسائٝ سٚؽ .]189[ آٚسدٜ ؿذٜ اػز MPEG-7اػشب٘ذاسد ثشخي اص آٟ٘ب دس ٚ   ]189[ ؿذٜ اػز

 .]181[ ٞب اسائٝ ٌشديذٜ اػز چٙذ سٚؽ سٛكيف سلٛيش دس دظٚٞؾػذيذ سٛكيف سلٛيش ٚ ٕٞچٙيٗ اػشفبدٜ اص 

ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش،  دس سٚؽ ٞبي ٔجشٙي ثش ًجمٝ ثٙذ دس ؿشح.ثٌذيّبيدػتِالگَسيتناّويت-3

ثٙذٞبي اػشفبدٜ  ٞب ثٝ وبسايي ًجمٝ ضايؾ دلز دس ايٗ سٚؽؿٛد. اف ٔٔب٘ي، ًجمٝ ثٙذي ايؼبد ٔي ثٝ اصاي سٕبٔي

ثٙذي ٚ سبطيشي وٝ دس ثٟجٛد  سبويذ خٛد سا ثش ّ٘ٛ اٍِٛسيشٓ دػشٝ ٞب دظٚٞؾثشخي اص ؿذٜ ثؼشٍي داسد. ثٙبثشايٗ، 

 .]39ٚ  39[ ٌزاس٘ذ ٔي ،ٌزاسي داس٘ذ دلز ؿشح

آهَصؽٍاػتفبدُاص

ثٌذدػتِ

… 

تَصيفتصَيش

 1سٚؽ سٛكيف سلٛيش 

 9سٚؽ سٛكيف سلٛيش 

… 

  سٚؽ سٛكيف سلٛيش 

 اًتخبةٚ  اػتخشاج

ٞبي داساي  ٚيظٌي

 إٞيز ثيـشش

آٔٛصؽ ٚ ثىبسٌيشي 

ثٙذ ثش ثشداسٞبي ٚيظٌي  دػشٝ

 ثشچؼت  ثشاي  1ٌشٜٚ 

آٔٛصؽ ٚ ثىبسٌيشي 

ثٙذ ثش ثشداسٞبي ٚيظٌي  دػشٝ

 ثشچؼت  ثشاي   ٌشٜٚ 

سلبٚيش 

 داس ثشچؼت

سلبٚيش 

 ثشچؼت ثذٖٚ

آًتَلَطي

 ٔٔب٘ي ديذاسي 

آًتَلَطي

 ٞب ثشچؼت 

ٌزاسي  ثشچؼت

ثب سّفيك 

  سلٕيٓ

 ثٙذٞب دػشٝ

 ثبصخٛسد سثي

ؿشح2-1ؿکل عجقِفشآيٌذ ثش هجتٌي تصَيش خَدکبس ؿشحگزاسي ثب ثيبىثٌذ سًگي هؼتغيل تصَيش. کل گشگزاسي

 ثبؿذ.اييسػبلِهيسٍيکشد
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دػتِ-4 ثْجَد دس سثظ ثبصخَسد اص اػتفبدُ اػشفبدٜ اص ثبصخٛسد سثي اص ديشثبص دس  .ثٌذياّويت

وٝ ثش  ٍٞٙبٔي .]199[ ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ٌٔشح ثٛدٜ اػز ٞبي ؿشح ٚ ٕٞچٙيٗ دس سٚؽ CBIRٞبي  سٚؽ

ؿٛد، وبسثش سلبٚيشي وٝ ثب ادسان  ٚػٛي ٚاسد ؿذٜ سٛػي وبسثش، سٔذادي سلٛيش ٔشسجي ٘ـبٖ دادٜ ٔي اػبع دشع

وٙذ ٚ آٟ٘بيي وٝ فبكّٝ صيبدي ثب ٔٔٙبي ٔٛسد  ٔـخق ٔي 1ٛسر ثبصخٛسد سثيخٛد سٌبثك ثبالسشي داس٘ذ سا ثٝ ك

 ٕ٘بيذ. ثي ٔـخق ٔيس ِ٘شؽ داس٘ذ سا ثٝ كٛسر ثبصخٛسد ثي

5- آًتَلَطي اص اػتفبدُ ديذاسيهؼبًياّويت ثبؿذ  ٔي ٔٔٙبثٝ ٔٔٙبي سٛكيف كشيح  9ِٛطيآ٘شٛ.

اي ثشخٛسداس  ٞبي ٔجشٙي ثش آ٘شِٛٛطي اص إٞيز ٚيظٜ سٚؽ . ثشاي ايٗ ِٔٙٛس، اسائٝ ػبخشبس ػّؼّٝ ٔشاسجي دس]188[

ٞبي ايٗ  ٚ اسسجبًبر ٔىب٘ي دس دظٚٞؾ 9ٔىبٖ ديذاسي دس ػٝ حٛصٜ سً٘، ثبفز، ٔٔب٘ياسائٝ ػّؼّٝ ٔشاست دس اػز. 

 آٚسدٜ ؿذٜ اػز. 9-1  ؿىُدس كٛسر ػّؼّٝ ٔشاسجي ثشاي ٔظبَ، ٔفْٟٛ ثبفز ثٝ . ]89[ ؿٛد حٛصٜ ا٘ؼبْ ٔي

 



ؿٛد، ٕٔىٗ  ٌزاسي ثب وّٕبر وّيذي ا٘ؼبْ ٔي صٔب٘يىٝ ؿشح .ّباّويتاػتفبدُاصآًتَلَطيثشچؼت-6

ؿٛد  ثٙبثشايٗ ايٗ أش ػجت ٔي .بٚر ِٚي ثب ٔٔب٘ي ٔـبثٝ ٘ؼجز دادٜ ؿٛ٘ذاػز سلبٚيش ٔخشّف سٛػي وّٕبسي ٔشف

                                                      
1 Relevant feedback 
9 Antology 
9 spatial 

Texture Concept 
 Repartition 
  Repetitive Texture 
  Random Texture 
  Regular Texture 
  Oriented Texture 
  Uniform Texture 
 Contrast 
  Contrasted Texture 
  Directional Texture 
 Pattern 
  Granular Texture 
  Coarse Texture 
  Complex Texture 

 
.]145[ػبختبسػلؼلوِهشاتجيهفَْمثبفت3-1ؿکل
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سؼشثٝ ِضٚٔب اص ٔؼٕٛٓٝ ِغبسي وٝ  ٞبي ٔشٔذدي ثٝ ٔفبٞيٓ ايؼبد ٌشدد. ٕٞچٙيٗ وبسثش ثي ٌزاسي ثب ٍ٘شؽ سب ؿشح

ٞبي ايٗ حٛصٜ ثٝ ػبي ٘ؼجز دادٖ ٔشٗ ٚ يب  ثبؿذ. دس دظٚٞؾ ثشاي ؿشح ٌزاسي اػشفبدٜ ؿذٜ اػز ٌّْٔ ٕ٘ي

 .]89[ؿٛد  سجي ٔٔب٘ي ٘ؼجز دادٜ ٔيٞبيي  اص ػبخشبس ػّؼّٝ ٔشا سٔذادي وّٕٝ وّيذي ثٝ سلٛيش، ٔٛلٔيز 

ٞب،  ٞب ثشاي دادٜ سٔذاد ثبالي ٚيظٌي .ّبيداساياّويتثيـتشاّويتاػتخشاجٍاًتخبةٍيظگي-7

. ِزا ]18[وٙذ  ٞب سا وٓ ٔي ثٙذ ٞبي يبدٌيشي ٔب٘ٙذ ًجمٝ ؿٛد ٚ وبسايي سٚؽ ػجت ديچيذٌي دس آ٘بِيض آٟ٘ب ٔي

ايٗ سٚيىشد ثب سٛػٝ ثٝ إٞيز وبٞؾ اثٔبد دس  اص إٞيز ثباليي ثشخٛسداس اػز.ٞب )اثٔبد دادٜ(  وبٞؾ سٔذاد ٚيظٌي

 .]193[  ؿٛد ثٙذٞب دادٜ ٔي ٞبي داساي إٞيز ثيـشش ثٝ ًجمٝ ثشداسٞبي ٚيظٌي، ٚيظٌي

ػٌح ثبال  ٔٔب٘يٞبي ػٌح دبييٗ ثٝ  سٚيىشدي وٝ دس ايٗ سػبِٝ ػٟز حُ ٔؼئّٝ ٍ٘بؿز غيش كحيح ٚيظٌي

دس ايٗ سػبِٝ ػٟز ثبؿذ.  ثٙذي ٔي دس ساػشبي إٞيز فوبي ٚيظٌي دس ثٟجٛد دلز دػشٝ د٘جبَ ٌشديذٜ اػز

، اص سٚيىشد وبٞؾ اثٔبد ثشداسٞبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر غيش خٌي اػشفبدٜ فوبي ٔٔٙبػبصي فوبي ٚيظٌي ثب  ٕٞؼٛ

ٛسر راسي ٚ ؿٛد. وبٞؾ اثٔبد ثٝ كٛسر غيشخٌي ثٝ ٔٔٙبي ػؼشؼٛي ػبخشبسٞبيي ثب اثٔبد وٓ اػز وٝ ثٝ ك ٔي

 يبدٌيشي ٔب٘يفّذيٝ ٞبي دب ٔؼئّٝ دس اػشفبدٜ اص سٚؽ ػٝ. ]99[غيشخٌي دس ٔـبٞذار ثب اثٔبد ثبال ٚػٛد داس٘ذ 

 دشداصيٓ: دأٝ ثٝ ؿشح آٟ٘ب ٔياٚػٛد داسد وٝ دس 

ٞبيي ٔب٘ٙذ سلٛيش ٘ؼجز ثٝ ثشداسٞبي  ٔبٞيز ثشداس ٚيظٌي ثذػز آٔذٜ ثشاي دادٜٔشثٛى ثٝ اٍلهؼئلِ-1

دس ايٗ سػبِٝ اص  .ا٘ذ اص آٟ٘ب اػشفبدٜ وشدٜٞبي دبيٝ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ  ٞبي آصٔبيـٍبٞي اػز وٝ سٚؽ ٚيظٌي دادٜ

، 1، 1[ ٔب٘يفّذٞبي دبيٝ يبدٌيشي  سٚؽ .]189، 181، 91، 91[  ٘بْ ثشدٜ ؿذٜ اػز "٘ٛيض"ايٗ ٔؼئّٝ ثب ٓٙٛاٖ 

ثٝ فبكّٝ ٚ  ،دٞٙذ ياػشخشاع ٚيظٌي سا ا٘ؼبْ ٔ ]8[ وٝ ثب دٚ سٚيىشد حفَ فبكّٝ ٚ حفَ سٛدِٛٛطي   ]91ٚ  11، 19

وٝ دس فوبي ٔـبٞذٜ ثب سٔذاد  ،ٞش دادٜثبؿٙذ. ايٗ ثذاٖ ٔٔٙب اػز وٝ  ٞب حؼبع ٔي ٘يض سٛدِٛٛطي اِٚيٝ ثيٗ دادٜ
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 1ٞٛٔٛٔٛسفيه وٓداساي ٕٞؼبيٍي ثبؿذ وٝ ثب فوبي الّيذػي ثٝ اثٔبد ثبيؼز  ٔيؿز ؿذٜ اػز، اثٔبد ثبال ٍ٘ب

فبكّٝ الّيذػي دس اثٔبد ثبال ثب فبكّٝ الّيذػي دس اثٔبد وٓ ثش ٞٓ ٌٔٙجك ثبؿٙذ. دس آٖ ٕٞؼبيٍي . ئٙي ]8[ثبؿذ  

 ؿىُدس ؿٛد.  ٘ٛيضي ٌفشٝ ٔيٞب  آٖ دادٜثٝ ٞبيي ايٗ ؿشى حفَ ٘ـٛد، اكٌالحب  ثب ايٗ سٔشيف، چٙبچٝ دس دادٜ

وٝ ثبؿذ  ٔي اػز، داساي ٕٞؼبيٍي  ، ٞش ٘مٌٝ ٘مـٝ صٔيٗ وٝ دس فوبي ػٝ ثٔذي ثٝ كٛسر وشٜ ٍ٘بؿز ؿذ1-8ٜ 

 ثبؿٙذ. فوبي دٚ ثٔذي ٚ ػٝ ثٔذي ثب ٞٓ ٞٛٔٛٔٛسفيه ٔيايٗ دٚ ٕٞؼبيٍي دس 

 





2- ٞبي دبيٝ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ٔشسجي  داس دس سٚؽ ٞبي ثشچؼت ٕ٘ٛ٘ٝٓذْ اػشفبدٜ اص ثٝ دٍمهؼئلِ

آٖ ثشچؼت اػشفبدٜ وٙذ ثٝ  ٞبي ثذٖٚ اػشخشاع ٚيظٌي غيشخٌي اص دادٜ ثبؿذ. دس ايٗ سػبِٝ، چٙب٘چٝ سٚؽ ٔي

داس  ٞبي ثشچؼت ، اص دادٜييبدٌيشي ٔب٘يفّذٌٛييٓ. ثٙبثشايٗ چٙب٘چٝ سٚؽ  ٔي 9ِ٘بسر يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ثذٖٚ ،سٚؽ

اص ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش  ؿشحدس اص آ٘ؼبيي وٝ ٌٛييٓ.  ٔي 9ِ٘بسر يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ثب ،، ثٝ آٖ سٚؽوٙذاػشفبدٜ 

                                                      
1 homeomorphic 
9 Unsupervised manifold learning 
9 Supervised manifold learning 

60 
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 )ة( )الف(

کشُصهيي،هبًيفلذيدٍثؼذياػتکِدسفضبيػِثؼذيًگبؿتؿذُاػت.)ة(ّوؼبيگيَّهَهَسفيک4-1ؿکل

 دّذ.ًقغِاًتخبةؿذُدسؿکل)الف(سادسفضبيدٍثؼذيًـبىهي

http://en.wikipedia.org/wiki/Homeomorphic
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ؿٛد،  ثٙبثشايٗ ٘يبص اػز سب سٚؿي وٝ ثشاي يبدٌيشي ٔب٘يفّذ اػشفبدٜ ٔيؿٛد،  داس اػشفبدٜ ٔي ٞبي ثشچؼت ٕ٘ٛ٘ٝ

، ثذٖٚ ِ٘بسر ]91ٚ  11، 19، 1، 1[دبيٝ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ٞبي  سٚيىشد ٔٛسد اػشفبدٜ دس سٚؽثبِ٘بسر ثبؿذ ِٚي 

 ثبؿذ.  ٔي

3- بي دبيٝ ٞ ثبؿذ. دس ٘شبيغ سؼشثي سٚؽ ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ٔي ؿشحدس ّ٘ٛ وبسثشد  ػَمهؼئلِ

ا٘ذ. ِٚي دس  دِخٛاٞي ا٘شخبة ؿذٜ ٔٔب٘يٞب اص فوبي خبكي ٚ ثب  ، ٕ٘ٛ٘ٝ]91ٚ  11، 19، 1، 1[يبدٌيشي ٔب٘يفّذ

ؿٛ٘ذ. ٕٞچٙيٗ سٔذاد  ٌزاسي، سلبٚيش ٔشثٛى ثٝ حٛصٜ خبكي ٘يؼشٙذ ٚ ٔٛهٛٓبر ٔخشّفي سا ؿبُٔ ٔي ؿشح

 ثبؿذ.  ٞبيي وٝ ثٝ ٞش سلٛيش ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ اػز اص سلٛيشي ثٝ سلٛيش ديٍش ٔشفبٚر ٔي ثشچؼت

ّذفسػبلِ -1-2

اػز وٝ ثب إٓبَ آٖ ثش ثشداس ٚيظٌي سلبٚيش، فبكّٝ ثيٗ ٞذف اكّي ٔب دس ايٗ سػبِٝ يبفشٗ ٍ٘بؿشي 

ٌشدد سب ٍ٘بؿز غيش  ٌشدد. ايٗ أش ػجت ٔي سش ثيٗ آٟ٘ب ٘ضديه ٔٔٙبييثشداسٞبي ٚيظٌي دس فوبي ػذيذ ثٝ فبكّٝ 

ٌزاسي خٛدوبس  ٞبي ؿشح سشيٗ ٔؼئّٝ دس سٚؽ ػٌح ثبال وٝ اػبػي ٔٔب٘يٞبي ػٌح دبييٗ ثٝ  كحيح ٚيظٌي

اػز، دغ اص اػشخشاع  ٌزاسي سلٛيش اسائٝ ٌشديذٜ ٞبيي وٝ سبوٖٙٛ دس ؿشح دس سٚؽ .ثٟجٛد يبثذذ، ثبؿ سلٛيش ٔي

كٛسر ٘ذزيشفشٝ اػز. ٞش  فضبيٍيظگيٚ  فضبيهؼٌبثشداسٞبي ٚيظٌي سً٘، ثبفز ٚ ؿىُ، سحّيّي دس ٔٛهّٛ 

اػز ِٚي ثٝ دِيُ سغييش غيش  سغييشي ٘ىشدٜ ٔٔٙبچٙذ وٝ ثب سغييش دس ثبفز، سً٘ ٚ يب ؿىُ سلٛيش، اص ِ٘ش ا٘ؼبٖ 

 ؿٛد. ٔٛاسد ثٝ دسػشي ا٘ؼبْ ٕ٘ي ٔيٌزاسي دس سٕب ٞبي ػٌح دبييٗ سلٛيش، ؿشح ديٛػشٝ دس ثشداس ٚيظٌي

، اص سٚيىشد وبٞؾ اثٔبد ثشداسٞبي ٚيظٌي ثٝ فوبي ٔٔٙبػبصي فوبي ٚيظٌي ثب  دس ايٗ سػبِٝ ػٟز ٕٞؼٛ

ؿٛد. وبٞؾ اثٔبد ثٝ كٛسر غيشخٌي ثٝ ٔٔٙبي ػؼشؼٛي ػبخشبسٞبيي ثب اثٔبد وٓ  كٛسر غيش خٌي اػشفبدٜ ٔي

. ثٙبثشايٗ، ثب سٛػٝ ثٝ ا٘ؼبْ ]99[اػز وٝ ثٝ كٛسر راسي ٚ غيشخٌي دس ٔـبٞذار ثب اثٔبد ثبال ٚػٛد داس٘ذ 

ٚ إٞيز فوبي ٚيظٌي دس  ]91ٚ  11، 19، 1، 1[ٞبي غيشخٌي وبٞؾ ٚيظٌي  ؽسحميمبر دبيٝ دس حٛصٜ سٚ
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دس  فبكّٝ ٔٔٙبييثٙذي، ٞذف ٔب دس ايٗ سػبِٝ وبٞؾ  ثٙذي ٚ خٛؿٝ ٞبي يبدٌيشي ٔب٘ٙذ ًجمٝ افضايؾ دلز سٚؽ

 ثبؿذ.  ٞب ثب سٚؿي غيشخٌي ٔي ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ثب سٚيىشد اػشخشاع اثٔبد راسي دادٜ ؿشح

يٝ وبٞؾ غيشخٌي ٚيظٌي ٚػٛد ٞبي دب دس اػشفبدٜ اص سٚؽوٝ دس ثخؾ لجُ اؿبسٜ ؿذ، ػٝ ٔؼئّٝ  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ

سٚيىشد اػشخشاع اثٔبد راسي سا دس ايٗ سػبِٝ دس ساػشبي سش  ػضئئؼبئُ اؿبسٜ ؿذٜ، ػٝ ٞذف  ثٝ داسد. ثب سٛػٝ

 وٙيٓ: ٌزاسي سلٛيش د٘جبَ ٔي دس ؿشح ٞب ثب سٚؿي غيشخٌي دادٜ

ٞبي دبيٝ يبدٌيشي  سٚؽاطشثخـي وبٞؾ اطش ٘ٛيض دس ثبؿذ،  ٞذف ايٗ سػبِٝ ٔي ٟٕٔششيٗ وّٝذفاٍل،-1

ٞبي دبيٝ يبدٌيشي  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ثيبٖ ٔؼئّٝ اَٚ دس اػشفبدٜ اص سٚؽ ،ثبؿذ. ٔفْٟٛ ٘ٛيض دس ايٗ سػبِٝ ٔب٘يفّذ ٔي

ٞب ٔشثٛى  ثيٗ دادٜ ٚ سٛدِٛٛطي ٞبي دبيٝ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ثٝ فبكّٝ ثٝ حؼبع ثٛدٖ سٚؽٔب٘يفّذ آٚسدٜ ؿذ، 

 .آٚسدٜ ؿذٜ اػز ديـٟٙبديدس فلُ ٔذَ سٛهيحبر وبّٔششي اص ٔفْٟٛ ٘ٛيض دس ايٗ سػبِٝ  ثبؿذ. ٔي

داس دس ساػشبي يبدٌيشي ثٟشش ٔب٘يفّذ  ٞبي ثشچؼت اػز وٝ اص ثشچؼت ٕ٘ٛ٘ٝ اسائٝ سٚؿيّذفدٍم،-2

دس  ٚ ثبؿٙذ داس داساي إٞيز ٔي ٞبي ثشچؼت ٌٕ٘ٛ٘ٝزاسي خٛدوبس سلٛيش  ؿشحدس اص آ٘ؼبيي وٝ  اػشفبدٜ وٙذ.

ثٙبثشايٗ ؿٛد،  داس دس فشآيٙذ اػشخشاع ٚيظٌي اػشفبدٜ ٕ٘ي ٞبي ثشچؼت اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٔب٘يفّذ يبدٌيشيدبيٝ ٞبي  سٚؽ

ؾ دادٜ ؿذٜ اػز، اص ٞب ٚ سبطيش آٖ دس ػبخشبس ٔب٘يفّذ وبٞ اطش ٘ٛيض فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝسٚؿي ثبِ٘بسر وٝ سػيذٖ ثٝ 

 ثبؿذ. اٞذاف ايٗ سػبِٝ ٔي

ّبيسػبلًَِآٍسي -1-3

 وٙيٓ. ثٙذي ٔي سمؼيٓ ٕيٞبي اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ سػبِٝ سا دس دٚ ثخؾ وبسثشدي ٚ اٍِٛسيش ٘ٛآٚسي

ًَآٍسي ثب سٚيىشد اػشخشاع ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش  دس ؿشح فبكّٝ ٔٔٙبييوبٞؾ  -ّبيکبسثشديالف(

ٌزاسي خٛدوبس  ٞبي ؿشح ثٝ فوبي ٚيظٌي، دس ديٍش سٚؽ فوبي ٔٔٙبفوبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر غيشخٌي ٚ ا٘شمبَ 

سش  وبٞؾ ؿىبف ٔٔٙبيي دس ؿشح ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ثٛاػٌٝ ٘ضديه ،دس ايٗ سػبِٝ. اػز سلٛيش اسائٝ ٘ـذٜ
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 ثبؿذ. دس فوبي ٔب٘يفّذ ٘ؼجز ثٝ فوبي ٚيظٌي ٔييٗ آٟ٘ب ثٞب ثٝ فبكّٝ ٔٔٙبيي  ٕ٘ٛدٖ فبكّٝ الّيذػي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

 .سش لشاس ٌشفشٝ اػز ايٗ ٔٛهّٛ ٔٛسد ثحض دليك 9-9دس ثخؾ 

ٞبي  سٚيىشد اسائٝ ؿذٜ ثشاي وبٞؾ اطش ٘ٛيض دس يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ثشاي دادٜ -ّبيالگَسيتوية(ًَآٍسي

ٞب دس فشايٙذ  ؿٛد وٝ سٕبٔي ٕ٘ٛ٘ٝ ي اسائٝ ٔئذِاثشذا  ،دس ايٗ سػبِٝثبؿذ.  ايٗ سػبِٝ ٔي  سلٛيشي، ٘ٛآٚسي اكّي

 ٘بٔيٓ. ٔي ِ٘بسر ٔذَ ثذٖٚسا  آٖٙبثشايٗ ث ثبؿٙذ ثشچؼت ٔي اػشخشاع ٚيظٌي، ثذٖٚ

آٔذٜ اػز، ساٞىبسي ثشاي ٚ اِٚيٗ سٚؽ ٔذَ ثبِ٘بسر ِ٘بسر  ٍ٘بؿز چٙذٌب٘ٝ وٝ دس دٚ سٚؽ ٔذَ ثذٖٚ

ذٜ دس ايٗ ٔذَ، اػشفبدٜ ٔٛطش اص سٛكيف ثبؿذ. ٘ٛآٚسي اكّي اسائٝ ؿ اػشخشاع يه فوب اص چٙذ فوبي ٚيظٌي ٔي

دس ساػشبي وبٞؾ اطش ٘ٛيض دس يبدٌيشي  يه فوبي ٚيظٌيٞب دس فوبٞبي ٔخشّف ٚيظٌي دس ساػشبي اػشخشاع  ٕ٘ٛ٘ٝ

 .ثبؿذ ٔئب٘يفّذ 

ثٝ فوبي ٚيظٌي ثب سٔشيف ٍّٕٓش  فوبي ٔٔٙبِ٘بسر، ٘حٜٛ ا٘شمبَ اص  ٔذَ ثبدٚ سٚؽ ٘ٛآٚسي اسائٝ ؿذٜ دس 

ٞب وبٞؾ  ؿٛد سب ٘ٛيض ٔٛػٛد دس فبكّٝ الّيذػي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبؿذ. ا٘شمبَ فوبي ٚيظٌي ػجت ٔي ٔي ئٔٙبيهشة 

ٞب ٔٛطشسش  ؿٛد وٝ دس ٟ٘بيز اثٔبد راسي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔحبػجٝ ٔيٞب ثب دلز ثبالسشي  يبثذ. ثٙبثشايٗ فبكّٝ راسي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

 .ٌشدد ٔئحبػجٝ 

ػبختبسٍهحتَايسػبلِ -1-4

ثبؿذ. ثٙبثشايٗ دس  اي ثشخٛسداس ٔي ٞبي غيشخٌي اػشخشاع ٚيظٌي دس ايٗ سػبِٝ اص إٞيز ٚيظٜ ؿٙبػبيي سٚؽ

ؿٛد. ثٝ دِيُ إٞيز  اػشخشاع فوبي ٚيظٌي دشداخشٝ ٔيغيشخٌي ٞبي  ثٝ ٔشٚس سٚؽ، ديجبچٝاِٚيٗ فلُ دغ اص 

غيشخٌي دبيٝ ٞبي  غ سٚؽٞبي خٌي آٚسدٜ ؿذٜ اػز. ػذ ٞبي خٌي، اثشذا ٔشٚسي ثش سٚؽ ؿٙبخز سٚؽ

ؿٛد. ثشسػي ايٗ  آٚسدٜ ٔيؿٛد،  اػشخشاع ٚيظٌي وٝ دس ايٗ سػبِٝ ثبٓٙٛاٖ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ثٝ آٟ٘ب اؿبسٜ ٔي
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ٞبي  ٕ٘ٛ٘ٝ اص ِ٘بسر( ٚ ٘يض اػشفبدٜ ثذٖٚ ٞبي سٚؽ) داس ثشچؼت ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ اص اػشفبدٜ سٛػٝ ثٝ ٓذْٞب ثب  سٚؽ

 اػز.  دزيشفشٝ ا٘ؼبْ (ثبِ٘بسر ٞبي سٚؽ) داس ثشچؼت

ٞبي اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ فلُ اص اثٔبد  سٚؽدشداصد.  ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ٔي ٞبي ؿشح فلُ ػْٛ ثٝ ٔشٚس سٚؽ

ٌزاسي خٛدوبس  ثٝ دِيُ إٞيز ؿٙبخز وبسثشد اػشخشاع غيشخٌي فوبي ٚيظٌي دس ؿشحؿٛ٘ذ.  ٔخشّف ثشسػي ٔي

 دس ثبصيبثي سلٛيش دشداخشٝ اػز.  آخشيٗ ثخؾ ايٗ فلُ، ثٝ وبسثشد يبدٌيشي ٔب٘يفّذسلٛيش، 

 ٚيظٌي اػشخشاع ٞبي سٚؽدشداصد.  ٔب٘يفّذ دس ايٗ سػبِٝ ٔيديـٟٙبدي يبدٌيشي   دٚ ٔذَفلُ چٟبسْ ثٝ ثيبٖ 

ؿٛ٘ذ.  ٔي سمؼيٓ ثبِ٘بسر ٚ ِ٘بسر ثذٖٚ ٞبي سٚؽ ثٝ داس ثشچؼت ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ اص اػشفبدٜ ٓذْ يب ٚ چٍٍٛ٘ي ثٝ ثؼشٝ

 .سٚيىشد، ٔذِي ديـٟٙبد ؿذٜ اػز دٚثشاي ٞش فلُ دس ايٗ 

دشداصد. ايٗ ٘شبيغ ٘ـبٖ  ٔي  ػبصي ٚ ثيبٖ ٘شبيغ سؼشثي ثش سٚي چٟبس دادٌبٖ فلُ دٙؼٓ ثٝ چٍٍٛ٘ي ديبدٜ

 ثخـذ.  داسي ثٟجٛد ٔي ٞبي ٔٛػٛد ثٝ كٛسر ٔٔٙب جز ثٝ سٚؽٔذَ دلز ثبصيبثي سا ٘ؼ دٚدٞٙذ وٝ ٞش  ٔي

ثبسٛػٝ ثٝ ٞبيي ثشاي وبسٞبي آيٙذٜ سا  ثٙذي وٛسبٞي اص ٌٔبِت اسائٝ ؿذٜ ٚ سٕٞٙٛد فلُ ؿـٓ ٘يض ػْٕ

ٞبي ٚاطٌب٘ي، دبيبٖ ثخؾ ايٗ  دسثشداسد. ٔشاػْ ٚ ٔبخز اػشفبدٜ ؿذٜ ٚ ٕٞچٙيٗ ديٛػزٔـىالر ايٗ دظٚٞؾ 

 سػبِٝ ٞؼشٙذ.



 

 

 فصلدٍم







ّبياػتخشاجپيـيٌِپظٍّؾدسسٍؽ

 فضبيٍيظگيثِصَستغيشخغي
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غيشخغيّبياػتخشاجفضبيٍيظگيثِصَستسٍؽپيـيٌِپظٍّؾدس -2فصل

پيـگفتبس -2-1

داساي اثٔبد ثباليي ٞؼشٙذ. ِٔٙٛس اص  وبسثشدٞبي ٞٛؽ ٔلٙٛٓي ٚ يبدٌيشي ٔبؿيٗ، ثشخي اص ا٘ٛاّ دادٜ دس 

ٞبيي اػز وٝ ثشاي ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ دادٜ ٚػٛد داسد. ثٝ ٓٙٛاٖ ٔظبَ فشم وٙيذ وٝ  سٔذاد اثٔبد دادٜ، سٔذاد ٚيظٌي

 دس٘مٌٝ ٞؼشٙذ. چٙب٘چٝ سلبٚيش ٔب  9999 1ٞبي ٔب سلبٚيشي ٞؼشٙذ وٝ ٞشوذاْ داساي ٚهٛح سلٛيشي دادٜ

ثبؿذ. اٌش ٞش ٘مٌٝ  ٔي 933سب  1 ثيٗدس ايٗ كٛسر ٞش ٘مٌٝ داساي ٔمذاسي  ،رخيشٜ ؿذٜ ثبؿٙذ 9خبوؼششي ػٌٛح

( ثٔذ 9999) 1198ٞبي ٔب داساي  دس ايٗ كٛسر دادٜ ،سلٛيش سا يه ٚيظٌي ثشاي سلٛيش دس ِ٘ش ثٍيشيٓ

ثٔذ )ٚيظٌي(  1198ٞب( داساي  وٙذ. ثٙبثشايٗ سلبٚيش )ٕ٘ٛ٘ٝ سغييش ٔي 933سب  1ثبؿٙذ وٝ ٔمذاس ٞش ثٔذ ٘يض اص  ٔي

 ثبؿٙذ.  ٔي

ٞبي يبدٌيشي  ؿٛد ٚ وبسايي سٚؽ ٞب ٔي ٞب، ػجت ديچيذٌي دس آ٘بِيض دادٜ ٞب ثشاي دادٜ سٔذاد ثبالي ٚيظٌي

 وٙذ. ايٗ ٔؼئّٝ إٞيز دظٚٞؾ دس ايٗ حٛصٜ سا ٔـخق ٔي .]18[وٙذ ٞب سا وٓ ٔي ثٙذ ٔب٘ٙذ ًجمٝ

ثٙذي  دػشٝ 8ٚ اػشخشاع ٚيظٌي 9ٞبي ا٘شخبة ٚيظٌي سٛاٖ دس دٚ حٛصٜ اٍِٛسيشٓ ٞبي وبٞؾ ٚيظٌي سا ٔي سٚؽ

    ٚيظٌي وٝ   ثب     ٚيظٌي سا ٌشفشٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  ثب    ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛد. ٞش دٚ سٚؽ ا٘شخبة ٚ اػشخشاع ٚيظٌي

ٞبي  ( صيش ٔؼٕٛٓٝ ٚيظٌي ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ سِٛيذي ) ذ. دس ا٘شخبة ٚيظٌي، ٔؼٕٛٓٝ ٚيظٌيوٙ ذ سا سِٛيذ ٔيثبؿ ٔي

ٞب  ؿٛ٘ذ وٝ داساي لذسر ثيـششي دس سفىيه ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي ا٘شخبة ٔي ٚيظٌي ثٙبثشايٗ .ثبؿذ ( ٔي ٕ٘ٛ٘ٝ اِٚيٝ )

سٛاٖ ٞيچٍٛ٘ٝ  وبي ديٍشي لشاس داس٘ذ ٚ ٕ٘يدس ف ،( ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ سِٛيذ ؿذٜ ) ثبؿٙذ. دس اػشخشاع ٚيظٌي، ٚيظٌي ٔي

                                                      
1 resolution 
9 Gray level 
9 Feature selection 
8 Feature extraction 
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سفبٚر ثيٗ ا٘شخبة ٚيظٌي ٚ اػشخشاع  1-9  ؿىُٞبي اِٚيٝ ٚ سِٛيذي ثشلشاس ٕ٘ٛد.   ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ سٙبُشي ثيٗ ٚيظٌي

 دٞذ.  ٚيظٌي سا ٘ـبٖ ٔي

 
 

 

ٞبي ٔخشّف  ثبسٛػٝ ثٝ إٞيز اػشخشاع فوبي ٚيظٌي، سٟٙب ثٝ ؿٙبػبيي سٚيىشدٞب ٚ سٚؽ ،ايٗ سػبِٝدس 

 . ؿٛد اسػبّ دادٜ ٔي ]13[ثٝ ٞبي ا٘شخبة ٚيظٌي  سٚؽٞب ٚ  ؿٙبخز سٚيىشدٚ  ؿٛد اػشخشاع ٚيظٌي دشداخشٝ ٔي

فيّؼٛف يٛ٘ب٘ي كشاحشب ثٝ ايٗ ٌّٔت اؿبسٜ وشدٜ اػز  وٝ ػٟبٖ  1دٚٞضاسٚدب٘لذ ػبَ ديؾ ٞشاوّيٛع

. سغييشار ٔذاْٚ ػجت ]11[ثبس ٚاسد يه سٚدخب٘ٝ ؿٛيٓ  ٚ ٕٔىٗ ٘يؼز وٝ ثشاي دٚ ثٛدٜ حشوزٕٞٛاسٜ دس حبَ 

اص ٕٞبٖ  ،اي خبف ٌشفشٝ ؿذٜ اػز ثب سلٛيشي وٝ ثالفبكّٝ ثٔذ ؿٛد سب سلٛيشي وٝ دس يه ِحِٝ اص ِٔٙشٜ ٔي

صيشا حذالُ سغييشاسي وٝ ٕٔىٗ اػز اسفبق ثيفشذ سغييشاسي ٘ٛسي اػز وٝ  .ؿٛد ٔشفبٚر ثبؿذ ٌشفشٝ ٔئِٙشٜ 

 ؿٛد. ثبٓض سفبٚر دس دٚ ِٔٙشٜ ٔي

ٞبي  اي اص ػيٍٙبِٟبيي اػز وٝ ثٝ ٚػيّٝ ػَّٛ ٔؼٕٛٓٝ ،ؿٛد سلٛيشي وٝ اص ؿجىيٝ چـٓ ا٘ؼبٖ ٚاسد ٔي

اي دس فوبي ٔخشلبر  اؽ ثٝ كٛسر ٘مٌٝ سلٛيش ثب ٔمبديش ػيٍٙبِيٌشد٘ذ. ثٙبثشايٗ ٞش  دسيبفز وٙٙذٜ ٘ٛس طجز ٔي

دٞذ وٝ اص ػؼشؼٌٛش  سلبٚيش ٔخشّفي اص ثجش ٚ ؿيش سا ٘ـبٖ ٔي 9-9  ؿىُ ،ؿٛد. ثٝ ٓٙٛاٖ ٔظبَ ٘ـبٖ دادٜ ٔي

ايٗ سلبٚيش دس فوبي ػٝ ثٔذي اص  ،ا٘ذ. ثشاي ٕ٘بيؾ ثٟشش ثٝ اصاي ايٗ دٚ وّٕٝ اػشخشاع ؿذٜ سلٛيش ٌٌُٛ،

                                                      
1 Heraclitus 

 )ة( )اِف(

 هقبيؼِثيياًتخبةٍيظگي)الف(ٍاػتخشاجٍيظگي)ة(1-2ؿکل
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. ٘مبًي وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ سلبٚيش ثجش اػز سا ثب دايشٜ ٚ ٘مبى ٘ـبٖ ا٘ذ ٍ٘بؿز ٌشديذٜ   ٚ    ،    ٞبي ٚيظٌي

ايٗ ٘مبى وبٔال دس ايٗ فوب دخؾ  ،ؿٛد دٞيٓ. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔـبٞذٜ ٔي دٞٙذٜ سلبٚيش ؿيش سا ثب ٔشثْ ٘ـبٖ ٔي

ِٚي ٍ٘بؿز  .ٞؼشٙذ ٚ ٞيچ ٌٛ٘ٝ ػبخشبسي وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٘ٛٓي ٚاثؼشٍي ٔٔٙبيي ثيٗ آٟ٘ب ثبؿذ ٚػٛد ٘ذاسد

ٞبيي ٘ضديه ثٝ  خب٘ٛادٜ دس خٛؿٝ ثبؿذ وٝ سلبٚيش ٞٓ اي ٔي وٝ اص ايٗ ٘مبى دس رٞٗ ٔب ٚػٛد داسد ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔٔٙبيي

 . ثبؿذ سا داسا ٔيسلٛيش ٞبي اػشخشاع ؿذٜ اص  ٚيظٌيبدي ثٝ ٔشاست وٕشش اص اثٔبد اثٔ ،ٍ٘بؿزثبؿٙذ. ايٗ  ٞٓ ٔي

 
 
 
 

ٞبي فوبي ٚيظٌي اػشخشاع ؿٛ٘ذ، ػبخشبسٞبي خٌي ٘يؼشٙذ  ػبخشبسٞبي ٟ٘فشٝ ؿذٜ وٝ ثبيؼشي اص ٕ٘ٛ٘ٝ

1ٞبي اػشخشاع ٚيظٌي ثٝ كٛسر خٌي ٔب٘ٙذ  ثٙبثشايٗ ثب سٚؽ
PCA، 11[ ثبؿيٓ لبدس ثٝ وـف آٟ٘ب ٕ٘ي[ .

                                                      
1 Pricipal Component Analysis (PCA) 

 ٛس٘ٞبي  ٞبي دسيبفز وٙٙذٜ ػَّٛ

   

   

   
      

            

   
                  

اػشخشاع اثٔبد راسي 

 ثشداسٞبي ٚيظٌي

ثشداسٞبي 

 ٚيظٌي

   

   

   

   

   

آًْبهؼٌبييفبصلِثب،ٍيظگيخذيذفضبيدسّبًوًَِثييفبصلِکًِحَيثِّبدادٍُيظگياػتخشاجهثبلياص2-2ؿکل

 .ثبؿذداؿتِثبالييتغبثق
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ثٝ د٘جبَ  ]8[ؿٛد  ٞبي يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ٘يض ٌفشٝ ٔي وٝ ثٝ آٟ٘ب سٚؽ غيشخٌيٞبي اػشخشاع ٚيظٌي  اٍِٛسيشٓ

 ثبؿٙذ.  ٔيدٟٙبٖ  غيشخٌيوـف ايٗ ػبخشبسٞبي 

ٞب ثب اثٔبد ثبال ثٝ  اي اص دادٜ ٍ٘بؿز ٔؼٕٛٓٝ ،]91، 13، 11، 19، 1، 1[ٞبي يبدٌيشي ٔب٘يفّذ  ٞذف اٍِٛسيشٓ

ٞبي يبدٌيشي ٔب٘يفّذ، ٞش دادٜ دس اسسجبى ثب  ثبؿذ. دس اٍِٛسيشٓ ثب اثٔبد وٕشش ٔيٞب  اص دادٜاي  ٔؼٕٛٓٝ

ٕٞٛاسٜ دس حبَ حُ ٘يض ٔغض ا٘ؼبٖ ٕٞچٙيٗ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز وٝ ٌيشد.  ٞبيؾ ٔٛسد ثشسػي لشاس ٔي ٕٞؼبيٍي

سٛا٘ذ  ٔي ،يئيّيٖٛ سؿشٝ ٓلت ثيٙب ٞضاس سؿشٝ ٓلت ؿٙٛايي ٚ دٜ ثبؿذ چٙب٘چٝ اص ػي اي ٔـبثٝ ٔي ٔؼئّٝ

 .]11[ ثبؿٙذ ٔيٞبيي سا اػشخشاع وٙذ وٝ اص ِ٘ش ادساوي لبثُ فٟٓ  ٚيظٌي

 اسائٝ ؿذٜ اػز. غيشخٌيدس حٛصٜ وبٞؾ اثٔبد ٚيظٌي ثٝ كٛسر ػذيذي سٚؽ ٞبي  1331اص اٚاخش 

ص ٔششيه اػشفبدٜ اٚ ٕٞچٙيٗ  ّذيفاػشفبدٜ اص ٌشاف ثشاي ٕ٘بيؾ سٛدِٛٛطي ٔب٘ دشداخشٗ ثٝ سٚيىشدٞبي ػذيذ ِ٘يش

 .]8[ دس ػبِٟبي اخيش ٌشديذٜ اػزٞب  ػجت سؿذ ػشيْ ايٗ سٚؽ ،1ٔؼيشٞبي ػذيذ ٔب٘ٙذ وٛسبٜ سشيٗ 

ثبؿٙذ.  ٔياص دبسأششٞبي اِٚيٝ سشويت خٌي ٞب  ؿٛد وٝ دادٜ ٔيچٙيٗ فشم  ،PCAٞبي خٌي ٔب٘ٙذ  دس سٚؽ

اِٚيٗ ٌبْ ثشاي سػيذٖ ثٝ سٚؽ ٞبيي وٝ ؿٛ٘ذ.  ، دبسأششٞب ثٝ كٛسر خٌي اػشخشاع ٔيثش اػبع ٕٞيٗ فشم

ػذغ  غيش ٔششيه ٚ MDS9ٔٙؼش ثٝ اسائٝ سٚؽ  ،ٞؼشٙذ غيشخٌيلبدس ثٝ وبٞؾ اثٔبد ثشداس ٚيظٌي ثٝ سٚؽ 

. ثب ايٗ سٚ٘ذ، اٍِٛسيشٓ ٞبي ديچيذٜ سشي اسائٝ ؿذ٘ذ وٝ دس كذد حفَ ]8[ ٌشديذ 1311دس اٚخش  9ٍ٘بؿز ػبٖٔٛ

فبكّٝ الّيذػي ثيٗ ثٝ ػبي اػشفبدٜ اص  دس ٕٞيٗ ساػشبثبؿٙذ.  ٔيوبٞؾ ثٔذ  دسًَٛ فشايٙذٞب  فبكّٝ ثيٗ دادٜ

فبكّٝ الّيذػي ثشاي  ٘شبيغ ثٟششي ٘ؼجز ثٝ اسائٝ ٌشديذ وٝ ٔؼيشسشيٗ  ، سٚيىشد وٛسبٜاثٔبدٞب دس فشايٙذ وبٞؾ  دادٜ

                                                      
1 Shortest Path 
9 Multidimensional Scaling 
9 Sammon 
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 1الّيذػي سٛػي  سب٘ٙجبْثٝ ػبي فبكّٝ  1331دس ػبَ  ٔؼيشسشيٗ  سٚيىشد وٛسبٜ. دٞذ اثٔبد اسائٝ ٔيوبٞؾ ٔؼئّٝ 

 . ]1[ثٝ چبح سػيذ 9دس ٔؼّٝ ّْٓٛ 9111اسائٝ ٌشديذ ٚ دس ػبَ   9ايضٚٔخدس اٍِٛسيشٓ 

ؿٛد ٚ  ٔيصيشا وٝ ايٗ فبكّٝ، دس ٌشاف سٔشيف  .ثبؿذ ٔي، ثبس ٔحبػجبسي ثبالي آٖ ٔؼيشسشيٗ  ٔـىُ وٛسبٜ

سشيٗ ٔؼيش،  وٛسبٜٚ ػذغ ثب اٍِٛسيشٓ ٞبي يبفشٗ  آٚسدٜ ؿٛدثذػز ٞب  ثبيؼز اثشذا ٕ٘بيؾ ٌشافي دادٜ ٔيثٙبثشايٗ 

 . ٔحبػجٝ ؿٛد ٞب دس ٌشاف فبكّٝ ثيٗ ٌشٜ

ٌٔشح  ثٝ ػبي حفَ فبكّٝ حفَ سٛدِٛٛطي ٞبي سٚؽ، غيشخٌيدس ادأٝ سحميمبر دس حٛصٜ سٚيىشدٞبي 

ي ثبس ِٚ ٞؼشٙذحفَ فبكّٝ ثشخٛسداس  ٞبي اص إٞيز ثيـششي ٘ؼجز ثٝ سٚؽ ٞب . ٞش چٙذ ايٗ سٚؽ٘ذٌشديذ

وبسثشدي ػبصي ثشاي . ثبؿذ اكّي آٟ٘ب ٔئـىالر ػّٕٝ ، اص ػبصي ٕٞچٙيٗ ديچيذٌي ديبدٜٚ  ٔحبػجبسي ثبال

سٚؽ ٍ٘بؿز سٔشيف ٌشدد.  ،ٔفبٞيٓ آٖ اص سئٛسي ثشاي وبسثشدي وٝ ٔٛسد ِ٘ش اػزثبيؼز  ٔفْٟٛ سٛدِٛٛطي، ٔي

. ]1[ اسائٝ ٌشديذدس ٔؼّٝ ّْٓٛ  3ٚ ػبَٚسٛػي ساٚيغ   9111ثش اػبع ٕٞيٗ ايذٜ دس ػبَ   (8LLE)خٌي ٔحّي 

، اص LLEثٝ ٓٙٛاٖ ٔظبَ سٚؽ  .سٛا٘ذ ٔشفبٚر ثبؿذ ٔئذَ ٕ٘ٛدٖ سٛدِٛٛطي دس ٞش سٚؽ الصْ ثٝ روش اػز وٝ 

  .ٞب سا حفَ ٕ٘بيذ داسد سب سٛدِٛٛطي ثيٗ دادٜػٔي  ،وٙبسٞٓ ٍ٘ٝ داؿشٗ دادٜ ٞبي ٕٞؼبيٝ

ٔفْٟٛ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ دس ثبؿٙذ وٝ  ٌي اػشخشاع ٚيظٌي ٔيٞبي دبيٝ غيشخ اص سٚؽ LLEدٚ سٚؽ ايضٚٔخ ٚ 

ٞبي غيشخٌي دس  ٞبي ا٘ؼبْ ؿذٜ، سٚؽ اػشخشاع ٚيظٌي ٘يض ثب ٔٔشفي ايٗ دٚ سٚؽ سايغ ٌشديذ. ثشاػبع دظٚٞؾ

. ثٙبثشايٗ ثب دٞٙذ ٕ٘يٞب اسائٝ  (، ٘شبيغ ثبٔٔٙبيي سا دس يبدٌيشي اثٔبد راسي دادٜ    ٞب ) اثٔبد ثبالي ٚيظٌي

ٞبي غيشخٌي ثشاي  ؿٛد ٚ ػذغ سٚؽ ٞبي خٌي، اثشذا اثٔبد ثشداسٞبي ٚيظٌي وبٞؾ دادٜ ٔي ٌيشي اص سٚؽ ثٟشٜ

                                                      
1 Joshua B. Tenenbaum 
9 Isomap 

9 www.sciencemag.org 
8 Locally Linear Embedding (LLE) 

3 Sam T. Roweis and Lawrence K. Saul 
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اثشذا ٔشٚسي  9-9دس ثخؾ ،دس ادأٝ ايٗ فلُ. اص ايٗ سٚ ]8[ؿٛ٘ذ  وبٞؾ ٔؼذد اثٔبد ثشداسٞبي ٚيظٌي اػشفبدٜ ٔي

 غيشخٌيٞبي  سٚؽسفليّي  ٔشٚسثٝ  9-9ؿٛد. دس ثخؾ  ٞبي خٌي اػشخشاع ٚيظٌي آٚسدٜ ٔي ثش سٚؽاػٕبِي 

ثب سٛػٝ ثٝ  ،ثبِ٘بسرٚ  ِ٘بسر حٛصٜ ثذٖٚ دٚاػشخشاع ٚيظٌي، دس  غيشخٌيٞبي  دس ايٗ ثخؾ، سٚؽدشداصيٓ.  ٔي

 8-9دس ثخؾ ثٙذي ٌٔبِت ايٗ فلُ،  ا٘ذ. ػْٕ ؿذٜدػشٝ ثٙذي داس،  ٞبي ثشچؼت ٓذْ اػشفبدٜ ٚ اػشفبدٜ اص ٕ٘ٛ٘ٝ

 آٚسدٜ ؿذٜ اػز.

غياػتخشاجٍيظگيخّبيسٍؽ -2-2

ٞبي ٞش والع ثب  خٌي ٕ٘ٛ٘ٝ دزيشي ٞبي خٌي اػشخشاع ٚيظٌي ثش اػبع سفىيه اػشخشاع ٚيظٌي دس سٚؽ

اي دس وبسثشدٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ػٟز ثٟجٛد  ٞب ثٝ كٛسر ٌؼششدٜ ايٗ سٚؽ. ]113[ ثبؿذ ٞبي ديٍش ٔي والع

 ثٙذي اػشفبدٜ ؿذٜ اػز.  ثٙذي ٚ خٛؿٝ ٞبي يبدٌيشي ٔبؿيٗ ٔب٘ٙذ ًجمٝ اٍِٛسيشٓ

  ٞبي  ٕ٘ٛ٘ٝ ؿبُٔوٝ   ثبؿذ، ٔبسشيغ   ٞبي  ٕ٘ٛ٘ٝ ؿبُٔ   چٙب٘چٝ ٔبسشيغ ،ٞبي خٌي دس سٚؽ

  ٚ  ٞب سٔذاد وُ ٕ٘ٛ٘ٝ   ثٌٛسيىٝآيذ  ثذػز ٔي                      ثب سجذيُ خٌي ،ثبؿذ ٔي

 ثبؿذ. ٔئبسشيغ سجذيُ 

اػٕبِي  يدس ادأٝ ايٗ ثخؾ، ٔشٚسٌيش٘ذ.  ٚ ثبِ٘بسر لشاس ٔي ِ٘بسر ثذٖٚٞبي  ٞب دس دٚ حٛصٜ سٚؽ ايٗ سٚؽ

 .ؿٛد آٚسدٜ ٔيٞب  ايٗ سٚؽثش 

. دس ايٗ ]191[ٚ ٕٞىبسؽ اسائٝ ٌشديذ  9سٛػي ويشّش 1399ايٗ سٚؽ دس ػبَ  :1(KL)تجذيلکبسًيلَئَ

ٞبي ايٗ ٔبسشيغ  . سٔذاد ػٌش ٚ ػشٖٛآيذ ٔيثذػز ،      9، ٔبسشيغ ٕٞجؼشٍي   ٞبي اص ٕ٘ٛ٘ٝسٚؽ 

ؿٛد. ثشداس  ثبؿذ. ٔمبديش ٚيظٜ ٚ ثشداسٞبي ٚيظٜ ايٗ ٔبسشيغ ٔحبػجٝ ٔي ٔي  ٕ٘ٛ٘ٝٞش  ٞبي  وٙٙذٜ سٔذاد ٚيظٌي ثيبٖ

ثبؿذ وٝ هشة ٔبسشيغ دس آٖ ثشداس ٔٔبدَ ثضسي ٚ وٛچه وشدٖ ثشداس دس ساػشبي  يغ، ثشداسي ٔيٚيظٜ ٔبسش

                                                      
1 Karhunen–Lo`eve transformation (KL) 
9 Kittler 
9 Correlation matrix 
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ثشداس   ثبؿذ.  ٕٞبٖ ٔمذاس ٚيظٜ ٔٔبدَ ثب ثشداس ٚيظٜ ٔي ،ثبؿذ. ايٗ هشيت ثضسي ٚ وٛچه ؿذٖ ثشداس اؽ ٔي فّٔي

ايٗ ٔبسشيغ، ٔبسشيغ . دٞيٓ شاس ٔيل     ثضسٌششيٗ ٔمذاسٞبي ٚيظٜ اػز سا دس ٔبسشيغ   ٚيظٜ وٝ ٔٔبدَ ثب 

 ثبؿذ. ِٛئٛ ٔي سجذيُ وبس٘ٗ

ٚ دس  ]191[ٌٔشح ٌشديذ  9سٛػي ديِشػٖٛ 1311ايذٜ اِٚيٝ ايٗ سٚؽ دس ػبَ  :1(PCA)آًبليضهَلفِاصلي

ثبؿذ ِٚي ثٝ  ٔي KLٔـبثٝ ثب  ،ايٗ سجذيُ. ػبصي آٖ ا٘ؼبْ ٌشديذ اِٚيٗ ديبدٜ ]199[ 9ُٞشِّيًٙسٛػي  1399ػبَ 

. ثشداسٞبي ٚيظٜ ٔبسشيغ ؿٛد ٔحبػجٝ ٔي       ػبي ثذػز اٚسدٖ ٔبسشع ٕٞجؼشٍي، ٔبسشيغ وٛٚاسيب٘غ 

ثشداس ٚيظٜ وٝ ٔشٙبُش ثب   سا ثب ا٘شخبة      ٔبسشيغ ؿٛد.  ٔحبػجٝ ٔيوٛٚاسيب٘غ ٚ ٔمبديش ٚيظٜ ٔشٙبُش ثب آٟ٘ب 

اي  ثٝ ٌٛ٘ٝ ،آيٙذ ٞبيي وٝ اص ايٗ سجذيُ ثٝ دػز ٔي ٕ٘ٛ٘ٝ ؿٛد. ٚسدٜ ٔي، ثذػز آٔمذاس ٚيظٜ ٞؼشٙذ  ثضسٌششيٗ 

 .]91[ثبؿٙذ  ٞبي اِٚيٝ ٔي ٞؼشٙذ وٝ داساي ٚاسيب٘غ ثيـششي ٘ؼجز ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

ايٗ سٚؽ . ]199[اسائٝ ٌشديذ  3سٛػي فٛوٛ٘بٌب 1331ايٗ سٚؽ دس ػبَ  :4(LDA)آًبليضتفکيکخغي

وٝ     ٕ٘ٛ٘ٝ  وٙيٓ  ٔيدشداصد. فشم  ثبِ٘بسر ثٝ اػشخشاع ٚيظٌي ٔي ، ثب سٚيىشدPCA  ٚKLثشخالف دٚ سٚؽ 

ثبؿذ.  ٔي {          }ٔشّٔك ثٝ يىي اص والع ٞبي    . ٞش ثشداس ، ٚػٛد داس٘ذٞؼشٙذ  اثٔبد  داسايٞشوذاْ 

٘بٔيٓ. دٚ دبسأشش  ٔي   ٚ سٔذاد ٓٙبكش ٞش والع سا    ، ٔيبٍ٘يٗ ثشداسٞبي ٞش والع سا  ٔيبٍ٘يٗ ثشداسٞب سا 

 وٙيٓ. ٔيسا ثٝ كٛسر صيش سٔشيف  (  )والػي  دسٖٚٚ دشاوٙذٌي  (  )دشاوٙذٌي ثيٗ والػي 

 

(9-1) {
   ∑                 

   

   ∑ ∑               
 

     

 
   

 

                                                      
1 Principal Component Analysis (PCA) 
9 Pearson 
9 Hotelling 
8 Linear Discriminant Analysis (LDA) 
3 Fukunaga 
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               ثٝ كٛسر          ثٝ  سا اص ٞب  چٙب٘چٝ ثٔذ دادٜ،     ٍ٘بؿز خٌي 

 ؿٛد سا ثيـيٙٝ ٕ٘بيذ. ٔي٘بٔيذٜ   1ٔٔيبس صيش سا وٝ ٔٔيبس فيـشؿٛد وٝ  اي سٔشيف ٔي ٌٛ٘ٝوبٞؾ دٞذ ثٝ 

(9-9)      
|     |

|     |
  

وٝ دس ي يٞب ؿٛ٘ذ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي وٝ دس والع ٔـبثٝ لشاس داس٘ذ ثٝ ٞٓ ٘ضديه ٔي ثٙبثشايٗ ثب ايٗ سجذيُ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ؿٛ٘ذ.  يه والع لشاس ٘ذاس٘ذ اص ٞٓ دٚسسش ٔي

دس ايٗ سٚؽ فشم ثش . ]198[اسائٝ ٌشديذ  9سٛػي ٞبسٔٗ 1319ايٗ سٚؽ دس ػبَ   :2(FA)تحليلػبهلي

يشٌزاس اكّي طٔيشٛاٖ آٟ٘ب سا ثش اػبع ٓٛأُ سب ،ٔبسيآايٗ اػز وٝ دس كٛسر ٚػٛد ٔشغيشٞبي صيبد دس ٔـبٞذار 

ٞبي ٔـبٞذٜ ٘بدزيش ثش دبيٝ  سـخيق ايٗ ٓبُٔ، ٞذف سحّيُ ٓبّٔي .ًجمٝ ثٙذي وشددس دػشٝ ٞبي وٛچىشش 

 ٔمبديشاص ٔشغيشٞبي ٔـبٞذٜ دزيش اػز. ٓبُٔ، ٔشغيش ػذيذي اػز وٝ اص ًشيك سشويت خٌي  اي ٔؼٕٛٓٝ

 آيذ. ثٝ دػز ٔئشغيشٞبي ٔـبٞذٜ ؿذٜ 

، فشم ثش ايٗ اػز وٝ ٞش ]91[ ٓبّٔيسحّيُ ٚيظٌي داسيٓ. دس ٔذَ   فشم وٙيٓ وٝ دس فوبي ٔـبٞذٜ، 

 ٚيظٌي    وٙيٓ وٝ ٔي. فشم ثبؿذ ٔي 3ٚ ا٘حلبسي 8ٕٓٛٔي ٓبُٔؿبُٔ دٚ  ،        ٚيظٌي دس فوبي ٔـبٞذٜ

 .ثبؿذ وٝ ساثٌٝ صيش ثٝ اصاي آٟ٘ب ثشلشاس ٔي ٚػٛد داس٘ذ         يب ٓبُٔ

(9-9)    ∑                   
     

٘بٔيذٜ  ٔيوٙٙذ، ٓبُٔ ٞبي ٕٓٛ ٔيؿشوز     ٞبي ٚيظٌي ٔيسا اص آ٘ؼبييىٝ دس ايؼبد سٕب    ٞبي ٓبُٔ

سا ٚصٖ ٞش ٓبُٔ ثٝ اصاي     ٘بٔٙذ.  ٔيٓبُٔ ا٘حلبسي  سا ذثبؿ ٔيٚيظٌي اص آ٘ؼبييىٝ ا٘حلبسي ٞش    ٚ  ؿٛ٘ذ ٔي

 ثبؿذ: ٔي لبثُ ثيبٖ يش٘بٔٙذ. ٓجبسر ثبال ثٝ كٛسر خالكٝ ثٝ كٛسر ص ٔي ٚيظٌيٞش 

                                                      
1 Fisher criterion 
9 Factor Analysis (FA) 
9 Harman 
8 common 
3 unique 
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(9-8) Ω        

ٚػٛد ٞب  ؿٛد وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔيچٙيٗ فشم  PCAدٞذ. دس  ٔيسا ٘ـبٖ  PCA  ٚFAثٝ خٛثي سفبٚر ثيٗ  9-9  ؿىُ

فشم ثش ايٗ اػز وٝ ٓبُٔ ٞبيي دس اثشذا ٚػٛد  FAؿٛ٘ذ ِٚي دس  ٔيذ ٚ ِٔٛفٝ ٞبي اكّي اص آٟ٘ب اػشخشاع ٘داس

 اػشخشاع ٌشد٘ذ.ٞب  ثبيؼز آٖ ٓبُٔ ٔيِزا  .ا٘ذ اص آٟ٘ب ثٝ دػز آٔذٜ   وٝ  (       ) داؿشٝ ا٘ذ

 

 

 : ٌيشد ٔشحّٝ كٛسر ٔي ػٝدس ثٝ كٛسر خالكٝ سحّيُ ٓبّٔي 

 سِٛيذ ٔبسشيغ ٕٞجؼشٍي ثشاي سٕبٔي ٔشغيشٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبسي. اِف( 

  ٞب. ٚيظٌيثش اػبع هشايت ٕٞجؼشٍي  ٞب ٓبُٔاػشخشاع ة( 

 .ٞب ٓبُٔٚ ثشخي اص  ٞب ٚيظٌيثٝ ِٔٙٛس ثيـيٙٝ ػبصي اسسجبى ثيٗ  ثٝ دٚس ٔجذا ٔخشلبر ٞب ٓبُٔچشخب٘ذٖ ع( 

. اػبع ]198[ اسائٝ ٌشديذ 9سٛػي ػٛسٗ 1331اسائٝ ايٗ سٚؽ دس ػبَ :  1(ICA)آًبليضهَلفِّبيهؼتقل

ثبؿذ وٝ ِٔٛفٝ ٞبي آٟ٘ب اص ِ٘ش آٔبسي ٔؼشمُ )يب سب  بيـي خٌي اص دادٜ ٞبي غيشٌٛػي ٔييبفشٗ ٕ٘ايٗ سٚؽ ثش 

  ثبؿذ. ٔي ICAثبؿٙذ. ساثٌٝ خٌي صيش ثيبٖ وٙٙذٜ ٔذَ  حذ أىبٖ ٔؼشمُ( ٔي

(9-3)       

                                                      
1 Independent Component Analysis (ICA) 
9 Jutten 
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 .]PCAٍFA]14دسسٍيکشتفبٍت3-2ؿکل
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ثبؿذ. ثبيؼشي  اس ٔشغيشٞبي ٟ٘فشٝ ٔيثشد ، ثبؿذ ٚ  ٔيدس فوبي ٔـبٞذٜ اي  ش ٍٕ٘ٛ٘ٝيب٘ث   ،دس ساثٌٝ ثبال

، ٔؼئّٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ اص   ثب داؿشٗ اص ِحبٍ آٔبسي ٔؼشمُ ثبؿٙذ.   ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ثذػز آيذ وٝ ِٔٛفٝ ٞبي   ٔبسشيغ 

ايٗ سٚؽ وبسثشدٞبي صيبد دس ؿٛد.  ، سجذيُ ٔي ٞبي  آٔبسي ٚيظٌي اػشمالَثب فشم   ثٝ سٚؿي ثشاي سخٕيٗ 

 .]18[آ٘بِيض ػيٍٙبَ ٞبيي دس حٛصٜ دضؿىي ٚ ٔبِي، فـشدٜ ػبصي اًالٓبر ٚ دشداصؽ سلٛيش داسد 

هبًيفلذيبدگيشي -2-3

ؿٛد. دس  ثب اثٔبدي دِخٛاٜ سٔشيف ٔي {          }  اي اص ٘مبى  فوبي سٛدِٛٛطيىي ثٝ كٛسر ٔؼٕٛٓٝ

اي غيشسٟي اص آٖ  سا ثٝ صيش ٔؼٕٛٓٝ  ؿٛد وٝ ٞش ٘مٌٝ اص  اي سٔشيف ٔي ثٝ ٌٛ٘ٝ     سبثْ ٕٞؼبيٍي  ،ايٗ فوب

ؿٛد.  فوبي سٛدِٛٛطيىي ٘بٔيذٜ ٔي ، ثٝ ٕٞشاٜ   ٚ سٛدِٛٛطي(،  1)ٞٙذػٝ ديفشا٘ؼيُدٞذ. دس سيبهيبر  ٔي٘ؼجز 

ثبؿذ وٝ ثب فوبي الّيذػي ثٝ  آٖ داساي ٕٞؼبيٍي ٔي   فوبي سٛدِٛٛطيىي اػز وٝ ٞش ٘مٌٝ    ٔب٘يفّذ ثب اثٔبد

 . ]4[ثبؿذ  ٔي 9ٞٛٔٛٔٛسفيه  اثٔبد 

سٛا٘ذ  ٔي 8ؿذٌي وٙذ. سٟٙب دبسٜ سغييش ٕ٘ي 9وٙذ وٝ ثب دٌشديؼي اي اص ٞش ؿيء سا ثيبٖ ٔي سٛدِٛٛطي ٔـخلٝ

ثٙبثشايٗ خي  .]8[ثبؿٙذ  ػجت سغييش دس سٛدِٛٛطي ؿٛد. ثٝ ٓٙٛاٖ ٔظبَ، دايشٜ ٚ ثيوي داساي سٛدِٛٛطي يىؼب٘ي ٔي

ٞبيي اص  ٕ٘ٛ٘ٝ  8-9  ؿىُثبؿٙذ.  ه ثٔذي، ػٌح ٚ وشٜ ٔب٘يفّذٞبيي دٚ ثٔذي ٔييٚ دايشٜ، ٔب٘يفّذٞبيي 

ي يه ثٔذي ٍ٘بؿز ٔب٘يفّذٞب يٞشچٙذ فوبدس ايٗ ؿىُ  دٞذ. دٚ ثٔذي سا ٘ـبٖ ٔييه ثٔذي ٚ ي ٞبئب٘يفّذ

ِٚي اثٔبد راسي  (اػز  ذٜ دس فوبي دٚ ثٔذي ٍ٘بؿز ؿذٜسبثي ٞٓ ٔشفبٚر اػز )دايشٜ دس فوبي يه ثٔذي ٚ ٘خ ثٝ

 ثبؿٙذ. يىؼب٘ي سا داسا ٔي

                                                      
1 Differential geometry 
9 homeomorphic 
9 ondeformati 
8 tearing 

http://en.wikipedia.org/wiki/Homeomorphic
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 )ة( ٔب٘يفّذٞبي يه ثٔذي )اِف( ٔب٘يفّذٞبي دٚ ثٔذي

.ّبيياصهبًيفلذّبيييکثؼذيٍدٍثؼذيهثبل4-2ؿکل

( ٍ٘بؿز ؿذٜ اػز چٙب٘چٝ ساثٌٝ صيش    ثٔذي )  ؿٛد وٝ دس فوبيي  ٌفشٝ ٔي ، ثٔذيِ   ٔب٘يفّذ 

 .]99[ ثشلشاس ثبؿذ

          
 (9-1) 

ٌيشي  ثبؿذ ثٝ كٛسر ٘ٛيضي اص ٔب٘يفّذ ثب ساثٌٝ صيش ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي      وٝ         ٞبي  ثٙبثشايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ا٘ذ. ؿذٜ

(9-9)                      

سا     ، ٞذف آٖ اػز سب ثشداسٞبي ٚيظٌي ثب اثٔبد وٕششِاثٔبدثبؿذ. دس وبٞؾ  ثيبٍ٘ش ٘ٛيض ٔي   دس ايٗ ساثٌٝ، 

 ٘بٔيٓ. سا دس ايٗ ثخؾ، يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ٔي اثٔبدذ وبٞؾ ٙفشاي اػشخشع ٕ٘بييٓ.    اص 

، دس يه دػشٝ آصٖٔٛآٔٛصؽ ٚ ٞبي  اص ٕ٘ٛ٘ٝ ثؼشٝ ثٝ چٍٍٛ٘ي ٚ يب ٓذْ اػشفبدٜ يبدٌيشي ٔب٘يفّذٞبي  سٚؽ

 داس، ٞبي ثشچؼت ، ثب سٛػٝ ثٝ ٓذْ اػشفبدٜ ٚ ٘يض اػشفبدٜ اص ٕ٘ٛ٘ٝثبِ٘بسرٚ  ِ٘بسر ثذٖٚٞبي  ثٝ سٚؽ ثٙذي وّي

ٞبيي وٝ  ٞؼشٙذ، ِٚي اٍِٛسيشٓ ِ٘بسر ثذٖٚٞبيي  ٞبي دبيٝ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ، سٚؽ ٞش چٙذ سٚؽ ؿٛ٘ذ. سمؼيٓ ٔي

. دس ادأٝ ايٗ ]93، 91، 93، 93، 91[ثبؿٙذ  ٌٔشح ٔيٞبي ثبِ٘بسر دس ٔشاػْ آٚسدٜ ؿذٜ اػز ٘يض  ثشاي سٚؽ

دس ٞبي ثبِ٘بسر  سٚؽثٝ ؿٛ٘ذ. ػذغ ثٝ ٔشٚس  آٚسدٜ ٔي 1-9-9ِ٘بسر دس ثخؾ  ٞبي ثذٖٚ سٚؽثخؾ، اثشذا 

 دشداصيٓ.  ٔي 9-9-9  ثخؾ

دسيبدگيشيهبًيفلذظبستًثذٍىّبيسٍؽ -2-3-1
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 ٘ذاسد. دس ٚػٛد ٚيظٌي اػشخشاع فشايٙذ آٔٛصؽ ثشاي داسي ثشچؼت ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ،ِ٘بسر ثذٖٚٞبي  سٚؽدس 

 .دشداصيٓ ٔي غيشخٌيدس اػشخشاع ٚيظٌي ثٝ كٛسر  ،ِ٘بسر ثذٖٚسٚؽ ٕٓذٜ  ٞـزادأٝ ثٝ ٔشٚس 

غيشخغيّبيّؼتِ -2-3-1-1

ٞبي خٌي اػشخشاع ٚيظٌي، سٚيىشدي اِٚيٝ ثشاي اػشخشاع  دس سٚؽ 1ٞبي غيشخٌي اػشفبدٜ اص ٞؼشٝ

ٞب ثٝ اثٔبد ثبال ثب  ٞبي خٌي اػشخشاػي ٚيظٌي، ثب ٍ٘بؿز ٕ٘ٛ٘ٝ دس ايٗ سٚيىشد، سٚؽثبؿذ.  ٚيظٌي ٔي غيشخٌي

 .]98[ؿٛ٘ذ  سجذيُ ٔي غيشخٌيٞبي  اػشفبدٜ اص سبثْ ٞؼشٝ، ثٝ سٚؽ

PCA ٝثشاي ٞؼشٝ  غيشخٌياِٚيٗ سٚؿي اػز وٝ اص سبثٔي  ،اسائٝ ٌشديذ 1331، وٝ دس ػبَ 9ٔجشٙي ثش ٞؼش

ثٙبثشايٗ دس ٔمبيؼٝ ثب  .دشداصد ثٝ حُ ٔؼئّٝ ٔمبديش ٚيظٜ ٔي PCAايٗ سٚؽ، ٕٞب٘ٙذ . ]91[ اػشفبدٜ وشدٜ اػز

سٛاٖ اص  ٕٞچٙيٗ دس ايٗ سٚؽ ٔيثبس ٔحبػجبسي وٕششي داسد.  ،ٌي اػشخشاع ٚيظٌيخٞبي غيش ديٍش سٚؽ

. ٘حٜٛ ٔجشٙي ثش ٞؼشٝ ٚػٛد داسدٞبي غيشخٌي  اي اص ؿيٜٛ خشّف اػشفبدٜ وشد. ثٙبثشايٗ ثبصٜ ٌؼششدٜٞبي ٔ ٞؼشٝ

 ثبؿذ. ا٘شخبة ٞؼشٝ ٔٙبػت دس ٞش وبسثشد، ٔؼئّٝ ٔٛسد إٞيز دس ايٗ سٚؽ ٔي

 گزاسيچٌذثؼذيهقيبع -2-3-1-2

8 .]193[ٌٔشح ٌشديذ  9سٛػي وٛ٘شض 1399ايذٜ ايٗ سٚؽ دس ػبَ 
MDS،  ٌفشٝ  ٞبيي سٚؽثٝ ٔؼٕٛٓٝ اي اص

ٞب دس فوبيي ثب اثٔبد وٕشش،  ثٝ ِٔٙٛس ايؼبد ٕ٘بيـي اص دادٜ ٞب سا ٞب ٚ يب ؿجبٞز ؿٛد وٝ ٔبسشيؼي اص فبكّٝ ٔي

 . ]18[ٕ٘بيٙذ  ٔي سؼضيٝ ٚ سحّيُ

ٞب  ٗ دادٜؿجبٞز ٚ يب فبكّٝ ثي ثيبٍ٘ش ،ٞبي آٖ ِٔٛفٝوٙذ وٝ  ٔيثب ٔبسشيؼي وبس خٛد سا ؿشّٚ  MDSاٍِٛسيشٓ 

ذ ٚ چٙب٘چٝ ذ ٔٔشف سلٛيشي خبف ثبؿسٛا٘ ٔيػٌش ٚ ػشٖٛ ٔشٙبُش دس چٙيٗ ٔبسشيؼي  ،ثبؿذ. ثٝ ٓٙٛاٖ ٔظبَ ٔي

                                                      
1 Non-linear kernels 
9 Kernel PCA 
9 Koontz 
8 Multidimensional scaling (MDS) 
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دغ اص سـىيُ  ثبؿذ. ٔي  ٚ   ٔٔشف فبكّٝ ثيٗ سلٛيش     ٘بْ ٌزاسي وٙيٓ،   ٔبسشيغ فبكّٝ ثيٗ سلبٚيش سا 

، اص   ؿٛد. دس ايٗ سٚؽ ٔمذاس  ثٔذي ٘ؼجز دادٜ ٔي  فوبي ٔبسشيغ ؿجبٞز ٚ يب فبكّٝ، ثٝ ٞش آيشٓ، ٔىب٘ي دس 

 1ػبصي ثشاي ديذاسي سٛا٘ذ ٔيٝ وبس وٛچه اخشيبس ؿٛد، دس ايٗ كٛسر ٘شيؼ  ثبؿذ. چٙبچٝ ٔمذاس  لجُ ٔـخق ٔي

 .ثٙذي ٕ٘ٛد دػشٝ ٌشٜٚٛاٖ ثٝ ػٝ س ٔي ،ب سٛػٝ ثٝ ٔفْٟٛ ٔبسشيغ ٚسٚديسا ث MDSاٍِٛسيشٓ ٞبي  .اػشفبدٜ ؿٛد

اػز سا  ِٔٛفٝٞش دٚ  ثيٗ 9ؿجبٞز ٓذْدي سا وٝ ٔٔشف ٚٔبسشيغ ٚس  کالػيک:MDSّبيسٍؽالف(

 3آٖ سبثْ هشسي وٝ سغييشؿىُ 8وٙذ وٝ ديىشثٙذي سِٛيذ ٔيسا  9دسيبفز ٕ٘ٛدٜ ٚ دس خشٚػي ٔبسشيغ ٔخشلبسي

 ثٔذ آٔذٜ اػز. سٚؽٕ٘بيذ. سٛهيح ٔشثٛى ثٝ سبثْ هشس دس  ؿٛد سا وٕيٙٝ ٔي ٔي٘بٔيذٜ 

ٌيشد. ايٗ سٚؽ،  ثٝ سٚؽ ٞبي والػيه لشاس ٔي اي ثبالسش ٘ؼجز ايٗ سٚؽ دس سدٜ هتشيک:MDSسٍؽة(

ػٔي دس ٕٓٛٔيز ثخـيذٖ ثٝ فشايٙذٞبي ثٟيٙٝ ػبصي داسد سب ثشٛا٘ذ اص سٛاثْ هشس ٔخشّفي اػشفبدٜ وٙذ . يىي اص 

 ٕ٘ٛ٘ٝ  ص ثشاي ٔؼٕٛٓٝ اي ا .ـٛد٘بٔيذٜ ٔي 1سبثْ سٙؾ ٌيشد سٛاثْ هشسي وٝ دس ايٗ حٛصٜ ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي

    ثٔذي وٝ   ٘مٌٝ دس فوبي   ٔشـىُ اص   ٔب٘ٙذ  اي ٔؼٕٛٓٝثٔذي لشاس داس٘ذ،   ٜ وٝ دس فوبي ٔـبٞذ

ذ. ٕٔٔٛال ػٟز ٙسا وٕيٙٝ ٕ٘بي    𝜎سبثْ سٙؾ  ثبيؼز ٔي  ٞبي ٔؼٕٛٓٝ  ؿٛد. ٕ٘ٛ٘ٝ ، دسِ٘ش ٌشفشٝ ٔيثبؿذ ٔي

 ؿٛد: سٔشيف ٔيثٝ كٛسر صيش سبثْ سٙؾ . ؿٛد ٌشفشٝ ٔيدس ِ٘ش  9يب  9،  ٔمذاس  ،ديذاسي ػبصي

(9-1) σ    ∑                
 

       

ٌيشد ٚ  ٌيشي ثيٗ يه ػفز اص ٘مبى ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي ٚص٘ي اػز وٝ ثشاي ا٘ذاصٜ      دس ساثٌٝ فٛق 

ثيبٖ ٌش فبكّٝ الّيذػي اػز وٝ ثيٗ دٚ ٘مٌٝ  ،       سٛا٘ذ ثيبٍ٘ش دسػٝ إًيٙبٖ دس ؿجبٞز ثيٗ ٘مبى ثبؿذ.  ٔي

                                                      
1 visualization 
9 dissimilarity 
9 Coordinate matrix 
8 configuration 
3 strain 
1 stress 
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وٙذ  سا وٕيٙٝ ٔي     σ  وٝ    ثبؿذ. ٔبسشيغ  ثٔذي ٔي  اَ ثيٗ ٘مبى دس فوبي  ثيبٍ٘ش فبكّٝ ايذٜ ،   ٚ 

ثٔبد وٕشش ٞؼشٙذ ِٚي ٘ضديىي ٚ دٚسي آٟ٘ب ثٝ دٞذ وٝ ٞش چٙذ دس فوبي ٚيظٌي ثب ا اص ٘مبًي ٔي 1سشػيٕي

 .ثٔذي ٚػٛد داس٘ذ  يىذيٍش سٌبثك صيبدي ثب ٕٞبٖ ٘مبًي داسد وٝ دس فوبي ٔـبٞذٜ 

ثبؿذ  ٔيٕٞب٘ٙذ سٚؽ ٔششيه ، ؿٛد ٔيسشسيجي ٘يض ٌفشٝ  MDS وٝ سٚؽ ايٗغيشهتشيک:MDSسٍؽج(

 ايٗ سٚؽ،، دس  سا حفَ ٕ٘بيذٞب  سب دليمب ٕٞبٖ فبكّٝ وٙذ ٔيثش خالف سٚؽ ٔششيه وٝ ػٔي  وٝ ِٚي ثب ايٗ سفبٚر

حفَ ؿٛد. ِزا ايٗ سٚؽ ثشاي وبسثشدٞبيي ٔٙبػت ٞب  ثيٗ سشسيت فبكّٝ 9ثٙذي اػز سب سٟٙب سسجٝ آٖػٔي ثش 

ثبؿذ، ايٗ ساثٌٝ دس  ٔيثبؿذ وٝ دس آٖ چٙب٘چٝ فبكّٝ دٚ ٘مٌٝ دس فوبي اِٚيٝ اص فبكّٝ دٚ ٘مٌٝ ديٍش وٕشش  ٔي

 .ٌشدد٘يض حفَ  فوبي ػذيذ

 ًگبؿتػبهَى -2-3-1-3

،  اص ًشيك وٕيٙٝ ػبخشٗ MDSٔـبثٝ  ،ٕ٘ٛ٘ٝ  ثشاي  ثٔذي    ٍ٘بؿز ثٝ فوبي، ]99[ 9ػبٖٔٛ سٚؽدس 

 ٌشدد: ٔيسبثْ خٌبي صيش حبكُ 

(9-3)      
 

∑    
 
   

∑
         

 

   

 
     

ٞب دس فوبي ٚسٚدي ٝ ( ثب فبكّ   فوبي خشٚػي )دس ٞب وٝ چٍٛ٘ٝ فبكّٝ آٖ اػزثيبٖ وٙٙذٜ  3-9ساثٌٝ 

ٚصٖ ثيـششي دادٜ ؿذٜ اػز ٚ ايٗ ثٝ دِيُ اػشفبدٜ اص  ،ٞبي وٕشش ٌشد٘ذ. دس ساثٌٝ ثبال ثٝ فبكّٝ ٔي( ٔشسجي    )

 ثبؿذ.  ٔيفبكّٝ ٞبي فوبي ٚسٚدي دس ٔخشع ٓجبسر 

سا  8ػٛئيؼي اي ثب ٓٙٛاٖ سَٚ ٔؼٕٛٓٝ دادّٜذ، يبدٌيشي ٔب٘يف ِ٘بسر ثذٖٚٞبي  اٍِٛسيشٓديٍش لجُ اص ثيبٖ 

ثبؿذ. ايٗ ػٝ ثٔذ ثب سٚاثي غيشخٌي اص دٚ ثٔذ  ٔي   ٚ    ،   وٙيٓ. ايٗ ٔؼٕٛٓٝ دادٜ داساي ػٝ ثٔذ  سٛكيف ٔي

                                                      
1 plot 
9 rank 
9 Sammon 
8 Swiss roll 



 ديـيٙٝ دظٚٞؾ دس اػشخشاع فوبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر غيشخٌي ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ثب سٚيىشد اػشخشاع فوبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر غيشخٌي ؿشح

 

  99 

 

٘ـبٖ دادٜ  3-9  ؿىُا٘ذ. ٔٔبدالر ٔشثٛى ثٝ ايٗ ػٝ ثٔذ ٚ ٕ٘بيؾ ٌشافيىي آٟ٘ب دس  ثذػز آٔذٜ   ٚ    اِٚيٝ 

 ؿذٜ اػز.

 

 

   ٚ     ثب اثٔبد ٞبي سِٛيذي ، ٔمبيؼٝ ٕ٘ٛ٘ٝا٘ذ آٔذٜ وٝ دس ادأٝ ،ٞبي يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ٘شبيغ سؼشثي اٍِٛسيشٓ

ثبؿذ. ثب ايٗ سٚؽ، لبثّيز اػشخشاع  ٔي   ٚ     ثب اثٔبدٞبي اكّي  دغ اص فشايٙذ اػشخشاع ٚيظٌي ثب ٕ٘ٛ٘ٝ

 ؿٛد. ٞب ٘ـبٖ دادٜ ٔي سٛػي اٍِٛسيشٓ غيشخٌيػبخشبسٞبي 

اًذاصًُگبؿتّن -2-3-1-4

ايضٚٔخ، . ٞذف اٚ اص ثيبٖ اٍِٛسيشٓ ]99[ثبْ اسائٝ ٌشديذ  سٛػي سب٘ٗ 1331ايٗ سٚؽ ثشاي اِٚيٗ ثبس دس ػبَ 

  ٞبي سَٚ ػٛئيؼي ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ دادٜ)اِف(، 1-9  ؿىُ. دس ثٛدثب اثٔبد ثبال  يٞب دس دادٜ ٞبي دٟٙبٖ وـف ػبخشبس

سٛاٖ اػشفبدٜ  اص دٚ سٚيىشد ٔي ،ا٘ذ ثب دايشٜ ٔـخق ؿذٜوٝ  اي)دادٜ(   ٕ٘ٛ٘ٝاػز. ثشاي ديذا وشدٖ فبكّٝ ثيٗ دٚ 

ايٗ دٚ ٘مٌٝ سا ثٝ ٞٓ ٚكُ وشدٜ اػز ٔٔشف فبكّٝ الّيذػي دٚ ٘مٌٝ  )اِف(،1-9  ؿىُچيٙي وٝ دس  ٕ٘ٛد. خي

 ،وٙيٓ ٔشاػٔٝ ٔي )ع(1-9  ؿىُوٝ ثٝ اثٔبد راسي آٟ٘ب دس  ٔيٍٞٙب ،ثيٗ ايٗ دٚ ٘مٌٝ ٚالٔي ِٚي فبكّٝ .ثبؿذ ٔي

ثٙبثشايٗ فبكّٝ الّيذػي دس ايٗ ػبخشبس ٚ ػبخشبسٞبي وٙذ.  اػز وٝ آٟ٘ب سا ثٝ ٞٓ ٚكُ ٔي ٕئؼشميخي ٕٔشذ 

ٔٙبػت ا٘ذ، ثشاي ثيبٖ ؿجبٞز  ٞبيي ثب اثٔبد راسي وٕشش ثٝ كٛسر غيشخٌي حبكُ ؿذٜ ديٍشي وٝ اص دادٜ

 ثبؿذ. ٕ٘ي

               
               
       

   *
  

 
 
  

 
+             

.]17[ ػَئيؼيًقغِدسسٍل2222اياصًوبيؾهدوَػِ 5-2ؿکل
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ثبؿذ. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ايٗ ؿىُ ٔـخق ؿذٜ اػز،  ٞب ٔي )ة( ثيبٍ٘ش ٌشاف ٕٞؼبيٍي ثيٗ 1ٕٝ٘ٛ٘-9  ؿىُ

ثبؿذ. دس  ػجي ثشاي فبكّٝ ٚالٔي ثيٗ آٖ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ سٛا٘ذ سمشيت ٔٙب سشيٗ ٔؼيش ثيٗ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ايٗ ٌشاف ٔي وٛسبٜ

سشيٗ ٔؼيش ثيٗ آٟ٘ب دس ٌشاف ثٝ دػز آٔذٜ اػز، ثب سٚؽ  ايىٝ اص وٛسبٜ ٞب ثشاػبع فبكّٝ )ع( 1ٕٝ٘ٛ٘-9  ؿىُ

MDS ٘ خي ٔؼشميٓ ثيبٍ٘ش فبكّٝ الّيذػي ثيٗ ٕٞبٖ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  ،ا٘ذ. دس ايٗ ؿىُ ٍبؿز ؿذٜدس فوبي دٚ ثٔذي

ؿٛد، فبكّٝ الّيذػي دس ايٗ فوب سمشيت  ثبؿذ. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔـبٞذٜ ٔي )اِف( دس فوبي دٚ ثٔذي ٔي1-9  ؿىُ

 ثبؿذ. ٔٙبػجي اص فبكّٝ ٚالٔي ثيٗ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي

 

 

 

ثبؿذ. دس  ٞبي ٚسٚدي ٔي دٞذ سٔذاد ٘مبى دس ٔؼٕٛٓٝ دادٜ اي وٝ كحز ايٗ سٚؽ سا سحز سبطيش لشاس ٔي ٘ىشٝ

وٝ سشاوٓ ٘مبى سبطيش  اػز  ؿذٜدس ٌشاف اػشفبدٜ  ٔؼيشسشيٗ  ايٗ اٍِٛسيشٓ ثشاي سخٕيٗ فبكّٝ دس ٔب٘يفّذ اص وٛسبٜ

٘شبيغ سؼشثي سٚؽ ثش سٚي دٚ ٔؼٕٛٓٝ دادٜ اص سلبٚيش  ٔظجشي ثش ٔٙبػت سخٕيٗ صدٜ ؿذٖ فبكّٝ دس ٔب٘يفّذ داسد.

چٟشٜ،  سلبٚيش، )اِف( 9-9  ؿىُدس  ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز. 9-9  ؿىُ( دس 2ٞبي ٓذد دٚ ) ٘ٛؿشٝ چٟشٜ ٚ دػز

خشّف صاٚيٝ سبثؾ ٘ٛس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔ دس ساػشبي ٕٓٛدي ٚ افمي ٚ ثب ػٟزٞبي ٔخشّف چشخؾ  اثشذا دس ػٟز

دس ايٗ ثبؿٙذ.  ٞب ثٝ كٛسر راسي داساي ػٝ ثٔذ ٔي دادٜثشداسي اص سلبٚيش،  ٝ ثٝ سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝا٘ذ. ثب سٛػ ثشداسي ؿذٜ

دزيشد.  ٞب ثٝ دٚ ثٔذ ا٘ؼبْ ٔي ثب سٚؽ ايضٚٔخ وبٞؾ ٚيظٌياػز ٚ   ؿذٜدٛؿي  اص ثٔذ صاٚيٝ سبثؾ ٘ٛس چـٓؿىُ 

 )ع( )ة( )اِف(

ّبييدسفضبيػِثؼذيّبيسٍلػَئيؼيکِثِصَستًوًَِ.)الف(دادُ]1[ّؾٍيظگيثبسٍؽايضٍهپکب6-2ؿکل

تشييهؼيشايکِاصکَتبُّبثشاػبعفبصلِّبثِدػتآهذُاػت.)ج(ًوًَِاًذ.)ة(گشافّوؼبيگيًوًًَِگبؿتؿذُ

اًذ.ثؼذيًگبؿتؿذُدسفضبيدMDSٍثييآًْبدسگشافثِدػتآهذُاػت،ثبسٍؽ
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خٛا٘ي داسد. ٕ٘ٛداس افمي ػٟز چشخؾ ثٝ چخ ٚ ساػز سا ٘ـبٖ  يذ ثب فٟٓ ا٘ؼب٘ي ٞٓٞب دس فوبي ػذ سٛصيْ دادٜ

ٞبي  ٘ٛؿشٝ )ة( دػز9-9  ؿىُدس دٞذ.  دٞذ ٚ ٕ٘ٛداس ٕٓٛدي ػٟز چشخؾ ثٝ ثبال ٚ دبييٗ سا ٘ـبٖ ٔي ٔي

ا٘ذ وٝ لٛع ثباليي  اي ايؼبد ٌشديذٜ ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ ٘ٛؿشٝ ا٘ذ . دس ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي، دػز ثشداسي ؿذٜ ، 2ٕٝ٘ٛ٘ٔخشّف ٓذد 

ثبؿٙذ وٝ  كٛسر راسي داساي دٚ ثٔذ ٔي ٞب ثٝ ٞبي ٔخشّف سا داؿشٝ ثبؿٙذ. ثٙبثشايٗ دادٜ ٚ دبييٙي آذاد، حبِز

ٞب دس فوبي  دٞذ وٝ فبكّٝ الّيذػي ثيٗ دادٜ ٕ٘بيؾ آٟ٘ب دس ثشداس دٚ ثٔذي دغ اص فشايٙذ وبٞؾ ٚيظٌي ٘ـبٖ ٔي

 .]1[ثبؿذ  ػذيذ، ثش ٔٔٙبي ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ ثٝ آٟ٘ب سب حذ ثباليي ٌٔٙجك ٔي

 

 

 

 

ًگبؿتخغيهحلي -2-3-1-5

(LLE)اٍِٛسيشٓ ٍ٘بؿز خٌي ٔحّي 
ثبؿذ وٝ ػبخشبسٞبي ٍٕٖٞٛ وٝ دس ًجئز  ، ثش اػبع ايٗ ايذٜ ٔي]1[ 1

ٞبيي ٔب٘ٙذ ايضٚٔخ ثٝ د٘جبَ آٖ ٞؼشٙذ  ثبؿٙذ. سٚؽ ٞب ٔي ٞبي ؿذيذي دس ٕٞؼبيٍي ٚػٛد داس٘ذ داساي ٚاثؼشٍي

                                                      
1 Locally Linear Embedding (LLE) 

 )اِف( )ة(

ّبيهختلفاصًَؿتِاػتخشاجاثؼبدراتي.)الف(کبّؾاثؼبدتصبٍيشچْشُثِدٍثؼذ)ة(کبّؾاثؼبددػت 7-2ؿکل

 .]1[ثِدٍثؼذ2ػذد
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ٌيشي  ثب ثٟشٜ ،LLEِٚي دس  .]1[)فبكّٝ راسي( سا دس فشايٙذ وبٞؾ ثٔذ حفَ ٕ٘بيٙذ  ثيٗ ٘مبى ٔؼيشسشيٗ  وٝ وٛسبٜ

ثبؿذ. دس ايٗ سٚيىشد ٘يض ٔب٘ٙذ  ٘مبى ٕ٘ي ٔيسشيٗ ٔؼيش ثيٗ سٕب اص سٛدِٛٛطي ٘مبى ٕٞؼبيٝ، ٘يبصي ثٝ يبفشٗ وٛسبٜ

 ٞب ثٝ دػز آٚسد.  ٞب وبفي ثبؿذ سب ثشٛاٖ ػبخشبس غيشخٌي سا اص ٕ٘ٛ٘ٝ ثبيؼز سٔذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ايضٚٔخ، ٔي

 

 

 

ٞبيؾ  ثشاي ايٙىٝ ثشٛاٖ ٞٙذػٝ ٔحّي ثيٗ ٘مبى سا دسِ٘ش ٌشفز، ٞش ٘مٌٝ، ثب سشويت خٌي اص ٕٞؼبيٝ

آٚسيٓ وٝ سبثْ ٞضيٙٝ صيش وٕيٙٝ  اي ثٝ دػز ٔي سا ثٝ ٌٛ٘ٝ     ٞبي ٚصٖ   ؿٛد. ثٙبثشايٗ ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ  ػبخشٝ ٔي

 ٌشدد.

(9-1) ε    ∑ | ⃗  ∑     ⃗ |
 

   

٘ؼجز ثٝ چشخؾ، سغييش ٔميبع ٚ ا٘شمبَ آٖ ٘مٌٝ ٚ  ،  ثشاي ٞش ٘مٌٝ ٔب٘ٙذ     ٞبي  ٔؼٕٛٓٝ ٚصٖ

وٙٙذٜ خلٛكيبر راسي ٞٙذػي دس ٞش ٕٞؼبيٍي  ٞب ثيبٖ ثٙبثشايٗ ايٗ ٚصٖ .ثبؿٙذ ٔيٞبيؾ طبثز  ٕٞؼبيٍي

 ٞبي ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ )اِف( ا٘شخبة ٕٞؼبيٝ

 ٞبي خٌي ذد ثب ٚصٖ)ة( ػبخز ٔؼ

 )ع( ٍ٘بؿز ثٝ فوبي ٔخشلبر ػذيذ

  .)الف(ًوLLEًَِکبّؾاثؼبدٍيظگيثِسٍؽ8-2ؿکل ّبيؾًـبىدادُؿذُدسفضبيثباثؼبدثبالثبّوؼبيگي

ؿَدٍ)ج(دسفضبيکبّؾثؼذدادُّبيؾايدبدهياصّوؼبيِ   ّبيثبتشکيتخغيٍصى  اػت،)ة(ّشًوًَِ

 کبّؾثؼذيبفتِؿذًُوًَِ
 

 ]6[ؿَدّبيؾايدبدهياصّوؼبيگي   ّبيثبّوبىٍصى
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 ا٘ذ ذٜثٔذي ثذػز آٔ  وٝ دس فوبي     ٞبي  ٕٞبٖ ٚصٖؿٛد وٝ  يشي ٔيٌ ، ٘شيؼٝذ. اص ٕٞيٗ خلٛكيزٙثبؿ ٔي

٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ  1-9  ؿىُايٗ سٚؽ دس . ؿٛ٘ذثٔذي اػشفبدٜ   ثشاي ػبخز ٔؼذد ٘مبى دس فوبي  ٙذسٛا٘ ٔي

اي وٝ  وٙذ ٚ ٕٞچٙيٗ ثب سبثْ ٞضيٙٝ دس ٔمبيؼٝ ثب سٚؽ ايضٚٔخ، ايٗ سٚؽ اص ٔحبػجبر وٕششي اػشفبدٜ ٔي اػز.

 داؿشٝ ثبؿذ. ( )سٛا٘ذ سخٕيٙي اص اثٔبد راسي  للذ وٕيٙٝ ٕ٘ٛدٖ آٖ سا داسد، ٔي

 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز. 3-9  ؿىُاي اص سلبٚيش چٟشٜ دس  ٘شبيغ سؼشثي سٚؽ ثش سٚي ٔؼٕٛٓٝ دادٜ

 

 

 

ًگبؿتٍيظُالپالػي -2-3-1-6

ثبؿذ. ٔب٘ٙذ دٚ سٚؽ لجّي، ٌشافي  ٞبي يه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي ،  ثب ٕٞؼبيٍيLLEؿجيٝ سٚؽ  ]19[اػبع ايٗ سٚؽ 

ٞب دس ايٗ سٚؽ، ٔـبثٝ دٚ سٚؽ لجّي  وٙذ. ٕ٘ٛ٘ٝ ٔيٞبيؾ ٔشلُ  ؿٛد وٝ ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ سا ثٝ ٕٞؼبيٍي ايؼبد ٔي

ٞب ثب  سا داسيٓ. ٚكُ ٕ٘ٛدٖ ٕ٘ٛ٘ٝ  ٞؼشٙذ وٝ سلٕيٓ ثٝ ٍ٘بؿز آٟ٘ب ثٝ اثٔبد راسي   ي ثب اثٔبد ٞب ٕٞبٖ دادٜ

ثLLEِّبيهختفچْشُ،ًوًَِثشداسيؿذُاػتثبسٍؽّبيهختلفتصَيشچْشُکِدسطػتاثؼبدًو9ًَِ-2ؿکل

ّبيهختلفسٍيخظساػتثبالياًذاصًوًَِدٍثؼذکبّؾيبفتِاػت.تصبٍيشيکِدسپبيييؿکلًـبىدادُؿذُ

ايدبدًوَدُاػتکِثبادساکاًذ.اييتصبٍيشًـبىهيصفحِثذػتآهذُ دٌّذکِاييًگبؿتفضبيخذيذيسا

 .]32[َاًيداسدخّبيهختلفچْشُ)ؿبديًٍبساحتي(ّناًؼبىاصٍضؼيت
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ثبؿذ ٚ يب  ٞب اص يىذيٍش ثؼيبس وٓ ٔي دزيشد. يب فبكّٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٌشاف دس ايٗ سٚؽ ثب دٚ سٚيىشد ا٘ؼبْ ٔي يبَ

 ثبؿذ.  سشيٗ ٕٞؼبيٍي ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ديٍش ٔي اي دس ثيٗ ٘ضديه ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞبي ٌشاف ػٌش ٚ ػشٖٛ داسد. ػذغ  وٙيٓ وٝ ثشاثش ثب ٌشٜ سا ايؼبد ٔي  ٔبسشيغ ٔشثٔي  ، ص ٌشاف ا

وٙذ. اص دٚ  ػْٕ ٓٙبكش ٞش ػٌش، إِبٖ ٔشٙبُش لٌش سا ٔمذاس دٞي ٔي ؿٛد وٝ حبكُ ايؼبد ٔي  ٔبسشيغ لٌشي 

 .ؿٛد ٔحبػجٝ ٔي      ، ٔبسشيغ الدالػي   ٚ   ٔبسشيغ 

آٚسيٓ. اص  سا ثذػز ٔي                ٞبي ٚيظٜ ٚ ٔمبديش ٚيظٜ ثشداس ،( دالػي )اص ٔبسشيغ ال

ثشداس ٚيظٜ ديٍش وبٞؾ ٚيظٌي سا ا٘ؼبْ   ثبؿذ سا وٙبس ٌزاؿشٝ ٚ ثب  ٔي     وٝ ٔٔبدَ    ٞبي ٚيظٜ،  ثيٗ ثشداس

 دٞيٓ.  ٔي

ثذػز                 اسائٝ ؿذٜ اػز ثب اػشفبدٜ اص ثشداسٞبي ٚيظٜ، ٔبسشيغ ]98[دس سٚؿي وٝ دس 

 آيٙذ. ثذػز ٔي       ٞبي سِٛيذي ثب اػشفبدٜ اص ساثٌٝ ، PCL  ٚKLٕٝ٘ٛ٘ٞبي  سٚؽ ٔـبثٝآيذ وٝ  ٔي

ييًَگبؿتٍيظُّؼِ -2-3-1-7

دس سٚؽ   ؿٛد. ٘بٔيذٜ ٔي 1ٞؼيٗ LLEوٙذ ٚ اكٌالحب  اػشفبدٜ ٔي LLEاص ٕٞبٖ سٚيىشد   ]11[ايٗ سٚؽ 

ثيٗ ٘مبى دس فوبي ٔـبٞذٜ سخٕيٙي اص فبكّٝ  ٔؼيشسشيٗ  حُ ٔؼئّٝ ثش ايٗ اػبع اػز وٝ وٛسبٜ ايضٚٔخ،

دس حُ ٔؼئّٝ اػشخشاع  9ثبؿذ. سبويذي وٝ دٚ٘ٛٞٛ ٚ ٌشايٕض ثٔذ يبفشٝ ٔي الّيذػي ثيٗ ٘مبى دس فوبي وبٞؾ

ٞب  وُ دادٜ ثٝسٛاٖ آٖ سا سٟٙب دس ٕٞؼبيٍي ٔحّي كحز داسد ٚ ٕ٘ي ،ٚيظٌي داس٘ذ ايٗ اػز وٝ ايٗ سخٕيٗ

 ٕٓٛٔيز ثخـيذ.

     ، ثشاي ٞش ٘مٌٝ، ٔبسشيغLLEدس ايٗ سٚؽ ٕٞب٘ٙذ 
ٕٞؼبيٍي آٖ ٘مٌٝ اػز سا ايؼبد   وٝ دسثشٌيش٘ذٜ   

    وٙيٓ. ػذغ ٔبسشيغ  ٔي
    وٝ ٞش إِبٖ آٖ اص سفبهُ ٞش ٘مٌٝ   

ثذػز اػز، ٗ ٘مبى آٖ اص ٔيبٍ٘ي  

                                                      
1 Hessian LLE 
9 David L. Donoho and Carrie Grimes 
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    . ٔبسشيغ آيذ ٔي
     ثٝ فشْ SVD1ثب سٚؽ  سا ثٝ كٛسر حبكّوشة ػٝ ٔبسشيغ  

              
      

            ػشٖٛ اَٚ اص ٔبسشيغ   وٙيٓ.  سؼضيٝ ٔي
    ثيبٍ٘ش ٔخشلبر ٕٔبع ٘مبى   

 ثبؿٙذ. ٔي  

وٝ سخٕيٗ ٞؼيٗ آٖ اػز سا ثذػز    وٝ ثشاي ٞش ٘مٌٝ ثذػز آٔذٜ اػز،   ثب اػشفبدٜ اص ٔبسشيغ 

 آٚسيٓ.  سا ثذػز ٔي) ℋ(آٚسيٓ ٚ ثب اػشفبدٜ اص آٟ٘ب فشْ ٔشثٔي ٔبسشيغ ٞؼيٗ  ٔي

  ℋسا ثشاي ٔبسشيغ                ٞبي ٚيظٜ ٚ ٔمبديش ٚيظٜ  ؿجيٝ سٚؽ الدالػي، ثشداس

 ،ثشداس ٚيظٜ ديٍش  ثبؿذ سا وٙبس ٌزاؿشٝ ٚ ثب  ٔي     وٝ ٔٔبدَ    ٞبي ٚيظٜ،  آٚسيٓ. اص ثيٗ ثشداس ثذػز ٔي

 دٞيٓ. وبٞؾ ٚيظٌي سا ا٘ؼبْ ٔي

ًگبؿتٍاسيبًغثيـيٌِ -2-3-1-8

سشؽ  ٕٞؼبيٝ ٘ضديه  وٝ ثٝ  ؿٛد ٌشفشٝ ٔيثٝ كٛسر سٛح اػشيّي دس ِ٘ش     ٕ٘ٛ٘ٝ، ٞش ]91[ دس ايٗ سٚؽ

ٕٞؼبيٝ  ٞبي ٔحىٓ داس٘ذ ايٗ اػز وٝ فبكّٝ ٚ صاٚيٝ ثيٗ ٔيّٝٔشلُ ٌشديذٜ اػز. ٘مـي وٝ  ٕيثب ٔيّٝ ٞبي ٔحى

ٞب ثٝ ٘حٛي وـيذٜ ؿٛ٘ذ وٝ ٚاسيب٘غ وّي آٟ٘ب  . ثب ايٗ ٔحذٚديز، چٙب٘چٝ ٕٕ٘ٛ٘ٝ٘بيٙذٞبي ٘ضديه سا حفَ 

ايٗ فشايٙذ سا  11-9  ؿىُ وٙٙذ. ٞبي ٌفشٝ ؿذٜ سا إٓبَ ٔي ٔحذٚديزثيـيٙٝ ٌشدد، ٔيّٝ ٞبي ٔحىٓ ٕٞچٙبٖ 

 دٞذ. ٘ـبٖ ٔي

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Singular Value Decomposition (SVD) 

ػَئيؼيًوًَِگيشيؿذُاػت.ًوًَِدسفضبيهـبّذُکِثبًَيضاصسٍلn=800اػتخشاجاثؼبدراتيثشاي12-2ؿکل

ًضديکk=6ؿکليکِدسچپٍخَدداسدهبًيفلذگؼؼتِاياػتکِثبايدبدگشافيکِثِصَستدٍثِدٍّشًقغِساثب

ثبتَخِثِهحذٍديتيکِثبتشييّوؼبيِاؽثِّنٍصلهيکٌذثٍِخَدآهذُاػت.دسؿکلساػتهدوَػِدادُّب

 .]22[يبلْبدسگشافاػوبلهيؿَد،اصّنثبصؿذُاًذٍکبّؾثؼذاًدبمپزيشفتِاػت
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 ٌشٜوٝ ٞش  ٌشٜ  ٌشافي ثب سٛػي  ثيبٖ ٌشديذ،ٔحذٚديز ٞبيي وٝ ثشاي ٕٞؼبيٍي ٔحّي دس ايٗ اٍِٛسيشٓ 

يىششؽ ٕٞؼبيٝ ٘ضد  دادٜ ؿذٜ اػز. دس ايٗ ٌشاف ٞش ٚسٚدي ثٝ  ٘ـبٖ 11-9  ؿىُثبؿذ دس  ٔئٔشف يه ٕ٘ٛ٘ٝ 

ثبؿذ ٚ اٌش  ٔيؿٛد ثٝ ٞٓ ٔشلُ  ٔيٝ ٌشافي وٝ ثٝ ايٗ كٛسر حبكُ ؿٛد و ٔشلُ ؿذٜ اػز. چٙيٗ فشم ٔي

ٓالٜٚ ثش اسلبالسي وٝ ٚػٛد  ؿٛد. ٔيثبؿذ ثٝ كٛسر ػذاٌب٘ٝ آ٘بِيض  ٔي ٞش ػضء آٖ وٝ ثٝ ٞٓ ٔشلُ ،چٙيٗ ٘جبؿذ

دس ٌشاف  ٞٓ فبكّٝ ٚ ٞٓ صاٚيٝ ثيٗ يبِٟب ،. ثب ايٗ سٚؽؿٛد ايؼبد ٔي ٌشٜٞبيي ثيٗ ٕٞؼبيٝ ٞبي ٞش  اسلبَداسد، 

 .  ؿٛد ٔياكّي حفَ 

 

 

 

 

. ثشاي ثبؿذ ايٗ ٘مبى ٔيثٝ د٘جبَ ثيـيٙٝ ٕ٘ٛدٖ فبكّٝ ثيٗ ايٗ سٚؽ  ،ٔٔشف ٕ٘ٛ٘ٝ سِٛيذي ثبؿذ    ٙبچٝچ

𝜂 چٙب٘چٝ يبِي ثيٗ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚػٛد داؿشٝ ثبؿذ دس ايٗ كٛسر،   ٞبي  ٕ٘ٛ٘ٝ
  

ثشاي ايٗ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ِ٘ش    

ثٝ د٘جبَ ثيـيٙٝ وشدٖ فبكّٝ دس ساثٌٝ صيش ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز، ايٗ سٚؽ  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ،ثٙبثشايٗ. ؿٛد ٌشفشٝ ٔي

𝜂)ثبؿٙذ  ٞبيي وٝ ثٝ ٞٓ ٔشلُ ٔي وٝ ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ ثبؿذ ٔياي  ٞبي سِٛيذي ثٝ ٌٛ٘ٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ
  

، فبكّٝ ثيٗ (  

‖     ‖)ٝ دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد ٞبي اِٚي ٞبي سِٛيذي سغييش ٘ىٙذ ٚ ثشاثش ثب فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
 

    ). 

ًضديکتشييّوؼبيِاؽk=3دسگشافػوتچپّشگشُثِّبدسًگبؿتٍاسيبًغثيـيٌِ.اتصبلًو11ًَِ-2ؿکل

هتصلهيثبؿذ.دسگشافػوتساػت،يبلْبيديگشياضبفِؿذُاًذکِػجتاتصبلّوؼبيِّبثِّنهيؿًَذ.حفظ

عَليبلْبدسگشافػوتساػتهؼبدلثبحفظعَليبلّبٍّوچٌييصاٍيِثيييبلْبدسگشافػوتچپهيثبؿذ

]22[. 
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(9-3) 

 

دسيبدگيشيهبًيفلذثبًظبستّبيسٍؽ -2-3-2

 .ؿٛ٘ذ ٔي  سمؼيٓ ثشچؼت ثذٖٚ ٚ داس ثشچؼت ٓٝٔؼٕٛ دٚ ثٝ ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ٚيظٌي، اػشخشاع ثبِ٘بسر ٞبي سٚؽ دس

ثب اػشفبدٜ اص ٔؼٕٛٓٝ آٔٛصؽ، چٍٍٛ٘ي  ؿٛ٘ذ. داس، ٔؼٕٛٓٝ آٔٛصؽ ٘يض ٘بٔيذٜ ٔي ٞبي ثشچؼت ٔؼٕٛٓٝ دادٜ

ِ٘بسر  يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ثٝ كٛسر ثبسٚؽ  چٟبسثٝ ٔشٚس  ،دس ادأٝؿٛد.  ٍ٘بؿز ثٝ فوبي ٔب٘يفّذ يبدٌشفشٝ ٔي

 دشداصيٓ. ٔي

ؿجکِػصجي -2-3-2-1

ٞب ثٝ كٛسر غيش خٌي اػشفبدٜ  ػٟز اػشخشاع فوبي ٚيظٌي، AFN1ؿجىٝ ٓلجي اػشفبدٜ اص  1331دس ػبَ 

ثبؿذ. سبثْ خٌب دس ايٗ سٚؽ اص ساثٌٝ صيش  ٔيدس اليٝ خشٚػي  ٞب ايؼبد فوبي ٚيظٌيايٗ سٚؽ، ٞذف  .]91[ٌشديذ 

 آيذ: ٔيثذػز 

(9-11)      ∑              
 

   

ثبؿٙذ. ػٟز سػيذٖ ثٝ  ٔي غيشخٌيٞؼشٙذ وٝ سٛاثٔي  ػٝٚ  دٚ، خشٚػي ٞبي اليٝ  ٚ   دس ساثٌٝ ثبال، 

اليٝ  دٚٚ   اليٝ آٖ ثشاي سِٛيذ  دٌٚشدد وٝ  ٔياي ايؼبد  اليٝ دٙغ، ؿجىٝ اي سٚؽٔٙبػت ثب ايٗ  غيشخٌيسٚؽ 

 .]91[ سٚد ٔيثٝ وبس   ديٍش ثشاي سِٛيذ 

ًگبؿتخَدػبصهبىدُ -2-3-2-2

                                                      
1 Auto-associative Feed forward Neural Network (AFN) 
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ػٟز ثذػز آٚسدٖ ٍ٘بؿشي وٝ  ]93[سٛػي وٛٞٛ٘ٗ  1331دس ػبَ  ،(SOM) 1ٍ٘بؿز خٛد ػبصٔبٖ دٜ

ايٗ ؿجىٝ ٞشچٙذ ٘ٛٓي ؿجىٝ ٓلجي اػز ِٚي اص سبثْ ٕٞؼبيٍي ثشاي حفَ ئٝ ٌشديذ. سٛدِٛٛطي سا حفَ وٙذ، اسا

 وٙذ. ٞبي سٛدِٛٛطيىي فوبي ٚسٚدي اػشفبدٜ ٔي ٚيظٌي

اص ايٗ ٍ٘بؿز ٕٔٔٛال  ؿٛد.  ٔيثٔذي سٔشيف   سٛػي ؿجىٝ ِٔٙٓ  ،فوبي خشٚػي ) فوبي ٍ٘بؿز ؿذٜ(

(    دٚ ثٔذي ) ،خشٚػي ؿجىٝ 19-9  ؿىُؿٛد. دس  ٔياػشفبدٜ  ٞب ثشاي خٛؿٝ ثٙذي ٚ ديذاسي ػبصي دادٜ

 دٚؿٛد ثٝ يىي اص ٌشٜ ٞبي اليٝ خشٚػي وٝ دس ايٗ ٔظبَ  ٔيثٔذي وٝ ثٝ اليٝ ٚسٚدي دادٜ   ثبؿذ ِزا دادٜ  ٔي

سٛا٘ذ ثٝ ٓٙٛاٖ حبكُ فشايٙذ خٛؿٝ ثٙذي دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد  ٔي. ثٙبثشايٗ خشٚػي ٌشدد ٔيثٔذي ٞؼشٙذ ٔشسجي 

 دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد.   ثٔذ ثٝ   دادٜ ٚسٚدي اص  اثٔبدٚ يب ثٝ ٓٙٛاٖ وبٞؾ 

 

 

وٙذ. ٞش ٘مٌٝ اص  ايٗ ؿجىٝ، دادٜ ٞبي ؿجيٝ ثٝ ٞٓ سا ثٝ ٘مبى ٘ضديه ثٝ ٞٓ دس فوبي خشٚػي ٍ٘بؿز ٔي

 ثبؿذ. (، ثٝ ٘مبى فوبي ٚسٚدي ٔشلُ ٔي ٚص٘ي ٞٓ ا٘ذاصٜ ثب ًَٛ ثشداس ٚسٚدي )فوبي خشٚػي ثب ثشداس 

                                                      
1 Self-Organizing Map (SOM) 

            

     

2-dimensional output layer 

. ّبييثباثؼبدّبييدٍثؼذياصًوًَِؿجکِکًََّي،ثشاياػتخشاجًوًَِ 12-2ؿکل



 ديـيٙٝ دظٚٞؾ دس اػشخشاع فوبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر غيشخٌي ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ثب سٚيىشد اػشخشاع فوبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر غيشخٌي ؿشح

 

  99 

 

ؿٛد ٚ ٘مٌٝ اي  ٔحبػجٝ ٔي 11-9، ؿجبٞز ًجك ساثٌٝ    ثشاي ٞش ٘مٌٝ دس فوبي خشٚػي ثشاي حبِز 

 ٌشدد. وٝ دس فوبي خشٚػي ثيـششيٗ ؿجبٞز سا وؼت ٕ٘بيذ ثٝ ٓٙٛاٖ ٘مٌٝ خشٚػي آالْ ٔي

(9-11)     ‖     ‖  

غيشخغيّبيّؼتِ -2-3-2-3

، سٚيىشدي اِٚيٝ غيشخٌيٞبي  ثيبٖ ٌشديذ، اػشفبدٜ اص ٞؼشٝ ِ٘بسر ثذٖٚٞبي  يىشدي وٝ دس سٚؽٕٞب٘ٙذ سٚ

اػز وٝ   اػشخشاع ٚيظٌي غيشخٌي، اِٚيٗ سٚؽ ثبِ٘بسر غيشخٌي LDAثبؿذ.  ٚيظٌي ٔي غيشخٌيثشاي اػشخشاع 

ػٟز ػٙؼؾ  غيشخٌياي  ٔجشٙي ثش ٞؼشٝ، اص ٞؼشٝ PCAٔب٘ٙذ . ايٗ سٚؽ ٘يض ]93[اسائٝ ٌشديذ  1333دس ػبَ 

ِ٘بسسي  PCAسٛاٖ آٖ سا دس ايٗ ٌشٜٚ لشاس داد، سٚؽ  ديٍش سٚؿي وٝ ٔي وٙذ. ٞب اػشفبدٜ ٔي فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

ثٝ ٓٙٛاٖ ٔبسشيؼي اص      دس ايٗ سٚؽ ثب فشم . ]99[ اسائٝ ٌشديذ  9111ثبؿذ وٝ دس ػبَ  ٔجشٙي ثش ٞؼشٝ ٔي

، ٞذف يبفشٗ  ٞبي سِٛيذي ثٝ اثٔبد  ثٝ ٓٙٛاٖ ٔبسشيغ ٕ٘ٛ٘ٝ     ٚ ٕٞچٙيٗ   ٕ٘ٛ٘ٝ آٔٛصؿي ثب اثٔبد   

ػٙؼؾ ثيـيٙٝ ٌشدد. ثشاي    ٚ      دٚ ٔبسشيغ ايىٝ ٚاثؼشٍي ثيٗ اػز ثٝ ٌٛ٘ٝ     ٔبسشيغ سجذيُ 

  فبدٜ ؿذٜ اػز. دس ايٗ سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ػذيذ اػش 1اؿٕيز-ٚاثؼشٍي ثيٗ ايٗ دٚ ٔبسشيغ اص ٔٔيبس ٚاثؼشٍي ٞيّجشر

 ؿٛد. ثٝ فوبي ػذيذ ٍ٘بؿز ٔي      ثب ساثٌٝ 

 2ايضٍهپًِظبستي -2-3-2-4

. سٚؽ ايضٚٔخ، وٝ اِٚيٗ سٚؽ دس يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ]91[ايضٚٔخِ ِ٘بسسي اسائٝ ٌشديذ سٚؽ ، 9113دس ػبَ 

ٞب  دادٜ ثشچؼتچٙب٘چٝ  ئٙي. ثبؿذ ٔيدس اػشخشاع غيشخٌي ٚيظٌي  ِ٘بسر ثذٖٚسٚؿي ٔجشٙي ثش ٌشاف اػز، 

اص ٞبي ٌشاف  يبَدٞي ثٝ  ِ٘بسسي، ثشاي ٚصٖ دس ايضٚٔخِ. ؿٛد ٕ٘ئـخق ثبؿذ، اص آٟ٘ب دس ػبخز ٌشاف اػشفبدٜ 

 . ؿٛد ٔياػشفبدٜ  11-9ساثٌٝ 

                                                      
1 Hilbert-Schmidt independence criterion 
9 Supervised Isomap (S-Isomap) 
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(9-11)  (     )  

{
 
 

 
 √

   
          

                                          

√
 

         

                                           

  

دس ايٗ ساثٌٝ دس ثخؾ اَٚ چٙب٘چٝ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ داساي ثشچؼت يىؼب٘ي ثبؿٙذ )ٔشّٔك ثٝ يه والع ثبؿٙذ( دس 

(          ( ٘ؼجز ثٝ فبكّٝ الّيذػي ثيٗ آٟ٘ب )(     ) فبكّٝ آٟ٘ب دس ٌشاف )ايٗ كٛسر ثب سبثٔي ٕٞٛاس، 

ٞبي ٔشفبٚسي  يبثذ. ٕٞچٙيٗ دس ثخؾ دْٚ چٙب٘چٝ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ داساي ثشچؼت يىؼب٘ي ٘جبؿٙذ )ثٝ والع وبٞؾ ٔي

لّيذػي ثيٗ آٟ٘ب افضايؾ سّٔك داؿشٝ ثبؿٙذ( دس ايٗ كٛسر ثب سبثٔي ٕٞٛاس، فبكّٝ آٟ٘ب دس ٌشاف ٘ؼجز ثٝ فبكّٝ ا

 يبثذ. ٔي

ثب اهبفٝ ٕ٘ٛدٖ اًالٓبر  ،ٕٞب٘ٙذ سٚؽ ايضٚٔخِ ِ٘بسسي، ]91[ اسائٝ ٌشديذ 9111دس ػبَ وٝ  يسٚؽ ديٍش

وٙذ. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس سٛهيح سٚؽ ايضٚٔخ  ٞب ثٝ سٚؽ ايضٚٔخ، آٖ سا سجذيُ ثٝ سٚؿي ِ٘بسسي ٔي ثشچؼت والع

دغ اص اػشخشاع ٌشاف ٕٞؼبيٍي اص ٌشاف اِٚيٝ ثيٗ ايضٚٔخ  سٚؽ (، دس8-1-9-9آٚسدٜ ؿذٜ اػز )ثخؾ 

ؿٛد. دس  ٞب ٘بٔيذٜ ٔي ؿٛد وٝ ٌشاف فبكّٝ راسي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٔحبػجٝ ٔي سشيٗ ٔؼيش ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب، وٛسبٜ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٝ، ٞبي ٌشاف اِٚي  ِ٘بسسي، ثٝ ػبي اكالح فبكّٝ ثيٗ ٌشٜ ثب سٚؿي ٔـبثٝ ثب سٚؽ ايضٚٔخ ،]91[سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس 

 . ؿٛد ٞبي ٌشاف فبكّٝ راسي اكالح ٔي فبكّٝ ثيٗ ٌشٜ

ثٌذيخوغ -2-4

، ٞب ٕ٘ٛ٘ٝػبصد. ثٙبثشايٗ لجُ اص سحّيُ  ٞب، آ٘بِيض آٟ٘ب سا دچبس ٔـىُ ٔي ٞبي( ٕ٘ٛ٘ٝ سٔذاد ثبالي اثٔبد )ٚيظٌي

ٞبي  اي وبٞؾ دٞيٓ وٝ سٛكيفـبٖ دس اثٔبد ػذيذ، ثٝ ٚيظٌي ثٝ د٘جبَ ساٞىبسي ٞؼشيٓ وٝ اثٔبد آٟ٘ب سا ثٝ ٌٛ٘ٝ

ؿٛد. دس ا٘شخبة  راسي آٟ٘ب ٘ضديىشش ثبؿذ. فشايٙذ وبٞؾ اثٔبد ثب دٚ سٚيىشد ا٘شخبة ٚ اػشخشاع ٚيظٌي ا٘ؼبْ ٔي

ؿٛ٘ذ.  ٞب داس٘ذ، ا٘شخبة ٔي يز ثباليي دس ؿٙبػبيي ٕ٘ٛ٘ٝٞبيي وٝ إٞ ٞب، ٚيظٌي ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ٚيظٌي، اص ثيٗ ٚيظٌي
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ٞبي ػذيذ ثشاي ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ  وٙذ ٚ ثش آٖ اػبع، ٚيظٌي ٞبي ٔٛػٛد إٓبَ ٔي اػشخشاع ٚيظٌي، سجذيّي ثش ٚيظٌي

 آيذ.  دػز ٔي

ٞبي  ، ٚيظٌي دزيشد. دس اػشخشاع خٌي ٚيظٌي ا٘ؼبْ ٔي غيشخٌياػشخشاع ٚيظٌي ثب دٚ سٚيىشد خٌي ٚ 

ٞب ثب دٚ  اص دش اػشفبدٜ سشيٗ ايٗ سٚؽ PCA  ٚLDA .ثبؿذ ٞبي لجّي آٖ ٔي ، سشويت خٌي اص ٚيظٌيٕ٘ٛ٘ٝذيذ ٞش ػ

اي وٝ اص ػبَ  ، سٚيىشد ٕٓذٜغيشخٌيثبؿٙذ. دس اػشخشاع ٚيظٌي ثٝ كٛسر  ٔي ثبِ٘بسرٚ  ِ٘بسر ثذٖٚسٚيىشد 

ٞب دس ٌشاف ٚ ػذغ سػيذٖ ثٝ  دادٜ ، ٕ٘بيؾ ٞٙذػي]99[ٌشديذ ٌٔشحثب سٚؽ ايضٚٔخ ثبْ  سٛػي سب٘ٗ 1331

ثيٗ آٟ٘ب ٘ضديىشش  ٔٔٙبييٞب دس اثٔبد ػذيذ ثٝ فبكّٝ  ايىٝ فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبؿذ ثٝ ٌٛ٘ٝ فوبيي ثب اثٔبد وٕشش ٔي

 غيشخٌيثٝ خٛثي ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز. اػشخشاع اثٔبد ثٝ كٛسر  9-9  ؿىُ سػيذٖ ثٝ اثٔبد راسي دسثبؿذ. 

 آٚسدٜ ؿذٜ اػز. 1-9  ػذَٚاػشخشاع ٚيظٌي دس  دبيٝ ٞبي ٔشٚسي ثش سٚؽؿٛد.  ٘بٔيذٜ ٔي يبدگيشيهبًيفلذ

، ثٝ داس ثشچؼتٞبي  ٚ يب اػشفبدٜ اص ٕ٘ٛ٘ٝاػشفبدٜ ٓذْ ثؼشٝ ثٝ  يبدٌيشي ٔب٘يفّذٞبي  سٚؽدس ايٗ فلُ، 

ٞبيي  ٞبي دبيٝ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ، سٚؽ ٞش چٙذ سٚؽ .سمؼيٓ ٌشديذ٘ذ ثبِ٘بسرٚ  ِ٘بسر ثذٖٚٞبي  سٚؽ

 يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ٘يض آٚسدٜ ؿذٜ اػز. ٞبي ثبِ٘بسر  ٞؼشٙذ، اٍِٛسيشٓ ِ٘بسر ثذٖٚ
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.ٍيظگياػتخشاجپبيِّبيسٍؽثشهشٍسي1-2خذٍل
ف
سدي



سٍؽ
ي
خغ

ي
غيشخغ


ثذٍى


ت
ًظبس


ت
ثبًظبس


صلِ

ظفب
يثشحف

هجتٌ
ي
ظتَپَلَط

يثشحف
هجتٌ



ؿشحهختصشسٍؽ

سجذيُ وبس٘ٗ ِٛئٛ  1
(KL) 

(Kittler, 1973)) 
√  √  √  

ٞب، ٔبسشيغ سجذيُ ثذػز  ثب حُ ٔؼئّٝ ثشداسٞبي ٚيظٜ دس ٔبسشيغ ٕٞجؼشٍي ٕ٘ٛ٘ٝ

 آيذ. ٔي

آ٘بِيض ِٔٛفٝ اكّي  9
(PCA) 

(Hotelling, 1933) 
√  √  √  

ٞب، ٔبسشيغ سجذيُ ثذػز  ثشداسٞبي ٚيظٜ دس ٔبسشيغ وٛٚاسيب٘غ ٕ٘ٛ٘ٝثب حُ ٔؼئّٝ 

 آيذ. ٔي

آ٘بِيض سفىيه خٌي  9
(LDA) 

(Fukunaga, 1990) 
√   √ √  

والػي ٔحبػجٝ ؿذٜ ٚ ثب اػشفبدٜ اص آٟ٘ب ثب  والػي ٚ ثيٗ دبسأششٞبي دشاوٙذٌي دسٖٚ

 آيذ. ثيـيٙٝ ٕ٘ٛدٖ ٔٔيبس فيـش، ٔبسشيغ سجذيُ ثذػز ٔي

 (FA)سحّيُ ٓبّٔي  8

(Harman, 1967) √  √ √  
ٔيشٛاٖ آٟ٘ب سا  ،ٔبسيآفشم ثش ايٗ اػز وٝ دس كٛسر ٚػٛد ٔشغيشٞبي صيبد دس ٔـبٞذار 

 اػشخشاع ٕ٘ٛد.اكّي  ٞبي بُٔثش اػبع ٓ

آ٘بِيض ِٔٛفٝ ٞبي  3

 (ICA)ٔؼشمُ 

(Jutten, 1991) 
√  √  

دس فوبي ػذيذ اص ِحبٍ آٔبسي ٞب  ٔبسشيغ سجذيُ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ثذػز آيذ وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٔؼشمُ ثبؿٙذ.

1 PCA ٝٔجشٙي ثش ٞؼش 

(Scholkopfm 1998) √ √ √  
ٞب اص ٞؼشٝ غيش خٌي اػشفبدٜ  ثبؿذ ِٚي ثشاي ٔحبػجٝ فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي PCAٕٞب٘ٙذ 

 وٙذ. ٔي

ٌزاسي چٙذ  ٔميبع 9

 (MDS)ثٔذي 

(Koontz, 1972) 

√ √ √  
ٞب، ثٝ  دس اخشيبس لشاسداؿشٗ ٔبسشيؼي اص فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝٞب، ثب  دس ايٗ ٔؼٕٛٓٝ اص سٚؽ

 ايىٝ سبثْ هشسي سا وٕيٙٝ وٙٙذ. ؿٛد ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞب ٔىب٘ي دس اثٔبد وٕشش ٘ؼجز دادٜ ٔي ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٍ٘بؿز ػبٖٔٛ 1

(Sammon, 1969) 
 وٙذ. ، سبثْ هشسي سا وٕيٙٝ ٔيMDSٔـبثٝ سٚؽ   √ √ √

 ايضٚٔخ 3

(Tenenbaum, 
1998) 

√ √ √  
، وبٞؾ ثٔذ ا٘ؼبْ MDSسشيٗ ٔؼيش دس ٌشاف ٕٞؼبيٍي ٚ ثب سٚؽ  ثب ٔحبػجٝ وٛسبٜ

 دزيشد. ٔي

ٍ٘بؿز خٌي ٔحّي  11
(LLE) 

(Rowis, 2000) 
√ √ √ 

ٞبيؾ سٛكيف  ثشاي اػشخشاع سٛدِٛٛطي، ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ سٟٙب ثب سشويت ٚص٘ي اص ٕٞؼبيٍي

ٞب  ؿٛد ٕ٘ٛ٘ٝ ػٔي ٔيؿٛد ٚ دس فوبي وبٞؾ ثٔذ يبفشٝ ٘يض ثشاي حفَ سٛدِٛٛطي  ٔي

 ٞبي اِٚيٝ ايؼبد ؿٛ٘ذ. ٔؼذدا ثشاػبع ٕٞبٖ سٛكيف

 ٍ٘بؿز ٚيظٜ الدالػي 11

(Belkin, 2003) √ √ √ 

ثؼيبس ثٝ ٞٓ ٘ضديه ثبؿٙذ ٚ يب وٝ ؿٛ٘ذ  دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٞٓ ٔشلُ ٔيدس كٛسسي دس ٌشاف 

ٔبسشيغ الدالػي  ،يىي اص آٟ٘ب دس ٘ضديىششيٗ ٕٞؼبيٍي ديٍشي لشاسداؿشٝ ثبؿذ. اص ٌشاف

 آيذ. ثب حُ ٔؼئّٝ ثشداس ٚيظٜ، ٔبسشيغ سجذيُ ثٝ دػز ٔي PCAآيذ ٚ ٔـبثٝ  ثٝ دػز ٔي

 



 ديـيٙٝ دظٚٞؾ دس اػشخشاع فوبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر غيشخٌي ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ثب سٚيىشد اػشخشاع فوبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر غيشخٌي ؿشح

 

  81 

 

.ٍيظگياػتخشاجپبيِّبيسٍؽثشهشٍسي1-2خذٍلاداهِ

 ٍ٘بؿز ٚيظٜ ٞؼيٗ 19

(Donoho, 2003) 

√ √ √ 

ؿٛد ٚ ػذغ ثب سؼضيٝ  ٞبيؾ سٛكيف ٔي ، ٞش ٘مٌٝ ثب ٔبسشيؼي اص ٕٞؼبيٍيLLEٕٞب٘ٙذ 

آيذ.  ٔبسشيغ ٔخشلبر ٕٔبع ٞش ٘مٌٝ ثٝ دػز ٔي، SVDٔبسشيغ ثٝ دػز آٔذٜ ثب سٚؽ 

ؿٛد.  ػذغ سخيٕٗ ٞؼِيَٗ ثشاي ٔبسشيغ ٔخشلبر ٕٔبع دس ٞش ٘مٌٝ ٔحبػجٝ ٔي

ؿٛد.  ٞبي ٞؼيٗ دس ٞش ٘مٌٝ ٔحبػجٝ ٔي ٔبسشيغ ٔشثٔي ٞؼيٗ اص ٔؼٕٛٓٝ ٔبسشيغ

ٔـبثٝ سٚؽ ٍ٘بؿز ٚيظٜ الدالػي ٚ حُ ٔؼئّٝ ثشداس ٚيظٜ، ٔبسشيغ سجذيُ ثٝ دػز 

 ذ.آي ٔي

ٍ٘بؿز ٚاسيب٘غ  19

 ثيـيٙٝ

(Weinberger, 2006) 
√ √ √ 

ٞبي اًشافـبٖ  ٞب ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب حفَ فبكّٝ ٞبي سِٛيذي، ٚاسيب٘غ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٕ٘ٛ٘ٝ

 آيذ.  شلبر ٘مبى ػذيذ ثٝ دػز ٔيخػبصي، ٔ ؿٛد. ثب حُ ايٗ ٔؼئّٝ ثٟيٙٝ ثيـيٙٝ ٔي

 ؿجىٝ ٓلجي 18

(Schunder, 98) √ √ √ 

ؿٛ٘ذ. دس ايٗ ؿجىٝ،  ٞبي سِٛيذي دس اليٝ خشٚػي ايؼبد ٔي ، AFNٕٝ٘ٛ٘  ثب ايؼبد ؿجىٝ

وٙذ وٝ سبثْ  اي سغييش ٔي ٞبي ٔيب٘ي ٚ اليٝ ٚسٚدي ٚ خشٚػي ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞبي ثيٗ اليٝ ٚصٖ

 خٌب سا وٕيٙٝ وٙذ.

 دٜ ػبصٔبٖ ٍ٘بؿز خٛد 13

(Kohonen, 1990) 

√ √ √ 

ٞب دس اليٝ خشٚػي ثٝ كٛسر ِٔٙٓ دس  چٙب٘چٝ ٘ٛسٖٚ٘ٛٓي ؿجىٝ ٓلجي دٚ اليٝ اػز. 

ؿٛد.  ٞبي ٚسدي ثٝ دٚ وبٞؾ دادٜ ٔي اي لشاس ٌيش٘ذ، دس ايٗ كٛسر اثٔبد ٕ٘ٛ٘ٝ كفحٝ

ٞبي اليٝ ٚسٚدي(  ثشاي ٞش ٘ٛسٖٚ دس اليٝ خشٚػي ؿجبٞشؾ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٚسٚدي )٘ٛسٖٚ

اٖ ٘شيؼٝ ٔـخق ؿٛد ٚ ٘ٛسٚ٘ي وٝ ثيـششيٗ ؿجبٞز سا داؿشٝ ثبؿذ ثٝ ٓٙٛ ٔحبػجٝ ٔي

 ؿٛد. ٔي

11 LDA ٝٔجشٙي ثش ٞؼش 

(Roth, 1999) √ √ √ 
ٞب اص ٞؼشٝ غيش خٌي اػشفبدٜ  ثبؿذ ِٚي ثشاي ٔحبػجٝ فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي LDAٕٞب٘ٙذ 

 وٙذ. ٔي

 ايضٚٔخ ِ٘بسسي 19

(Geng, 2005) √ √ √ 
ٞبي ٌشاف اػشفبدٜ َ  يبٞب دس اكالح ٚصٖ  ثبؿذ ِٚي اص ثشچؼت ٕ٘ٛ٘ٝ ٕٞب٘ٙذ ايضٚٔخ ٔي

 وٙذ. ٔي
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دسؿشحگزاسيخَدکبستصَيشپيـيٌِپظٍّؾ -3فصل

پيـگفتبس -3-1

اػز سب ٘شبيغ  آٖسالؽ سحميمبر ثبصيبثي سلٛيش ٔجشٙي ثش ٔحشٛي ثش  ،ثيبٖ ٌشديذٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ديجبچٝ 

ٞبي ثبصيبثي ثٝ ػٕشي ٔيُ وٙذ سب فبكّٝ ثيٗ ادسان ا٘ؼبٖ ٚ ٔبؿيٗ اص سلٛيش وبٞؾ يبثذ. ثشاي سػيذٖ ثٝ  سٚؽ

ٌزاسي سلبٚيش ػٟز ثٟجٛد فشايٙذ ثبصيبثي  ؿشح ،ؿٛد ثٝ آٖ دشداخشٝ ٔي سػبِٝسٚيىشدي وٝ دس ايٗ  ،ايٗ ٞذف

 . ثبؿذ ٔي

ٞبي دادٜ ثضسي ٚ دس  ثشاي دبيٍبٜ ِٚي ا٘ؼبْ ايٗ ُٕٓ، .ؿٛد ْ ٔيثٟششيٗ ّ٘ٛ ؿشح ٌزاسي سٛػي ا٘ؼبٖ ا٘ؼب

ٕٞچٙيٗ ثب ا٘ؼبْ ؿشح ٌزاسي سٛػي وبسثشاٖ ا٘ؼب٘ي  .ثبؿذ وبسي سمشيجب غيش ٕٔىٗ ٔيسلٛيشي حبَ افضايؾ 

ٕ٘بيذ.  ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ سا سوٕيٗ ٕ٘ي ٔٔب٘يؿٛد وٝ يىذبسچٍي  ٌزاسي ٚاسد ٔي شّف دس ؿشحخٔخشّف، ِ٘شار ٔ

 ٌزاسي سلبٚيش سا ا٘ؼبْ دٞٙذ وٝ سبحذ اي ؿشح سب ثٝ ٌٛ٘ٝ ثشآ٘ٙذؿٛ٘ذ  ٞبيي وٝ دس ايٗ حٛصٜ اسائٝ ٔي ٍِٛسيشٓا ،ِزا

 ٕٔىٗ ثب ادسان ا٘ؼب٘ي ٌٔبثمز داؿشٝ ثبؿٙذ. 

ثيبٖ فشٔبَ ثبؿذ.  ٌزاسي اص سلبٚيش ؿشح داس ٔي ؿشح چٍٍٛ٘يٌزاسي سلٛيش، يبدٌيشي  ٞبي ؿشح ٞذف سٚؽ

 :]33[ثبؿذ  بالسي ثٝ كٛسر صيش ٔيايٗ سٚؽ ثٝ كٛسر احشٕ

(9-1) 
             (    )  

          ∑         (  |  )          
  

ثبؿذ.  ٔي   ٞبي ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ ثٝ سلٛيش  ، ٔؼٕٛٓٝ ؿشح  ثبؿذ.  سلٛيش ثذٖٚ ؿشح ٔي   دس ايٗ ساثٌٝ، 

ثشٛا٘ذ    ، احشٕبَ ايٙىٝ        ٚ    ثٝ    ، ٔيضاٖ ؿجبٞز (  |  ) داس،  ، ٔؼٕٛٓٝ سلبٚيش ؿشح  ٕٞچٙيٗ 

 ثبؿٙذ. ٌزاسي ؿٛد ٔي ؿشح  ثب 

ٚ  ، ٔجشي ثش ٌشافثٙذ ٞبي آٔبسي، ٔجشٙي ثش ًجمٝ ٌشٜٚ سٚؽ چٟبسٞب دس  ًجمٝ ثٙذي اٍِٛسيشٓ ،دس ايٗ حٛصٜ

ٞبي  ثٝ ٔشٚس سٚؽ  9-9دس ادأٝ ايٗ فلُ، دس ثخؾ  .] 81ٚ  81[ٌيش٘ذ  ٚة  لشاس ٔي يِػؼشؼٛٔجشٙي ثش 
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فوبي  غيشخٌيدشداصد وٝ ثب سٚيىشد اػشخشاع  ٞبيي ٔي ثٝ ثشسػي سٚؽ 9-9ثخؾ دشداصيٓ.  ٌزاسي سلٛيش ٔي ؿشح

 آٔذٜ اػز. 8-9ثٙذي ايٗ فلُ دس ثخؾ  ثخـٙذ. ػْٕ ٌزاسي سا ثٟجٛد ٔي يٙذ ؿشحاٚيظٌي، فش

گزاسيتصَيشّبيؿشحسٍؽ -3-2

ٞبيي ثب ا٘ٛاّ ٔخشّف داؿشٝ ثبؿيٓ ٚ يىي اص ا٘ٛاّ دادٜ )ٔظال ٔشٗ( ّ٘ٛ ديٍش دادٜ )ٔظال سلٛيش(  دادٜچٙب٘چٝ 

1ؿشح ٌزاسي“ؿٛد وٝ سلٛيش سٛػي ٔشٗ  ٔيسا سٛكيف وٙذ اكٌالحب ٌفشٝ 
. ثشاي ؿشح ٌزاسي ]89[ؿذٜ اػز  ”

ٕٔٔٛال اص وّٕبر وّيذي دس . ]89[اػشفبدٜ ٕ٘ٛد  9ؿٙبػي ٞؼشبٖوّيذي ٚ  سٛاٖ اص ٔشٗ، وّٕبر سلٛيش ٔي

ؿٛد. ِٚي ثٝ دِيُ آ٘ىٝ ٕٔىٗ اػز سب ٔؼٕٛٓٝ سلبٚيش ٔخشّف سٛػي افشاد ٔخشّف ثب  ٌزاسي اػشفبدٜ ٔي ؿشح

سؼشثٝ اص وّٕبر اػشفبدٜ ؿذٜ دس  ٌزاسي ؿٛ٘ذ ٚ يب ثٝ دِيُ ٓذْ آٌبٞي وبسثش وٓ اػشب٘ذاسدٞبي ٔخشّفي ٘بْ

ٌيشي اص ٕ٘بيؾ ػّؼّٝ ٔشاسجي اًالٓبر  سٚيىشد ثٟشٜ وٝاػز   ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ ٞبي لجّي، ٌزاسي ؿشح

 ثبؿذ. ٔٛطش ٔي فبكّٝ ٔٔٙبييدس وبٞؾ  ،(ؿٙبػي ٞؼشبٖ)

 ٔٔٙبييٞبي ايٗ حٛصٜ، يب ؿشح ٌزاسي سا ثشاي وُ سلٛيش ا٘ؼبْ ٔيذٞٙذ ئٙي سلٛيش سا ثٝ كٛسر  اٍِٛسيشٓ

ٞبي اكّي سلٛيش  ٞبي ٘بحيٝ ثٙذي، ٘بحيٝ ٚ يب ايٙىٝ اثشذا ثب يىي اص اٍِٛسيشٓ ،]39ٚ  191[ ٌيش٘ذ ٚاحذ دس ِ٘ش ٔي

 . ]191ٚ  199[ دٞٙذ سا اػشخشاع ٕ٘ٛدٜ ٚ ثشاي ٞش وذاْ اص ٘ٛاحي اػشخشاع ؿذٜ، ؿشح ٌزاسي سا ا٘ؼبْ ٔي

ٛسد وبسثش ، اػشفبدٜ اص ثبصخثبصيبثي سلٛيش ٔجشٙي ثش ٔحشٛيدس  فبكّٝ ٔٔٙبيياص ديٍش اثضاسٞب ثشاي وبٞؾ 

ؿٛد، وبسثش  ٚػٛي ٚاسد ؿذٜ سٛػي وبسثش، سٔذادي سلٛيش ٔشسجي ٘ـبٖ دادٜ ٔي وٝ ثش اػبع دشع ٔيثبؿذ. ٍٞٙب ٔي

وٙذ ٚ آٟ٘بيي وٝ فبكّٝ  ثي ٔـخق ٔيالسشي داس٘ذ سا ثٝ كٛسر ثبصخٛسد سسلبٚيشي وٝ ثب ادسان خٛد سٌبثك ثب

اص  ٕيٕ٘بيذ. چٙب٘چٝ اٍِٛسيش ثي ٔـخق ٔيس ثي ِشؽ داس٘ذ سا ثٝ كٛسر ثبصخٛسدٔٛسد ٘ ٔٔٙبيصيبدي ثب 

ٚػٛ اػشفبدٜ وٙذ ٚ ثش اػبع آٟ٘ب ػٔي دس ثٟجٛد ٘شبيغ خٛد  ثبصخٛسدٞبي وبسثش دس ًَٛ سٟٙب يه دشٚػٝ دشع

                                                      
1 annotate 
9 Ontology 



 ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ديـيٙٝ دظٚٞؾ دس ؿشح ي ثٝ كٛسر غيشخٌيٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ثب سٚيىشد اػشخشاع فوبي ٚيظٌ ؿشح

 

  88 

 

ِٚي چٙب٘چٝ ٘شبيغ  .ؿٛد ػٟز ثٟجٛد ٘شبيغ اػشفبدٜ ٔي 1ٔذر ؿٛد وٝ ثبصخٛسد وٛسبٜ ، ٌفشٝ ٔيداؿشٝ ثبؿذ

ٛػي وبسثشاٖ ٔخشّف دس ًَٛ صٔبٖ دس فبيّي طجز ٌشدد ٚ ثٝ ٔشٚس ػجت افضايؾ دلز ثبصخٛسدٞبي اسائٝ ؿذٜ س

. اػشفبدٜ اص ثبصخٛسد وبسثش دس افضايؾ دلز ]88[ؿٛد  ثش آٖ اًالق ٔي 9ٔذريغ دشع ٚ ػٛ ٌشد٘ذ، ثبصخٛسد ثّٙذ٘شب

 .]199ٚ  89، 81، 83[ؿشح ٘ٛيؼي ٘يض ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٌشفشٝ اػز 

ٞش  ٔٔٙبيٌشدد وٝ ثش اػبع ٕٞبٖ سٛكيف، وبسثش  ايؼبد ٔي 9ٔيب٘ي  ، سٛكيف ػٌحٔٔٙبثشاي ٞش  ]89[دس 

دٞذ. چٙبچٝ  ٞب، ؿشح ٌزاسي اِٚيٝ سا ا٘ؼبْ ٔي وٙذ ٚ ػيؼشٓ ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ سٛكيف ٘بحيٝ اص سلٛيش سا ٔـخق ٔي

ثشاي  SVMًجمٝ ثٙذ  ،سردس ايٗ كٛ ،اي ثٝ دسػشي ا٘ؼبْ ٍ٘شفشٝ اػز وبسثش ثب ثبصخٛسد ٘ـبٖ دٞذ وٝ ؿشح ٘بحيٝ

 ثٝ دسػشي سـخيق دادٜ ؿٛد. ٔٔٙبثيٙذ سب دس فبصٞبي ثٔذي  آٖ ٘بحيٝ آٔٛصؽ ٔي

ثبؿٙذ وٝ اص ٔشٗ اًشاف سلٛيش، ٓٙٛاٖ كفحٝ ٚ يب ديٍش ٔٙبثْ ثذػز  ٔي  سلبٚيش داساي ؿشحي ]83[دس 

ؿٛد وٝ ثب اػشفبدٜ اص  بيّي رخيشٜ ٔيٞبي وبسثشاٖ دس ٔشسجي ثٛدٖ يب ٘جٛدٖ ٘شبيغ دشع ٚ ػٛ دس ف ا٘ذ. ثبصخٛسد آٔذٜ

سلٛيش  ٔٔب٘يآيذ )ٞش وّٕٝ ثٝ چٝ ٔيضاٖ ثيبٖ وٙٙذٜ  ثذػز ٔي          آٖ، احشٕبَ ٞش وّٕٝ دس اصاي ٞش سلٛيش

ٞبي ػٌح دبييٗ )سً٘ ٚ  داس، ٞٓ ٚيظٌي ثب سٛػٝ ثٝ ِ٘ش وبسثشاٖ اػز(. دس ػٙؼؾ ؿجبٞز ثيٗ سلبٚيش ؿشح

ؿٛد. ٔيضاٖ إٞيز ٞش  ح ثبالي سلٛيش )وّٕبر ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ ثٝ سلٛيش( اػشفبدٜ ٔيٞبي ػٌ ثبفز(ٚ ٞٓ ٚيظٌي

آيذ وٝ ثيبٖ وٙٙذٜ ٘ؼجز  ثب اػشفبدٜ اص دبسأششي ثٝ دػز ٔي ،دٚ ّ٘ٛ ٚيظٌي ثشاي ٞش سلٛيش )ٌشٚٞي اص سلبٚيش(

 آيذ. دػز ٔي ثبؿذ. ٔمذاس ايٗ دبسأشش ثب اػشفبدٜ اص ثبصخٛسد وبسثشاٖ ثٝ ٞب ٔي إٞيز ايٗ ٚيظٌي

 ٚ ”وٕشي“ ٔب٘ٙذ وّٕبسي ؿذٜ ثبصيبثي سلبٚيش ؿشح دس ،اِٚيٝ ثبصيبثي اص دغ دادٜ ؿذٜ اػز وٝ ٘ـبٖ  ]81[دس 

 ،ثٙبثشايٗ .اػز ”خٛدسٚ“ سلبٚيش د٘جبَ ثٝ وبسثش وٝ ثفٟٕذ سٛا٘ذ ٔي ػيؼشٓ ثبؿذ، ّ٘ٛ ايٗ اص وّٕبسي ٚ  ”ٌبال٘ز“

 ٞٓ ثب ديذاسي ِحبٍ اصايٗ سلبٚيش  وٝ ٞشچٙذ دٞذ ٔي ٘ـبٖ وبسثش ثٝ سا ٞؼشٙذ خٛدسٚ وّٕٝ داساي وٝ سلبٚيشي

                                                      
1 Short term feedback 
9 Long term feedback 
9 Intermediate-level description 
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 ٔشسجي وّيذي وّٕبر داساي سلبٚيش اص اي دبسٜ وٝ اػز ايٍٙٛ٘ٝ اٍِٛسيشٓ ايٗ دس ؿذٜ ٌٔشح ايذٜ. ثبؿٙذ ٔشفبٚر

 ثش. وٙذ دسيبفز وبسثش اص سا ثبصخٛسد سٛا٘ذ ٔي ػيؼشٓ ٔحشٛي، اػبع ثش ثبصيبثي يب 1ٞب وٙىبؽ فبيُ ًي دس. ٞؼشٙذ

 فشَٔٛ سٛا٘ذ ٔي ػيؼشٓ ،آيذ ٔي ثذػز غيشٔشسجي ٚ ٔشسجي سلبٚيش اص وٝ ؿشحي ٕٞچٙيٗ ٚ ثبصخٛسد اػبع

 ثٝ ٚػٛ دشع سلٛيش. دٞذ افضايؾ سا ٔشسجي سلبٚيش وّيذي وّٕبر ثيٗ ؿجبٞز وٝ وٙذ ايؼبد سا  ػبصي ثٍٟٙبْ

 دٚ ٕٞضٔبٖ سخذاد سٔذاد ٔٔشف     .ؿٛد ٔي ٔـخق وبسثش سٛػي ٔشسجي سلٛيش سٔذادي ٚ ؿٛد ٔي دادٜ ػيؼشٓ

 ايٗ ثش. اػز ٔشسجي سلبٚيش دس  ٚ    وّٕبر سىشاس فشوب٘غ ٔٔشف ٘يض    ٚ    .اػز سلٛيش يه ؿشح دس  ٚ    وّٕٝ

 .ؿٛد ٔي اكالح اػز وّٕٝ دٚ ثيٗ ؿجبٞز ثيبٍ٘ش إِب٘ؾ ٞش وٝ   ٔبسشيغ ،اػبع

سٚؿٟبي آٔبسي، ٔجشٙي ثش ًجمٝ حٛصٜ  چٟبسؿٛ٘ذ دس  ٞبيي وٝ ثشاي ؿشح ٌزاسي سلٛيش اػشفبدٜ ٔي سٚؽ

ػٟز  ،ٞبي آٔبسي . دس سٚؽ]81ٚ  81[ ؿٛ٘ذ سمؼيٓ ثٙذي ٔييِ ٚة ػؼشؼٛٔجشٙي ثش ٚ ثٙذ، ٔجشي ثش ٌشاف 

ثبؿٙذ، احشٕبَ ٘ؼجز دادٜ  ٞبي آٖ ثب سٛػٝ ثٝ سلبٚيش آٔٛصؿي وٝ داساي ؿشح ٔي ؿشح ٌزاسي سلٛيش ٚ يب ٘بحيٝ

وٝ داساي  ٔٔب٘ي ٞب، . دس ايٗ سٚؽؿٛد ٔحبػجٝ ٔياي اص سلٛيش ثذٖٚ ؿشح،  ٚ يب ٘بحيٝسا ثٝ سلٛيش  ٔٔٙبييؿذٖ 

ٞبي ٔجشٙي ثش ًجمٝ  . دس سٚؽٌشدد ٔياي خبف اص آٖ اهبفٝ  ثبؿٙذ سا ثٝ ؿشح سلٛيش ٚ يب ٘بحيٝ احشٕبَ ثباليي ٔي

ٞبي  ثشداس ٚيظٌي ،ؿٛد ٚ دس فبص آصٖٔٛ ٞبي آٔٛصؿي، ًجمٝ ثٙذي ايؼبد ٔي ثب سٛػٝ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٔٙبثٙذ، ثشاي ٞش 

ٌزاسي ا٘ؼبْ  ، ؿشحثٙذٞب ثب سٛػٝ ثٝ خشٚػي ًجمٝ. ثٙبثشايٗ، ؿٛد ثٙذٞب دادٜ ٔي سلٛيش ٚ يب ٘بحيٝ ٞبي آٖ ثٝ ًجمٝ

ٞبي ٌشاف،  ؿٛ٘ذ. يبَ ٕ٘بيؾ دادٜ ٔي افشٞبيي اص ٌ ٞبي ٔجشٙي ثش ٌشاف، سلبٚيش ثٝ كٛسر ٌشٜ دس سٚؽؿٛد.  ٔي

دس ٚة ثشاي ؿشح ٌزاسي اػشفبدٜ  يِٞبيي وٝ اص ػؼشؼٛ دس سٚؽثبؿذ.  وٙٙذٜ ٔيضاٖ ؿجبٞز سلبٚيش ٔي ثيبٖ

وٙٙذ ٚ ثشاي سلبٚيش ػذيذ ثب سٛػٝ  ثب اػشفبدٜ اص ػؼشؼٌٛشٞبي ٚة، سلبٚيشي سا ديذا ٔي ،ٔٔٙبثشاي ٞش  ،وٙٙذ ٔي

ٞبي  اص ٚيظٌي سمؼيٓ ثٙذي ،1-9  ػذَٚدٞٙذ.  سا ٘ؼجز ٔي ٔٔب٘يسلبٚيش ثبصيبثي ؿذٜ، آٟ٘ب ثب   ثٝ ؿجبٞز ُبٞشي

 دٞذ. اسائٝ ٔيٌزاسي،  ٞبي ؿشح سٚؽ

                                                      
1 browsing 
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سٍؽسديف

هجتٌيثش،ًَعسٍؽ
خضء

گزاسيؿشح

سٍؽًؼجتدادى

هؼٌب

تؼذاد

هؼبًي

ّبًَعٍيظگي

اثؼبد

ٍيظگي

ثبصخَسد


احتوبل
عجقِ

ثٌذ
آًتَلَطيکلوِتصَيشًبحيِخؼتدَگشاف

گ
سً

ت
ثبف

ل
ؿک

ت
هَقؼي



1Mori, Takahashi, 1999 ]83[ √    √ √  1585    

2Chen, Wenyin, 2001  ]83[ √    √ √   √ √    √ 
3Zhou, Huang, 2002 ]81[ √    √ √  30 √ √ √ √ 37 √ 
4Blei, Jordan ,2003 ]89[ √    √ √  168 √ √ √ √  

5Jeon, Lavrenko, 2003 ]31[ √    √  √  5 √ √ √ √   
6Li, Wang, 2003 ]39[  √   √ √ 600 √ √   36864  
7Chang, Goh, 2003   ]39[  √   √ √  116 √ √   144  
8Wang, Ma, 2004 ]199[    √ √   √ √    

9Kutics, Nakagawa, 2004  
]199[ 

√    √   √  √ √ √ √   
12Yang, Faloutsos, 2004 ]199[     √  √  165 √ √  √ 30  
11Mezaris, 2004 ]89[  √   √  √   

√ √  

 

 

 

 7 
√ 

19 Srikanth, Varner, 2005 ]191[ √    √   √ 371 
√ √ √ 

 

 

√ 36  

13Wang, Zhang, 2006 ]33[   √ √ √   √    36  
14Wang, Jing, 2006 ]38[   √ √ √  350 √ √   64  
15Chang, Chen, 2007 ]191[      √  √ 8000       
16Athanasiadis, 2007 ]193[     √   √ 12 √ √   62  
17Monay, Gatica-Perez, 2007 

]81[ 
√    √  √  161 √ √ √ √ 36  

18Qi, Ha, 2007 ]198[ √   √ √  120 √ √ 200 

19Rui, Li, 2007 ]81[   √ √ √  2535 √ √   64  
22Shi, Gu,2008 ]191[     √   √  √ √     
21Liu, Li, 2009 ]33[ √    √ √ 371 √ √   144  
22Lei, 2011 ]191[ √  √ 371 √ √    

23Zhang, 2012 ]193[  √  √ √  371 √ √    √ 

، ٔجشٙي ثش ثٙذ ٔجشٙي ثش ًجمٝٞبي آٔبسي،  ٞبي ؿشح ٌزاسي سلٛيش دس حٛصٜ دس ادأٝ ايٗ ثخؾ، ثٝ ٔشٚس سٚؽ

 دشداصيٓ. دس ٚة ٔي يػؼشؼٛٔجشٙي ثش ٚ  ٌشاف

  

http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=oiBMWK4AAAAJ&oi=sra
http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=oiBMWK4AAAAJ&oi=sra
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ؿٛد، سٛصيْ  ٞبي آٖ ا٘ؼبْ ٔي ثشاي وُ سلٛيش ٚ يب ٘بحيٝ٘ٛيؼي  ٞبي آٔبسي، ثؼشٝ ثٝ ايٗ وٝ ؿشح دس سٚؽ

ػٟز ٔحبػجٝ سٛصيْ احشٕبَ، اص سلبٚيش  ؿٛد. ٔياحشٕبَ ؿشًي ثشاي ٞش وّٕٝ ثب سلٛيش يب ٘بحيٝ آٖ ٔحبػجٝ 

ا٘ذ وٝ ثب ٘بحيٝ ثٙذي سلبٚيش  ؿٛد. دس سلبٚيش آٔٛصؿي ثٝ ٞش سلٛيش، سٔذادي وّٕٝ ٔشسجي ؿذٜ آٔٛصؿي اػشفبدٜ ٔي

 ؿٛد.  ٞب ٔحبػجٝ ٔي وّٕبر ٚ ٘بحيٝ ٔيٞبي ٞش ٘بحيٝ، سبثْ سٛصيْ احشٕبَ ؿشًي ثٝ اصاي سٕب ٚ اػشخشاع ٚيظٌي

ػٙجٝ “سٛاٖ اص إِب٘ي سحز ٓٙٛاٖ  ٔي ،اسائٝ ؿذٜ اػز ]89[ٚ  ]81[ٞب ٕٞب٘ٙذ سٚيىشدي وٝ دس  دس ايٗ سٚؽ

1دٟٙبٖ
خٛاٞٙذ ٔؼشٙذار سا دػشٝ ثٙذي وٙٙذ ٚ ثشاي ثبصيبثي ثٟشش اص آٟ٘ب  وٝ ٔي ٔيٞب ٍٞٙب اػشفبدٜ ٕ٘ٛد. ا٘ؼبٖ  “

ٞبيي سا ثٝ كٛسر هٕٙي ثشاي آٟ٘ب دسِ٘ش ٖ ثٝ ػبي ايٙىٝ ٔؼشميٕب ثٝ ٔشٗ آٟ٘ب ٔشاػٔٝ وٙٙذ، ٓٙٛا ،اػشفبدٜ وٙٙذ

دٞٙذ. ثٙبثشايٗ دس ؿشح ٌزاسي سلبٚيش ٞٓ ثٝ  اسػبّ ثٝ ٔؼشٙذار سا ا٘ؼبْ ٔي ،ٌيش٘ذ ٚ ثب اػشفبدٜ اص ايٗ ٓٙبٚيٗ ٔي

ٚ ػذغ ثشاي  وشدٜٞبي دٟٙبٖ سا ديذا  داس، ػٙجٝ ٌيشي اص سلبٚيش آٔٛصؿي ؿشح د٘جبَ آٖ ٞؼشيٓ وٝ اثشذا ثب ثٟشٜ

ثٝ ٓجبسسي ديٍش . ثيـششيٗ اسسجبى سا ثب سلٛيش داس٘ذ ،   ٞبي دٟٙبٖ وٝ وذأيٗ ػٙجٝ ٔـخق ؿٛد ،صٖٔٛسلبٚيش آ

احشٕبَ ٞش  ،ٌيش٘ذ ٞبيي وٝ دس ثبالسشيٗ سسجٝ لشاس ٔي   ثبؿذ. ػذغ ثشاي  ٔيآٟ٘ب اص ثميٝ ثيـشش             

داساي  ،  وٝ ثٝ اصاي ػٙجٝ دٟٙبٖ  ٌشد٘ذ ٔيٚ وّٕبسي ا٘شخبة  ؿٛد ٔحبػجٝ ٔي ،        ؿشى آٟ٘ب ثٝ  وّٕٝ 

 آيٙذ. ثٝ دػز ٔي ،وٙٙذ ٔيسٛكيف وّٕبسي وٝ سلٛيش سا . ثٙبثشايٗ، ثبؿٙذ ٔيثيـششيٗ احشٕبَ 

ؿٛ٘ذ ٚ ثشاي ٞش ثالن سلٛيش، ثشداس  ٞب سؼضيٝ ٔي اي اص ثالن داس آٔٛصؿي ثٝ دػشٝ سلبٚيش ؿشح ،]83[دس 

 ،ؿٛ٘ذ. ٞش ثالن ثٙذي ٔي ٞبي ثذػز آٔذٜ ثشاي وُ سلبٚيش آٔٛصؿي خٛؿٝ ؿٛد. ثّٛن ٔي ٚيظٌي آٖ اػشخشاع

ٞب  سٛاٖ احشٕبَ سّٔك وّٕبر ثٝ خٛؿٝ ثٙبثشايٗ ٔي .ثشد ٔؼٕٛٓٝ وّٕبر وّيذي وُ سلٛيش سا ثٝ اسص ٔي

،  سلٛيش ثٝ آصٖٔٛدس فبص ؿشح ٌزاسي ثشاي سلبٚيش سا ٔحبػجٝ ٕ٘ٛد. يب ٞيؼشٌٛشاْ وّٕبر ٞش خٛؿٝ (        )

 ،ؿٛد. ثٙبثشيٗ ثب ٞيؼشٌٛشاْ وّٕبر ٞش خٛؿٝ ٞش ثالن ديذا ٔيثٝ ؿٛد ٚ ٘ضديىششيٗ خٛؿٝ  سؼضيٝ ٔي ٞبيي ثالن

                                                      
1 Latent Aspect 
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 ٌزاسي وُ سلٛيش سا ا٘ؼبْ داد. سٛاٖ دس ٟ٘بيز ؿشح ؿٛد ٚ ٔي ٞب ديذا ٔي سشويت وّٕبر سٛكيف وٙٙذٜ خٛؿٝ

 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز. 1-9  ؿىٌُزاسي سلٛيش ثب ايٗ سٚؽ، دس  چٍٍٛ٘ي ؿشح

 

 

 

سلبٚيش  ٔيؿشح ٌزاسي ٞش ٘بحيٝ سلٛيش اسائٝ ؿذٜ اػز. دس ايٗ سٚؽ اثشذا سٕب دبيٝ ثشاي ٕياٍِٛسيش ،]31[دس 

ايٗ سلبٚيش  ٔيٞبي ثذػز آٔذٜ اص سٕب . ػذغ ٘بحيٝؿٛ٘ذ ثٙذي ٔي ٘بحيٝ ،ثبؿٙذ آٔٛصؿي وٝ داساي ؿشح ٔي

ذاْ اص واحشٕبَ ٞش ،دس ايٗ سٚؽ  ؿٛ٘ذ. ٘بٔيذٜ ٔي 1ٞب يه ثالة ٌشد٘ذ. ٞش وذاْ اص ايٗ خٛؿٝ ثٙذي ٔي خٛؿٝ

، اثشذا آٖ سا ٘بحيٝ ٖٛثشاي ؿشح ٌزاسي سلٛيش آصٔ ،ؿٛد. ثٙبثشايٗ ب ٔحبػجٝ ٔيٞ ثالة ٔيوّٕبر وّيذي ثٝ اصاي سٕب

ٞبي  ٔؼٕٛٓٝ ثالة ،سّٔك داس٘ذ. ثٝ ايٗ سشسيتٞب ٞب ثٝ وذأيٗ ثالة وٝ ٘بحيٝ ؿٛد ٔيٚ ػذغ ٔٔيٗ  وشدٜثٙذي 

ِٚي ثب ػبيٍضيٙي ثالة ثٝ ػبي ثالن، ؿشح ٌزاسي وُ سلٛيش ، 1-9  ؿىُٕٞب٘ٙذ ٚ  ٌشد٘ذ سلٛيش ٔـخق ٔي

 دزيشد. ا٘ؼبْ ٔي

                                                      
1 blob 

ثش1-3ؿکل هجتٌي آهبسي سٍؿي دس آصهبيـي تصَيش ثشاي ؿشح آٍسدى دػت ثِ

 .]49[ّبيتصَيشثالک
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. دس ٔشحّٝ آصٖٔٛ، ]31[ؿٛد  ، ًجمٝ ثٙذي ايؼبد ٔئٔب٘ي ٔيدس سٚؽ ٞبي ٔجشٙي ثش ًجمٝ ثٙذ، ثٝ اصاي سٕب

وٙذ وٝ سلٛيش ٔٛسد آصٖٔٛ  ثٙذ ٔـخق ٔي ؿٛد ٚ ٞش ًجمٝ ًجمٝ ثٙذٞب دادٜ ٔي ٔيسلٛيش ثٝ كٛسر ٔٛاصي ثٝ سٕب

وٝ ٔؼئَٛ سـخيق آٖ اػز ؿجبٞز داسد. ثٙبثشايٗ ؿشح ٌزاسي ٟ٘بيي سلٛيش، ٔؼٕٛٓٝ  ٔٔٙبييسب چٝ حذي ثٝ 

دٞٙذ.  ٔشسجي ثٝ ًجمٝ ثٙذٞبيي اػز وٝ ٔيضاٖ ؿجبٞز ثباليي سا ثشاي سلٛيش سـخيق ٔي ٘ئٔبوّٕبر وّيذي يب 

ثٙذي وٝ  ثبؿذ ثّىٝ سٟٙب ًجمٝ ػذيذ ٘يبص ثٝ اص ػشٌيشي ٔحبػجبر لجّي ٕ٘ي ٔٔٙبييدس ايٗ سٚؽ ثب اهبفٝ ؿذٖ 

 ثيٙذ. آٔٛصؽ ٔي ،ثبؿذ ػذيذ ٔي ٔٔٙبئؼئَٛ ؿٙبػبيي 

 ،. ثب اػشفبدٜ اص سجذيُ ٔٛػهؿٛد اػشفبدٜ ٔيٕ٘ٛدٖ سلبٚيش ٞش والع  دس ٔذَ، اص ٔذَ ٔبسوف ]39[دس 

ثب اػشفبدٜ اص سلبٚيش آٔٛصؿي ٞش والع، . ؿٛد ٔيٚيظٌي ٞبي ٔشثٛى ثٝ سً٘ ٚ ثبفز ٞش سلٛيش اػشخشاع 

ٞبي ٔبسوف ثٝ  سلٛيش آصٖٔٛ ثٝ ٕٞٝ ٔذَ ،ؿٛد. دس ٔشحّٝ آصٖٔٛ ٔيثشاي ٞش والع سخٕيٗ صدٜ ٔذَ دبسأششٞبي 

ؿٛد. ػٟز ؿشح ٘ٛيؼي  ٔيؿٛد ٚ ؿجبٞز ٔحبػجٝ ؿذٜ ثٝ ٚاػٌٝ ٞش والع اػشخشاع  ٔيسر ٔٛاصي دادٜ كٛ

 ٔمذاس ؿجبٞز سا ثشٌشدا٘ذٜ اػز. يٗثيـشش ،ٔبسوف آٟ٘بٔذَ ؿٛ٘ذ وٝ  ٔيسلٛيش، والع ٞبيي ا٘شخبة 

ؿٛد وٝ  ٔي، ًجمٝ ثٙذ دٚدٚيي يبدٌشفشٝ ٔٔب٘يثب سٛػٝ ثٝ سٔذاد ٚ ثب ثٟشٜ ٌيشي اص سلبٚيش ؿشح داس   ]39[دس 

وٙذ وٝ آيب سلٛيش ثٝ ايٗ ًجمٝ لشاس داسد ٚ يب خيش. ٕٞچٙيٗ ٓالٜٚ ثش ٓوٛ ثٛدٖ ٚ يب ٘جٛدٖ ٔمذاس  ٔئـخق 

ؿٛد سب ٔـخق  ٔي، ثٝ ٞش وذاْ اص ًجمٝ ثٙذٞب دادٜ ٙبثشايٗ سلٛيش ػذيذؿٛد . ث ٔيدسػٝ ٓوٛيز ٘يض ثشٌشدا٘ذٜ 

دس ايٗ سٚؽ  SVM  ٚBayesثب چٝ دسػبسي اص ٓوٛيز سّٔك داسد. دٚ ّ٘ٛ ٔبؿيٗ  ٘ئٔبسلٛيش ثٝ چٝ ٌشدد 

 داسد. SVMاػشفبدٜ ؿذٜ اػز وٝ ٘شبيغ حىبيز اص ثٟشش ثٛدٖ ٘شبيغ ثشاي ًجمٝ ثٙذ 

 ،ٔيب٘يػٌح  ثبؿذ، ٔمبديش سٛكيفيِ ٔيثشاي دبػخ دٞي ثٝ دشع ٚ ػٛ وٝ ثٝ كٛسر وّٕٝ وّيذي  ،]89[دس 

 ثب سٛكيفبر ػٌح ٔيب٘ي ،ؿٛد. سٛكيف ثذػز آٔذٜ اص دبيٍبٜ ٔيثش ٚاسد ؿذٜ اػز اص دبيٍبٜ اػشخشاع سوٝ سٛػي وب

ؿٛ٘ذ. چٙب٘چٝ چٙذ وّٕٝ وّيذي ثٝ ٓٙٛاٖ دشع ٚ ػٛ  ٞبي وب٘ذيذ ٔـخق ٔي ؿٛد ٚ ٘بحيٝ ٔئمبيؼٝ ٞب ٘بحيٝ
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ؿشٝ ثبؿٙذ ا٘شخبة ن دادس آٖ كٛسر ٘بحيٝ ٞبيي وٝ سٛكيفبر ػٌح ٔيب٘ي سا ثٝ كٛسر ٔـشش ،داؿشٝ ثبؿيٓ

ٞبيي وٝ وبسثش ثشاي وّٕٝ وّيذي خبكي ثٝ ٓٙٛاٖ ٔشسجي ؿٙبػبيي  ٞبي ػٌح دبييٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ؿٛ٘ذ. ٚيظٌي ٔي

سشي ا٘ؼبْ دزيشد. ثٙبثشايٗ  ثٝ كٛسر دليك ٔٔٙبؿٛد سب يبدٌيشي ثشاي آٖ  ٔيدادٜ  SVMوٙذ ثٝ ًجمٝ ثٙذ  ٔي

سب ثبصيبثي ٟ٘بيي ا٘ؼبْ  ؿٛد ٔيا٘ذ، ثٝ ًجمٝ ثٙذ دادٜ  ٔذٜز آٔيب٘ي ثٝ دػ  ٞبي ػٌح ِيؼز وب٘ذيذ وٝ اص ٚيظٌي

 دزيشد.
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ثٙذي دس  ثٝ ثيبٖ اٍِٛسيشٓ سسجٌٝزاسي سلٛيش، اثشذا  ٞبي ٔجشٙي ثش ٌشاف دس ؿشح لجُ اص ٔٔشفي اٍِٛسيشٓ

. ايٗ اٍِٛسيشٓ، دشوبسثشدسشيٗ ]11ٚ  11[دشداصيٓ  اسائٝ ٌشديذ ٔي ،9ٛائسٛػي ط 9118وٝ دس ػبَ  ،1ٞب دادٜ  ٔب٘يفّذ

ٌزاسي سلٛيش ٘يض اص آٖ اػشفبدٜ  ٞبي ؿشح ثؼيبسي اص اٍِٛسيشٓ وٝثبؿذ  ِ٘بسسي دس ٌشاف ٔي اٍِٛسيشٓ يبدٌيشي ٘يٕٝ

ٞبي  وبي ٚيظٌيؿٛد وٝ ف ، سبويذ ٔيٞب ثٙذي ٔب٘يفّذ دادٜ سسجٝدس ٔمبالر .]11ٚ  13، 18، 19، 33، 19[ ا٘ذ وشدٜ

 . ]19[خٌي دس فوبي ٔـبٞذٜ ٍ٘بؿز ؿذٜ اػز  ثبؿذ وٝ ثٝ كٛسر غيش راسي سلٛيش، ٔب٘يفّذي ثب اثٔبد وٕشش ٔي

   ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝٔؼٕٛٓٝ  دس ،     ٓذْ ؿجبٞزاثشذا ٔبسشيغ  ٞب، دادٜ  ثٙذي دس ٔب٘يفّذ سسجٝ دس اٍِٛسيشٓ

 وٙذ. سا ثيبٖ ٔيشيغ سؿٛد. ساثٌٝ صيش ٘حٜٛ ػبخز ايٗ ٔب ٔيسٔشيف 

(9-9)        (
 ‖     ‖

 

   )                                

 𝜎 ٔمذاس ثبؿذ. ٕٞچٙيٗ ٔي  ٞبي  ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٔؼٕٛٓٝ ٕ٘ٛ٘ٝٚيظٌي ٔشثٛى ثٝ دٚ  ثشداس    ٚ    دس ايٗ ساثٌٝ 

 آيذ. ٞب دس ٞش ٔؼئّٝ ثٝ دػز ٔي ب سٛػٝ ٔمبديش ٚيظٌيث

                                                      
1 Ranking on data manifolds 
9 Zhou 
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ثب ٔبسشيغ  ،ثبؿٙذ ٚ يبِٟب ٔي  ٞبي ٔؼٕٛٓٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ، ٞب ؿٛد وٝ ٌشٜ ٔيسٔشيف اي  ثٝ ٌٛ٘ٝ        ٌشاف 

ٔبسشيغ لٌشي   وٝ دس آٖ ؿٛد  ٘شٔبَ ٔي               ثب ساثٌٝ    ػذغ . ؿٛ٘ذ ٔيٚصٖ دٞي     

  ثبؿٙذ. ٔي   أيٗ ػٌش دس   ثشاثش ثب ٔؼّٕٛ     إِبٟ٘بي  وٝاػز 

لشاس       دس   ؿٛد. ٔمذاس  سب ٍٕٞشا ؿذٖ سىشاس ٔي                     ػذغ د٘جبِٝ 

 {    }، حذ د٘جبِٝ   چٙب٘چٝ فشم وٙيٓ وٝ  ثبؿذ. ٞب ٔي ثشچؼت اِٚيٝ ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ،     داسد ٚ

               ثٝ كٛسر    ثبؿذ، دس ايٗ كٛسر ثشچؼت ٞش 
، سٔذاد    دس ايٗ ساثٌٝ، آيذ. ثٝ دػز ٔي  

 ثبؿذ.  ٞب ٔي والع

ٞبي  ٘حٜٛ ػبخز ٌشاف اسسجبى ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘ٛآٚسي خٛد سا دس ،ٌزاسي سلٛيش ٞبي ٔجشٙي ثش ٌشاف دس ؿشح سٚؽ

  .وٙٙذ ثيبٖ ٔيسلٛيشي 

سا ؿبُٔ صيبدي  ٞبي ٌشٌٜزاسي سلٛيش،  ٞب دس ؿشح ٌشاف اسسجبى ٕ٘ٛ٘ٝؿٛد وٝ  ، سبويذ ٔي]19ٚ  33[دس 

. ثٝ ٕٞيٗ دِيُ، ػبخز ٌشاف ٕٞؼبيٍي ثب سٚيىشدي وٝ دس سٚؽ ايضٚٔخ آٔذٜ اػز، ثٟشش اص ٌشافي اػز ؿٛد ٔي

  ٚ   ٞبي  ػبخز ٌشاف ٕٞؼبيٍي ثب سٚؽ ايضٚٔخ، ثٝ دبسأششثبؿٙذ.  ٞبي آٖ ثٝ ٞٓ ٔشلُ ٔي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔيوٝ سٕب

، سٚؽ ؿٛد. ثشاي ايٗ ِٔٙٛس ي سٚؽ ٔيٞب ػجت افز وبسايثبؿذ وٝ ا٘شخبة ٘بدسػز ايٗ دبسأشش ٚاثؼشٝ ٔي

وٙذ وٝ ٞش ٌشٜ، ثٝ  ٞب ايؼبد ٔي اي خٌي اص ٌشٜ ايٗ سٚؽ، ص٘ؼيشٜ اسائٝ ؿذٜ اػز. 1٘ضديىششيٗ ص٘ؼيشٜ دٛؿب

ٌشٜ، ص٘ؼيشٜ ؿبُٔ   ؿٛد. ثٙبثشايٗ، ثب فشم  اي وٝ ٞٙٛص دس ص٘ؼيشٜ لشاس ٍ٘شفشٝ اػز، ٔشلُ ٔي ٘ضديىششيٗ ٌشٜ

 يبَ خٛاٞذ ثٛد.     

ٌشدد. ػذغ ٕٞب٘ٙذ سٚؽ ايضٚٔخ، ٌشاف  ٞب ايؼبد ٔي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ (  ) اثشذا ٌشاف ؿجبٞز  ،]19[دس 

دس    ٞب دس ايٗ ٌشاف ٕٞؼبيٍي، ػٟز داس ٞؼشٙذ. ثٙبثشايٗ چٙب٘چٝ  ؿٛد. ِٚي يبَ ٕٞؼبيٍي آٖ ػبخشٝ ٔي

  ؿٛد وٝ دٚ ٌٛ٘ٝ يبَ ايؼبد ٔي (  ) ػذغ ٌشافي ديٍشٛد. ٘خٛاٞذ ث   ٘يض ٕٞؼبيٝ    ثبؿذ، ِضٚٔب    ٕٞؼبيٍي 

                                                      
1 Nearest Spanning Chain 
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داس  ٞبيي ػٟز ، ثب يبَٚ ثشٓىغ ٞبيي وٝ ٔٔشف سلبٚيش ٞؼشٙذ ٞؼشٙذ ثٝ ٌشٜ  ٔٔٙب٘يٞبيي وٝ ٔٔشف  داسد. ٌشٜ

ؿٛ٘ذ وٝ ٔمذاس يبَ خبسع ؿذٜ اص ٌشٜ سلٛيشي، ٔٔشف سٔذاد  اي ٘شٔبَ ٔي ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔمبديش يبَؿٛ٘ذ.  ٚكُ ٔي

، ٔٔشف سٔذاد ٔٔٙبيياػز وٝ ثٝ آٖ ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ اػز. ثٝ كٛسر ٔـبثٝ، ٔمذاس يبَ خبسع ؿذٜ اص ٌشٜ  ٘ئٔب

داس  ؿٛ٘ذ سب ٌشاف ػٟز ثب ٞٓ سّفيك ٔي   ٚ    ٞبي  ا٘ذ. ٌشاف ، ؿشح ٌزاسي ؿذٜٔٔٙبسلبٚيشي اػز وٝ ثب آٖ 

 سشويجي ثٝ دػز آيذ. 

گزاسيتصَيشدسؿشحٍةخؼتدَيِهجتٌيثشّبيسٍؽ -3-2-4

ثبؿذ، ثٝ  ٌيشي اص دبيٍبٜ دادٜ ثضسٌي وٝ داساي سلبٚيش ؿشح داس ٔي ٞب ايٗ اػز سب ثب ثٟشٜ ٞذف ايٗ سٚؽ

سٛاٖ اػشفبدٜ ٕ٘ٛد، سلبٚيش ٚة  سشيٗ دبيٍبٞي وٝ ثشاي ايٗ ِٔٙٛس ٔي ٌزاسي سلٛيش ػذيذ ثذشداص٘ذ. ػبْٔ ؿشح

ثشاي يبفشٗ  ثبصيبثي سلٛيش ٔجشٙي ثش ٔحشٛيٞب اص  . ايٗ سٚؽذثبؿ يثبؿذ وٝ داساي ؿشح دس ٔشٗ اًشاف سلٛيش ٔ ٔي

 وٙٙذ.  سلبٚيش ٔـبثٝ اػشفبدٜ ٔي

ثٝ ثشسػي ٔـىالر ؿشح ٞبي سلٛيشي وٝ ثشاي سلبٚيش ٔٛػٛد دس ٚة ثٝ دػز  ،]81[سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس 

يذ غيش آ ٔيكفحٝ آٖ ثذػز  ش ايٗ اػز وٝ ؿشح سلبٚيش ٚة وٝ اص ٔشٗ ٔٛػٛد دسثدشداصد. سبويذ ِٔٛف  آيذ ٔي ٔي

 ، سلبٚيشثبصيبثي سلٛيش ٔجشٙي ثش ٔحشٛيثٙبثشايٗ ثشاي حُ ٔـىُ ثب ثٟشٜ ٌيشي اص . دليك ٚ ٘بوبُٔ ٞؼشٙذ

ؿٛد  ٔي. ٌشافي دٚػٌحي ايؼبد ٌشد٘ذ ٔيثبصيبثي  ،شح ٌزاسي وٙيٓخٛاٞيٓ آٖ سا ؿ ٔيؿجيٝ سلٛيشي وٝ  داسِ ؿشح

 بر ٔشثٛى ثٝ ؿشح ٞبي سلبٚيش ؿجيٝٛيش ٚ دس ػٌح دْٚ آٖ وّٕوّٕبر ؿشح اِٚيٝ سل ،وٝ دس يه ػٌح آٖ

ؿٛ٘ذ ٚ  ٔيثٙذي  ٔؼذدا وّٕبر سسجٝ ،ا٘ذ. ثش اػبع ؿجبٞز وّٕبر دس ايٗ دٚ ػٌح ثبؿذ وٝ اص ٚة ثبصيبثي ؿذٜ ٔي

 ؿٛ٘ذ. ٔيوّٕبسي وٝ ٔٔشف ؿشح ٟ٘بيي ٞؼشٙذ ا٘شخبة 

سلبٚيش  ثبصيبثي سلٛيش ٔجشٙي ثش ٔحشٛي،اثشذا ثب  ، ؿشح ٘ٛيؼي سلٛيش ثشاي، ]38[سٚؽ ٔٔشفي ؿذٜ دس 

ؿٛد وٝ ثب سّفيك  ٔي. ثشاي ٞش سلٛيش ِيؼشي اص وّٕبر وّيذي حبكُ وٙذ ثبصيبثي ٔيٚة  سا اصٔـبثٝ آٖ سلٛيش 

 آيذ. ٔيدس ٟ٘بيز ؿشح سلٛيش ثٝ دػز  ،وّٕبر وّيذي
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٘مٌٝ ؿشّٚ اص سلٛيش سا ثٝ ٓٙٛاٖ داؿشٗ يه وّٕٝ وّيذي  ،ثبصيبثي ٌٕٔئٗ ثشاي ،]33[سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس 

ذ ٚة وٝ داساي سلبٚيش ؿشح داس ٔب٘ٙاي  ٌيشي اص دبيٍبٜ دادٜ ٚ ثب ثٟشٜ. ثب داؿشٗ وّٕٝ وّيذي ٌيشد دسِ٘ش ٔي

ثبصيبثي سلٛيش ٔجشٙي ثب ثٟشٜ ٌيشي اص  ،. ثشاي ٞش سلٛيش ثبصيبثي ؿذٜؿٛد ٔيسٔذادي سلٛيش ٔشسجي ديذا  ،ذثبؿ ٔي

ثبؿٙذ وٝ اص ٔٙبثٔي ٔب٘ٙذ ٓٙٛاٖ  ٔيؿٛد. سلبٚيش ديذا ؿذٜ داساي ؿشحي  ديذا ٔي آٖٝ ، سلبٚيش ؿجيثش ٔحشٛي

آيذ.  ٔيٞبي ثذػز آٔذٜ ؿشح سلٛيش اِٚيٝ ثذػز  آيذ. اص وبٚؽ دس ٔشٗ ٔيٛيش ثذػز كفحٝ ٚ ٔشٗ اًشاف سل

 ثبؿذ. ٔياي ثب ًَٛ ٘بٔحذٚد  ٘بٔٝ زٚيظٌي ايٗ سٚؽ دس ثٟشٜ ٌيشي اص ِغ

 ثبصيبثيتصَيشفضبيٍيظگيدسغيشخغياػتخشاج -3-3

دس ػبَ ٞبي اخيش اػشفبدٜ اص سٚيىشد يبدٌيشي ٔب٘يفّذ دس وبسثشدٞبي ٔخشّف ٔٛسد سٛػٝ لشاس ٌشفشٝ اػز. 

ٍ٘بس٘ذٜ  ]13[. دس ا٘ذ چٟشٜ اص ايٗ سٚيىشد اػشفبدٜ وشدٜػٟز ؿٙبػبيي  ]191[ٚ  ]13[اسائٝ ؿذٜ دس  ٞبي سٚؽ

، اػشفبدٜ اص ٍ٘بؿز غيشخٌي اسائٝ ؿذٜ دس PCA  ٚLDAٞبي خٌي  اص سٚؽسلشيح وشدٜ اػز وٝ ثٝ ػبي اػشفبدٜ 

ديذا   ػذيذي اص چٟشٜؿٛد سب فوبي  ٔب٘يفّذ ثٝ اٖ اؿبسٜ وشديٓ، ػجت ٔي ِ٘بسر ثذٖٚوٝ دس ثخؾ يبدٌيشي  ]98[

 ٞبي ٔخشّف دس ايٗ فوب حزف ٌشدد. ؿٛد وٝ سغييشار ٘ٛس، حبِز چٟشٜ ٚ طػز

ايٙذ( اص  شافيىي )اؿيبئي وٝ سٛػي اثضاسٞبي ػبخز اؿيبء ػٝ ثٔذي ثٝ دػز ٔي، ثشاي ثيبٖ اؿيبء ٌ]91[دس 

 1وٙذ. دس ايٗ وبسثشد ثٝ د٘جبَ سِٛيذ اؿيبء ػذيذ ثب اػشفبدٜ اص فشايٙذ دسٖٚ يبثي ثشداسٞبيي ثب اثٔبد ثبال اػشفبدٜ ٔي

إٓبَ سغييش دس دبسأششٞبي اؿيبء  ػذيذ ثب ءثبؿٙذ. سِٛيذ اؿيب اص يىؼشي اص اؿيبء ٔي 9ثيٗ دٚ ؿيء ٚ يب ثشٖٚ يبثي

وٝ وبٞؾ اثٔبد ثٝ كٛسر غيشخٌي ا٘ؼبْ دزيشفشٝ ثبؿذ، سغييش دس دبسأششٞب ػجت  ٌيشد. ٍٞٙبٔي لجّي كٛسر ٔي

ثبؿٙذ. ايٗ سٚؽ اص  ِٚي ثبٔٔٙب ٔي ثٛدٜثب اؿيبء لجّي ٔشفبٚر  ثٌٛسيىٝؿٛ٘ذ  ؿٛد سب اؿيبء ػذيذي حبكُ  ٔي

                                                      
1 interpolate 
9 extrapolate 
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 وبساييثشاي وبٞؾ اثٔبد ٚيظٌي اػشفبدٜ وشدٜ اػز ٚ دِيُ اػشفبدٜ اص ايٗ اٍِٛسيشٓ سا  ]13[اٍِٛسيشٓ اسائٝ ؿذٜ دس 

 ٓٙٛاٖ وشدٜ اػز. ٘ٛيضٞبي وٓ ٚ ٔمبْٚ ثٛدٖ دس ثشاثش  ٔٙبػت آٖ ثشاي سٔذاد ٕ٘ٛ٘ٝ

دشداخشٝ  1ٌزاسي ٔؼشٙذار ٞبي اػشخشاع ٚيظٌي ثٝ كٛسر غيشخٌي دس ؿبخق ثٝ اػشفبدٜ اص سٚؽ ]91[دس 

 ]98[ثشداسٞبيي ثب اثٔبد وٓ، اص ٍ٘بؿز غيشخٌي اسائٝ ؿذٜ دس  ثبثشاي ٕ٘بيؾ ٔؼشٙذار  ،دس ايٗ سٚؽاػز. ؿذٜ 

سلشيح ؿذٜ اػز وٝ  ،اػز. دس ايٗ سٚؽ ؿذٜوٝ دس ثخؾ ٍ٘بؿز ٚيظٜ الدالػي ثٝ آٖ اؿبسٜ وشديٓ، اػشفبدٜ 

 ٔٔب٘ي، ٔؼشٙذاسي وٝ ؿٛ٘ذ ٔيثشاي ٕ٘بيؾ ٔؼشٙذ وبٞؾ ثٔذ دادٜ  غيشخٌيثشداسٞبي ٚيظٌي وٝ ثٝ كٛسر 

 وٙذ.  ٞبي ديٍش ثيبٖ ٔي ٌٛ٘بٌٖٛ داس٘ذ سا ثٟشش اص سٚؽ

 ]98[ٚ  ]99[، ]99[دس  غيشخٌي، وبٞؾ اثٔبد ثشداس ٚيظٌي ثٝ كٛسر  دس ثبصيبثي سلٛيش ٔجشٙي ثش ٔحشٛي

ٚ ٞب وُ سلٛيش ٞؼشٙذ  دادٜ، سحميكئٝ ٌشديذ. دس ايٗ اسا ]99[اسائٝ ؿذٜ اػز. اػشفبدٜ اص ايٗ سٚيىشد اِٚيٗ ثبس دس 

دٞي  . ثشاي ٚصٖؿذٜ اػزوبٞؾ دادٜ ثٔذ  11 ثٝسً٘ ٚ ثبفز سلٛيش ثٝ دػز آٔذٜ اص ثشداس ٚيظٌي  893اثٔبد 

ي ظٌي سلبٚيش ٚ ٞٓ اص ثبصخٛسد سثٌوٙذ ٞٓ اص فبكّٝ الّيذػي ثشداس ٚي ٞب سا ثيبٖ ٔي ٞبي ٌشافي وٝ اسسجبى دادٜ يبَ

وٕشش  εچٖٛ  ؿٛد. چٙب٘چٝ فبكّٝ الّيذػي دٚ سلٛيش اص ٔمذاس وٛچىي ػشفبدٜ ٔيؿٛد، ا وٝ سٛػي وبسثش دادٜ ٔي

ؿٛ٘ذ.  دس ايٗ كٛسر دٚ سلٛيش ثب يبِي وٝ ٚصٖ آٖ ثشاثش ثب فبكّٝ الّيذػي دٚ سلٛيش اػز ٔشسجي ٔي ،ثبؿذ

ٗ دٚ ؿٛد، ٚصٖ يبِي وٝ اي وٝ دٚ سلٛيش دس ثبصخٛسد وبسثش سٛػي ػيؼشٓ ٔشسجي ؿٙبخشٝ ٔي ٕٞچٙيٗ ٍٞٙبٔي

 ؿٛد.  دس ِ٘ش ٌشفشٝ ٔي εوٙذ،  سلٛيش سا ثٝ ٞٓ ٚكُ ٔي

وٙذ وٝ ايٗ دٚ سٚيىشد  ٌيشي ٔي ٚ دس ا٘شٟب ٘شيؼٝ وشدٜ اػز، ثب دٚ سٚيىشد ثب ٔؼئّٝ ثبصيبثي ثشخٛسد ]99[دس 

 ،وٙذ ٚ ٘شيؼٝ ثبصيبثي ٞبي ٌشاف سا ديذا ٔي ثيٗ ٌشٜ ٔؼيشسشيٗ  ثبؿٙذ. دس سٚيىشد اَٚ، وٛسبٜ ٔٔبدَ ٞٓ ٔي

سا ثب سلٛيش دشع ٚ ػٛ داس٘ذ. دس سٚيىشد دْٚ ثب سٚؽ ٍ٘بؿز ٚيظٜ  ٔؼيشسشيٗ  سلبٚيشي ٞؼشٙذ وٝ وٕششيٗ وٛسبٜ

ؿٛ٘ذ وٝ وٕششيٗ فبكّٝ  وٙذ ٚ ثشاي يبفشٗ ٘شيؼٝ ثبصيبثي، سلبٚيشي ا٘شخبة ٔي اثٔبد دادٜ سا وٓ ٔي  ]19[الدالػي 

                                                      
1 Document indexing 
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وٝ دس ايٗ سٚؽ ؿذٜ اػز،   داس٘ذ. ٘شيؼٝ ٌيشيؿذٜ الّيذػي سا ثب سلٛيش دشع ٚ ػٛ دس فوبي وبٞؾ ثٔذ دادٜ 

 ثبؿذ.  ٔٔبدَ ثٛدٖ ٘شيؼٝ ثبصيبثي دس ٞش دٚ سٚيىشد ٔي

ؿٛد. ثشاي ثيبٖ  ؿٛد، اػشفبدٜ ٔي ثي وٝ سٛػي وبسثش دادٜ ٔيس ٓالٜٚ ثش ثبصخٛسد سثي، اص ثبصخٛسد ثي ، ]99[دس 

ؿبٖ ثٝ ٞٓ  ٞب ثب سٛػٝ ثٝ فبكّٝ الّيذػي دادٜ ،ٌشافؿٛد. دس اِٚيٗ  ٞب اص ػٝ ٌشاف اػشفبدٜ ٔي اسسجبى ثيٗ دادٜ

چٙب٘چٝ دٚ  ،ثبؿذ. دس ٌشاف دْٚ ٌيشد ثيبٖ وٙٙذٜ ايٗ فبكّٝ ٔي ٞب لشاس ٔي ٚص٘ي وٝ سٚي يبَ . ؿٛ٘ذ ٔشلُ ٔي

سٚي يبِي وٝ آٟ٘ب سا ثٝ ٞٓ  1سلٛيش دس ثبصخٛسدٞب ثٝ كٛسر ٔشسجي ؿٙبخشٝ ؿذٜ ثبؿٙذ دس ايٗ كٛسر ٓذد 

سٚي يبِي وٝ آٟ٘ب سا ثٝ  -1ثبؿذ، ٓذد  دس ٌشاف ػْٛ وٝ ثشاي سلبٚيش غيش ٔشسجي ٔي. ٌيشد شاس ٔيوٙذ ل ٔشلُ ٔي

ؿٛد ِٚي ٔبسشيغ الدالػي ثٝ  ٌيشد. وبٞؾ ٚيظٌي ثب ٍ٘بؿز ٚيظٜ الدالػي ا٘ؼبْ ٔي وٙذ لشاس ٔي ٞٓ ٚكُ ٔي

ؿٛد. ػبي ايٙىٝ سٟٙب اص يه ٌشاف ثذػز آيذ اص سشويت ٞش ػٝ ٌشاف حبكُ ٔي

ٞبيي وٝ ثب دادٜ داساي ثشچؼت  . ٕٞؼبيٍيؿذٜ اػزثشاي ٞش دادٜ، دٚ ّ٘ٛ ٕٞؼبيٍي سٔشيف  ]98[دس 

ٞبيي وٝ ؿشى لجّي سا ٘ذاؿشٝ  ٚ ٕٞؼبيٍي (      )يىؼب٘ي ٞؼشٙذ )لجال ثٝ كٛسر ٔشسجي ٔـخق ؿذٜ ا٘ذ( 

ٞبيي ثٝ ٞٓ  دادٜ   دس ٌشاف  ؿٛد وٝ . ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ دٚ ّ٘ٛ ٕٞؼبيٍي، دٚ ٌشاف ايؼبد ٔي(      )ثبؿٙذ 

ؿٛ٘ذ وٝ دس  دادٜ ٞبيي ثٝ ٞٓ ٚكُ ٔي   ٞٓ لشاس داس٘ذ ٚ دس ٌشاف    ؿٛ٘ذ وٝ دس ٕٞؼبيٍي  ٚكُ ٔي

ثٝ    ٚ    ثبيؼز حُ ؿٛد ٍ٘بؿز دٚ ٌشاف  ٔئؼئّٝ اي وٝ  ،ٞٓ لشاس داس٘ذ. دس ادأٝ وبس   ٕٞؼبيٍي 

وٝ ثٝ ٞٓ ٔشلُ    وٝ ٘مبًي اص  يؼز ثٝ ٌٛ٘ٝ اي حبكُ ؿٛدثب ٔيثبؿذ ٚ ايٗ خي  ٔيكٛسر يه خي 

سب حذ ٕٔىٗ اص ٞٓ دٚس ثبؿٙذ. ثٙبثشايٗ سبثْ ٞذفي سٔشيف    ثبؿٙذ، سب حذ ٕٔىٗ ثٝ ٞٓ ٘ضديه ثبؿٙذ ٚ ٘مبى  ٔي

ٚيظٌي ٞبي فشايٙذ وبٞؾ  وٙٙذ، ػٛاة وٝ ايٗ سبثْ ٞذف سا ثٟيٙٝ ٔي  ؿٛد ٚ ثشداسٞبيي ثب اثٔبد وبٞؾ يبفشٝ  ٔي

 ثبؿٙذ. ٔي
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ٞب  ا٘ذ. ِٚي ٕٞٝ ايٗ سٚؽ  ٞبي ٔشٔذدي ثب سٚيىشد يبدٌيشي ٔب٘يفّذ اسائٝ ؿذٜ ٌزاسي سلٛيش، سٚؽ دس ؿشح 

ٌزاسي  ٞبي ؿشح ثبؿٙذ وٝ دس ثخؾ سٚؽ ٔي 1ثٙذي دس ٔب٘يفّذ ، ٔجشٙي ثش سسجٝ]31[غيش اص سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس 

 ٔجشٙي ثش ٌشاف ثٝ آٟ٘ب اؿبسٜ ٌشديذ. 

-TFٔب٘ٙذ   ٕيٌيشي اص اٍِٛسيش سٛاٖ ثب ثٟشٜ ثٝ سلبٚيش دس ٔحيٌي ٔب٘ٙذ ٚة، ٔيفشم ثش آٖ اػز وٝ  ]31[دس 

IDF ]39[  ٔمبديش ايٗ ثشداس، آذاد حميمي ٞؼشٙذ وٝ  ٘ؼجز داد.                   ثشداسي اص وّٕبر وّيذي

، وبٞؾ ٘ٛيض دس وّٕبر ايٗ سٚؽ ٞذف ثبؿذ.  اْ ٔي ثيبٖ وٙٙذٜ احشٕبَ سخليق وّٕٝ وّيذي ٔشسجي ثٝ سلٛيش 

 .]31ٚ  31[ ثبؿذ ٔي وّيذي ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ ثٝ ٞش سلٛيش ثب اػشفبدٜ اص اًالٓبر ديذاسي )ٔب٘ٙذ ثبفز ٚ سً٘(

ثبؿذ. ٔمبديش يبَ ايٗ ٌشاف،  وٙٙذٜ سلبٚيش ٔي ٞبي آٖ ثيبٖ ؿٛد وٝ ٌشٜ ٌشافي ػبخشٝ ٔياثشذا  ،دس ايٗ سٚؽ

اٍِٛسيشٓ ػذغ آيذ.  ثٝ دػز ٔي وٛػيٙٛػيثبؿذ وٝ ثب فبكّٝ  وّٕبر وّيذي سلبٚيش ٔي ٓذْ ؿجبٞز ثيٗ ثشداس

، ايؼبد  ٞب دس فوبي ػذيذ ٍ٘بؿز ؿٛ٘ذ. دس فوبي ػذيذ، ٌشاف  ؿٛد سب ٕ٘ٛ٘ٝ ، ثش ٌشاف إٓبَ ٔي]1[ايضٚٔخ 

ٚصٖ ػذغ،  .آيذ ثٝ دػز ٔيوٛػيٙٛػي ٞبي آٖ، ٔؼذدا ثب فبكّٝ  ؿٛد وٝ ٚصٖ ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ ثٝ يبَ ٔي

فشايٙذ ٓىغ  ؿٛد. اكالح ٔيٓذْ ؿجبٞز ثيٗ ثشداسٞبي ٚيظٌي ديذاسي سلبٚيش، ثب اػشفبدٜ اص ،   ٞبي ٌشاف يبَ

ٞب دس فوبي وّٕبر وّيذي ٍ٘بؿز ؿٛ٘ذ. ثب ايٗ سٚيىشد،  ؿٛد سب ٔؼذدا ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘ؼبْ ٔي (9)ا٘مجبم ٔب٘يفّذايضٚٔخ، 

ؿٛد. چٙب٘چٝ ٚصٖ وّٕٝ وّيذي ٔشسجي ثب  ٞش سلٛيش  سلٛيش، اكالح ٔيٚصٖ ٞش وّٕٝ وّيذي، دس ثشداس وّٕبر ٞش 

دس  ٞب ٚصٖسب ٍٕٞشا ؿذٖ  ؿٛد. وٕشش ؿٛد، دس ايٗ كٛسر، احشٕبَ ٘ؼجز دادٜ ؿذٖ آٖ ثٝ سلٛيش ٔشسجي وٕشش ٔي

 ؿٛد.  ٍِٛسيشٓ سىشاس ٔياثشداس وّٕبر وّيذي، ايٗ 
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9 Manifold Shrinkage 
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ثٌذيخوغ -3-4

فبكّٝ ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش، ػٟز وبٞؾ  ؿشحٞبي  ٜ ؿذ، سٚؽٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس اثشذاي ايٗ فلُ ٘يض اؿبس

ٞبي آٔبسي،  ٞب دس چٟبس ٌشٜٚ سٚؽ ا٘ذ. دس ايٗ حٛصٜ، اٍِٛسيشٓ  اسائٝ ؿذٜ س ثبصيبثي سلٛيش ٔجشٙي ثش ٔحشٛيد ٔٔٙبيي

ز ٞبي آٔبسي، ػٟ . دس سٚؽٌشديذ٘ذثٙذي  ٚة  ًجمٝ  ثٙذ، ٔجشي ثش ٌشاف ٚ ٔجشٙي ثش ػؼشؼٛيِ ٔجشٙي ثش ًجمٝ

ثبؿٙذ، احشٕبَ ٘ؼجز دادٜ  ثب سٛػٝ ثٝ سلبٚيش آٔٛصؿي وٝ داساي ؿشح ٔي ،ٞبي آٖ ؿشح ٌزاسي سلٛيش ٚ يب ٘بحيٝ

وٝ داساي  ٔٔب٘يٞب،  وٙٙذ. دس ايٗ سٚؽ اي اص سلٛيش ثذٖٚ ؿشح سا ٔحبػجٝ ٔي سا ثٝ سلٛيش ٚ يب ٘بحيٝ ٔٔٙبييؿذٖ 

ٞبي ٔجشٙي ثش ًجمٝ  . دس سٚؽؿٛ٘ذ ٔياي خبف اص آٖ اهبفٝ  ثبؿٙذ سا ثٝ ؿشح سلٛيش ٚ يب ٘بحيٝ احشٕبَ ثباليي ٔي

ٞبي  ثشداس ٚيظٌي ،ؿٛد ٚ دس فبص آصٖٔٛ ٞبي آٔٛصؿي، ًجمٝ ثٙذي ايؼبد ٔي ثب سٛػٝ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٔٙبثٙذ، ثشاي ٞش 

ؿشح ٌزاسي ا٘ؼبْ  ،ثٙذٞب ؿٛد. ثٙبثشايٗ، ثب سٛػٝ ثٝ خشٚػي ًجمٝ ثٙذٞب دادٜ ٔي سلٛيش ٚ يب ٘بحيٝ ٞبي آٖ ثٝ ًجمٝ

ٞب  ثٙذي دس ٔب٘يفّذ ٘يض دس خب٘ٛادٜ ايٗ سٚؽ ٞبي ٔجشٙي ثش سسجٝ ف وٝ سٚؽٞبي ٔجشٙي ثش ٌشا ؿٛد. دس سٚؽ ٔي

وٙٙذٜ ٔيضاٖ ؿجبٞز  ٞبي ٌشاف، ثيبٖ ؿٛ٘ذ. يبَ اف ٕ٘بيؾ دادٜ ٔيٞبيي اص ٌش ٌيش٘ذ، سلبٚيش ثٝ كٛسر ٌشٜ لشاس ٔي

ثب  ٔٔٙبوٙٙذ، ثشاي ٞش  ؼشؼٛيِ دس ٚة ثشاي ؿشح ٌزاسي اػشفبدٜ ٔيٞبيي وٝ اص ػ ثبؿذ. دس سٚؽ سلبٚيش ٔي

آٟ٘ب ثب   وٙٙذ ٚ ثشاي سلبٚيش ػذيذ ثب سٛػٝ ثٝ ؿجبٞز ُبٞشي اػشفبدٜ اص ػؼشؼٌٛشٞبي ٚة، سلبٚيشي سا ديذا ٔي

  دٞٙذ. سا ٘ؼجز ٔي ٔٔب٘يسلبٚيش ثبصيبثي ؿذٜ، 

 غيشخٌيسٛهيح دادٜ ؿذ، سٔذادي سٚؽ ثشاي اػشخشاع فوبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر  9-9ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ثخؾ 

ٞبي صيبدي دس ايٗ  ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش، سٚؽ دس ثبصيبثي سلٛيش ٔجشٙي ثش ٔحشٛي اسائٝ ؿذٜ اػز. ِٚي دس ؿشح

ٌزاسي سلٛيش ٌشدد.  ٞبي ؿشح سٛا٘ذ ػجت ثٟجٛد دس سٚؽ حٛصٜ اسائٝ ٘ـذٜ اػز. ثٙبثشايٗ، دظٚٞؾ دس ايٗ حٛصٜ ٔي
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غيشخغيثشاياػتخشاجفضبيٍيظگيثِصَستدٍهذل پيـٌْبد -4فصل

پيـگفتبس -4-1

ٞبي ػٌح دبييٗ ثٝ ٔٔب٘ي ػٌح ثبال،  شبي حُ ٔؼئّٝ ٍ٘بؿز غيش كحيح ٚيظٌيسٚيىشد ايٗ سػبِٝ دس ساػ

ػبصي فوبي  ثبؿذ. دس ايٗ دظٚٞؾ ػٟز ٕٞؼٛ ٔي ثبصيبثي سلٛيشإٞيز دادٖ ثٝ فوبي ٚيظٌي دس ثٟجٛد دلز 

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ  ؿٛد. ٚيظٌي ثب فوبي ٔٔٙب، اص سٚيىشد وبٞؾ اثٔبد ثشداسٞبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر غيش خٌي اػشفبدٜ ٔي

ٌزاسي سلٛيش  ٞبي دبيٝ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ دس وبسثشد ؿشح دس ديجبچٝ آٚسدٜ ؿذ، ػٝ ٔؼئّٝ دس اػشفبدٜ اص سٚؽ

ثبؿذ. دس ادأٝ  ٞب ٔشسجي ٔي دٚي ٕ٘ٛ٘ٝ آٟ٘ب ثٝ ٘ٛيض دس فبكّٝ ثيٗ دٚثٝ  اِٚيٗ ٔؼئّٝ ٚ ٟٕٔششيٗٚػٛد داسد. 

سٚيىشد داس يب  ٞبي ثشچؼت ٓذْ اػشفبدٜ اص ٕ٘ٛ٘ٝثٝ ٔؼئّٝ دْٚ ؿٛد.  ديـٍفشبس ثيـشش ثٝ ايٗ ٔؼئّٝ دشداخشٝ ٔي

ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش  ؿشحدس . اص آ٘ؼبيي وٝ ثبؿذ ٞبي دبيٝ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ٔشسجي ٔي ثذٖٚ ِ٘بسسي سٚؽ

ٞبي  )اص ثشچؼت ٕ٘ٛ٘ٝ ثبؿٙذ ِ٘بسر ٔي ٞبي دبيٝ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ثذٖٚ ٚ سٚؽ داس ٚػٛد داس٘ذ ٞبي ثشچؼت ٕ٘ٛ٘ٝ

داس،  ٌيشي اص اًالٓبر ٔشثٛى ثٝ سلبٚيش ثشچؼت ، ثٙبثشايٗ الصْ اػز سب ثب ثٟشٜوٙٙذ( داس اػشفبدٜ ٕ٘ي شچؼتث

ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش  وبسثشد ؿشح ّ٘ٛ ٔشثٛى ثٝدزيشد. ٔؼئّٝ ػْٛ وبٞؾ ٘ٛيض دس يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ا٘ؼبْ 

ا٘ذ. ِٚي دس  كي ٚ ثب ٔٔب٘ي دِخٛاٞي ا٘شخبة ؿذٜٞب اص فوبي خب ٞبي دبيٝ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ، ٕ٘ٛ٘ٝ ثبؿذ. دس سٚؽ ٔي

ؿٛ٘ذ. ٕٞچٙيٗ سٔذاد  ٌزاسي، سلبٚيش ٔشثٛى ثٝ حٛصٜ خبكي ٘يؼشٙذ ٚ ٔٛهٛٓبر ٔخشّفي سا ؿبُٔ ٔي ؿشح

 ثبؿذ. ٞبيي وٝ ثٝ ٞش سلٛيش ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ اػز اص سلٛيشي ثٝ سلٛيش ديٍش ٔشفبٚر ٔي ثشچؼت

ٔؼئّٝ اَٚ ٔشثٛى ثٝ ٔبٞيز ثشداس ٚيظٌي ثذػز آٔذٜ ثشاي ذ، ٌشدياؿبسٜ  دس ديجبچٝ ٘يض ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ

ٞبي دبيٝ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ  ٞبي آصٔبيـٍبٞي اػز وٝ سٚؽ ٞبيي ٔب٘ٙذ سلٛيش ٘ؼجز ثٝ ثشداسٞبي ٚيظٌي دادٜ دادٜ

 ]8[ ٞبي دبيٝ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ وٝ ثب دٚ سٚيىشد حفَ فبكّٝ ٚ حفَ سٛدِٛٛطي  ا٘ذ. سٚؽ اص آٟ٘ب اػشفبدٜ وشدٜ

ثبؿٙذ. ايٗ ثذاٖ ٔٔٙب  ٞب حؼبع ٔي دٞٙذ، ثٝ فبكّٝ ٚ ٘يض سٛدِٛٛطي اِٚيٝ ثيٗ دادٜ اػشخشاع ٚيظٌي سا ا٘ؼبْ ٔي
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ثبيؼز داساي ٕٞؼبيٍي ثبؿذ وٝ  اػز وٝ ٞش دادٜ، وٝ دس فوبي ٔـبٞذٜ ثب سٔذاد اثٔبد ثبال ٍ٘بؿز ؿذٜ اػز، ٔي

ٔٙي دس آٖ ٕٞؼبيٍي فبكّٝ الّيذػي دس اثٔبد ثبال ثب . ي]8[ثبؿذ   1ثب فوبي الّيذػي ثٝ اثٔبد وٓ ٞٛٔٛٔٛسفيه

ٞبيي ايٗ ؿشى حفَ ٘ـٛد،  فبكّٝ الّيذػي دس اثٔبد وٓ ثش ٞٓ ٌٔٙجك ثبؿٙذ. ثب ايٗ سٔشيف، چٙبچٝ دس دادٜ

 .ؿٛد ٘ٛيضي ٌفشٝ ٔي يٞب دادٜ ٟبآ٘ثٝ اكٌالحب 

ؿٛ٘ذ ٔجشٙي ثش  ٔي ديـٟٙبدثشاي اػشخشاع فوبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر غيش خٌي ٞبيي وٝ دس ايٗ فلُ  سٚؽ

ٞبي ٘ٛيضي ثب سٚيىشد  ثٙبثشايٗ دس ادأٝ ثٝ سٔشيف دادٜ. ]1[ثبؿٙذ  سٚيىشد اػشفبدٜ ؿذٜ دس اٍِٛسيشٓ ايضٚٔخ ٔي

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس سٛهيح ايٗ اٍِٛسيشٓ دس فلُ دْٚ آٔذٜ اػز، ايٗ دشداصيٓ.  سٚؽ ايضٚٔخ دس يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ٔي

 ٞب دس ٌشاف ي ثش فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝثبؿذ وٝ سٚيىشد آٖ ٔجشٙ س يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ٔيِ٘بسر د اٍِٛسيشٓ سٚؿي ثذٖٚ

ؿٛ٘ذ،  ٌزاسي اػشفبدٜ ٔي ٞبي ٚالٔي ٕٞب٘ٙذ سلبٚيشي وٝ دس ؿشح ثبؿذ. اػشفبدٜ اص ايٗ اٍِٛسيشٓ دس دادٜ ٔي

ٛسداس اػز. ػبخز ٌشاف ٕٞؼبيٍي اص إٞيز ثباليي ثشخ ايضٚٔخ  وٙذ. دس سٚؽ ٞبيي سا ايؼبد ٔي ٔحذٚديز

، وٝ دس ايضٚٔخ ٞب ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ سشيٗ ٔؼيش وٛسبٜ آٔذٜ اػز، ايٗ ٌشاف دبيٝ ٔحبػجٝ فبكّٝ 1-8  ؿىُٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس 

چٙب٘چٝ ٌشاف ٕٞؼبيٍي ثٝ دسػشي ايؼبد ٍ٘شدد،  ،1-8  ؿىُثبسٛػٝ ثٝ  .ؿذثب ٔي ؿٛد، فبكّٝ راسي ثٝ آٖ ٌفشٝ ٔي

 . ثبؿذثيبٖ وٙٙذ فبكّٝ راسي ثيٗ آٟ٘ب  سٛا٘ذ ثٝ خٛثي ٕ٘ي ٞب سشيٗ ٔؼيش ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ وٛسبٜ

ٞب داسد، ٞش چٝ فبكّٝ  ي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝوٝ إٞيز ثباليي دس ٔحبػجٝ فبكّٝ راس  ٓالٜٚ ثش ػبخز ٌشاف ٕٞؼبيٍي،

ٞب وٝ ثشآيٙذ ػْٕ فبكّٝ ثيٗ  سشيٗ ٔؼيش ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٔٙبيي آٟ٘ب ٘ضديىشش ثبؿذ، وٛسبٜ ٝٞب ثٝ فبكّ دٚثٝ دٚي ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞبي  دادٜ"اي سحز ٓٙٛاٖ  ؿٛد. ثٙبثشايٗ ٚاطٜ ٞب ٘ضديىشش ٔي ٞب اػز، ثٝ فبكّٝ راسي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ دٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ دٚ

 وٙيٓ: ثٝ كٛسر صيش سٔشيف ٔي ٔجشٙي ثش فبكّٝ سا دس ايٗ سػبِٝ يبدٌيشي ٔب٘يفّذسا دس  "٘ٛيضي

                                                      
1 homeomorphic 

http://en.wikipedia.org/wiki/Homeomorphic
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)ج()ة()الف(

دس)الف(ٍ)ة(گشافّوؼبيگيثِاّويتػبختگشافّوؼبيگيدسهحبػجِفبصلِراتيثييًو1ًَِ-4ؿکل ّب.

تشييهؼيشّبثبهحبػجِکَتبُدسػتيػبختًِـذُاػتثٌبثشاييدساييدٍگشافهـبثِ)ج(فبصلِراتيثييًوًَِ

 آيذّبثِدػتًويثييًوًَِ

اي ٘جبؿٙذ وٝ دغ اص  ٞب( دس فوبي ٚيظٌي ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞب )دادٜ چٙب٘چٝ ثشداسٞبي ٚيظٌي سٛكيف وٙٙذٜ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞب ثبؿذ، ٌفشٝ  وٙٙذٜ فبكّٝ راسي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثيبٖ سشيٗ ٔؼيش ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ وٛسبٜػبخز ٌشاف ٕٞؼبيٍي، ٔحبػجٝ 

 ثبؿٙذ. ٞب ٘ٛيضي ٔي ؿٛد وٝ دادٜ ٔي

ٍ٘بؿشي اػز وٝ ثب إٓبَ آٖ ثش ثشداس ٚيظٌي سلبٚيش، فبكّٝ ثيٗ  يبفشٗٞذف اكّي ٔب دس ايٗ سػبِٝ 

سٛا٘يٓ اسسجبى  سش ٌشدد. ثب ايٗ سٚيىشد ٔي هثيٗ آٟ٘ب ٘ضدي ٔٔٙبييثشداسٞبي ٚيظٌي دس فوبي ػذيذ ثٝ فبكّٝ 

ٚ   FoDثشاي ايٗ ِٔٙٛس اثشذا دٚ سٚؽ   ػٌح ثبال ثشلشاس ػبصيٓ. ٔٔب٘يٞبي ػٌح دبييٗ ٚ  ثيـششي ثيٗ ٚيظٌي

FoGD  ِٖٚ٘بسر سٚؽ  ؿٛد ٚ ثش اػبع ٘شبيغ ثذػز آٔذٜ اص ٔذَ ثذٖٚ ِ٘بسر اسائٝ ٔي دس ٔذَ ثذFSML  َدس ٔذ

وٝ دس ٔذَ ثبِ٘بسر اسائٝ ٌشديذٜ اػز دس ساػشبي حُ ٔـىُ ديچيذٌي  LSMLٌشدد. سٚؽ  ثذٖٚ ِ٘بسر اسائٝ ٔي

 ثبؿذ. ٔي  FSMLٔحبػجبر دس سٚؽ 

ٞبي دبيٝ وبٞؾ  ٌشد٘ذ دس ساػشبي حُ ػٝ ٔؼئّٝ دس اػشفبدٜ اص سٚؽ ٔذِي وٝ دس ايٗ فلُ اسائٝ ٔيدٚ 

 داس( )ثشچؼت 1ٞب ثٝ دٚ ٔؼٕٛٓٝ آٔٛصؿي ٛ٘ٝٞبي ثبِ٘بسر اػشخشاع ٚيظٌي، ٕ٘ دس سٚؽثبؿذ.  غيشخٌي ٚيظٌي ٔي

ثبؿٙذ. اص  ؿٛ٘ذ. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔؼٕٛٓٝ آٔٛصؽ داساي ثشچؼت ٔـخلي ٔي سمؼيٓ ٔي ثشچؼت( )ثذٖٚ 9ٚ آصٖٔٛ

                                                      
1 Train Set 
9 Test Set 
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ٞبي  ؿٛد. دس سٚؽ ٞبي آصٖٔٛ اػشفبدٜ ٔي ٞبي آٔٛصؽ، ػٟز يبدٌيشي اػشخشاع ٚيظٌي ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ ثشچؼت ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞب دس لبِت يه ٔؼٕٛٓٝ ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس  ٕ٘ٛ٘ٝ ٚػٛد ٘ذاس٘ذ. ثٙبثشايٗ سٕبٔي ٞبي آٔٛصؿي ِ٘بسر، ٕ٘ٛ٘ٝ ثذٖٚ

 ٌيش٘ذ.  ٔي

ِ٘بسر اسائٝ  ٝ ٘ٛيض )ٔؼئّٝ اَٚ( دٚ سٚؽ دس ٔذَ ثذّٖٚدس ساػشبي حُ ٔؼئ 9-8دس ايٗ فلُ دس ثخؾ 

 اػز.   ثٝ چبح سػيذٜ ]1[ٚ  ]9[ِ٘بسر، دٚ ٔمبِٝ  ثٛاػٌٝ دظٚٞؾ ا٘ؼبْ ؿذٜ دس ايٗ سػبِٝ دس ٔذَ ثذٌٖٚشدد.  ٔي

ٚ  )ٔؼئّٝ دْٚ( ٞبي دبيٝ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ِ٘بسسي ثٛدٖ سٚؽ ٝ ثذٖٚػٟز حُ ٔؼئّ 9-8ػذغ دس ثخؾ 

 ٘شيؼٝ دظٚٞؾثب اػشفبدٜ اص ٔشغيش ثٝ ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ )ٔؼئّٝ ػْٛ( ٚ ٘يض  ٔٔب٘يدس ساػشبي حُ ٔؼئّٝ ا٘شؼبة ٕٞچٙيٗ 

ثٛاػٌٝ دظٚٞؾ  ٌشدد. ٔذَ ثبِ٘بسر اسائٝ ٔيٚ سٚؽ دس د، )ٔؼئّٝ اَٚ( ثخؾ لجُ آٖ دس ػٟز حُ ٔؼئّٝ ٘ٛيض

 .اػزثٝ چبح سػيذٜ  ]11[ٔمبِٝ  ا٘ؼبْ ؿذٜ دس ايٗ سػبِٝ دس ٔذَ ثبِ٘بسر،

 دٞذ. ِ٘بسر ٚ ثبِ٘بسر سا ٘ـبٖ ٔي ٞب دس دٚ ٔذَ ثذٖٚ سٚ٘ذ سٛػٔٝ سٚؽ ،9-8  ؿىُ

 

 

 

  

 وٙذ اص  اػشفبدٜ ٔي

ثبًظبستهذل ًظبستهذلثذٍى 

 FSMLسٚؽ  LSMLسٚؽ  FoDسٚؽ  FoGDسٚؽ 

 سّفيك دس فشآيٙذ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ

 )ٍ٘بؿز چٙذٌب٘ٝ(

 ػبخز ٔبسشيغ 

 ٓذْ ؿجبٞز سّفيمي

ٞبي  اكالح ٔمبديش يبَ 

 ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز

1 

9 

9 
Isomap 

سٍؽ2-4ؿکل تَػؼِ ثذٍىسًٍذ هذل دٍ ثبّبيپيـٌْبديدس اعالػبتًظبست.ًظبستٍ ثبًظبستاص هذل دس

 ؿَد.ّبيهبتشيغػذمؿجبّتاػتفبدُهيّبيآهَصؿيدسساػتبياصالحهقبديشيبلثشچؼتًوًَِ
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دساػتخشاجٍيظگيًظبستثذٍىهذل -4-2

ٞبيي وٝ دس فشآيٙذ اػشخشاع  ئٙي ٕ٘ٛ٘ٝ ثبؿٙذ ٔي ِ٘بسر ثذٖٚٞبي دبيٝ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ثٝ كٛسر  سٚؽ

ذٖٚ ٘ٛيض ٞبي ث ٞب ثش سٚي دادٜ . ٘شبيغ اسائٝ ؿذٜ سٛػي ايٗ سٚؽثبؿٙذ ٚيظٌي ٔـبسوز داس٘ذ داساي ثشچؼت ٕ٘ي

ٞبي ٔخشّف ثٝ  سلٛيش ثب سٚؽٞبيي ٔب٘ٙذ  دادٜوٝ اص  يثشداسٞبي ٚيظٌ)ٔب٘ٙذ سَٚ ػٛئيؼي( اسائٝ ٌشديذٜ اػز. 

 غيشخٌيٞبي دبيٝ اػشخشاع ٚيظٌي ثٝ كٛسر  ثبؿٙذ. ثٙبثشايٗ اػشفبدٜ اص سٚؽ ٞبي ٘ٛيضي ٔي آيٙذ، دادٜ دػز ٔي

 ثبؿذ.   ٞب ٔٙبػت ٕ٘ي ثشاي ايٗ دادٜ

 

 

 

دٞذ. رٞٗ ا٘ؼبٖ ٘يض ثٝ كٛسر  ٞبي يبدٌيشي ٔب٘يفّذ سا دس ثبصيبثي سلٛيش ٘ـبٖ ٔي ، ٞذف اص سٚؽ9-8  ؿىُ

ٞضاس ٓلت دسيبفز  ثبؿذ. دس ٞش ِحِٝ ثيؾ اص ػي اي ٔي دس حبَ حُ چٙيٗ ٔؼئّٝ ٔـبثٝ ٚ ثٝ كٛسر دائٕي

وٙٙذ ٚ آٟ٘ب سا ثٝ  سيبفز ٔيوٙٙذٜ ؿٙٛايي ٚ ثيؾ اص دٜ ٔيّيٖٛ ٓلت دسيبفز وٙٙذٜ ثيٙبيي اًالٓبر سا اص ٔحيي د

               

               

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   
      

   

   

   

   

   
   

      

اػشخشاع اثٔبد راسي 

 ثشداسٞبي ٚيظٌي

 ٛس٘ٞبي  ٞبي دسيبفز وٙٙذٜ ػَّٛ

   

   

   

   

   

   

   

   

ثشداسٞبي 

 ٚيظٌي

ّبدسفضبيخذيذثِفبصلِايکِفبصلِاقليذػيثييًوًَِاػتخشاجٍيظگيثِگًَِهثبلياص3-4ؿکل

 .ثبؿذآًْبًضديکتشهيهؼٌبيي
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ٞب ؿبُٔ دٙغ  دس ايٗ ؿىُ، ٔؼٕٛٓٝ ٕ٘ٛ٘ٝ  .]1[ثبؿٙذ  وٙٙذ وٝ دس فوبي ٔٔٙب لبثُ دسن ٔي ٞبيي سجذيُ ٔي ٚيظٌي

ؿٛد ِٚي  ثبؿذ. ٞش چٙذ رٞٗ ا٘ؼبٖ دس فوبي ٔٔٙب ثيٗ سلبٚيش سٕبيض لبئُ ٔي سلٛيش ػً ٚ دٙغ سلٛيش اػت ٔي

ثبؿذ. ثٝ  فوبي ٚيظٌي اِٚيٝ ثٝ ًٛس وبُٔ ثيبٍ٘ش اسسجبى ٔٔٙبيي سلبٚيش ٕ٘يٞب دس  فبكّٝ الّيذػي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٌيش٘ذ. دس فوبي ٚيظٌي  ٞبي ٔشثٛى ثٝ ٞشوذاْ اص دٚ ّ٘ٛ حيٛاٖ دس يه خٛؿٝ لشاس ٕ٘ي ٕ٘ٛ٘ٝ ٓجبسسي ديٍش سٕبٔي

ٔٙبيي ٘ضديىشش ؿذٜ ػذيذ وٝ ثب اثٔبدي وٕشش اص اثٔبد فوبي اِٚيٝ سشػيٓ ٌشديذٜ اػز، فبكّٝ الّيذػي ثٝ فبكّٝ ٔ

 اػز. 

ٞب ثب  سٛا٘ذ سٛكيف ؿٛد. سٛكيف ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔخشّفي ٔي دس وبسثشدٞبيي ٔب٘ٙذ ثبصيبثي سلٛيش، ٞش سلٛيش ثب سٚؽ

ٞبيي وٝ  دٞذ. دس سٚؽ ٞبي ٔخشّف، ثشداسٞبي ٚيظٌي سا دس فوبٞبي ٔشفبٚر ٚيظٌي دس اخشيبس لشاس ٔي سٚؽ

ٞب دس فوبٞبي ٔخشّف ٚيظٌي ٘ـذٜ  ذٜ اػز، سٛػٟي ثٝ سٛكيف ٕ٘ٛ٘ٝسبوٖٙٛ ثشاي يبدٌيشي ٔب٘يفّذ اسائٝ ٌشدي

ٌيشي اص فوبٞبي ٚيظٌي، اطش ٘ٛيض سا دس دلز  ٌشدد ثب ثٟشٜ اػز. ثب ايٗ سٛهيح، ٔذِي وٝ دس ايٗ ثخؾ اسائٝ ٔي

ٞبي لجُ ٘يض  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس فلُ ،دٞذ. ٞذف اص اسائٝ ايٗ ٔذَ وبٞؾ ٔي غيشخٌياػشخشاع ٚيظٌي ثٝ كٛسر 

٘ضديه ػبصيٓ. سٚيىشد ايٗ ٔذَ ٚ  ٔٔٙبيئذٜ اػز آٖ اػز سب فبكّٝ الّيذػي سا دس فوبي ٔب٘يفّذ ثٝ فبكّٝ آ

 ثبؿذ.  ٞب ٔي ثب سغييش فوبي ٚيظٌي ٕ٘ٛ٘ٝ فبكّٝ ٔٔٙبييٌشد٘ذ، وبٞؾ  ديٍش ٔذِي وٝ دس ايٗ فلُ اسائٝ ٔي

اػز سا ثٝ يه فوب، ٍ٘بؿز ٞبيي وٝ سٛكيف آٟ٘ب دس چٙذ فوبي ٚيظٌي كٛسر دزيشفشٝ  ٍ٘بؿز ٕ٘ٛ٘ٝ

 ؿٛد. وٙيٓ وٝ ثٝ كٛسر صيش ثيبٖ ٔي ف ٔيٌب٘ٝ سٔشي چٙذ

اي اص فوبٞبي ٚيظٌي، ٍ٘بؿشي اػز وٝ يه فوبي ٚيظٌي سا اص چٙذ فوبي  ثش ٔؼٕٛٓٝ ًگبؿتچٌذگبًِ

 ثبؿذ:  يش ثيبٖ وٙٙذٜ ايٗ ٍ٘بؿز ٔيوٙذ. ساثٌٝ ص ٔيٚيظٌي ثب اثٔبد ٔخشّف اػشخشاع 

(8-1)                       
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دس   ٞبي ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ( ثيبٍ٘ش اثٔبد ثشداس ٚيظٌي )سٔذاد ٚيظٌي   ثيبٍ٘ش سٔذاد فوبٞبي ٚيظٌي،    ،دس ايٗ ساثٌٝ

 ثبؿذ.  ثيبٍ٘ش اثٔبد ثشداس ٚيظٌي دس فوبي ػذيذ ٔي  اْ ٚ  فوبي 

ثبؿذ.  ٞب ٔي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٔٙبييفبكّٝ ٞب سب حذي ثيبٖ وٙٙذٜ  دس ٞش وذاْ اص فوبٞب، فبكّٝ الّيذػي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

ثبؿذ. ٘ٛآٚسي اكّي  ٞب ٕ٘ي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٔٙبييثيبٖ وٙٙذٜ فبكّٝ  ،ٞش چٙذ فبكّٝ الّيذػي دس ٞيچىذاْ اص فوبٞب

وٝ دس  سٚؿيثبؿذ. ثب دٚ  ٞب دس فوبٞبي ٔخشّف ٚيظٌي ٔي اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ ٔذَ، اػشفبدٜ ٔٛطش اص سٛكيف ٕ٘ٛ٘ٝ

ؿٛد وٝ ايٗ فوب سا فوبي ٔب٘يفّذ  ِ٘بسر دس يه فوب سٛكيف ٔي د ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ثب سٚؿي ثذٖٚؿٛ ايٗ ٔذَ اسائٝ ٔي

ػبصي ٚ اسصيبثي ايٗ ٔذَ دس فلُ ثٔذ ثيبٍ٘ش افضايؾ دلز دس ثبصيبثي سلٛيش ٚ  ٘شبيغ ثذػز آٔذٜ اص ديبدٜ٘بٔيٓ.  ٔي

 ثبؿذ.  ثيٗ ٘شبيغ ثبصيبثي ٚ ِ٘ش ا٘ؼبٖ ٔي فبكّٝ ٔٔٙبييدس ٘شيؼٝ وبٞؾ 

ؿٛد. سٚؽ اَٚ سٟٙب ثش ٔجٙبي  آٚسدٜ ٔي ِ٘بسر ثذٖٚايٗ ثخؾ دٚ سٚؽ ثشاي يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ثٝ كٛسر دس 

1سّفيك
ثبؿذ دسحبِيىٝ سٚؽ دْٚ ٓالٜٚ ثش ايٗ ّ٘ٛ سّفيك اص سّفيك  ٔي  ٞب دس فوبٞبي ٔخشّف ٚيظٌي9ٓذْ ؿجبٞز  

وٙذ. ثشاي ػبدٌي ثيبٖ، سٚؽ اَٚ سا يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ٔجشٙي ثش سّفيك  ٞب ٘يض اػشفبدٜ ٔي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ 9فبكّٝ راسي

 ٘بٔيٓ.  ( ٔيFoGD) 3ْ سا يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ٔجشٙي ثش سّفيك فبكّٝ راسيٚ( ٚ سٚؽ دFoD) 8ٓذْ ؿجبٞز

وٝ دس سا  1سّفيميجبٞز ٚ ػبخز ٔبسشيغ ٓذْ ؿ٘حٜٛ سّفيك ثشداسٞبي ٚيظٌي اثشذا  دس ،دس ادأٝ ايٗ ثخؾ

سا ثٝ سشسيت دس دٚ  FoD  ٚFoGDػذغ دٚ سٚؽ وٙيٓ.  ٔي ثيبٖ 1-9-8دس ثخؾ  ؿٛد سا ٞش دٚ سٚؽ اػشفبدٜ ٔي

دس يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ثب ٔذَ ديـٟٙبدي  ثٙذي ػْٕثٝ  8-9-8. دس ثخؾ ؿٛ٘ذ آٚسدٜ ٔي 9-9-8ٚ  9-9-8ثخؾ 

 دشداصيٓ. ٔيٌزاسي سلٛيش  ٚ سبطيش آٖ دس ؿشح ِ٘بسر ثذٖٚسٚيىشد 

                                                      
1 Fusion 
9 Dissimilarity 
9 Geodesic Distance 
8 manifold learning based on Fusion of Dissimilarities (FoD) 
3 manifold learning based on Fusion of Geodesic Distances (FoGD) 
1 Fused Dissimilarity Matrix 
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ّبتلفيقػذمؿجبّت -4-2-1

ٞبي  دس سٚؽ ،دشداصيٓ. ايٗ ٔبسشيغ ٔي سّفيمي دس ايٗ ثخؾ ثٝ ثيبٖ چٍٍٛ٘ي ػبخز ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز

FoD  ٚFoGD ثٝ ٔٔٙبي  1ؿٛد. سّفيك اًالٓبر دشداصيٓ اػشفبدٜ ٔي وٝ دس دٚثخؾ ثٔذي ثٝ سٛكيف آٟ٘ب ٔي

سي اػز وٝ اص ٔٙبثْ ٔخشّف ثٝ دػز آٔذٜ اػز سب ثشٛا٘يٓ ثش اػبع آٟ٘ب سلٕيٓ ٌيشي سا ثٟجٛد سشويت اًالٓب

ا٘ؼبْ دزيشفشٝ اػز ٔشثٛى ثٝ وبسثشدٞبي دس حٛصٜ دشداصؽ سلٛيش  . وبسٞبي اِٚيٝ وٝ دس ايٗ صٔيٙٝ]9[ثخـيٓ 

 3ٔيذاٖ ٘جشدثب٘ي اص  ديذٜ ٚ ٕٞچٙيٗاٞذاف  8ٚ ؿٙبػبيي 9، ثبصؿٙبػي9ثبؿذ وٝ ثشاي سديبثي خٛدوبس ٔي ٔيِ٘ب

 . ]9[  اػشفبدٜ ٌشديذٜ اػز

دس فوبي ٔـبٞذٜ ثب    ثبؿذ. ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي  اي اص  ٔؼٕٛٓٝ  {          }  وٙيٓ  فشم ٔي

 ⃗ }ثشداس ٚيظٌي ثٝ كٛسر    
      ⃗ 

        ⃗ 
 فشم ٔب ثشايٗ اػز وٝ ،ؿٛد. ثٙبثشايٗ سٔشيف ٔي {    

ٞب سا دس فوبي  ٕ٘ٛ٘ٝ ٔيوٝ ٞش سٚؽ سٛكيف، ثشداسٞبي ٚيظٌي سٕبسٚؽ ٔخشّف سٛكيف ؿذٜ اػز   ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ثب 

 ⃗    ،   دس ٞش فوبي وٙذ.  ٔئشٙبُش خٛد سِٛيذ 
   ⃗ 

 . وٙيٓ سٔشيف ٔي   ٚ    فبكّٝ ثيٗ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ سا    

ٞبي اسصيبثي ؿذٜ  ػٟز دسن ثٟشش دبسأششٞبي ايٗ ٔذَ ٚ ديٍش ٔذَ اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ فلُ، اص ثيٗ دادٌبٖ

 ؿٛد.  ٞب آٚسدٜ ٔي دس فلُ ثٔذ، ٔمبديش دبسأششٞب ثشاي يىي اص دادٌبٖ

آٚسدٜ  MPEG-7اص  Bدس دٚ سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس ٔذَ ثذٖٚ ِ٘بسر، ٔمبديش دبسأششٞب ثشاي دادٌبٖ ثخؾ 

يىي اص سلبٚيش ايٗ    . ثٙبثشايٗ ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ (9-3  ؿىُسلٛيش دٚدٚيي ٚػٛد داسد ) 1811دس ايٗ دادٌبٖ، د. ؿٛ ٔي

ديـٟٙبدي(   دٚ ٔذَاسصيبثي  ػبصي ٚ )ديبدٜ 3ثبؿذ. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس فلُ  ٔي       ثبؿذ ٚ  دادٌبٖ ٔي

ؿٛد. ثٙبثشايٗ دس ٔذَ ثذٖٚ ِ٘بسر، ٞش  ثب چٟبس سٚؽ سٛكيف ٔي   ٞب آٔذٜ اػز، ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ  ثخؾ سٛكيف ٕ٘ٛ٘ٝ

                                                      
1 Information Fusion 
9 automatically tracking 
9 recognizing 
8 identifying 
3 battlefield surveillance 
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ؿٛد. فوبي ثشداسٞبي ٚيظٌي ثذػز آٔذٜ ثب  ثشداس ٚيظٌي سٛكيف ٔي     دس فوبي ٔـبٞذٜ ثب    ٕ٘ٛ٘ٝ 

   ،   ،    سا ثٝ سشسيت "لٌش اكّي"ٚ  "ٞبي صس٘يه ٕٔبٖ"، "اي ٘مبى ٌٛؿٝفبكّٝ "، "فبكّٝ اص ٔشوض"ٞبي  سٚؽ

      ،      ،      داساي اثٔبد ثٝ سشسيت    ٚ    ،   ،   ثشداسٞبي ٚيظٌي فوبٞبي . ٘بٔيٓ ٔي   ٚ 

 ⃗    )    دس فوبي    ٚ    فبكّٝ ثيٗ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ،    ثبؿٙذ. ثٝ ػض فوبي  ٔي        ٚ 
   ⃗ 

( ثب فبكّٝ    

آيذ. ػٟز ٔحبػجٝ فبكّٝ  ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ چٟبس ثشداس ٚيظٌي ثٝ دػز ٔيثشاي ،   دس فوبي ؿٛد.  الّيذػي ٔحبػجٝ ٔي

ٚ چٟبس ثشداس     ثيٗ يىي اص ثشداسٞبي ٚيظٌي  1ثالن دس ايٗ فوب، وٛچىشش فبكّٝ ػيشي   ٚ    ثيٗ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ 

 ⃗    ) اٖ فبكّٝ ثيٗ ايٗ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ايٗ فوب ثٝ ٓٙٛ   ٚيظٌي 
   ⃗ 

 ؿٛد.  دس ِ٘ش ٌشفشٝ ٔي (   

ثبؿٙذ.  اص ٞٓ ٔؼشمُ ٔيٞب    ثبؿٙذ ثٙبثشايٗ  ٔشٕبيض اص ٞٓ ٔيٞبي اػشخشاع ثشداس ٚيظٌي  ثٝ دِيُ ايٙىٝ سٚؽ

اي ا٘ؼبْ  ٘شٔبَ ػبصي دس ٞش فوب ثٝ ٌٛ٘ٝٞب دس ٞش فوب ٘شٔبَ ٌشدد.  ثبيؼز فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ديؾ اص سّفيك ٔي

 ⃗   ̂ ٞب ثشاثش يه ؿٛد.  ٞبي ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ثب ثميٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ؿٛد وٝ ٔؼّٕٛ فبكّٝ ٔي
   ⃗ 

سا فبكّٝ ٘شٔبَ ثيٗ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ    

 آيذ. ٙيٓ وٝ ثب ساثٌٝ صيش ثذػز ٔيو سٔشيف ٔي   ٚ    

(8-9)  ̂ ( ⃗ 
   ⃗ 

 )   ̂ ( ⃗ 
   ⃗ 

 )  
    ⃗ 

   ⃗ 
  

∑     ⃗ 
   ⃗ 

   
   

  

 وٙيٓ. ساثٌٝ صيش سٔشيف ٔي بسا ث   ٚ    سبثْ سّفيك ٓذْ ؿجبٞز ثيٗ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ 

(8-9)       (     )  
 

 
∑    ̂   ⃗ 

   ⃗ 
   

     

ثبؿذ. ثٝ كٛسر  ٔي اْ سٛكيف ٚيظٌي( )سٚؽ    ثيبٍ٘ش ٔيضاٖ إٞيز فوبي ٚيظٌي     ،دس ايٗ ساثٌٝ

 ،٘شبيغ سؼشثي چٙب٘چٝ ٔمذاسي ديٍش دسِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد دس ثبؿذ ٚ فوبٞب يه ٔي ٔيفشم ايٗ ٔمذاس ثشاي سٕب ديؾ

 دٞذ. ؿجبٞز سّفيمي سا ٘ـبٖ ٔي ٓذْ ػبخز ٔبسشيغ 8-8  ؿىٌُشدد.  ٘حٜٛ ٔحبػجٝ آٖ ثيبٖ ٔي

                                                      
1 City Block 
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(FoD)يبدگيشيهبًيفلذهجتٌيثشتلفيقػذمؿجبّت -4-2-2

 ؿٛد. ٙغ ٌبْ ثٝ كٛسر صيش ا٘ؼبْ ٔيايٗ سٚؽ دس د

ٕ٘ٛ٘ٝ   اي اص  ٔؼٕٛٓٝ  ؿٛ٘ذ. دس ايٗ ٌشاف،  ٔذَ ٔي       ٞب دس ٌشاف  ٕ٘ٛ٘ٝ ٔيدس ايٗ سٚؽ سٕب -1گبم

ٔمذاس ٘ؼجز دادٜ  ،دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبؿٙذ   ٚ    ثبؿذ. چٙب٘چٝ  ٞبي ايٗ ٌشاف ٔي ٔؼٕٛٓٝ يبَ      ثبؿذ ٚ  ٔي

ٞب ثب ٔمذاس ٔشٙبُش دس ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز  وٙيٓ. ٔمبديش يبَ ثيبٖ ٔي       سا ثب           يبَ ؿذٜ ثٝ 

 ؿٛ٘ذ.  ٔياِٚيٝ ذاس دٞي ٔم           ثٝ كٛسر  سّفيمي

 ٞب  ٞب ثٝ ِٔٙٛس وبٞؾ اطش ٘ٛيض دس ٔحبػجٝ فبكّٝ راسي دادٜ ٞذف اص ايٗ ٔشحّٝ، اكالح ٔمبديش يبَ -2گبم

ٞبي ٔشلُ ثٝ ٞش ٌشٜ ٌشاف سا ثش اػبع ٔمبديشؿبٖ ثٝ كٛسر كٔٛدي ٔشست  ثبؿذ. ثشاي ايٗ ِٔٙٛس يبَ ٔي

وٙيٓ.  هشة ٔي      ؿذٜ سا دس ٓذد وٛچىي ٔب٘ٙذ ٔمذاس اثشذايي ِيؼز ٔشست     وٙيٓ. ػذغ  ٔي

ٍسٍدي:

ٔيٗ  اثٔبد ثشداسٞبي ٚيظٌي دس    وٝ        فوبي ٚيظٌي ٚ   اي اص  ، ٔؼٕٛٓٝ{          }   -1

 ثبؿذ. فوبي ٚيظٌي ٔي

 ثبؿذ ثٝ كٛسر  اْ ٔي وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ    ثبؿذ.  ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي  اي اص  ، ٔؼٕٛٓٝ {          }   -9

{ ⃗ 
      ⃗ 

        ⃗ 
 ؿٛد.  سٛكيف ٔي {    

9-     ⃗ 
   ⃗ 

 ثبؿذ. ٔي   دس فوبي    ٚ    وٝ فبكّٝ ثيٗ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ    

خشٍخي:

 .    ػبخز ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز سّفيمي 

سٍؽ:

 .  ٞب دس ٞش فوبي  ٘شٔبَ ػبصي فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ -1

                       ̂ ( ⃗ 
   ⃗ 

 )   ̂ ( ⃗ 
   ⃗ 

 )  
    ⃗ 

   ⃗ 
  

∑     ⃗ 
   ⃗ 

   
   

  

9-           (     )  
 

 
∑    ̂   ⃗ 

   ⃗ 
   

    

 ّبيًشهبلؿذُدسّشکذاماصفضبّبيٍيظگي.ػبختهبتشيغػذمؿجبّتتلفيقيثباػتفبدُاصفبصل4ِ-4ؿکل
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ٞبيي وٝ دس ٕٞؼبيٍي ٘ضديىي ثب آٖ لشاس داس٘ذ، وبٞؾ  ؿٛد سب ٓذْ ؿجبٞز ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ايٗ هشة ػجت ٔي

وٙذ.  سٚد ثب ٞٓ ٔٔٙبي ٔـششوي داس٘ذ سا ػزة ٔي ٞبيي سا وٝ ا٘شِبس ٔي يبثذ. ثٝ سٔجيشي ديٍش، ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ، ٕ٘ٛ٘ٝ

وٙيٓ. ثٙبثشايٗ ٞش  هشة ٔي      ٔمذاس ا٘شٟبيي ِيؼز ٔشست ؿذٜ سا دس ٓذد ثضسٌي ٔب٘ٙذ     ٕٞچٙيٗ 

ٞب سا  وٙذ.ػذغ ٔمبديش ٔشٙبُش يبَ سٚد ٔٔٙبي ٔـششوي ثب ٞٓ ٘ذاس٘ذ سا دفْ ٔي ٞبيي سا وٝ ا٘شِبس ٔي ٕ٘ٛ٘ٝ، ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز. 3-8  ؿىُوٙيٓ. ثشاي دسن ثٟشش، ايٗ ٌبْ دس  ػبيٍضيٗ ٔي

 

 

 ̃  ٞب اطش ٔٙفي داس٘ذ، ٌشاف ٕٞؼبيٍي  ٞبيي وٝ دس ٔحبػجٝ فبكّٝ راسي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ِٔٙٛس حزف يبَ -3گبم

دٚ  ،ؿٛد. ثشاي ايٗ ِٔٙٛس اػشفبدٜ ٔي ايضٚٔخؿٛد. دس ايٗ ٌبْ اص سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس سٚؽ  ػبخشٝ ٔي ̃ اص ٌشاف 

  ٕٞؼبيٍي ٘ضديىشش ديٍشي لشاس داؿشٝ ثبؿذ.  ٔب٘ٙذ چٙب٘چٝ يىي اص آٟ٘ب دس  ٌشٜ ثٝ ٞٓ ٔشلُ ٔي



















ٍسٍدي:

ٞبي ايٗ ٌشاف  ٔؼٕٛٓٝ يبَ      ثبؿذ ٚ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي  اي اص  ٔؼٕٛٓٝ  دس ايٗ ٌشاف، .       ٌشاف 

ٔمذاس دٞي            ثٝ كٛسر  ٞب ثب ٔمذاس ٔشٙبُش دس ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز سّفيمي ٔمبديش يبَ. ثبؿذ ٔي

 ؿٛ٘ذ. اِٚيٝ ٔي

خشٍخي:

 وٝ اطش ٘ٛيض دس ٔمبديش يبَ وبٞؾ يبفشٝ اػز. (̃   )̃ ٌشاف 

 سٍؽ:

 دزيشد ٔشاحُ صيش ا٘ؼبْ ٔي          ٞش  ثشاي

ٔشلُ    ٞبيي اػز وٝ ثٝ ٌشٜ ٔشٙبُش ثب  ؿبُٔ ٔمبديش يبَ                          ثشداس  -1

 ٞؼشٙذ.

ايىٝ ٔمذاس ٔشسجي ثب  ثبؿذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔي listديش ثشداس ؿبُٔ ايٙذوغ ٔمب (    )indexes=sortثشداس  -9

indexes(i+1)  ثضسٌشش اص ٔمذاس ٔشسجي ثبindexes(i) ثبؿذ. دػششػي ثٝ ٔمذاس ٔشسجي ثب  ٔيindexes(i)  ثب

list(indexes(i)) ثبؿذ. أىبٖ دزيش ٔي 

 .وٙيٓ هشة ٔي  ايٙذوغ اثشذايي سا دس ٓذد وٛچىي ٔب٘ٙذ     ٔمبديش ٔشسجي ثب  -9
list(indexes(1:    ))=  × list(indexes(1:    )) 

 .وٙيٓ هشة ٔي    ايٙذوغ ا٘شٟبيي سا دس ٓذد ثضسٌي ٔب٘ٙذ     ٔمبديش ٔشسجي ثب  -8
list(indexes(   :N))=    × list(indexes(   :N)) 

ؿٛ٘ذ.  ػبيٍضيٗ ٔي listسٛػٝ ثٝ ٔمبديش ثٍٟٙبْ ؿذٜ دزيشد. ئٙي ٔمبديش يبِٟب ثب  ا٘ؼبْ ٔي 1ٓىغ ٔشحّٝ  -3

 ٌشاف 

 .ًَيضاثشکبّؾهٌظَسثFoDِسٍؽدسگشافّبييبلهقبديشًوَدىثٌْگبم5-4ؿکل
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 اطش ٔٙفي داس٘ذ، ٌشاف  ̃ ٞبي ٌشاف  ٞبيي وٝ دس ٔحبػجٝ فبكّٝ راسي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ِٔٙٛس حزف يبَ -3گبم

ؿٛد.  اسائٝ ؿذٜ دس سٚؽ ايضٚٔخ اػشفبدٜ ٔي ٘يض اص سٚؽ ؿٛد. دس ايٗ ٌبْ ػبخشٝ ٔي ̃ اص ٌشاف  ̃  ٕٞؼبيٍي 

ٕٞؼبيٍي ٘ضديىشش ديٍشي لشاس   ٔب٘ٙذ چٙب٘چٝ يىي اص آٟ٘ب دس  ثٝ ٞٓ ٔشلُ ٔي ̃  ثشاي ايٗ ِٔٙٛس دٚ ٌشٜ اص

  داؿشٝ ثبؿذ.

 ثب اٍِٛسيشٓ  ثيٗ دٚ ٌشٜ ٔؼيشسشيٗ  ثب ٔحبػجٝ وٛسبٜايضٚٔخ ٔحبػجٝ فبكّٝ راسي ٘يض ٔـبثٝ سٚؽ  -4گبم

فبكّٝ راسي ٔحبػجٝ ؿذٜ ثيٗ  ثبؿذ. ثيٗ دٚ ٌشٜ ٘ضديىشش ٔئٔٙبيي ايٗ فبكّٝ ثٝ فبكّٝ ؿٛد.  ا٘ؼبْ ٔي 1دايؼؼششا

 دٞيٓ. لشاس ٔي    ٞب سا دس ٔبسشيغ  ٕ٘ٛ٘ٝ

 فبكّٝ راسي وٝ دس ٌبْ لجُ ٔحبػجٝ ؿذ  ثشاي سػيذٖ ثٝ ٘مبًي وٝ فبكّٝ آٟ٘ب دس فوبي ٚيظٌي ثٝ -5گبم

سٚؿي وٝ دس ايٗ ٌبْ ثشاي اػشخشاع ثشداسٞبي ٚيظٌي وٙيٓ.  اػشفبدٜ ٔي MDS9 ي ٔجشٙي ثشؿ٘ضديه ثبؿذ اص سٚ

وٝ اص ٌبْ لجُ ٔحبػجٝ ٌشديذ دسثشٌيش٘ذٜ فبكّٝ راسي     ٔبسشيغ ثبؿذ.  والػيه ٔي MDSوٙيٓ  اػشفبدٜ ٔي

دس فوبي ػذيذ )فوبي ٞب  ٔبسشيغ ٕ٘ٛ٘ٝ                ٓ ثبؿذ. چٙب٘چٝ فشم وٙي ٞب ٔي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

ثب سٚؿي وٝ دس ادأٝ ثٝ سٛهيح        ٞب دس فوبي ٔب٘يفّذ ثب سؼضيٝ ٔبسشيغ اػشخشاع ٚيظٌيثبؿذ   ٔب٘يفّذ(

آيذ. دس ايٗ  دس فوبي ػذيذ، فبكّٝ الّيذػي ثيٗ دٚ ٘مٌٝ اص ساثٌٝ صيش ثٝ دػز ٔي. ؿٛد دشداصيٓ ا٘ؼبْ ٔي آٖ ٔي

 ٞب ثبؿذ ثٝ ػبي آٖ ٓ فبكّٝ الّيذػي دس فوبي ػذيذ ٕٞبٖ فبكّٝ راسي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝساثٌٝ ثٝ دِيُ ايٙىٝ ا٘شِبس داسي

 وٙيٓ. سا ػبيٍزاسي ٔي    ٔمبديش ٔبسشيغ 

(8-8) 
     

                

    ∑       
 
     

                                                      
1 dijkstra 
9 Multidimensional Scaling 
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چٙب٘چٝ فشم وٙيٓ ٔشوض طمُ ٘مبى دس فوبي  ثبؿذ. اثٔبد ثشداسٞبي ٚيظٌي دس فوبي ػذيذ ٔي  دس ايٗ ساثٌٝ، 

ثٝ     سا ثش اػبع ٔمبديش ٔبسشيغ    سٛا٘يٓ ٔمبديش ٔبسشيغ  ثٙبثشايٗ ٔي ،ػذيذ دس ٔجذا ٔخشلبر لشاس داسد

 .]18[ كٛسر صيش ٔمذاس دٞي وٙيٓ

(8-3) 
    

  

 
      

       
       

       
    

     
  

 

 
∑      

  
   ,      

  
 

 
∑      

  
   ,      

  
 

  
∑ ∑      

  
   

 
   

٘ٛؿشٝ        سٛا٘ذ ثٝ كٛسر  ثبؿذ ثٙبثشايٗ ٔي ٔبسشيؼي ٔشمبسٖ ثب ٔمبديش حميمي ٔي  اص آ٘ؼبييىٝ ٔبسشيغ 

ٔمبديش ثبؿذ وٝ  ٔبسشيؼي لٌشي ٔي ثبؿذ ٚ  ٔي   ثشداسٞبي ٚيظٌي ٔبسشيغ   ٞبي  ؿٛد. دس ايٗ ساثٌٝ، ػشٖٛ

دس فوبي ٞب  ، ٕ٘ٛ٘ٝ     دٞٙذ. ثٙبثشايٗ ثب سٛػٝ ثٝ ساثٌٝ  ، ٔمبديش لٌش آٖ سا سـىيُ ٔي  ٚيظٜ ٔبسشيغ 

    ػذيذ ثب ساثٌٝ 
 

 آيٙذ.  ثٝ دػز ٔي  

وٙيٓ وٝ ٔشٙبُش ثب  اي اػشفبدٜ ٔي ثبؿيٓ، ثٙبثشايٗ اص ثشداسٞبي ٚيظٜ ٔب ثٝ د٘جبَ فوبي ػذيذ ثب اثٔبد وٓ ٔي

 آٚسيٓ. ، سا اص ساثٌٝ صيش ثذػز ٔي ثبؿٙذ. اثٔبد ثشداسٞبي ٚيظٌي دس فوبي ٔب٘يفّذ،  ٔمبديش ٚيظٜ ثضسٌشش ٔي

(8-1) ∑   
   
     ∑   

 
    ∑   

 
     

اي ثشاي ا٘شخبة اثٔبد ثشداس ٚيظٌي  ٔمذاس آػشب٘ٝ      ثٛدٜ ٚ     ٔمبديش ٚيظٜ ٔبسشيغ    دس ساثٌٝ ثبال، 

، ثشداس   ساثٌٝ آيٙذ. دس ايٗ  صيش ثذػز ٔي ٝثب ساثٌ dٞب دس فوبي ٔب٘يفّذ ثب اثٔبد  ٕ٘ٛ٘ٝ ثبؿذ. دس فوبي ػذيذ ٔي

 ثبؿذ. ٔي   ٚيظٜ ٔشٙبُش ثب ٔمذاس ٚيظٜ 

(8-9)                (  

 

      

 

 )      

 

   

ٔٙفي ثبؿٙذ، دس ايٗ كٛسر ايٗ سٚؽ وبسايي اص آٟ٘ب  ٕئمبديش ٚيظٜ، ٔظجز ثبؿٙذ ٚ يب سٔذاد و ٔيصٔب٘يىٝ سٕب

ٔمبديش سٌّٔك ذثٙبثشايٗ، چٙب٘چٝ سٔذاد صيبدي اص آٟ٘ب ٔٙفي ثبؿٙذ ٚ يب ل.  ]18[دس اػشخشاع ٚيظٌي داسد  ئٙبػج

 ثبؿذ. ٔٙفي ٘ؼجز ثٝ ٔمبديش ٔظجز ثضسٌشش ثبؿذ، ايٗ سٚؽ ثشاي اػشخشاع ٚيظٌي ٔٙبػت ٕ٘ي
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دٞذ. دس ايٗ ؿىُ، ٔؼٕٛٓٝ  سا ٘ـبٖ ٔي FoDثٝ كٛسر ؿٕبسيه يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ٔجشٙي ثش  1-8  ؿىُ

ٞبي ٔب اص ؿؾ سلٛيش سـىيُ ؿذٜ اػز. ٞش ٌشٜ ٌشاف ثب يه سلٛيش ٔشسجي اػز وٝ ثشاي ٚهٛح ثيـشش  ٕ٘ٛ٘ٝ

(، اص ًَٛ 9-8ٞب )ساثٌٝ  ٌشٜ لشاس دادٜ ؿذٜ اػز. ثشاي ثيبٖ ٔمذاس ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ ثٝ يبَسلٛيش ٔشثًٛٝ دس آٖ 

 ثشاثش ثب  μ  ٚθيبَ دس ؿىُ اػشفبدٜ ؿذٜ اػز. دس ايٗ ؿىُ ثشاي ػبدٌي ٔمذاس 

 
ا٘ذ. ثٙبثشايٗ ٞش  ا٘شخبة ؿذٜ 

اؽ دٚسسش ؿذٜ اػز وٝ ػجت حزف يبَ  سشيٗ ٕٞؼبيٝ اؽ ٘ضديىشش ؿذٜ ٚ اص دٚس سلٛيش دس ٌشاف ثٝ اِٚيٗ ٕٞؼبيٝ

ثٟجٛد ٘ٛيض، ػجت ثٟجٛد دس ػبخز ٌشاف  ؿٛد ٔياسسجبًي آٟ٘ب ؿذٜ اػز. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ايٗ ؿىُ ٔـبٞذٜ 

 ٘شبيغ ثبصيبثي

𝝁ثبFoD)ة(اػتخشاجٍيظگيهجتٌيثش ٘شبيغ ثبصيبثي  
 

 
 ٍ𝜽  

 

 
.

 

 ثٔذي  اي اص ثشداسٞبي ٚيظٌي  ٔؼٕٛٓٝ اػشخشاع ٚيظٌي

 ثبحزفگبمدٍمFoDهجتٌيثش)الف(اػتخشاجٍيظگي

 ٚ ػٛ دشع

       
   

 ثٔذي  اي اص ثشداسٞبي ٚيظٌي  ٔؼٕٛٓٝ اػشخشاع ٚيظٌي

يبل6-4ؿکل هقبديش ًوَدى )ثٌْگبم دٍم گبم يبدگيشيًوبيؾاثش ثْجَد دس ًَيض( کبّؾاثش هٌظَس ّبيگشافثِ

ٍخَثبثقيِتصبٍيشدسفبصلِاقليذػيتصَيشپشعدسؿکل)الفٍة(پغاصاػتخشاجٍيظگي،.FoDهبًيفلذدسسٍؽ

آىداؿتِ ثب اقليذػيسا کوتشييفبصلِ تصَيشيکِ چْبس اػتٍ هحبػجِؿذُ ػٌَاىًتيدِفضبيهبًيفلذ ثِ اًذ

ايصحيحخبيگضييُدسؿکل)ة(ثبًتيدِثبصيبثيآٍسدُؿذُاػت.دس)الف(يکياصًتبيحاؿتجبُاػتکِايياؿتجب

 ؿذُاػت.
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ٝ راسي ٌشديذٜ اػز. ٔٛطش ثٛدٖ ايٗ سٚؽ دس ثٟجٛد يبدٌيشي فوبي ٕٞؼبيٍي ٚ دس ٘شيؼٝ ٔحبػجٝ ثٟشش فبكّ

 ٔب٘يفّذ، دس فلُ ثٔذ آٚسدٜ ؿذٜ اػز.

(FoGDيبدگيشيهبًيفلذهجتٌيثشتلفيقفبصلِراتي) -4-2-3

 ؿٛد: دس دٙغ ٌبْ ثٝ كٛسر صيش ا٘ؼبْ ٔي ٘يض ايٗ سٚؽ

ؿٛ٘ذ.  دس ٌشافي ػذاٌب٘ٝ ٕ٘بيؾ دادٜ ٔي ،  ٞب دس ٞشوذاْ اص فوبٞبي ٚيظٌي  ٕ٘ٛ٘ٝ ٔيسٕب ٌبْ اَٚدس -1گبم

    ،ٞب دس ايٗ ٌشافذ. ٙثبؿ ٔي   فوبي ٞب دس ٞش  ثيبٍ٘ش اسسجبى ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ                  ٞبي ٌشاف

دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبؿٙذ، ٔمذاس ٘ؼجز    ٚ    چٙب٘چٝ   .ذٙثبؿ ٞب دس ٞش فوب ٔي ٔؼٕٛٓٝ يبَ   ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ   اي اص  ٔؼٕٛٓٝ

      سا ثب            دادٜ ؿذٜ ثٝ يبَ 
 سٞب د ٞب ثب فبكّٝ ٘شٔبَ ؿذٜ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ وٙيٓ. ٔمبديش يبَ ثيبٖ ٔي  

      ثٝ كٛسر اػز،  ٔحبػجٝ ؿذٜ 9-8وٝ اص ساثٌٝ ٞش فوب 
   ̂ ( ⃗ 

   ⃗ 
 ؿٛ٘ذ.  ٔمذاس دٞي اِٚيٝ ٔي ( 

 ؿٛد.  ػبخشٝ ٔي FoDٕٞب٘ٙذ ٌبْ اَٚ دس سٚؽ        ٌشاف -2گبم

 ؿٛ٘ذ. ٌشاف ٚػٛد داس٘ذ اكالح ٔي ٞبي ٘ٛيضي وٝ دس ٔمبديش يبَ ،FoD٘يض ٕٞب٘ٙذ سٚؽ  ٌبْدس ايٗ -3گبم

ثبؿذ. دس  ثٝ سٚؽ لجُ ٚػٛد داسد، ثٟجٛد اطش ٘ٛيض دس ٞشفوب ثٝ كٛسر ػذاٌب٘ٝ ٔي زايىٝ دس ايٗ سٚؽ ٘ؼج ٘ٛآٚسي

اكالح ٘ٛيض لجُ  اص ًشف ديٍش، دزيشفز. ا٘ؼبْ ٔي  ٞب دس ٌشاف  سٚؽ لجُ اكالح ٘ٛيض دغ اص سّفيك ٓذْ ؿجبٞز

يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ثب سٚد  س ٔيد. ثٙبثشايٗ ا٘شِبٛؿٛد سب اص ا٘شـبس ٘ٛيض دس فشايٙذ سّفيك ػٌّٛيشي ؿ اص سّفيك ػجت ٔي

ٞبي ٔشلُ ثٝ ٞش ٌشٜ ثٝ كٛسر كٔٛدي ٔشست  يبَ،   دلز ثبالسشي ا٘ؼبْ ؿٛد. دس ايٗ ٌبْ ٘يض دس ٞش ٌشاف 

دزيشد. ثّىٝ  ٞب دس ٕٞبٖ ٌشاف ا٘ؼبْ ٕ٘ي ٞب ثش اػبع ٚصٖ يبَ ؿٛ٘ذ. ثش خالف سٚؽ لجُ، ٔشست ػبصي يبَ ٔي

ؿٛد سب  ايٗ سٚيىشد ػجت ٔيؿٛ٘ذ.  ٔشست ٔي  ٞبي ٔشٙبُشؿبٖ دس ٌشاف  ثش اػبع ٚصٖ يبَ   ٞبي ٌشاف  يبَ

سّفيك ثٝ دػز آٔذٜ اػز ا٘ؼبْ  اص سشي وٝ ثب اًالٓبر ػبْٔ ،دس ٞش فوب ىشش ٚ دٚسسشيٞبي ٘ضد يبفشٗ ٕٞؼبيٝ

سا دس ٓذد وٛچىي ثبؿذ  وٝ ٔشسجي ثب ٞش ٌشٜ ٔيؿذٜ دس ٞش فوب ٔمذاس اثشذايي ِيؼز ٔشست     ذغ ػ دزيشد.

هشة     ٔمذاس ا٘شٟبيي ِيؼز سا دس ٓذد ثضسٌي ٔب٘ٙذ     ٚ ثٝ ٕٞيٗ سشسيت  وٙيٓ هشة ٔي  ٔب٘ٙذ 
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 9-8  ؿىُوٙيٓ. ثشاي دسن ثٟشش، ايٗ ٌبْ دس  ػبيٍضيٗ ٔي   دس ٞب سا  يبَثٍٟٙبْ ؿذٜ وٙيٓ. ػذغ ٔمبديش  ٔي

 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز.

 

 

 

اطش ٔٙفي    دس فوبي     ٞبي ٌشاف  ٞبيي وٝ دس ٔحبػجٝ فبكّٝ راسي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ِٔٙٛس حزف يبَ -4گبم

 ايضٚٔخاص سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس سٚؽ  ٘يض ؿٛد. دس ايٗ ٌبْ ػبخشٝ ٔي  ̃ اص ٌشاف   ̃  داس٘ذ، ٌشاف ٕٞؼبيٍي 

ٍسٍدي:

 آٔذٜ اػز.  1وٝ سٛهيحبر آٖ دس ٌبْ                  ٞبي  ٌشاف

 آٔذٜ اػز.  9وٝ سٛهيح آٖ دس ٌبْ        ٌشاف 

خشٍخي:

 ٞبيـبٖ وبٞؾ يبفشٝ اػز. وٝ اطش ٘ٛيض دس ٔمبديش يبَ       ( ̃   ) ̃ ٞبي  ٌشاف

 سٍؽ:

 دزيشد: ٔشاحُ صيش ا٘ؼبْ ٔي         دس فوبي          ٞش  ثشاي

اػز وٝ ثٝ ٌشٜ   دس ٌشاف  ٞبيي ؿبُٔ ٔمبديش يبَ                           ثشداس  -1

 ٔشلُ ٞؼشٙذ.   ٔشٙبُش ثب 

ايىٝ ٔمذاس ٔشسجي  ثبؿذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔي      ؿبُٔ ايٙذوغ ٔمبديش ثشداس                      ثشداس  -9

ثبؿذ. دػششػي ثٝ ٔمذاس ٔشسجي ثب  ٔي            ثضسٌشش اص ٔمذاس ٔشسجي ثب               ثب 

 ثبؿذ. أىبٖ دزيش ٔي                   ثب             

            ثشداس  -9
اػز وٝ ثٝ ٌشٜ    ٞبيي دس ٌشاف  ؿبُٔ ٔمبديش يبَ               

 ٔشلُ ٞؼشٙذ.   ٔشٙبُش ثب 

 .وٙيٓ هشة ٔي  ايٙذوغ اثشذايي سا دس ٓذد وٛچىي ٔب٘ٙذ     ٔمبديش ٔشسجي ثب  -8
                                                   

 .وٙيٓ هشة ٔي    ايٙذوغ ا٘شٟبيي سا دس ٓذد ثضسٌي ٔب٘ٙذ     ٔشسجي ثب  ٔمبديش -3
                                                   

  ؿٛ٘ذ. ػبيٍضيٗ ٔي listدزيشد. ئٙي ٔمبديش يبِٟب ثب سٛػٝ ثٝ ٔمبديش ثٍٟٙبْ ؿذٜ  ا٘ؼبْ ٔي 1ٓىغ ٔشحّٝ  -1

ثِهٌظَسکبّؾاثشًَيضٍخلَگيشياصاًتـبسFoGDّبيگشافدسّشفضبدسسٍؽثٌْگبمًوَدىهقبديشيبل7-4ؿکل

 ًَيضدسگشافتلفيقي.
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ٕٞؼبيٍي   ٔب٘ٙذ چٙب٘چٝ يىي اص آٟ٘ب دس  ثٝ ٞٓ ٔشلُ ٔي  ̃  اص  ؿٛد. ثشاي ايٗ ِٔٙٛس دٚ ٌشٜ اػشفبدٜ ٔي

  ٘ضديىشش ديٍشي لشاس داؿشٝ ثبؿذ.

سشيٗ  ثب ٔحبػجٝ وٛسبٜايضٚٔخ ٘يض ٔـبثٝ سٚؽ    دس فوبي     ٞبي ٌشاف  ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔحبػجٝ فبكّٝ راسي -5گبم

ثبؿذ.  ثيٗ دٚ ٌشٜ ٘ضديىشش ٔئٔٙبيي ؿٛد. ايٗ فبكّٝ ثٝ فبكّٝ  ا٘ؼبْ ٔي 1دايؼؼششاثب اٍِٛسيشٓ  ثيٗ دٚ ٌشٜ ٔؼيش

 دٞيٓ. لشاس ٔي    ٞب سا دس ٔبسشيغ  فبكّٝ راسي ٔحبػجٝ ؿذٜ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ؿٛد. ٞبي راسي ثذػز آٔذٜ دس ٞش فوب ثب ساثٌٝ صيش ا٘ؼبْ ٔي سّفيك فبكّٝ -6گبم

(8-1)         
 

 
∑    

 
     

چشاوٝ اص ايٗ فبكّٝ دس آخشيٗ  داسدٔٔٙبيي ٘ضديىي ثيـشش ثب فبكّٝ  ،راسي ٔحبػجٝ ؿذٜ دس ٞش ٌشاففبكّٝ 

 FoGDدس سٚؽ  . ثٙبثشايٗ سّفيك دس ػٌح فبكّٝ راسيٞب اػشفبدٜ ؿذٜ اػز ثشاي اػشخشاع ٚيظٌي FoDٌبْ سٚؽ 

ثبؿذ. ايٗ ثشسشي دس  داساي آشجبس ثيـششي ٔي ،FoDدس سٚؽ  ٞبي ٌشاف ٘ؼجز ثٝ سّفيك دس ػٌح فبكّٝ ثيٗ ٌشٜ

 .٘شبيغ سؼشثي ٘يض ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز

ثشداس ٚيظٌي دس   والػيه ػٟز اػشخشاع  MDS، اص FoDدس ايٗ ٌبْ ٘يض ٔـبثٝ آخشيٗ ٌبْ دس سٚؽ  -7گبم

بكّٝ راسي ٔحبػجٝ ؿذٜ دس ايٗ فوب، اص ف وٙيٓ. فبكّٝ الّيذػي ثيٗ ثشداسٞبي ٚيظٌي ٔياػشفبدٜ   فوبيي ثب اثٔبد 

  FoDثٝ سٚؽ  ز٘ؼج FoGDوٙذ. ثٙبثشايٗ فبكّٝ الّيذػي دس ٔب٘يفّذ اػشخشاع ؿذٜ ثب سٚؽ  دس ٌبْ لجُ ديشٚي ٔي

 ثبؿذ. ٘ضديىشش ٔئٔٙبيي ثٝ فبكّٝ 

                                                      
1 dijkstra 
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ثٌذيخوغ -4-2-4

ٞب ثٝ كٛسر  ثشاي اػشخشاع ٚيظٌي ِ٘بسر ثذٖٚدس ايٗ ثخؾ دٚ سٚؽ ٔجشٙي ثش حفَ فبكّٝ ثب سٚيىشد 

دس ٘ذ. اٜ اي يبدٌيشي ٔب٘يفّذ اسائٝ ٌشديذ ٞبي دبيٝ اسائٝ ٌشديذ. ايٗ دٚ سٚؽ ػٟز حُ اطش ٘ٛيض دس سٚؽ غيشخٌي

دٚ سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس ؿٛد. ثٙبثشايٗ  ٞبي ٔخشّفي سٛكيف ٔي بصيبثي سلٛيش، ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ثب سٚؽوبسثشدٞبيي ٔب٘ٙذ ث

ًگبؿت.ثبؿٙذ ي ٔب٘يفّذ اص چٙذ فوبي ٚيظٌي ٔيفوب يه ساػشبي سّفيك فوبٞبي ٔخشّف ٚيظٌي ٚ اػشخشاع

 ثبؿذ.  ، ساٞىبسي ثشاي اػشخشاع يه فوب اص چٙذ فوبي ٚيظٌي ٔياػزوٝ دس ٔذَ ديـٟٙبدي آٔذٜ  گبًِچٌذ

   

   

   

. . .
 

ػبختگشافاصتلفيق

 ّبيًشهبلؿذُفبصلِ

. . .
 

    

    

    

            

. . .
 

. . .
 

  

  

 ̃  

 ̃  

 ̃  

  ̃  

  ̃  

  ̃  

(9) (8) (3) 

(9) 

 ̃   ̃ 
(9) (9) 

       
(8) 

 )ة(

 )الف(

    

(3) 

(1) 

FoGDٍ)ة(سٍؽFoDًظبست.)الف(سٍؽديبگشامدٍسٍؽپيـٌْبديثشاييبدگيشيهبًيفلذدسهذلثذٍى8-4ؿکل

 ثبؿذ. آذاد لجُ اص ٞش ثّٛن ثيبٍ٘ش ؿٕبسٜ ٌبْ دس سٚؽ ديـٟٙبدي ٔي -سٛػٝ
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ٔٔٙبيي ٝ ٞب سب حذي ثيبٖ وٙٙذٜ فبكّ ٕ٘ٛ٘ٝ، فبكّٝ الّيذػي ثيٗ ي ٚيظٌيدس ٞش وذاْ اص فوبٞبٞشچٙذ وٝ 

داسد.  دٚػٛ ٔٔٙبٚ فوبي  ٞب دس فوبي ٚاحذ ٔب٘يفّذ وٕششي دس فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ فبكِّٝٚي  ثبؿذ ٔي آٟ٘بثيٗ 

دس ساػشبي ٞب دس فوبٞبي ٔخشّف ٚيظٌي  ٘ٛآٚسي اكّي اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ ٔذَ، اػشفبدٜ ٔٛطش اص سٛكيف ٕ٘ٛ٘ٝ

 سفبٚر اَٚ ٘بؿي اص ٚػٛد داسد.   FoD٘ؼجز ثٝ  FoGDدٚ سفبٚر دس سٚؽ  .ثبؿذ اػشخشاع فوبي ٔب٘يفّذ ٔي

ؿٛد اطش ٘ٛيض دس ٞش فوب ثٝ  ايٗ ٕٞٛاس ػبصي ػجت ٔيثبؿذ.  ٘ٛيض ٔيٕٞٛاس ػبصي اطش دس  FoGDديـٍيشا٘ٝ سٚيىشد 

سب فبكّٝ ؿٛد  كٛسر ػذاٌب٘ٝ ثشسػي ٌشدد ٚ اص سؼٕيْ آٟ٘ب دس ٌشاف سّفيمي ديـٍيشي ؿٛد. ايٗ سٚيىشد ػجت ٔي

٘ضديىشش ٌشدد. سفبٚر دْٚ ثٝ ٘حٜٛ سّفيك فوبٞبي ٚيظٌي ٔٔٙبيي ثٝ فبكّٝ  ِ٘بسر ثذٖٚٞب ثب سٚيىشدي  ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞب  ٞبي ثذػز آٔذٜ دغ اص ٕٞٛاس ػبصي اطش ٘ٛيض، اثشذا فبكّٝ راسي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ  ؿٛد. ثٝ ػبي سّفيك ٌشاف ئشسجي ٔ

سّفيك دس  FoDدزيشد. ِٚي دس سٚؽ  ٞب ا٘ؼبْ ٔي ؿٛد ٚ ػذغ سّفيك دس ػٌح فبكّٝ راسي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔحبػجٝ ٔي

ؿٛد. ثٝ دِيُ  ٞب ٔحبػجٝ ٔي يٗ ٕ٘ٛ٘ٝؿٛد ٚ ػذغ فبكّٝ راسي ث ٞب ا٘ؼبْ ٔي ػٌح فبكّٝ الّيذػي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

، ثٙبثشايٗ سّفيك دس ػٌح فبكّٝ راسي ٔٛطش سش اص سّفيك دس ػٌح فبكّٝ ٔٔٙبيي٘ضديىي فبكّٝ راسي ثٝ فبكّٝ 

دس فلُ ثٔذ ثيبٍ٘ش افضايؾ دلز دس  دٚ سٚؽػبصي ٚ اسصيبثي ايٗ  ٘شبيغ ثذػز آٔذٜ اص ديبدٜثبؿذ.  الّيذػي ٔي

. ايٗ ٘شبيغ ٕٞچٙيٗ ثبؿذ ثيٗ ٘شبيغ ثبصيبثي ٚ ِ٘ش ا٘ؼبٖ ٔي فبكّٝ ٔٔٙبييٝ وبٞؾ ثبصيبثي سلٛيش ٚ دس ٘شيؼ

 دٞذ. سا ٘يض ٘ـبٖ ٔي  FoD٘ؼجز ثٝ  FoGDٔٛطشسش ثٛدٖ سٚؽ 

دساػتخشاجٍيظگيثبًظبستهذل -4-3

يبفشٗ اثٔبد راسي  ،اػشخشاع ٚيظٌي غيشخٌيٞبي دبيٝ  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ثخؾ لجُ اؿبسٜ ٌشديذ، ٞذف اص سٚؽ

دس ايٗ ؿٛد. اسائٝ ٔي غيشخٌيثبِ٘بسر ثشاي اػشخشاع ٚيظٌي ثٝ كٛسر سٚؽ  ، دٚ دس ايٗ ٔذَثبؿذ.  ٞب ٔي ٕٛ٘ٝ٘

داس دس  ٞبي ثشچؼت اص اًالٓبر ثشچؼت ِٕ٘ٛ٘ٝ٘بسسي وٝ دس ثخؾ لجُ اسائٝ ٌشديذ،  ٔذَ ثشخالف ٔذَ ثذٖٚ

حفَ ديٛػشٍي دس فوبي ٚيظٌي ثب سٛػٝ ثٝ  ،سٚؽدٚ ٞذف اص اسائٝ ايٗ  .ؿٛد فشآيٙذ اػشخشاع ٚيظٌي اػشفبدٜ ٔي

دٞذ. دس  اثٔبد راسي ثشداسٞبي ٚيظٌي سا ٘ـبٖ ٔيٞذف اص اػشخشاع  3-8  ؿىُثبؿذ.  ٔي فوبي ٔٔٙبديٛػشٍي دس 
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ٞبي  (. ػذغ ثب سٛػٝ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ(اِف)3-8  ؿىُا٘ذ ) بي ػٝ ثٔذي سٛكيف ؿذٜٞب اثشذا دس فو ايٗ ؿىُ، ٕ٘ٛ٘ٝ

ػذيذ ثٝ ٞبي آٔٛصؽ ٚ آصٖٔٛ دس فوبي  ؿٛد. ٕ٘ٛ٘ٝ آٟ٘ب، اػشخشاع فوبي ػذيذ ٚيظٌي ا٘ؼبْ ٔي ٚ والع آٔٛصؿي

آٖ اػز وٝ ا٘ؼبٖ ثشداؿز  ٔٔٙب ي(. ِٔٙٛس اص ديٛػشٍي فوب(ة)3-8  ؿىُا٘ذ ) كٛسر دٚ ثٔذي ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ

ٔخشّفي اص  ا٘ٛاّٞب  وٝ ٕٞٝ آٖ داسد. ئٙي ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ 3-8  ؿىُٞبي سديف اَٚ دس  يىؼب٘ي اص ٕ٘ٛ٘ٝ ؿىُ

ٞبي  ؿٛد. ايٗ ثشداؿز ثشاي ؿىُ ٞب دس رٞٗ ٔشٛاسش ٔي ثشاي ٕٞٝ آٖ ٔٔٙبايٗ ثبؿٙذ ِٚي  ٔي "ػً" ٔٔٙبي

ٞبيي وٝ  ديٛػشٍي فوبي ٚيظٌي ثٝ ٔٔٙبي آٖ اػز وٝ ٕ٘ٛ٘ٝوٝ دس سديف دْٚ لشاس داس٘ذ ٘يض ٚػٛد داسد.  "اػت"

 ؿىُ ثٙذ يه ٕٞؼبيٝ ٘ضديىشش دس ثٙبثشايٗ دػشٝثٝ يه والع سّٔك داس٘ذ دس يه خٛؿٝ لشاس داؿشٝ ثبؿٙذ. 

 وٙذ. ثٙذي ٔي ، دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ آصٖٔٛ سا ثٝ دسػشي دػشٝ)ة(8-3 
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اػشخشاع اثٔبد راسي 

 ثشداسٞبي ٚيظٌي

ثشداسٞبي 

 ٚيظٌي

 ٛس٘ٞبي  ٞبي دسيبفز وٙٙذٜ ػَّٛ

   

   

   

آىاػتتباػتخشاجٍيظگيثبسٍيکشدًظبستي9-4ؿکل ّذفهب دسفضبيٍيظگيًيضحفظفضبيهؼٌبپيَػتگي.

ثبؿٌذاًذداسايپيَػتگيفضبيهؼٌبًويّبثِدػتآهذُدسؿکل)الف(ثشداسّبيٍيظگيکِاصتَصيفًوًَِؿَد.

دّذ.دسثبؿذساثِدسػتيًـبىًويثٌذيثبيکّوؼبيًِضديکتش،کالػيساکًِوًَِهتؼلقثِآىًويثٌبثشاييدػتِ

ثٌبثشاييّوؼبيِؿکل)ة(،پيَػتگيفضبيهؼٌبثِفضبيٍيظگيًيضاً ّبيًضديکتشثبفبصلِتقبلدادُؿذُاػت.

 ثبؿٌذ.اقليذػيدسفضبيخذيذ،هتؼلقثِيککالعهي
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ؿٛد. سٚؽ اَٚ ٕٞب٘ٙذ دٚ سٚؽ  ِ٘بسر آٚسدٜ ٔي دس ايٗ ثخؾ دٚ سٚؽ ثشاي يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ثٝ كٛسر ثب

ثبؿذ. دس ايٗ  ٔي  ٞب دس فوبٞبي ٔخشّف ٚيظٌي ٓذْ ؿجبٞز  ِ٘بسر، ٔجشٙي ثش سّفيك اسائٝ ؿذٜ دس ٔذَ ثذٖٚ

سٚؽ داس دس فشآيٙذ اػشخشاع ٚيظٌي حوٛس داس٘ذ.  ٞبي ثشچؼت ثٝ ٕٞشاٜ ٕ٘ٛ٘ٝسٚؽ، ٕ٘ٛ٘ٝ )ٞبي( ثذٖٚ ثشچؼت 

يبدٌيشي   دس سٚؽ دْٚ ،. ٘بٔيٓ ٔي  (FSML) 1يبدٌيشي ثبِ٘بسر ٔب٘يفّذ ٔجشٙي ثش سّفيك فوبٞبي ٚيظٌيسا  اَٚ

اػشخشاع ٞبي ثذٖٚ ثشچؼت دس فشآيٙذ  دزيشد ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٝ كٛسر ٔؼشمُ ا٘ؼبْ ٔئب٘يفّذ دس ٞش فوبي ٚيظٌي ث

فوبي ٚيظٌي ٔـبسوز ٘ذاس٘ذ. ثٙبثشايٗ، چٍٍٛ٘ي ٍ٘بؿز اص فوبي ٚيظٌي ثٝ فوبي ٔٔٙب ثبيؼشي يبدٌشفشٝ ؿٛد. اص 

 ٘بٔيٓ. ٔي (LSML) 9ايٗ سٚ، سٚؽ دْٚ سا يبدٌيشي ثبِ٘بسر ٔب٘يفّذ ٔجشٙي ثش يبدٌيشي ٍ٘بؿز ثٝ فوبي ٔٔٙب

 ا٘ذ: صيش اسائٝ ٌشديذٜدٚ سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ ثخؾ، ثب دسِ٘ش ٌشفشٗ ػٝ فشم 

ٚ ٔـبثٝ دٚ سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس  ]91ٚ  11، 19، 1، 1[ٞبي دبيٝ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ  ثشخالف سٚؽ -فشضاٍل

 ٞب ٚػٛد داسد.  ا٘ذ. ثٙبثشايٗ، ٘ٛيض دس فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اص ٔب٘يفّذي ٕٞٛاس آٚسدٜ ٘ـذٜ ِ٘بسر، ٕ٘ٛ٘ٝ ٔذَ ثذٖٚ

ٞبي  ا٘ذ )ٔظال سَٚ ػٛئيؼي، ٕ٘ٛ٘ٝ ثب ٔٔب٘ي دِخٛاٞي ا٘شخبة ٘ـذٜٞب اص فوبي خبكي ٚ  ٕ٘ٛ٘ٝ -فشضدٍم

سٛا٘ذ ثٝ ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ٘ؼجز دادٜ ؿٛد )ٔظال  ٘ٛؿشٝ آذاد(. ثٙبثشايٗ ٔٔب٘ي ٔشٔذدي ٔي ٞبي دػز سلٛيش كٛسر ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ؿٛ٘ذ ٔشثٛى ثٝ حٛصٜ خبكي ٘يؼشٙذ ٚ ٔٛهٛٓبر ٔخشّفي سا دس ثش ٌزاسي اػشفبدٜ ٔي سلبٚيشي وٝ دس ؿشح

 ٌيش٘ذ(.  ٔي

ٞبي  ؿٛ٘ذ ٘يض ثب ٞٓ يىؼبٖ ٘يؼشٙذ )ٔظال سٔذاد ؿشح ٞب دس سٔذاد ٔٔب٘ي وٝ ؿبُٔ ٔي ٕ٘ٛ٘ٝ -فشضػَم

  ثبؿذ(. ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ ثٝ سلبٚيش ٔشفبٚر ٔي

دس ؿٛد.  آٚسدٜ ٔي Corel 5Kِ٘بسر، ٔمبديش دبسأششٞب ثشاي دادٌبٖ ثخؾ ثبسٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس ٔذَ دٚ دس 

ؿٛد. ثٙبثشايٗ  ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٓٙٛاٖ سلبٚيش آٔٛصؿي اػشفبدٜ ٔي 8311سلٛيش سٍ٘ي ٚػٛد داسد وٝ  3111ايٗ دادٌبٖ، 

                                                      
1 Fused Supervised Manifold Learning (FSML) 
9 Learned Supervised Manifold Learning (LSML)  
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 3ثبؿذ. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس فلُ  ٔي       ثبؿذ ٚ  يىي اص سلبٚيش آٔٛصؿي ايٗ دادٌبٖ ٔي   ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ 

ثب دب٘ضدٜ سٚؽ سٛكيف    آٔذٜ اػز، ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب  ديـٟٙبدي( ثخؾ سٛكيف ٕ٘ٛ٘ٝ  دٚ ٔذَػبصي ٚ اسصيبثي  )ديبدٜ

ؿٛد.  ثشداس ٚيظٌي سٛكيف ٔي      دس فوبي ٔـبٞذٜ ثب    ؿٛد. ثٙبثشايٗ دس ٔذَ ثبِ٘بسر، ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ  ٔي

ٞبيي ػشاػشي  ، سٚؽGistسٚؽ( ٚ  1ٞبي سٛكيف ٞيؼشٌٛشاْ سً٘ ) فوبي ثشداسٞبي ٚيظٌي ثذػز آٔذٜ ثب سٚؽ

 SIFT (8ٞبي  ؿٛ٘ذ. ٕٞچٙيٗ فوبي ثشداسٞبي ٚيظٌي ثذػز آٔذٜ ثب سٚؽ ٔـخق ٔي   سب    ٞؼشٙذ وٝ ثب 

ثشداسٞبي ٚيظٌي فوبٞبي ؿٛ٘ذ.  ٔـخق ٔي    سب    ٞبيي ٔحّي ٞؼشٙذ وٝ ثب  سٚؽ( سٚؽ  8) hueسٚؽ( ٚ 

   ،       ،        ،        ،       ،       داساي اثٔبد ثٝ سشسيت      سب،   

    ،       ،        ،        ،         ،         ،         ،         ،

ثب فبكّٝ الّيذػي ٔحبػجٝ ٞب دس ٞش فوب  دٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ثبؿٙذ. فبكّٝ ثيٗ دٚثٝ ٔي         ٚ          

 ؿٛد.  ٔي

يبدگيشيثبًظبستهبًيفلذهجتٌيثشتلفيقفضبّبيٍيظگي -4-3-1

ِ٘بسر ،  ( ٘يض ٕٞب٘ٙذ ٔذَ ثذFSMLٖٚٔب٘يفّذ ٔجشٙي ثش سّفيك فوبٞبي ٚيظٌي )دس سٚؽ يبدٌيشي ثبِ٘بسر 

ؿٛد  ؿٛد. دس ايٗ سٚؽ ٘يض ثب وبٞؾ اطش ٘ٛيض دس ػبخشبس ٌشاف، ػٔي ٔي اص سّفيك فوبٞبي ٚيظٌي اػشفبدٜ ٔي

ف سّفيمي، اص فوبي ٔٔٙب ثٝ فوبي ٌشا ٔٔب٘يٞب ٘ضديه ؿٛد. ا٘شمبَ  ػبخشبس ٌشاف ثٝ ػبخشبس راسي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ثبؿذ.  ٘ٛآٚسي اكّي اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ ٔذَ ٔي
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دٞذ.  سا ثشاي اػشخشاع ٚيظٌي ثٝ كٛسر غيشخٌي ٘ـبٖ ٔي FSML، سٚؽ ثبِ٘بسر ديـٟٙبدي 11-8  ؿىُ

 ؿٛد. دس ٞـز ٌبْ ثٝ كٛسر صيش ا٘ؼبْ ٔي FSMLٔذَ 

  ⃗ }    سا   دس فوبي  داس ٚ ثذٖٚ ثشچؼت ثشچؼتٞبي  ٔؼٕٛٓٝ ٕ٘ٛ٘ٝ -1گبم
     ⃗  

   ⃗    

     ⃗ 
 }   

. اثٔبد ثبؿذ ٕ٘ٛ٘ٝ ثذٖٚ ثشچؼت ٔي        ثشچؼت داس ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ    ٌيشيٓ. ايٗ ٔؼٕٛٓٝ ؿبُٔ  دسِ٘ش ٔي

    ٞب   ؿجبٞز ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٞش فوب ٔبسشيغ ٓذْ وٙيٓ. فشم ٔي   ٞب سا  ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ
 ؿٛد.  ، ػبخشٝ ٔي 

،     ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز سّفيمي (، 1-9-8ِ٘بسر )ثخؾ  دس ٔذَ ثذٖٚ ٞب سّفيك ٓذْ ؿجبٞزٕٞب٘ٙذ  -2گبم

 (.8-8  ؿىُؿٛد ) ػبخشٝ ٔي

   

MDS 

      

         

 

 : سٔذاد فوبٞبي ٚيظٌي 

 اْ : فوبي ٚيظٌي   

  : اثٔبد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس فوبي   

   : ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز ٘شٔبَ ؿذٜ دس   

 : ٌشاف ثب ػبخشبس اِٚيٝ 

 ٔٔٙبييػبخشبس  ثب: ٌشاف ̃ 

: سٔذاد ٔٔب٘ي 
 : فوبي ٔٔٙب    

ثٝ فوبي ٓذْ  فوبي ٔٔٙباص  ٔٔب٘يٍّٕٓش ا٘شمبَ :̃ 

ؿجبٞز
 ٞبي ثشچؼت داس : سٔذاد ٕ٘ٛ٘ٝ  

 ٞبي ثذٖٚ ثشچؼت : سٔذاد ٕ٘ٛ٘ٝ       

 

ٞبي  سّفيك ٔبسشيغ

 ٓذْ ؿجبٞز
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ٕ٘ٛ٘ٝ   ٞب ؿبُٔ  ٔؼٕٛٓٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

 داس ٚ ثذٖٚ ثشچؼت  ثشچؼت

    
   

    
   

 ًظبستهبًيفلذ.دسيبدگيشيثبFSMLسٍؽپيـٌْبدي12-4ؿکل



 ديـٟٙبدي  دٚ ٔذَ ٛسر غيشخٌيٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ثب سٚيىشد اػشخشاع فوبي ٚيظٌي ثٝ ك ؿشح

 

  11 

 

ثبؿذ ٚ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي  اي اص  ٔؼٕٛٓٝ  . دس ايٗ ٌشاف، ؿٛ٘ذ ٔذَ ٔي       ٞب دس ٌشاف  ٕ٘ٛ٘ٝ سٕبٔي -3گبم

دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبؿٙذ، ٔمذاس ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ ثٝ    ٚ    ثبؿذ. چٙب٘چٝ  ٞبي ايٗ ٌشاف ٔي ٔؼٕٛٓٝ يبَ      

ثٝ  ٞب ثب ٔمذاس ٔشٙبُش دس ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز سّفيمي وٙيٓ. ٔمبديش يبَ ثيبٖ ٔي       سا ثب           يبَ 

 ؿٛ٘ذ.  ٔمذاس دٞي اِٚيٝ ٔي           كٛسر 

ؿٛ٘ذ سب اطش ٘ٛيض  ٌبْ ػجت ٔي دٚ(. ايٗ دٙغ، چٟبسٞبي  ؿٛ٘ذ )ٌبْ ٌبْ اكالح ٔي دٚٞب دس  ٔمبديش يبَ ،دس ادأٝ

ٞب ثب دلز ثيـششي ا٘ؼبْ ؿٛد. دغ اص ا٘ؼبْ  ح ؿذٜ ٚ ٔحبػجٝ فبكّٝ راسي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝٞب اكال دس فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

اص  ٔٔب٘يسا ثشاي ا٘شمبَ  ̃ ّٕٓىشد ادشاسٛس  ،ٞب ؿٛد. ايٗ ٌبْ ٔي( ايؼبد ̃ ) 1ٔٔٙبييٌبْ، ٌشاف ٓذْ ؿجبٞز  دٚايٗ 

 دٞذ.  حٛصٜ ّٕٓىشد ايٗ دٚ ٌبْ سا ٘ـبٖ ٔي 11-8  ؿىُدٞٙذ.  فوبي ٔٔٙب ثٝ فوبي ٚيظٌي سا سٛهيح ٔي

 

 

                                                      
1 Semantical dissimilarity graph 
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 داس. ٞبي ثشچؼت ٞب ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ؿجبٞز : ثٟجٛد ٓذ8ٌْبْ 

 ٞبي ثشچؼت داس. ثشچؼت ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثذٖٚ ٞب ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٟجٛد ٓذْ ؿجبٞز :3ٌبْ 

 8حٛصٜ ّٕٓىشد ٌبْ 

 3حٛصٜ ّٕٓىشد ٌبْ 

 خْتاًتقبلهؼٌباصفضبيهؼٌبثِفضبيٍيظگي.̃ ػولکشداپشاتَسّبيحَص11ُ-4ؿکل



 ديـٟٙبدي  دٚ ٔذَ ٛسر غيشخٌيٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ثب سٚيىشد اػشخشاع فوبي ٚيظٌي ثٝ ك ؿشح

 

  19 

 

ٞبي ٌشاف ثش اػبع  ، وٝ يبَ    ؿجبٞز سّفيمي  ٌبْ ػٟز ثيبٖ ثٟشش اٍِٛسيشٓ، اص ٔبسشيغ ٓذْ دس ايٗ دٚ 

ٔمذاس دٞي اِٚيٝ       ، دس اثشذا ثب   ̃ ؿٛد. ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز ٔٔٙبيي  ا٘ذ اػشفبدٜ ٔي آٖ ٔمذاسدٞي ؿذٜ

 ؿٛ٘ذ. ٔمذاس دٞي ٔي    ̃ ثب  ̃ ٞبي ٌشاف  ؿٛد. دس ا٘شٟبي ٞش ٌبْ، ٔمبديش يبَ ٔي

 ؿٛ٘ذ.  سش ٔي وٙٙذ ثٝ ٞٓ ٘ضديه يىؼب٘ي اؿبسٜ ٔي ٔٔب٘يداسي وٝ ثٝ  ٞبي ثشچؼت دس ايٗ ٌبْ، ٕ٘ٛ٘ٝ-4گبم

 ٔٔب٘يوّٕٝ ٔشٕبيض ثٝ سلبٚيش آٔٛصؿي ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ اػز. ثٙبثشايٗ ٔؼٕٛٓٝ  Corel 5K ،991دس دادٌبٖ 

 ثبؿذ. ٓوٛ ٔي      داساي 

 وٙذ. اٍِٛسيشٓ ايٗ ٌبْ سا ثيبٖ ٔي 19-8  ؿىُ

 

 

                           

ٍسٍدي:

 ، ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز سّفيمي.      -1

داس  ثشچؼت  ٔبسشيغ فوبي ٔٔٙب. ٞش ػٌش اص ايٗ ٔبسشيغ ثيبٖ وٙٙذٜ ٔٔب٘ي اػز وٝ ثٝ ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ،     -9

٘ؼجز دادٜ ؿذٜ اػز.

خشٍخي:

داس دس ايٗ ٔبسشيغ، سّفيمي اص فبكّٝ ثيٗ  ٞبي ثشچؼت ، ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز ٔٔٙبيي. فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ   ̃ 

ثبؿذ. ٔئٔٙبيي ثشداسٞبي ٚيظٌي ٚ فبكّٝ 

سٍؽ:

 8وٙذ )حٛصٜ ّٕٓىشد ٌبْ  وٙذ سا ٔـخق ٔي اي وٝ ايٗ ٌبْ دس آٖ ُٕٓ ٔي ، حٛصٜ                -1

 (.11-8  ؿىُدس 

 دٞيٓ. ٔشاحُ صيش سا ا٘ؼبْ ٔي      ،    ثٝ اصاي ٞش -9

 ثٝ آٟ٘ب ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ اػز   داسي اػز وٝ ٔٔٙبي  ٞبي ثشچؼت ؿبُٔ ا٘ذيغ ٕ٘ٛ٘ٝ tٔؼٕٛٓٝ  -9-1    

 ثٙبثشايٗ
t=find(E(:,j)) 

 وٙيٓ. ، ٔمبديش ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز ٔٔٙبيي سا ثٝ كٛسر صيش اكالح ٔي     ثٝ اصاي ٞش  -9-9    

 ثبؿذ. ٔمذاسي وٛچىشش اص يه ٔي   دس ايٗ ساثٌٝ وٝ     

 ؿٛ٘ذ. ػبيٍضيٗ ٔي   ثب  ̃ داس دس  ٞبي ثشچؼت ، ٔمبديش ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ              ̃  -9

 .داسثشچؼتّبيًوًَِثييؿجبّتػذمهقبديشاصالح12-4ؿکل
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ٍسٍدي:

 ، ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز سّفيمي.      -1

داس  ثشچؼت  ٔبسشيغ فوبي ٔٔٙب. ٞش ػٌش اص ايٗ ٔبسشيغ ثيبٖ وٙٙذٜ ٔٔٙب٘ي اػز وٝ ثٝ ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ،     -9

٘ؼجز دادٜ ؿذٜ اػز.

خشٍخي:

داس دس ايٗ  ٞبي ثشچؼت ٞبي ثذٖٚ ثشچؼت ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ، ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز ٔٔٙبيي. فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ   ̃ 

ثبؿذ. ٔئٔٙبيي ٔبسشيغ، سّفيمي اص فبكّٝ ثيٗ ثشداسٞبي ٚيظٌي ٚ فبكّٝ 

سٍؽ:

وٙذ )حٛصٜ ّٕٓىشد  وٙذ سا ٔـخق ٔي اي وٝ ايٗ ٌبْ دس آٖ ُٕٓ ٔي ، حٛصٜ                  -1

 (.11-8  ؿىُدس  3ٌبْ 

 دٞيٓ. ٔشاحُ صيش سا ا٘ؼبْ ٔي       ثٝ اصاي  -9

  داس اػز وٝ دس  ٞبي ثشچؼت ٞبيي اص ٕ٘ٛ٘ٝ ، ٔؼٕٛٓٝ ايٙذوغ                    -9-1    

 .لشاس داس٘ذ   ٕٞؼبيٍي ٘ضديىشش ٕ٘ٛ٘ٝ ثذٖٚ ثشچؼت 

 دٞيٓ. ٔشاحُ صيش سا ا٘ؼبْ ٔي      ثٝ اصاي ٞش  -9-9    

 ثب آٟ٘ب ثشچؼت خٛسدٜ اػز.   ٞبيي اص ٔٔب٘ي اػز وٝ  ، ٔؼٕٛٓٝ ايٙذوغ         -9-9-1        

 دٞيٓ. ٔشاحُ صيش سا ا٘ؼبْ ٔي    ثٝ اصاي ٞش  -9-9-9        

 ثشچؼت   داس اػز وٝ ثب  ٞبيي اص سلبٚيش ثشچؼت ٔؼٕٛٓٝ ايٙذوغ ،            -9-9-9-1            

 ا٘ذ خٛسدٜ                           

 ، ٔمبديش ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز ٔٔٙبيي سا ثٝ كٛسر صيش اكالح      ثٝ اصاي ٞش  -9-9-9-9            

 وٙيٓ. ٔي                           

 ثبؿذ. ٔمذاسي وٛچىشش اص يه ٔي   دس ايٗ ساثٌٝ وٝ                            

 ، ٔمبديش ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز ٔٔٙبيي سا ثٝ كٛسر صيش اكالح      ثٝ اصاي ٞش  -9-9-9-9            

 وٙيٓ. ٔي                           

 ثبؿذ. ٔمذاسي ثضسٌشش اص يه ٔي    دس ايٗ ساثٌٝ وٝ                            

ٞبي  ثشچؼت ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثذٖٚ ، ٔمبديش ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ                ̃               ̃  -9

 ؿٛ٘ذ. ػبيٍضيٗ ٔي   ثب  ̃ داس دس  ثشچؼت

 ّبيثشچؼتداس.ثشچؼتثبًوًَِاصالحهقبديشػذمؿجبّتثييًوًَِّبيثذٍى13-4ؿکل
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 ؿىُؿٛد.  ٞبي ثشچؼت داس اكالح ٔي ٞبي ثذٖٚ ثشچؼت ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ؿجبٞز ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ايٗ ٌبْ، ٓذْ -5گبم

 وٙذ. اٍِٛسيشٓ ايٗ ٌبْ سا ثيبٖ ٔي 8-19 

 ̃  ٞب اطش ٔٙفي داس٘ذ، ٌشاف ٕٞؼبيٍي  ٞبيي وٝ دس ٔحبػجٝ فبكّٝ راسي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ِٔٙٛس حزف يبَ -6گبم

ٕٞؼبيٍي    ٔب٘ٙذ چٙب٘چٝ يىي اص آٟ٘ب دس  ؿٛد. ثشاي ايٗ ِٔٙٛس دٚ ٌشٜ ثٝ ٞٓ ٔشلُ ٔي ػبخشٝ ٔي ̃ اص ٌشاف 

  ٘ضديىشش ديٍشي لشاس داؿشٝ ثبؿذ.

ؿٛد. ايٗ  ا٘ؼبْ ٔي 1دايؼؼششاثب اٍِٛسيشٓ  ثيٗ دٚ ٌشٜ ٔؼيشسشيٗ  ٔحبػجٝ فبكّٝ راسي ثب ٔحبػجٝ وٛسبٜ -7گبم

 ̃  ٞب سا دس ٔبسشيغ  ثبؿذ. فبكّٝ راسي ٔحبػجٝ ؿذٜ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثيٗ دٚ ٌشٜ ٘ضديىشش ٔئٔٙبيي فبكّٝ ثٝ فبكّٝ 

 دٞيٓ. يلشاس ٔ

ثشداس   والػيه ػٟز اػشخشاع  MDSِ٘بسر، اص  ٞبي ثذٖٚ دس ايٗ ٌبْ ٘يض ٔـبثٝ آخشيٗ ٌبْ دس سٚؽ -8گبم

. فبكّٝ الّيذػي ثيٗ ثشداسٞبي ٚيظٌي دس ايٗ فوب، اص فبكّٝ راسي وٙيٓ اػشفبدٜ ٔي  ٚيظٌي دس فوبيي ثب اثٔبد 

 وٙٙذ. ٔحبػجٝ ؿذٜ دس ٌبْ لجُ ديشٚي ٔي

ثبًظبستهبًيفلذهجتٌيثشيبدگيشيًگبؿتثِفضبيهؼٌبيبدگيشي -4-3-2

ثذٖٚ ثشچؼت دس فشآيٙذ اػشخشاع فوبي ٚيظٌي حوٛس  (ٞبي) ، فشم ثش ايٗ اػز وٝ FSMLٕٝ٘ٛ٘دس سٚؽ 

، الصْ اػز وٝ ايٗ فشآيٙذ ثب ٘يبص ثٝ اػشخشاع ٚيظٌي ثبؿذثذٖٚ ثشچؼت ػذيذ  (ٞبي )ٕ٘ٛ٘ٝثشاي چٙب٘چٝ  .داس٘ذ

ثشي  ٞبي صٔبٖ دشداصؽسب ؿٛد  ثشچؼت ػذيذ سىشاس ٌشدد. ايٗ أش ػجت ٔي ثذٖٚ ٝ )ٞبي(ٚ ٕ٘ٛ٘ ٞبي آٔٛصؿي دادٜ

9سشيٗ ٔؼيش ٚ ٘يض سٚؽ  ٕٞب٘ٙذ يبفشٗ وٛسبٜ
MDS ٞبي  ػٟز اػشخشاع ٚيظٌي سىشاس ٌشدد. ثشاي وبٞؾ دشداصؽ

ؿٛد ايٗ اػز وٝ  ئٝ ٔيخؾ اسافشم سٚؿي وٝ دس ايٗ ث ا٘ذ. اسائٝ ؿذٜ ]133[ٚ   ]138[ٞبيي دس  سٚؽ ،سىشاسي

                                                      
1 dijkstra 
9 Multi-dimensional Scaling 



 ديـٟٙبدي  دٚ ٔذَ ٛسر غيشخٌيٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ثب سٚيىشد اػشخشاع فوبي ٚيظٌي ثٝ ك ؿشح

 

  13 

 

ثشچؼت ػذيذ،  ٞبي ثذٖٚ ثشچؼت دس صٔبٖ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ حوٛس ٘ذاس٘ذ ٚ ثب آٔذٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثذٖٚ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ثبؿذ. ٞب دس فوبي ٔـبٞذٜ ٚ فوبي ٔب٘يفّذ ٔي ديچيذٌي صٔب٘ي دشداصؽ سبثٔي اص اثٔبد ثشداس ٚيظٌي

ذ، ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ دس چٙذ فوبي ٚيظٌي سٛكيف وٝ دس ثخؾ لجُ اسائٝ ٌشدي سٚؿيدس ايٗ ثخؾ ٘يض ٕٞب٘ٙذ 

سٛاٖ دس دٚ  سا ٔي (LSML)يبدٌيشي ثبِ٘بسر ٔب٘يفّذ ٔجشٙي ثش يبدٌيشي ٍ٘بؿز ثٝ فوبي ٔٔٙب سٚؽ  ؿٛد. ٔي

ٞبي  ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ فوبي ٔٔٙب )فوبي ٔب٘يفّذ( دس ثشٌيش٘ذٜ چٍٍٛ٘ي يبدٌيشي ،ثخؾ ثيبٖ ٕ٘ٛد. ثخؾ اَٚ

ٞبي ػذيذ ثذٖٚ ثشچؼت ثٝ فوبي ٔٔٙب  ؿبُٔ چٍٍٛ٘ي ٍ٘بؿز ٕ٘ٛ٘ٝ، دْٚثبؿذ. ثخؾ  ( ٔيآٔٛصؿي)داس  ثشچؼت

  ثبؿذ. ٔي

داسشچؼتّبيث(يبدگيشيفضبيهؼٌبثشايًو1ًَِثخؾ

 غيشخٌيثٝ كٛسر داس  ٞبي ثشچؼت ي ٔٔٙب ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝيبدٌيشي فوبسا ثشاي  ديـٟٙبدي سٚؽ ،18-8  ؿىُ 

يبدٌيشي دزيشد.  يبدٌيشي ٔب٘يفّذ دس ٞش فوبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر ٔؼشمُ ا٘ؼبْ ٔي ،سٚؽدس ايٗ  دٞذ. ٘ـبٖ ٔي

 ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ اػز.  داس ٞبي ثشچؼت ٕ٘ٛ٘ٝثٝ اػز وٝ  ٔٔٙبٞبيئب٘يفّذ دس ٞش فوب ثشاػبع 

 ؿٛد. يبدٌيشي ٔب٘يفّذ دس دٙغ ٌبْ ثٝ كٛسر صيش ا٘ؼبْ ٔي،   دس ٞش فوبي ٚيظٌي 

 ⃗ }   سا   ٞبي آٔٛصؿي دس فوبي  ٔؼٕٛٓٝ ٕ٘ٛ٘ٝ -1گبم
   ⃗ 

     ⃗ 
ٌيشيٓ. ايٗ ٔؼٕٛٓٝ ؿبُٔ  دسِ٘ش ٔي   { 

يبد ثبؿذ، وٙيٓ. چٙب٘چٝ اثٔبد ثشداسٞبي ٚيظٌي ص فشم ٔي   ٞب سا  ثبؿذ. اثٔبد ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔٛصؿي ٔي  

 KL1ثب سٚؽ   . اػشخشاع خٌي فوبي ٚيظٌي]8[دزيشد  ا٘ؼبْ ٔي غيشخٌياػشخشاع ٚيظٌي خٌي لجُ اص سٚيىشد 

  ؿٛد. اثٔبد ثشداسٞبي ٚيظٌي دس ٞش فوب سا دغ اص سٚيىشد خٌي،  ا٘ؼبْ ٔي
ٌيشيٓ. ايٗ ٔمذاس ثب سٛػٝ  دس ِ٘ش ٔي  

 ؿٛد. ٔبسشيغ سجذيُ خٌي  ٔـخق ٔي   ٞب دس فوبي  ثٝ ٔمبديش ٚيظٜ ٔبسشيغ ٕٞجؼشٍي ٕ٘ٛ٘ٝ
     

 
ػي ٚ، خش 

  سا وٝ اثٔبد ثشداس ٚيظٌي دس آٖ    فوبي ػذيذ ٔشٙبُش ٞش  ثبؿذ. ايٗ ٌبْ ٔي
  ثبؿذ سا  ٔي  

 ٘بٔيٓ. ٔي    

                                                      
1 Karhunen-Loeve (KL) 
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  ٚيظٌي فوبٞبي ثشداسٞبي 
    سب،  

  داساي اثٔبد ثٝ سشسيت   
     ،  

      ،  
     ،  

      ،

  
    ،  

     ،  
      ،  

      ،  
      ،   

      ،   
      ،   

     ،

   
      ،   

      ٚ   
 ثبؿٙذ. ٔي     

 

 

... 

  {          } 

 ٞبي آٔٛصؿي ٕ٘ٛ٘ٝ  ٔؼٕٛٓٝ

... 
   { ⃗ 

   ⃗ 
     ⃗ 

 }  
ٔؼٕٛٓٝ ثشداسٞبي ٚيظٌي سٛكيف ؿذٜ 

   دس فوبي 

   { ⃗ 
   ⃗ 

     ⃗ 
 }  

ٔؼٕٛٓٝ ثشداسٞبي ٚيظٌي سٛكيف ؿذٜ 

   دس فوبي 

، ٔبسشيغ ٔٔب٘ي اػز وٝ دس     

 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز 3-8ؿىُ 

...     
  ، ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز دس  

      
  ، ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز دس  

  

  ( دس SMLيبدٌيشي ٔٔٙبيي ٔب٘يفّذ ) ...
  ( دس SMLٔب٘يفّذ )يبدٌيشي ٔٔٙبيي   

  

 

، ثشاي ٍ٘بؿز ثشداسٞبي ٚيظٌي      

 ثٝ فوبي ٔب٘يفّذ ػذيذ

، ثشاي ٍ٘بؿز ثشداسٞبي ٚيظٌي      

 ثٝ فوبي ٔب٘يفّذ ػذيذ

   اػشخشاع خٌي ثشداس ٚيظٌي دس    اػشخشاع خٌي ثشداس ٚيظٌي دس  ...

1گبم

2گبم

5تب3ّبيگبم

 .LSMLدسهذلداسّبيثشچؼتيبدگيشيفضبيهؼٌبثشايًو14ًَِ-4ؿکل
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 13-8  ؿىُؿٛد. ػبخز ايٗ ٔبسشيغ دس  ( دس ايٗ ٌبْ ػبخشٝ ٔي ̃ ) 1ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز ٔٔٙبيي -2گبم

 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز.

 ٔٔب٘يٝ ٓوّٕٝ ٔشٕبيض ثٝ سلبٚيش آٔٛصؿي ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ اػز. ثٙبثشايٗ ٔؼٕٛ Corel 5K ،991دس دادٌبٖ 

 ثبؿذ. ٓوٛ ٔي      داساي 

دسثشٌيش٘ذٜ       فشم وٙيٓ دس ايٗ كٛسر ٔبسشيغ  ٔٔب٘يسا ٔؼٕٛٓٝ  {          }  چٙب٘چٝ 

( سا ثشاي ٌزس اص فبكّٝ ̃ ٌبْ هشة ٔٔٙبيي )ثبؿذ. دس ايٗ  ٞبي آٔٛصؿي ٔي ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٔب٘ي

ٞبي ثيٗ ثشداس  وٙيٓ. ٔبسشيغ حبكُ اص هشة ٔٔٙبيي دسثشٌيش٘ذٜ فبكّٝ الّيذػي ثٝ فبكّٝ ٔٔٙبيي سٔشيف ٔي

٘حٜٛ ا٘ؼبْ هشة  11-8  ؿىُا٘ذ.  ثبؿذ وٝ ثب سٛػٝ ثٝ فبكّٝ ٔٔٙبيي اكالح ؿذٜ ٞب دس ٞش فوب ٔي ٚيظٌي ٕ٘ٛ٘ٝ

 دٞذ. ٔٔٙبيي سا ٘ـبٖ ٔي

                                                      
1 Semantical dissimilarity matrix 

         

 ̃     ̃   
 

 ٕٝ٘ٛ٘  

 ٕٝ٘ٛ٘  

 ٕٝ٘ٛ٘9 

 ٕٝ٘ٛ٘1 

 ٔٔب٘ي

  
تَاًذثِصَستػوليبتهبتشيؼيدسًظشگشفتِؿَد.اًتقبلاصفضبيهؼٌبثِفضبيهـبّذُ.ايياًتقبلهي15-4ؿکل 

  هبتشيغهؼٌب دسفضبيهبتشيغػذمؿجبّتثييًوًَِ  ٍ هي  ّب ̃  ثبؿذ. ايي ̃     هبتشيغحبصلاص

 ثبؿذ.ّبهٌغجقثشفبصلِهؼٌبييثييآًْبهيثبؿذ.دساييهبتشيغفبصلِثييًوًَِاًتقبلهي
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   ̃ سٛاٖ ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز ٔٔٙبيي  ِ٘بسر، ٔي ٕٞب٘ٙذ ٔذَ ثذٖٚ -3گبم
دس ِ٘ش   ̃ سا ثٝ كٛسر ٌشاف   

ؿٛد. ايٗ ٌشاف ثٝ ِٔٙٛس حزف  ػبخشٝ ٔي  ̃ اص ٌشاف ٓذْ ؿجبٞز ٔٔٙبيي   ̃  ٌشفز. ٌشاف ٕٞؼبيٍي 

ؿٛد. ثشاي ايٗ ِٔٙٛس دٚ ٌشٜ ثٝ ٞٓ  ٞب اطش ٔٙفي داس٘ذ ػبخشٝ ٔي ٞبيي وٝ دس ٔحبػجٝ فبكّٝ راسي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ يبَ

  سش ديٍشي لشاس داؿشٝ ثبؿذ. ٕٞؼبيٍي ٘ضديه  ٔب٘ٙذ چٙب٘چٝ يىي اص آٟ٘ب دس  ٔشلُ ٔي

 

 

 ̃        ̃          ̃       

ٍسٍدي:

 ٞبي آٔٛصؿي ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ اػز.  ٔٔٙب وٝ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ  اي اص  ، ٔؼٕٛٓٝ{          }   -1

9-     
  ٞبي آٔٛصؿي دس فوبي  ، ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ 

  . 

آٔٛصؿي   ٔبسشيغ فوبي ٔٔٙب. ٞش ػٌش اص ايٗ ٔبسشيغ ثيبٖ وٙٙذٜ ٔٔب٘ي اػز وٝ ثٝ ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ،     -3

٘ؼجز دادٜ ؿذٜ اػز.

خشٍخي:

 ̃   
فبكّٝ ثيٗ ثشداسٞبي ٞب دس ايٗ ٔبسشيغ سّفيمي اص  ، ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز ٔٔٙبيي. فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ 

ثبؿذ. ٔئٔٙبيي ٚيظٌي ٚ فبكّٝ 

سٍؽ:

 وٙيٓ. ، ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز ٔٔٙبيي سا ثب ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز ٔمذاس دٞي اِٚيٝ ٔي    ̃  -1

 دٞيٓ. ٔشاحُ صيش سا ا٘ؼبْ ٔي      ،    ثٝ اصاي ٞش -9

 ثٙبثشايٗ ثٝ آٟ٘ب ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ اػز   ؿبُٔ ا٘ذيغ سلبٚيش آٔٛصؿي اػز وٝ ٔٔٙبي  tٔؼٕٛٓٝ  -9-1    
t=find(E(:,j)) 

 وٙيٓ. ، ٔمبديش ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز ٔٔٙبيي سا ثٝ كٛسر صيش اكالح ٔي     ثٝ اصاي ٞش  -9-9    

 ثبؿذ. ٔي      دس ايٗ ساثٌٝ وٝ     

 ؿَد.،ػولگشضشةهؼٌبيي.اييػولگشخْتػبختهبتشيغػذمؿجبّتهؼٌبيياػتفبدُهي̃ تؼشيف16-4ؿکل
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ثب اٍِٛسيشٓ  ثيٗ دٚ ٌشٜ ٔؼيشسشيٗ  ثب ٔحبػجٝ وٛسبٜ ِ٘بسر ثذٖٚٔذَ ٔحبػجٝ فبكّٝ راسي ٘يض ٔـبثٝ  -4گبم

ثبؿذ. فبكّٝ راسي ٔحبػجٝ ؿذٜ ثيٗ  ثيٗ دٚ ٌشٜ ٘ضديىشش ٔئٔٙبيي ؿٛد. ايٗ فبكّٝ ثٝ فبكّٝ  ا٘ؼبْ ٔي 1دايؼؼششا

  دس ٞش فوبي  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ
 دٞيٓ. لشاس ٔي  ̃  سا دس ٔبسشيغ   

والػيه  MDS(، اص ِ٘بسر ثذٖٚ)سٚؽ اَٚ دس ٔذَ     دس ايٗ ٌبْ ٘يض ٔـبثٝ آخشيٗ ٌبْ دس سٚؽ  -5گبم

وٙيٓ. فبكّٝ الّيذػي ثيٗ ثشداسٞبي ٚيظٌي دس  ٔياػشفبدٜ    ثشداس ٚيظٌي دس فوبيي ثب اثٔبد   ػٟز اػشخشاع 

 وٙذ. ايٗ فوب، اص فبكّٝ راسي ٔحبػجٝ ؿذٜ دس ٌبْ لجُ ديشٚي ٔي

   اثشذا ثٝ فوبي   ، ٞش فوبي ٚيظٌي LSMLدس سٚؽ يٗ ثٙبثشا
، ٍ٘بؿز آيذ ٔيوٝ اص ٍ٘بؿز خٌي ثذػز   

ي وٝ اص فوبي ،. دس ايٗ ٔذَؿٛد غيشخٌي ثٝ فوبي ػذيذ ا٘ؼبْ ٔي ٞبي ثٔذ، ٍ٘بؿز ػذغ دس ٌبْؿٛد.  ٔي

 ٘بٔيٓ. ٔي   آيذ سا  ثذػز ٔي   ٔشٙبُش ٞش ٍ٘بؿز غيشخٌي 

دادٜ ؿذٜ دس  ٞبي سٛهيح ٌبْ سا ثشاػبع ٞبي آٔٛصؿي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ فبكّٝ ٔٔٙبييوبٞؾ  ،ثب ٔظبَ 19-8  ؿىُ

ا٘ذ،  ٔـخق ؿذٜ ثٝ ؿؾ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔٛصؿي وٝ ثب اؿىبَ ٞٙذػي ٔٔٙبدٞذ. دس ايٗ ؿىُ، چٟبس  ٘ـبٖ ٔيايٗ سٚؽ 

 ٔٔب٘يداساي   ا٘ذ، ثٛاػٌٝ ٔبسشيغ  ؿذٜ  سش ٘ـبٖ دادٜ دس ايٗ ؿىُ چٟبس ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ دشسً٘ا٘ذ.  ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ

 ؿىُٞب چٙب٘چٝ دس  وٙيٓ وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبؿٙذ. فشم ٔي داساي ديٛػشٍي ٔي فوبي ٔٔٙبثبؿٙذ. ثٙبثشايٗ دس  يىؼب٘ي ٔي

ؿٛد، ديٛػشٍي  ا٘ذ. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔـبٞذ ٔي ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز، دس فوبي ػٝ ثٔذي سٛكيف ؿذٜ )اِف(8-19 

٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ  )ة(19-8  ؿىُدس  LSMLدس فوبي ػٝ ثٔذي ٚيظٌي ٚػٛد ٘ذاسد. ٞذف اص سٚؽ  فوبي ٔٔٙب

ثٝ فوبي ٚيظٌي ٘يض ٔٙشمُ ؿذٜ  فوبي ٔٔٙبديٛػشٍي ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ايٗ ؿىُ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز،  اػز.

 اػز.

                                                      
1 dijkstra 
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ّبيخذيذثذٍىثشچؼتثِفضبيهؼٌب(ًگبؿتًو2ًَِثخؾ

وٙذ. ايٗ  فوبي ٔب٘يفّذ ٔٙشمُ ٔي ثٝ داس سا ٞبي ثشچؼت سٚؿي وٝ دس ثخؾ لجُ سٛهيح دادٜ ؿذ، ٕ٘ٛ٘ٝ

آٟ٘ب اٌ٘جبق ثباليي داؿشٝ ثبؿذ. دس ٔٔٙبيي ٞب دس فوبي ػذيذ ثب فبكّٝ  ؿٛد وٝ فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘شمبَ ػجت ٔي

 ؿٛد.  ٞبيي خبسع اص ٔؼٕٛٓٝ آٔٛصؽ، آٚسدٜ ٔي ايٗ ثخؾ، ا٘شمبَ ثٝ فوبي ٔب٘يفّذ ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ

ثشداس    ؿٛد.  ٔيفوبي ٚيظٌي ٔشفبٚر سٛكيف    دس  ،ٕ٘ٛ٘ٝ ػذيذي ثبؿذ. ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ  وٙيٓ  فشم ٔي

، اثشذا ثٝ وٝ دس ثخؾ لجُ ثيبٖ ٌشديذ دس ٌبْ اَٚ سٚؽ ديـٟٙبدي ثبؿذ. ٔي   دس فوبي   ثٔذي    ٚيظٌي 

 غ ا٘شمبَ ؿٛد. ثٙبثشايٗ اص ٔبسشي كٛسر خٌي وبٞؾ اثٔبد ثشداسٞبي ٚيظٌي دس ٞش فوب ا٘ؼبْ ٔي
     

 
اػشفبدٜ   

    ؿٛد سب سجذيُ خٌي ٌٔبثك ثب  ٔي
     

 
  ثشداس ٚيظٌي    ا٘ؼبْ ؿٛد.      

  دس فوبي   ثٔذي   
  

  ثبؿذ. ٔي

  دس ٞش فوبي  ثشاي ايٙىٝ ثشٛا٘يٓ
اص دٚ  ا٘ؼبْ دٞيٓ 1ػذيذ ٞبي ٍ٘بؿز ثٝ فوبي ٔب٘يفّذ سا ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ ، 

 ثبيؼز ثٝ سبثٔي ٔب٘ٙذ اػشفبدٜ وشد. دس سٚيىشد سحّيّي ٔيسٛاٖ  ٔي  9ٚ يب اػشفبدٜ اص ٔحبػجبر ٘شْ  9سٚيىشد سحّيّي

                                                      
1 Out-of-samples 
9 Analytic 
9 Soft computing 

    

 )ة( )اِف(

            

  

ّبسادسفضبيػِثؼذي.)الف(تَصيفًوLSMLًَِبيهؼٌبثِفضبيٍيظگيثبسٍؽهثبلياصاًتقبلفض17-4ؿکل

داسًذ اًذّشچٌذپيَػتگيهؼٌبييثٍِاػغِهبتشيغّبييکِپشسًگًـبىدادُؿذُدّذ.ثشايًوًًَِـبىهي

يظگيًيضاًتقبلدادُؿذٍُليدسفضبيٍيظگياييپيَػتگيٍخَدًذاسد.)ة(ثبکبّؾثؼذ،پيَػتگيثِفضبيٍ

اػت.
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ا٘ؼبْ ؿٛد. دس سٚيىشد     ثٝ فوبي ٔب٘يفّذ ثب سبثْ    ثشػيٓ وٝ دس آٖ ٍ٘بؿز ٕ٘ٛ٘ٝ ػذيذ          

1سٛاٖ اص ؿجىٝ ٞبي ٓلجي اص ّ٘ٛ  ٔحبػجبر ٘شْ ٔي
RBF   يب ٚGRNN9  ٗاػشفبدٜ ٕ٘ٛد. ايٗ دٚ ّ٘ٛ ؿجىٝ داساي اي

دٞٙذ ٚ  ٞبي آٔٛصؿي ثب دلز ثبال ا٘ؼبْ ٔي خلٛكيز ٞؼشٙذ وٝ دغ اص دبيبٖ فبص آٔٛصؽ، ٍ٘بؿز سا ثشاي دادٜ

. ثٝ دِيُ سجذيُ غيش ]3[ٞبي آصٖٔٛ ٘يض ثٝ دسػشي ا٘ؼبْ دٞٙذ  سٚد وٝ ٕٞبٖ ٍ٘بؿز سا ثشاي دادٜ ا٘شِبس ٔي

ٞبي سحّيّي ثشاي ٍ٘بؿز ثٝ فوبي ٔب٘يفّذ ٕٔىٗ  ٞب، اػشفبدٜ اص سٚؽ اػشفبدٜ ؿذٜ دس ٍ٘بؿز ٚيظٌيسحّيّي 

اي ثٝ ّ٘ٛ ؿجىٝ ٓلجي  ٘يض ديـٟٙبد ؿذٜ اػز ِٚي اؿبسٜ ]LLE ]1ثبؿذ. اػشفبدٜ اص ؿجىٝ ٓلجي دس اٍِٛسيشٓ  ٕ٘ي

  فوبي ٚيظٌي  دس ٞش      ٞبي ٓلجي  دس ايٗ ٔذَ، ؿجىٝاػز.  ٘ىشدٜ
ثيٙٙذ.  ثٝ كٛسر ٔؼضا آٔٛصؽ ٔي  

  ٞب دس فوبي ٕ٘ٛ٘ٝ
. ثٙبثشايٗ ثبؿٙذ ٔيخشٚػي ؿجىٝ  ،  ٞبي ٔشٙبُش دس فوبي ٔب٘يفّذ  ٚسٚدي ؿجىٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ،  

 ؿٛد.  ٔيا٘ؼبْ ايٗ دٚ ٔؼٕٛٓٝ ٚسٚدي يبدٌيشي ؿجىٝ دس ٞش فوب ثش اػبع 

ثٌذيخوغ -4-3-3

آٖ  سٚؽاسائٝ ايٗ دٚ ٚيظٌي اسائٝ ٌشديذ. ٞذف اص  يشخٌيغثبِ٘بسر ثشاي اػشخشاع  دٚ سٚؽ ،دس ايٗ ثخؾ

ايٗ دٚ سٚؽ ػٟز حُ اطش ٘ٛيض ٚػٛد داسد ثٝ فوبي ٚيظٌي ٘يض ٔٙشمُ ٌشدد.  فوبي ٔٔٙبوٝ دس  اػز سب ديٛػشٍي

 ا٘ذ. اي يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ثب سٚيىشد ثبِ٘بسر اسائٝ ٌشديذٜ ٞبي دبيٝ دس سٚؽ

ثٝ ٓٙٛاٖ اِٚيٗ سٚؽ دس ايٗ  (FSMLثشتلفيقفضبّبيٍيظگي)يبدگيشيثبًظبستهبًيفلذهجتٌيسٚؽ 

ثبؿذ وٝ سٔشيف فبكّٝ دس ايٗ ػبخشبس ثب  ٞب ٔي . ٞذف اص اسائٝ ايٗ سٚؽ، يبفشٗ ػبخشبسي اص ٕ٘ٛ٘ٝثخؾ اسائٝ ٌشديذ

ٞبي  ثب سٚؽدس وبسثشدٞبيي ٔب٘ٙذ ثبصيبثي سلٛيش، ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ثبؿذ. ٞب اسسجبى ثباليي داؿشٝ  فبكّٝ ٔٔٙبيي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

ؿٛد. ثٙبثشايٗ سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس ساػشبي سّفيك فوبٞبي ٔخشّف ٚيظٌي ٚ اػشخشاع يه  ٔخشّفي سٛكيف ٔي

، ساٞىبسي ثشاي ثٛدآٔذٜ  ِ٘بسر ثذٖٚذ. ٍ٘بؿز چٙذٌب٘ٝ وٝ دس ٔذَ ثبؿ ٔيفوبي ٔب٘يفّذ اص چٙذ فوبي ٚيظٌي 

                                                      
1 Radial Basis Function (RBF) 
9 General Regression Neural Network (GRNN) 
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ٞشچٙذ وٝ دس ٞش وذاْ اص فوبٞبي ٚيظٌي، فبكّٝ الّيذػي ثيٗ . ثبؿذ اػشخشاع يه فوب اص چٙذ فوبي ٚيظٌي ٔي

ٞب دس فوبي  ثبؿذ ِٚي فبكّٝ وٕششي دس فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب سب حذي ثيبٖ وٙٙذٜ فبكّٝ ٔٔٙبيي ثيٗ آٟ٘ب ٔي ٕ٘ٛ٘ٝ

، سٚؽ ٘يض ٕٞب٘ٙذ ٔذَ ثذٖٚ ِ٘بسرٚاحذ ٔب٘يفّذ ٚ فوبي ٔٔٙب ٚػٛد داسد. ٘ٛآٚسي اكّي اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ 

  ثبؿذ. فوبي ٔب٘يفّذ ٔييه ٞب دس فوبٞبي ٔخشّف ٚيظٌي دس ساػشبي اػشخشاع  شفبدٜ ٔٛطش اص سٛكيف ٕ٘ٛ٘ٝاػ

ٞب ٚ فبكّٝ ٔٔٙبيي آٟ٘ب، دس ٌبْ اَٚ اص  وبٞؾ فبكّٝ ٔٔٙبيي دس فبكّٝ الّيذػي ٕ٘ٛ٘ٝ ػٟزدس ايٗ سٚؽ، 

ِ٘بسر ػٟز  ذغ اص سٚيىشد ثبٞبي ٘شٔبَ ؿذٜ اص چٙذ فوبي ٚيظٌي اػشفبدٜ ؿذٜ اػز. ػ ؿجبٞز سّفيك ٓذْ

ِ٘بسر، يبدٌيشي  ٘يض ٕٞب٘ٙذ دٚ سٚؽ ٔذَ ثذٖٚ سٚؽٞب اػشفبدٜ ؿذٜ اػز. ايٗ  ثشآٚسد فبكّٝ راسي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

، ا٘شمبَ ٔٔب٘ي اص فوبي ٔٔب٘ي FSMLسٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس  دْٚدٞذ. ٘ٛآٚسي  ٔب٘يفّذ سا ٔجشٙي ثش فبكّٝ ا٘ؼبْ ٔي

. دس ايٗ ساػشب ثبؿذ ٞب ٔي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثيٗ سٕبٔي داس ثٝ فوبي ٓذْ ؿجبٞز تٞبي ثشچؼ ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞب كٛسر  دٚي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ اكالحبسي وٝ دس فبكّٝ دٚدزيشد.  ٞب كٛسر ٔي اكالحبسي دس فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

ؿبٖ  ٌّٝشاف ٘يض فبكٞبيي وٝ اص ِ٘ش ٔٔٙبيي ثيـشش اص ٞٓ دٚس ٞؼشٙذ، دس فوبي  ؿٛد ٕ٘ٛ٘ٝ دزيشد، ػجت ٔي ٔي

سش ٞؼشٙذ، دس فوبي ٌشاف ٘يض ثٝ ٞٓ  ٞبيي وٝ دس فوبي ٔٔٙب ثٝ ٞٓ ٘ضديه ثٝ ٕٞيٗ سشسيت، ٕ٘ٛ٘ٝ ثيـشش ٌشدد.

سشيٗ  ؿٛد ٚ دس ٘شيؼٝ وٛسبٜ سش ؿٛ٘ذ. ثٙبثشايٗ ػبخز ٌشاف ٕٞؼبيٍي )ٌبْ ؿـٓ( ثب دلز ثبالسشي ا٘ؼبْ ٔي ٘ضديه

 ٌشدد.  سش ٔي ٞب ٘ضديه سي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝٔؼيشي وٝ دس ٌبْ ٞـشٓ ٔحبػجٝ ؿذٜ اػز، ثٝ فبكّٝ را

دٚٔيٗ سٚؽ اسائٝ (LSML)يبدگيشيثبًظبستهبًيفلذهجتٌيثشيبدگيشيًگبؿتثِفضبيهؼٌبسٚؽ 

سٚيىشد اسائٝ ؿذٜ ثبؿذ.  دس سٚيىشد ثبِ٘بسر ٔي ايضٚٔخسٛػٔٝ يبفشٝ سٚؽ ايٗ سٚؽ،  ثبؿذ. ؿذٜ دس ايٗ ثخؾ ٔي

ٞبي ػذيذ ثٝ ايٗ فوب ثب  ٞبي آٔٛصؿي ٚ ػذغ ٍ٘بؿز ٕ٘ٛ٘ٝ يبدٌيشي فوبي ٔب٘يفّذ ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ ،سٚؽدس ايٗ 

ٍ٘بؿز ثشداسٞبي ٚيظٌي ثٝ  ،سٚؽٞذف اكّي ايٗ  ثبؿذ. ( ٔيGRNN) ٔياػشفبدٜ اص ؿجىٝ ٓلجي سٌشػيٖٛ ٕٓٛ

ٝ ؿذٜ دس ايٗ ٔذَ، ٘حٜٛ ٘ٛآٚسي اسائٚ فبكّٝ الّيذػي ثٝ ٞٓ ٘ضديه ثبؿٙذ. ٔٔٙبيي فوبيي اػز وٝ دس آٖ فبكّٝ 

ثٛاػٌٝ ٍّٕٓش  ا٘شمبَ فوبي ٚيظٌيثبؿذ.  ٔي ٔٔٙبييثٝ فوبي ٚيظٌي ثب سٔشيف ٍّٕٓش هشة  فوبي ٔٔٙبا٘شمبَ اص 
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ثٙبثشايٗ فبكّٝ راسي ثيٗ وبٞؾ يبثذ.  ٞب ٔبسشيغ فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝؿٛد سب ٘ٛيض ٔٛػٛد دس  ػجت ٔي هشة ٔٔٙبيي

ٚ سٚؽ  ِ٘بسر ٔذَ ثذٖٚ اسائٝ ؿذٜ دس   سٚؽدٚ ايٗ سٚؽ ٘يض ٕٞب٘ٙذ  آيذ. ٔيٞب ثب دلز ثبالسشي ثذػز  ٕ٘ٛ٘ٝ

FSMLدٞذ.  ، يبدٌيشي ٔب٘يفّذ سا ٔجشٙي ثش فبكّٝ ا٘ؼبْ ٔي 

ؿٛ٘ذ اسائٝ ٌشديذٜ اػز. ثٙبثشايٗ يبدٌيشي  ٞبيي وٝ دس چٙذ فوبي ٚيظٌي سٛكيف ٔي ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ سٚؽايٗ 

ٞبي سجذيُ  ٔبسشيغؿٛد ٚ ثٝ سٔذاد فوبٞبي ٚيظٌي،  ٔبٖ ا٘ؼبْ ٔئب٘يفّذ دس چٙذ فوبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر ٕٞض

ثٙبثشايٗ ثب آٔذٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ػذيذ، ثٝ كٛسر ٔٛاصي ثب چٙذ سٚؽ ؿٛ٘ذ.  ٞبي ٓلجي آٔٛصؽ دادٜ ٔي ؿجىٝخٌي ٚ 

سجذيُ  ٞبي آيٙذ. ػذغ ثشاي ٞش فوبي ٚيظٌي، اثشذا ٔبسشيغ سٛكيف ٚيظٌي، ثشداسٞبي ٚيظٌي آٖ ثذػز ٔي

ٍ٘بؿز ثٝ  ،ٞبي ٓلجي دٞٙذ ٚ ػذغ ؿجىٝ ثٝ فوبيي ثب اثٔبد وٕشش سا ثب سٚيىشد خٌي ا٘ؼبْ ٔيخٌي، ٍ٘بؿز 

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس فلُ ثٔذ آٚسدٜ ؿذٜ اػز، ايٗ دٞٙذ.  ثشاي ٞش فوب ثٝ كٛسر ػذاٌب٘ٝ ا٘ؼبْ ٔي سا فوبي ٔب٘يفّذ

ٌيشي اص  د دػشٝ ثٙذي دس سايدٞذ وٝ ايٗ أش ػجت افضايؾ ثٟجٛ سٚؽ دلز دػشٝ ثٙذي سا دس ٞش فوب افضايؾ ٔي

 ؿٛد. ثٙذٞب ٔي دػشٝ

ٞب ثشاي  ، ديچيذٌي ٔحبػجبسي وٕشش دس اػشخشاع فوبي ٚيظٌيFSML٘ؼجز ثٝ   LSMLثشسشي سٚؽ 

 ثبؿذ.  ٞبي ػذيذ ثذٖٚ ثشچؼت ٔي ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٌزاسي ؿشحػبصي ٚ اسصيبثي ايٗ دٚ سٚؽ دس فلُ ثٔذ ثيبٍ٘ش افضايؾ دلز دس  ٘شبيغ ثذػز آٔذٜ اص ديبدٜ

 .ثبؿذ سلٛيش ٚ دس ٘شيؼٝ وبٞؾ فبكّٝ ٔٔٙبيي ثيٗ ٘شبيغ ثبصيبثي ٚ ِ٘ش ا٘ؼبٖ ٔي

پيـٌْبديدٍهذلثٌذيخوغ -4-4

سٚيىشدي وٝ دس ايٗ سػبِٝ ػٟز حُ ٔؼئّٝ ٍ٘بؿز غيش كحيح ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ديجبچٝ آٚسدٜ ؿذٜ اػز، 

ٞبي ػٌح دبييٗ ثٝ ٔٔب٘ي ػٌح ثبال د٘جبَ ٌشديذٜ اػز دس ساػشبي إٞيز فوبي ٚيظٌي دس ثٟجٛد دلز  ٚيظٌي

ػبصي فوبي ٚيظٌي ثب فوبي ٔٔٙب، اص سٚيىشد وبٞؾ اثٔبد  ثبؿذ. ثٙبثشايٗ، دس ايٗ سػبِٝ ػٟز ٕٞؼٛ ثٙذي ٔي دػشٝ

ػٝ ٔؼئّٝ دس ٌشديذٜ اػز. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ لجال ٘يض اؿبسٜ ٌشديذ، ي ٚيظٌي ثٝ كٛسر غيش خٌي اػشفبدٜ ثشداسٞب
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اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ فلُ دس ساػشبي حُ  ٞبي سٚؽٞبي دبيٝ وبٞؾ غيشخٌي ٚيظٌي ٚػٛد داسد وٝ  اػشفبدٜ اص سٚؽ

 ا٘ذ.  اسائٝ ٌشديذٜايٗ ٔؼبئُ 

 

 

ٔؼئّٝ ئٙي وبٞؾ اطش سشيٗ  ٕٓذٜاسائٝ ؿذٜ دس ٔذَ ثذٖٚ ِ٘بسر دس ساػشبي حُ  FoD  ٚFoGDدٚ سٚؽ 

دٞذ.  ٞبي اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ فلُ سا ٘ـبٖ ٔي ، سٚ٘ذ سٚؽ11-8  ؿىُ٘ٛيض دس يبدٌيشي ٔب٘يفّذ اسائٝ ٌشديذ٘ذ. 

دس ٔذَ ثبِ٘بسر، اص ٕٞبٖ سٚيىشد ٔذَ ثبِ٘بسر دس  FSMLٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ايٗ ؿىُ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز، سٚؽ 

 وٙذ.  يبدٌيشي ٔب٘يفّذ اػشفبدٜ ٔي

سٛاٖ  ٘يض اػشفبدٜ ؿذٜ اػز سا ٔي FSMLوٝ دس سٚؽ  ِ٘بسر دس ٔذَ ثبِ٘بسر آٔذٜ اص ٔذَ ثذٖ ٘شيؼٝ ثذػز

 ثٝ كٛسر صيش ثيبٖ ٕ٘ٛد:

دزيشد. ثب ٞش سٚؽ، سلٛيش دس فوبي ٚيظٌي  ٞبي ٔخشّفي كٛسر ٔي ٞبي سلٛيشي ثب سٚؽ سٛكيف دادٜ الف(

ٛا٘ذ دس چٙذ فوبي ٚيظٌي ٍ٘بؿز ؿٛد. اثٔبد س ؿٛد. ثٙبثشايٗ ٞش دادٜ سلٛيشي ٔي ٔشسجي ثب آٖ سٚؽ ٍ٘بؿز ٔي

 وٙذ اص  اػشفبدٜ ٔي

ثبًظبستهذل ًظبستهذلثذٍى 

 FSMLسٚؽ  LSMLسٚؽ  FoDسٚؽ  FoGDسٚؽ 

                     

 سّفيك دس فشآيٙذ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ

 )ٍ٘بؿز چٙذٌب٘ٝ(

 ػبخز ٔبسشيغ 

 ٓذْ ؿجبٞز سّفيمي

4-4ؿکلالگَسيتن

 

Isomap 

ٞبي  اكالح ٔمبديش يبَ

 ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز

 5-4ؿکلالگَسيتن

 7-4ؿکلالگَسيتن

FoD 
FoGD 

LSML 

FSML 
 5-4ؿکلالگَسيتن

 7-4ؿکلالگَسيتن

16-4ؿکلالگَسيتن



ًظبستهذلثذٍى

ًظبستثبهذل

 ّبياسائِؿذُدسدٍهذلپيـٌْبديسًٍذسٍؽ18-4ؿکل
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ٞبيي وٝ دس فوبٞبي ٔخشّف ٚيظٌي  ثبؿذ. دس سٚؽ ايضٚٔخ كحجشي اص دادٜ ثشداس ٚيظٌي دس ٞش فوب ٔشفبٚر ٔي

ٞب ٚ ٘يض سّفيك دس فوبي سلٕيٓ،  ِ٘بسر ثٝ ػبي سّفيك دس فوبي ٚيظٌي اػز. دس ٔذَ ثذٖٚ ا٘ذ ٘ـذٜ ٍ٘بؿز ؿذٜ

 . ٘شيؼٝ حبكُ اص ايٗ سّفيك آٖ اػز وٝ دغ اص شيهبًيفلذاًدبمپزيشفتِاػتيبدگيفشايٌذتلفيقدس

ؿٛد. دس ايٗ سػبِٝ، فوبي ايٗ  فشآيٙذ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ثشاي ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ سٟٙب يه ثشداس ٚيظٌي اػشخشاع ٔي

ِبسر آٔذٜ ٘بٔيٓ. سٔشيف ٍ٘بؿز چٙذٌب٘ٝ وٝ دس ٔذَ ثذٖٚ ٘ ثشداسٞبي ٚيظٌي سا فوبي ٔب٘يفّذ يب فوبي ٔٔٙب ٔي

 اػز ثش ٕٞيٗ ٔٔٙب دالِز داسد.

ٞب دس  ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ  ٞبي ٓذْ ؿجبٞز ثبيؼز ٔبسشيغ سّفيك دس فشآيٙذ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ، اثشذا ٔيػٟز )ة(

فوبٞبي ٔخشّف ٚيظٌي ٘شٔبَ ؿذٜ ٚ ػذغ ثب ٞٓ ثٝ كٛسر ٚص٘ي ػْٕ ؿٛ٘ذ. ػبخز ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز 

 وٝ دس ٔذَ ثذٖٚ ِ٘بسر آٔذٜ اػز ثش ٕٞيٗ ٔٔٙب دالِز داسد. ؿذٜٞبي ٘شٔبَ  سّفيمي ثب اػشفبدٜ اص فبكّٝ

 دزيشد. ٔشحّٝ اَٚ ثٛاػٌٝ سّفيك ٓذْ  ِ٘بسر وبٞؾ ٘ٛيض دس دٚ ٔشحّٝ كٛسر ٔي ٔذَ ثذٖٚدس )ج(

ؿجبٞز سّفيك ٚػٛد داسد اص ٞشوذاْ  ؿٛد وٝ ٘ٛيضي وٝ ٌشاف ٓذْ ٌيشد. ايٗ سّفيك ػجت ٔي ٞب كٛسر ٔي ؿجبٞز

 ٌشاف ٞبي  يبَ ٔمبديشْ ؿجبٞز وٝ دس ٞش فوبي ٚيظٌي ٚػٛد داسد وٕشش ٌشدد. دس ٔشحّٝ دْٚ، ٞبي ٓذ اص ٌشاف

فوبي ٞب دس ساػشبي سػيذٖ ثٝ  ٌشد٘ذ. اكالح يبَ اكالح ٔي ٘ٛيض اطش وبٞؾ ِٔٙٛس ثٝٓذْ ؿجبٞز سّفيمي 

 ثبؿذ. ٞٛٔٛٔٛسفيه   ثبؿذ وٝ ثب فوبي الّيذػي ثٝ اثٔبد  آٖ داساي ٕٞؼبيٍي سٛدِٛٛطيىي اػز وٝ ٞش ٘مٌٝ 

ٞبي  ِ٘بسر ِٚي ثب سٛػٝ ثٝ اًالٓبر دادٜ ثخؾ )ع( دس ٞش دٚ سٚؽ ٔذَ ثبِ٘بسر ثب ٕٞبٖ سٚيىشد ٔذَ ثذٖٚ

 دزيشد.  ِ٘بسر ثب ٍّٕٓش هشة ٔٔٙبيي كٛسر ٔي دزيشد. ايٗ ثخؾ دس ٔذَ ثب داس كٛسر ٔي ثشچؼت
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پيـٌْبديدٍهذلٍاسصيبثيػبصيپيبدُ -5فصل

 پيـگفتبس -5-1

ديـٟٙبدي دس اػشخشاع غيشخٌي فوبي ٚيظٌي   دٚ ٔذَػبصي ٚ اسصيبثي  دس ايٗ فلُ، ثٝ ثيبٖ چٍٍٛ٘ي ديبدٜ

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس فلُ ديجبچٝ آٚسدٜ ؿذ، ٞذف اكّي ٔب دس ايٗ سػبِٝ يبفشٗ ٍ٘بؿشي اػز وٝ ثب  دشداصيٓ.  ٔي

سش  ثيٗ آٟ٘ب ٘ضديهٔٔٙبيي ػذيذ ثٝ فبكّٝ إٓبَ آٖ ثش ثشداس ٚيظٌي سلبٚيش، فبكّٝ ثيٗ ثشداسٞبي ٚيظٌي دس فوبي 

دٚ . ثشلشاس ػبصيٓػٌح ثبال  ٔٔب٘ي ٚٞبي ػٌح دبييٗ  ٚيظٌي اسسجبى ثيـششي ثيٗ سٛا٘يٓ ٌشدد. ثب ايٗ سٚيىشد ٔي

ٞبي دبيٝ وبٞؾ غيشخٌي  ساػشبي حُ ػٝ ٔؼئّٝ دس اػشفبدٜ اص سٚؽي وٝ دس فلُ ديـيٗ اسائٝ ٌشديذ دس ٔذِ

دٚ سٚؽ دس ٔذَ ثذٖٚ ِ٘بسر )ٔؼئّٝ اَٚ( دس ساػشبي حُ ٔؼئّٝ ٘ٛيض  ،ديـٟٙبدي  ٔذَدٚ دس فلُ ٚيظٌي ثٛد. 

ٞبي دبيٝ يبدٌيشي  ثذٖٚ ِ٘بسسي ثٛدٖ سٚؽٚ دٚ سٚؽ دس ٔذَ ثبِ٘بسر اسائٝ ٌشديذ. ٕٞچٙيٗ ػٟز حُ ٔؼئّٝ 

ٜ ثٝ سلبٚيش دس ٞبي ٘ؼجز دادٜ ؿذ حُ ٔؼئّٝ ٔشفبٚر ثٛدٖ سٔذاد ثشچؼت)ٔؼئّٝ دْٚ( ٚ ٘يض دس ساػشبي  ٔب٘يفّذ

 ِ٘بسر اسائٝ ٌشديذ.  ٌزاسي خٛدوبسسلٛيش )ٔؼئّٝ ػْٛ(، دٚ سٚؽ دس ٔذَ ثب ؿشح

، ٘شبيغ سؼشثي آٟ٘ب ثش سٚي دٚ FoD   ٚFoGDِ٘بسر  ثذٖٚ دس ايٗ فلُ ػٟز اسصيبثي ٔٛطش ثٛدٖ دٚ سٚؽ

ِ٘بسر  دٚ سٚؽ ثبػٟز اسصيبثي ٔٛطش ثٛدٖ ٕٞچٙيٗ ؿٛد.  آٚسدٜ ٔي Fishٚ ٘يض  MPEG-7اص   Bدادٌبٖ ثخؾ 

FSML  ٚLSML سٚؽ ، اثشذا ٘شبيغ سؼشثيLSML  ثش دادٌبٖ ثخؾB   اصMPEG-7 ٘شبيغ ؿٛد ٚ ػذغ  آٚسدٜ ٔي

 . ؿٛد آٚسدٜ ٔي IAPR TC-12ٚ ٘يض  Corel 5Kثش دٚ دادٌبٖ سلٛيش  ٟبسؼشثي آ٘

ا٘ذ ثٝ حُ  ٛا٘ؼشٝديـٟٙبدي سب حذ چٝ س ٞبي سٚؽثٙبثشايٗ ٞذف اص اسائٝ ايٗ فلُ آٖ اػز سب ٔـخق ٌشدد 

 ػٝ ٔؼئّٝ ٌٔشح ؿذٜ دس ايٗ سػبِٝ دبػخ دٞٙذ. 

 ّبتَصيفًوًَِ -5-2
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فوبي ٚيظٌي    ٞب دس  ٔذَ ديـٟٙبدي ، ٕ٘ٛ٘ٝ دٚؿذٜ اػز، دس ٞش   ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس فلُ چٟبس آٚسدٜ

ٞبي ٔشفبٚسي ثشاي سٛكيف  ٞبي ٔشفبٚر ؿىُ ٚ سلٛيش، سٚؽ ؿٛ٘ذ. دس ايٗ فلُ، ثٝ دِيُ ٚيظٌي سٛكيف ٔي

 ٞبي ؿىُ ٚ سلٛيش اسائٝ ؿذٜ اػز.  ٞب دس دادٌبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞبي سٛكيف  دشداصيٓ ٚ ػذغ سٚؽ ٞبي ؿىُ ٔي ٞبي سٛكيف ٕ٘ٛ٘ٝ دس ادأٝ ايٗ ثخؾ، اثشذا ثٝ ثيبٖ سٚؽ

 ؿٛد. سلٛيشي آٚسدٜ ٔي ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ

ّبيؿکلٍيظگي -5-2-1

ٞبي حٛصٜ فشوب٘غ ٚ حٛصٜ سلٛيش اػشفبدٜ ؿذٜ اػز.  ثشاي اػشخشاع ثشداسٞبي سٛكيف وٙٙذٜ ؿىُ، اص سٚؽ

ؿٛد سب اًالٓبر اص دٚ حٛصٜ ٔخشّف ثب ٞٓ سشويت ؿٛ٘ذ ٚ  ٞبي فشوب٘غ ٚ سلٛيش ػجت ٔي سشويت اًالٓبر حٛصٜ

وٙيٓ ٚ ػذغ ثٝ  . دس ادأٝ، دٚ سٚؽ ٔجشٙي ثش ٔحيي سا ٔٔشفي ٔيدزيشد ؿٙبػبيي ؿىُ ثب دلز ثبالسشي ا٘ؼبْ

ٞبي ؿىُ، ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ دس چٟبس فوبي  ٞبي دادٌبٖ دشداصيٓ. ثٙبثشايٗ دس آصٔبيؾ ٔٔشفي دٚ سٚؽ ٔجشٙي ثش ٘بحيٝ ٔي

 ؿٛد. ( سٛكيف ٔي   )  ٚيظٌي ٔشفبٚر

 ؿکلهجتٌيثشهحيظتَصيف -5-2-1-1

ثذػز آٚسدٖ ثشداس سٛكيف وٙٙذٜ ؿىُ، اثشذا ٘مبى ٔشصي ؿىُ ٞبي ٔجشٙي ثش ٔحيي، ثشاي  دس سٚؽ

آيذ. ثٙبثشايٗ ثب سٛػٝ ثٝ دٚدٚيي ثٛدٖ  ؿٛ٘ذ ٚ ثشداس سٛكيف سٟٙب ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ ٘مبى ثذػز ٔي ٔـخق ٔي

وٙيٓ. ثب سٛػٝ ثٝ ٔمبيؼٝ ا٘ؼبْ  ٔيرخيشٜ   ٚ   سلبٚيش، ٔحيي ؿيء سا ٔـخق ٕ٘ٛدٜ ٚ ايٗ ٘مبى سا دس دٚ ثشداس 

وٙٙذٜ ؿىُ دس ثبصيبثي سلٛيش، سٚؽ فبكّٝ اص ٔشوض، اِٚيٗ سٚؿي  ثشاي يبفشٗ ٔٙبػت سشيٗ سٛكيف ]91[شفشٝ دس ٌ

ػبصي ٌشديذٜ اػز. دس ايٗ سٚؽ ثشاي ٔمبْٚ ثٛدٖ دس ثشاثش چشخؾ، سغييش ٔميبع ٚ ا٘شمبَ، ٘مبى  اػز وٝ ديبدٜ

وٝ دس ايٗ خب٘ٛادٜ  ٔيؿٛد. سٚؽ دٚ ٔيؿٛ٘ذ ٚ ثشداس ٚيظٌي دس آٖ فوب ٔحبػجٝ  ٔيثٝ فوبي فٛسيٝ ثشدٜ 

وٙذ  ٌيشي فبكّٝ ثيٗ ٘مبى ٌٛؿٝ اص ٞٓ، ػٔي ٔي ثبؿذ وٝ ثب ا٘ذاصٜ اي ٔي ػبصي ؿذٜ اػز، فبكّٝ ٘مبى ٌٛؿٝ ديبدٜ
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اي ديٍش ٔحيي سلٛيش سا سٛكيف وٙذ. دس ايٗ سٚؽ ٘يض ثشاي ٔمبْٚ ثٛدٖ دس ثشاثش ا٘شمبَ، چشخؾ ٚ سغييش  ثٝ ٌٛ٘ٝ

 .]99[فٛسيٝ اػشفبدٜ ؿذٜ اػز ٔميبع، اص سجذيُ 

(فبصلِاصهشکضسٍؽاٍل

وٝ ثيبٖ وٙٙذٜ ٔشوض طمُ         ثبؿذ. ٘مٌٝ  ٔي    فشم وٙيٓ سٔذاد ٘مبى ثٝ دػز آٔذٜ اص ادشاسٛس ِجٝ يبة،

سا ثشاي ٞش سلٛيش وٝ ٔٔشف فبكّٝ ٞش ٘مٌٝ سب ٔشوض طمُ  {    }ؿٛد. ثشداس  ثبؿذ، ٔحبػجٝ ٔي ٔيايٗ ٘مبى 

 وٙيٓ. ٔيثبؿذ سا ٔجشٙي ثش ساثٌٝ صيش ٔحبػجٝ  ٔي

(3-1)      √‖     ‖
  ‖     ‖

            

ؿٛد سب ػبثؼبيي چشخـي دس ثشداس حبكُ  ٔيثبؿذ ٚ چشخؾ سٟٙب ػجت  ٔيايٗ ثشداس دس ثشاثش ا٘شمبَ ٔمبْٚ  

ؿٛد سب ايٗ ثشداس ثٝ كٛسر خٌي سغييش وٙذ. ثب ثذػز آٔذٖ ثشداس يه  ٔيؿٛد. سٟٙب سغييش ٔميبع اػز وٝ ػجت 

 وٙيٓ. ٔي، سجذيُ ٌؼؼشٝ فٛسيٝ ثٝ كٛسر صيش ثش آٖ إٓبَ     ثٔذي 

(3-9)    
 

 
∑        (

      

 
)   

                  

 }خشٚػي ايٗ سجذيُ، د٘جبِٝ هشايت فٛسيٝ 
 
بي ؿىُ دس فوبي فشوب٘غ ثبؿذ وٝ ثيبٖ وٙٙذٜ ٚيظٌي ٞ ٔي {

خٛاٞيٓ ثٝ ثشداس ٚيظٌي اص ؿىُ ثشػيٓ وٝ ا٘شمبَ، چشخؾ ٚ سغييش  ٔيثبؿذ. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ لجال ٘يض اؿبسٜ ؿذ،  ٔي

اي وٝ  آيذ، ثٛاػٌٝ ٘مٌٝ اِٚيٝ ٔميبع دس آٖ سغييش ايؼبد ٘ىٙذ. ٕٞچٙيٗ ثشداس ٚيظٌي وٝ دس ٟ٘بيز ثٝ دػز ٔي

ثيبٖ وٙٙذٜ ٔيضاٖ   ٚ  τ ،φجبيذ سغييش ٕ٘بيذ. ثش اػبع سئٛسي فٛسيٝ، چٙب٘چٝ ؿٛد، ٘ ٔيثشاي ٕ٘بيؾ ِجٝ اػشفبدٜ 

ا٘شمبَ )سفبٚر دس ا٘شخبة ٘مٌٝ اِٚيٝ(، چشخؾ ٚ سغييش ٔميبع ثبؿٙذ دس ايٗ كٛسر هشايت فٛسيٝ ثشداس ٚيظٌي 

 }ػذيذ 
 
  }ثب ساثٌٝ صيش ثٝ هشايت فٛسيٝ ثشداس ٚيظٌي اِٚيٝ  {

        
 .]91[ٌشدد  ٔي ٔشسجي {

(3-9)                         
          

(، سبطيش دزيش  ، ٔبثمي هشايت ثٝ ٚاػٌٝ ا٘شمبَ )  ؿٛد ثٝ ػض هشيت  ٔيٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ٓجبسر ثبال ٔـبٞذ  

}{ثبؿٙذ. د٘جبِٝ  ٔي nb ؿٛد. ثٝ كٛسر صيش سٔشيف ٔي 
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(3-8) 
   

  

  
 

                     
        

            
          

 
  

        

  
                   

        
          

 

  وٝ 
غييشار ٞٙذػي إٓبَ ؿذٜ هشايت فٛسيٝ ٘شٔبَ ؿذٜ ؿىُ اكّي ٚ ؿىّي وٝ دس آٖ س   ٚ          

ثبؿذ  دس فبص آٟ٘ب ٔي ٔيسٟٙب ٓذد ٔٛٞٛ ؿٛد سفبٚر ايٗ دٚ د٘جبِٝ ٔيثبؿذ. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اص ساثٌٝ ثبال ٔـبٞذ  ٔياػز 

   ِزا 
        

سٛاٖ ثٝ ٓٙٛاٖ ثشداس ٚيظٌي دس ِ٘ش ٌشفز وٝ دس  ٔيسا  {    }ثبؿذ. ثٙبثشايٗ  ٔييىؼبٖ      ثب    

 وٙذ. چشخؾ، سغييش ٔميبع ٚ سفبٚر دس ا٘شخبة ٘مٌٝ اِٚيٝ سغييش ٕ٘يثشاثش 

ثبؿذ. ثب سٛػٝ ثٝ سئٛسي  ٔيوٝ ٕٞبٖ سٔذاد ٘مبى ِجٝ سلٛيش ٞؼز،   ثشاثش ثب  {    }ٞبي د٘جبِٝ  سٔذاد ٕ٘ٛ٘ٝ

 ثبؿذ. ثٙبثشايٗ  ٔئشمبسٖ  {    }،     ، ثٝ دِيُ حميمي ثٛدٖ هشايت ]93[فٛسيٝ 

 
 هشايت اص  

 
سا اص       

ؿٛ٘ذ ثٙبثشايٗ  ٔيوٙيٓ. هشايجي وٝ دس ا٘شٟبي ثشداس لشاس داس٘ذ ٔشثٛى ثٝ فشوب٘غ ٞبي ثبال  ٔيثشداس ٚيظٌي ػذا 

   }هشيت سا اص   سٛاٖ ثٝ سٔذاد  ٔي

 

      

 
    

 ثٝ ٓٙٛاٖ ثشداس ٚيظٌي دس ِ٘ش ٌشفز. { 

 ايسٍؽدٍم(فبصلًِقبطگَؿِ

اؽ سا اص دٚسسشيٗ ٘مٌٝ ٘ؼجز  اي وٝ سٚي ِجٝ ؿىُ لشاس داس٘ذ، فبكّٝ ٘مٌٝ   اصدس ايٗ سٚؽ ثشاي ٞشوذاْ 

 .]99[آٚسيٓ  ثٝ خٛد ثب ساثٌٝ صيش ثذػز ٔي

(3-3) 
       √‖     ‖

  ‖     ‖
   

 √‖  
   

   ‖
 
 ‖  

   
   ‖

 
          

 

آٚسدٜ ؿذ، ثب إٓبَ سجذيُ   ايىٝ دس ثخؾ لجُ اػز ٚ ثب سئٛسي {    }ايٗ ثشداس داساي خلٛكيبر ثشداس 

سٛاٖ ثشداس ٚيظٌي سا دس  ٓٙٛاٖ ثشداس ٚيظٌي، ٔيثٝ  {    }هشيت اص   ٌؼؼشٝ فٛسيٝ ثش ايٗ هشايت ٚ ثب اخشيبس 

 ثشاثش ا٘شمبَ، چشخؾ ٚ سغييش ٔميبع ٔمبْٚ ٕ٘ٛد. 
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 تَصيفؿکلهجتٌيثشًبحيِ -5-2-1-2

چٙب٘چٝ ٔحيي ديشأٖٛ دٚ ؿىُ يىؼبٖ ثبؿٙذ، ثشداس ٚيظٌي يىؼب٘ي اص آٟ٘ب  ٞبي ٔجشٙي ثش ٔحيي، دس سٚؽ

ا٘ذ ٔشفبٚر ثبؿٙذ. دس  اي وٝ اص سلٛيش دس ثشٌشفشٝ آيذ ٞشچٙذ وٝ ٕٔىٗ اػز دٚ ؿىُ ثب سٛػٝ ثٝ ٘بحيٝ ثذػز ٔي

ؽ اَٚ ثٝ ٔب٘ٙذ دٚ وٙيٓ. اص آ٘ؼب وٝ سٚ ادأٝ، دٚ سٚؽ سا ثشاي ثذػز آٚسدٖ ثشداس ٚيظٌي ٔجشٙي ثش ٘بحيٝ ثيبٖ ٔي

آٚسد ٚ سٚؽ دْٚ ثب سٚيىشدي ػبدٜ، ثشداس ٚيظٌي سا دس حٛصٜ  سٚؽ لجُ، ثشداس ٚيظٌي سا دس حٛصٜ سجذيُ ثذػز ٔي

 سٛاٖ سٛكيف ٘بحيٝ ؿىُ سا ثب دٚ سٚيىشدِ ٔشفبٚر ثذػز آٚسد. آٚسد، ٔي سلٛيش ثذػز ٔي

 ّبيصسًيکسٍؽاٍل(هوبى

اػشفبدٜ ؿذٜ اػز. دس ايٗ دظٚٞؾ ثش اػبع  ]11[ٚ ثبفز  ]11[ثشاي سٛكيف ؿىُ  1ٞبي صس٘يه اص ٕٔبٖ

سٛاٖ ثشاي ثذػز آٚسدٖ  ، ثشداس ٚيظٌي ؿىُ ٔجشٙي ثش ٘بحيٝ ثذػز آٔذٜ اػز وٝ ٔي]11[سئٛسي اسائٝ ؿذٜ دس 

 ٞبي آيٙذٜ ٘يض اص آٖ اػشفبدٜ ٕ٘ٛد.  ثشداس ٚيظٌي ثبفز دس دظٚٞؾ

هشايت ثذػز  9ٞبي آٖ، ٕٓٛدثٛدٖ اس داس٘ذ ٚ اص ٚيظٌيٞبي ٞٙذػي لش ٞبي صس٘يه دس خب٘ٛادٜ ٕٔبٖ ٕٔبٖ

ثيبٍ٘ش ؿىُ ثبؿذ، ثشاي ثذػز آٚسدٖ هشايت صس٘يه، ايٗ سبثْ        ثبؿذ. چٙب٘چٝ سبثْ  آٔذٜ اص ايٗ ٕٔبٖ ٔي

ٞب سا دس ايٗ  ؿىُ ٔيوٙيٓ. ٕٞچٙيٗ ػٟز ٘شٔبَ ػبصي، سٕب ثيبٖ ٔي       سا دس ٔخشلبر لٌجي ثٝ كٛسر 

ٞب دس ٔخشلبر لٌجي ثب دبسأششٞبي  ؿىُ ٔيوٙيٓ. ثٙبثشايٗ سٕب اي ثب ؿٔبّ يه، سشػيٓ ٔي س داخُ دايشٜٔخشلبر د

 ؿٛ٘ذ. ؿٛ٘ذ. دٚ ساثٌٝ صيش ثشاي ثيبٖ هشايت صس٘يه اػشفبدٜ ٔي ثيبٖ ٔي       ٚ        

(3-1) 
    

   

 
∑ ∑                     

       ∑          

  (
     

 
  ) (

     

 
  ) 

         
          

 

                                                      
1 Zernike 
9 Orthogonal 
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ضشايتصسًيکتبػغحؿؾ1-5خذٍل

 هشايت      ػٌح 

1     

9    ,     

8    ,    ,     

1    ,    ,    ,     

 11سٔذاد وُ هشايت: 

، سٔذاد ايٗ هشايت ٚ ٕٞچٙيٗ دلز ثيبٖ ٘بحيٝ    ثشاي ثذػز آٚسدٖ هشايت صس٘يه ثب افضايؾ ٔمذاس 

 ػذَٚيبثذ.  دسثشٌيش٘ذٜ ؿىُ دس حٛصٜ سجذيُ صس٘يه ٚ ٘يض ديچيذٌي صٔب٘ي ثذػز آٚسدٖ هشايت افضايؾ ٔي

 دٞذ. ٞبي صس٘يه سا سب ػٌح ؿؾ، ٘ـبٖ ٔي ، ٕٔب3-1ٖ 

سٛاٖ  ثبؿٙذ ٚ ٔي ثب ايٗ سٚؽ، هشايت صس٘يه دسثشاثش چشخؾ ٚ سغييش ٔميبع ٚ ٕٞچٙيٗ ا٘شمبَ ٔمبْٚ ٔي

 . ]19[ٌيشيٓ، دس ػٌٛح ٔخشّف ثيبٖ ٕ٘ٛد  ؿىُ سا ثب سٛػٝ ثٝ ػٌحي وٝ ثشاي هشايت آٖ دس ِ٘ش ٔي

 قغشاصليسٍؽدٍم(

ٞب سا دس اثٔبد ٔـخلي ٘شٔبَ  ٚؽ، اثشذا ؿىُثبؿذ. دس ايٗ س ٔي ]19[ايذٜ ديبدٜ ػبصي ايٗ سٚؽ، ثشٌشفشٝ اص 

دٞيٓ  اي چشخؾ ٔي سٛا٘ذ سٔذادي لٌش اكّي داؿشٝ ثبؿذ. ثٝ اصاي ٞش لٌش، ؿىُ سا ثٝ ٌٛ٘ٝ وٙيٓ. ٞش ؿىُ ٔي ٔي

دٞيٓ سب ٕٓال ٞش  وٝ لٌشاكّي آٖ دس ساػشبي افك لشاس ٌيشد. ػذغ ٔميبع ؿىُ سا دس حذ ٔـخلي وبٞؾ ٔي

ٍ٘بؿز ؿٛد.  ثب سجذيُ ٔبسشيغ دٚدٚيي حبكُ اص سغييش ٔميبع ثٝ ثشداس، اِٚيٗ ثشداس ثّٛن سلٛيشي ثٝ يه ٘مٌٝ 

دٞيٓ سب  آيذ. ٓالٜٚ ثش ايٗ ثشداس، ٔبسشيغ دٚدٚيي سا دس ساػشبي افمي ٚ ٕٓٛدي چشخؾ ٔي ٚيظٌي ؿىُ ثذػز ٔي

ٞبي ٚيظٌي ٔٙشمُ چٙب٘چٝ ٍٞٙبْ ٔمبيؼٝ، ؿىُ چشخؾ ٕٓٛدي ٚ افمي داؿشٝ ثبؿذ، ايٗ سغييشار دس ديٍش ثشداس

چشخب٘يٓ.  ايٓ سا دس ساػشبي افمي ٘يض ٔي ٌشديذٜ ثبؿذ. ٕٞچٙيٗ ٔبسشيؼي سا وٝ دس ساػشبي ٕٓٛدي چشخب٘ذٜ

 آيذ. ثشداس ٚيظٌي ثشاي آٖ ثذػز ٔي    ٞبي اكّي ؿىُ ثبؿذ، ثٝ سٔذاد  سٔذاد لٌش   ،ثٙبثشايٗ چٙب٘چٝ

 ّبيتصَيشٍيظگي -5-2-2
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ٚ  1ٞب ثٝ ػشاػشي ثٙذي وّي، ايٗ سٚؽ ٚػٛد داسد. دس يه دػشٝٞبي ٔخشّفي ثشاي سٛكيف سلٛيش  سٚؽ

دشداص٘ذ، لبدس ثٝ سٛكيف  ٞبي ػشاػشي چٖٛ ثٝ اػشخشاع ٚيظٌي اص وُ سلٛيش ٔي ؿٛ٘ذ. سٚؽ سمؼيٓ ٔي 9ٔحّي

ٌزاسي  . ثٙبثشايٗ دس ايٗ سػبِٝ ػٟز ثٟجٛد سـخيق دس ؿشح]18[ثبؿٙذ  ٞبي ديذاسي ٔحّي سلٛيش ٕ٘ي ٚيظٌي

 ٞبي ديذاسي ػشاػشي ٚ ٔحّي اػشفبدٜ ؿذٜ اػز.  سّفيك ٚيظٌيسلٛيش، اص 

ٞبي ػشاػشي، اص ٞيؼشٌٛشاْ اػشفبدٜ ؿذٜ  اي اص ٚيظٌي ٕٓذٜ ٞبي ٔحّي ٚ ثخؾ ٚيظٌي  ٔيدس اػشخشاع سٕب

آيذ. ػذغ سلٛيش  ٞب، اثشذا ٞيؼشٌٛشاْ ثشاي وُ سلٛيش ثذػز ٔي وذاْ اص سٚؽ اػز. دس اػشخشاع ٞيؼشٌٛشاِْ ٞش

ؿٛد. ػذغ اص وٙبسٞٓ  ؿٛد ٚ ثشاي ٞش ٘ٛاس، ثٝ كٛسر ٔؼشمُ ٞيؼشٌٛشاْ ٔحبػجٝ ٔي س افمي سؼضيٝ ٔيثٝ ػٝ ٘ٛا

سٚؽ سٟيٝ دٚ ٞيؼشٌٛشاْ  1-3  ؿىُآيذ.  ثشاي وُ سلٛيش ثٝ دػز ٔي ٔيلشاسدادٖ ػٝ ٞيؼشٌٛشاْ، ٞيؼشٌٛشاْ دٚ

 دٞذ.  ٞبي ػشاسػشي ٚ ٔحّي ٘ـبٖ ٔي ثشاي ٞش سلٛيش سا ثشاي ٞشوذاْ اص سٚؽ

. ثٙبثشايٗ دس ]13[وٙيٓ  دس ادأٝ، ٞفز سٚؽ ػشاػشي ٚ ٞـز سٚؽ ٔحّي سٛكيف سلٛيش سا ثيبٖ ٔي

ئٙي ٞش سلٛيش دس دب٘ضدٜ فوبي ٚيظٌي ٔشفبٚر سٛكيف  ثبؿذ ٔي       ٞبي سلٛيش، ٌبٖٞبي داد آصٔبيؾ

 ؿٛد. ٔي

 

 

 

ثِصَستػشاػشيتصَيشتَصيف -5-2-2-1

                                                      
1 global 
9 local 

 چگًَگيايدبددٍّيؼتَگشامثشايّشتصَيش.1-5ؿکل
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، دٚ سٚؽ سٛكيف ػشاػشي سلٛيش ٞؼشٙذ وٝ دس ايؼبد ثشداسٞب GISTٚ  1ٞبي ٔجشٙي ثش سً٘ ٞيؼشٌٛشاْ

. اخيشا ]11[ثبؿذ  ٔي 9، ٔجشٙي ثش فيّشش ٌبثٛسGISTٚيظٌي سلٛيش اص آٟ٘ب اػشفبدٜ ؿذٜ اػز. سٛكيف سلٛيش ثب سٚؽ 

ؿٛ٘ذ  اػشخشاع ٔي  GISTٞبيي وٝ اص سٚؽ  ٚيظٌي .]13[اػز  ، ثؼيبس اػشفبدٜ ؿذ9ٜايٗ سٚؽ دس سـخيق ِٔٙشٜ

ٞب دس ثشاثش سغييش  ثبؿذ. ثٙبثشايٗ ايٗ ٚيظٌي ٞبي ٔخشّف ٔي ٚ ٔميبع 8ٞب اػٌٝ إٓبَ فيّشش ٌبثٛس، دس ػٟزثٛ

 ثبؿٙذ.  ٔميبع، چشخؾ ٚ ا٘شمبَ سلٛيش ٔمبْٚ ٔي

 1-3  ؿىُا٘ذ. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس  ؿذٜ ٔحبػجٝ RGB ،LAB  ٚHSVٞبي سً٘ دس ػٝ فوبي ٔشفبٚر  ٞيؼشٌٛشاْ

، ٞش سلٛيش GISTآيذ ٚ ثب ثشداس ٚيظٌي  ٞبي سً٘ ثذػز ٔي اػز، ؿؾ ثشداس ٚيظٌي اص ٞيؼشٌٛشاْ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ

 ؿٛد.  دس ٞفز فوبي ٚيظٌي ػشاػشي سٛكيف ٔي

تَصيفتصَيشثِصَستهحلي -5-2-2-2

آيٙذ. دس ايٗ دٚ  ثذػز ٔي ]SIFT ]11[  ٚhue ]13 ٔحّي ٞبي سلٛيش ثب سٚؽاػشخشاع ٚيظٌي دس ٞش ٘مٌٝ 

لشاس دادٜ ؿذٜ   خٛؿٝ  ؿٛد. ػذغ ثشداسٞبي ثذػز آٔذٜ دس  اػشخشاع ٔي  ، ثشداس ٚيظٌي3سٚؽ ثشاي ٘مبى ٌّٔٛة

ثٙبثشايٗ ثشاي ؿٛ٘ذ.  ٞب ثٝ ٓٙٛاٖ وّٕبسي وٝ سلبٚيش ثش اػبع آٟ٘ب لبثُ سٛكيف ٞؼشٙذ اػشخشاع ٔي ٚ ٔشاوض خٛؿٝ

آيٙذ. ثشداس ٚيظٌي ٘مبى  اػشخشاع ثشداس ٚيظٌي ٞش سلٛيش، اثشذا ثب سٚؿي ٔـبثٝ ٘مبى ٌّٔٛة آٖ سلٛيش ثذػز ٔي

ٞبي ٚيظٌي  ؿٛ٘ذ. ػذغ ثش اػبع دٚسي ٚ ٘ضديىي ثشداس ٔحبػجٝ ٔي  hueٚ يب   SIFTٞبي  ٌّٔٛة، ثب يىي اص سٚؽ

 آيذ.  ثٝ دػز ٔي   ثب ًَٛ  ٔياوّٕٝ )ٔشوض خٛؿٝ(، ٞيؼشٌٛش  ثٝ ٞش وذاْ اص 

-Harrisدزيشد. ؿيٜٛ اَٚ ٔجشٙي ثش آؿىبسػبص  يبفشٗ ٘مبى ٌّٔٛة دس ايٗ دٚ سٚؽ ثب دٚ ؿيٜٛ ا٘ؼبْ ٔي

Laplacian ]31[ ثبؿذ. ثٙبثشايٗ ثب دٚ سٚؽ اػشخشاع  ثٛدٜ ٚ ؿيٜٛ دْٚ ثشاػبع ؿجىٝ ثٙذي دس چٙذ ٔميبع ٔي

                                                      
1 Color histograms 
9 Gabor filter 
9 scene 
8 orientations 
3 Interest point 
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ٌّٛة ٚ دٚ سٚؽ ػبخز ٞيؼشٌٛشاْ، ٞـز ثشداس ٚيظٌي ثٝ اصاي ٞش ٚيظٌي ٘مبى ٔحّي، دٚ سٚؽ يبفشٗ ٘مبى ٔ

 ثبؿذ. ٔيسلٛيش لبثُ اػشخشاع 

اػتفبدُؿذُدساسصيبثيّبيدادگبى -5-3
ٞبي سلٛيش دس  ٞبي ؿىُ دس اسصيبثي ٔذَ ثذٖٚ ِ٘بسر ٚ ثبِ٘بسر اػشفبدٜ ؿذٜ اػز ٚ دادٌبٖ دادٌبٖ

 ا٘ذ. اسصيبثي ٔذَ ثبِ٘بسر اػشفبدٜ ؿذٜ

اي ا٘شخبة  يبثي ثٝ ٌٛ٘ٝصؿٛد. ٔٔيبسٞبي اس ٌبٖ ٚ ٔٔيبس اسصيبثي آٟ٘ب آٚسدٜ ٔي سٛهيح سلبٚيش ٞش دادٜدس ادأٝ، 

 ٞبي اسائٝ ؿذٜ ثبؿذ. لبثُ ٔمبيؼٝ ثب ديٍش سٚؽ ،اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ سػبِٝ دس ٞش دادٌبٖ  دٚ ٔذَا٘ذ وٝ  ؿذٜ

ّبيؿکلدادگبى -5-3-1

 دشداصيٓ. اػز وٝ دس ادأٝ ثٝ ثيبٖ آٟ٘ب ٔي  ؿذٜدادٌبٖ ؿىُ دس اسائٝ ٘شبيغ سؼشثي اػشفبدٜ  دٚاص 

MPEG-7اصBدادگبىثخؾالف(

. ثٙبثشايٗ ٞش ]31[ ا٘ذ والع، ًجمٝ ثٙذي ؿذٜ 91ثبؿذ وٝ دس  سلٛيش دٚدٚيي ٔي 1811ايٗ دادٌبٖ ؿبُٔ 

ٞبي  ثبؿذ ٚ سٚؽ ثي ؿىُ ٔيثبصيبٞب دس  سشيٗ دادٌبٖ ايٗ دادٌبٖ اص دشاػشفبدٜثبؿذ.  سلٛيش ٔي 91والع ؿبُٔ 

سلبٚيش ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٞش والع ٚ ٘يض سلبٚيش والع ، 9-3  ؿىُا٘ذ.  ٔشٔذدي ٘شبيغ خٛد سا دس ايٗ دادٌبٖ اسائٝ دادٜ

 دٞذ. دش٘ذٜ سا ٘ـبٖ ٔي

ؿٛد. دس ايٗ آصٖٔٛ ٞشوذاْ اص  ا٘ؼبْ ٔي  BEP1، ثب آصٖٔٛ ِ٘بسر ثذٖٚ، ثب سٚيىشد ٌبٖداداسصيبثي دس ايٗ 

سلٛيشي وٝ ثيـششيٗ ؿجبٞز سا ثب آٖ داس٘ذ، سٔذاد  81( ٚ اص   ؿٛد ) ٚػٛ دادٜ ٔي سلٛيش ثٝ ٓٙٛاٖ دشع 1811

ٝ ايٗ آصٖٔٛ ًجك ساثٌٝ صيش (. ٘شيؼ    ؿٛد ) ٚػٛ لشاسداس٘ذ، طجز ٔي سلبٚيشي وٝ دس ٕٞبٖ والع سلٛيش دشع

 آيذ. ثذػز ٔي

(3-9)     
∑     

    
   

       
      

                                                      
1 Bulls-Eye Performance (BEP) 
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9ٚ فشاخٛاٖ 1 دلز"ػبصي، اص ٕ٘ٛداس  ٞبي ٔخشّف دس ديبدٜ ػٟز ٔمبيؼٝ سٚيىشدٕٞچٙيٗ 
٘يض اػشفبدٜ  "

  ( ٚ اص   ؿٛد ) ٔي ٚػٛ دادٜ سلٛيش ثٝ ٓٙٛاٖ دشع 1811، ٞشوذاْ اص BEPؿٛد. ثشاي ايٗ ِٔٙٛس، ٔـبثٝ آصٖٔٛ  ٔي

ٚػٛ لشاسداس٘ذ، طجز  سلٛيشي وٝ ثيـششيٗ ؿجبٞز سا ثب آٖ داس٘ذ، سٔذاد سلبٚيشي وٝ دس ٕٞبٖ والع سلٛيش دشع

 آيٙذ. ٌٔبثك ساثٌٝ صيش ثذػز ٔي ٚ فشاخٛاٖ  دلز (.  ؿٛد ) ٔي

(3-1) 
          

∑   
    
   

      
  

       
∑   

    
   

       
  

 

 

 

                                                      
1 Precision 
9 Recall 

 )اِف(

 )ة(

.)الف(ًوًَِتصبٍيشاصّشيکاصّفتبدکالعٍ)ة(ًوًَِتصبٍيشکالعپشًذMPEG-7ُاصBدادگبىثخؾ2-5ؿکل
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1ثيشٖٚ آٚسدٖ يىي"دس سٚيىشد ثبِ٘بسر، ػٟز اسصيبثي، اص آصٖٔٛ 
ؿٛد. ثشاي ايٗ ِٔٙٛس، ٞش  اػشفبدٜ ٔي "

ؿٛد. دلز سٚؽ، ثب  ؿٛ٘ذ ٚ آٔٛصؽ ثب ٔبثمي سلبٚيش ا٘ؼبْ ٔي وذاْ اص سلبٚيش ثٝ ٓٙٛاٖ سلٛيش آصٖٔٛ ا٘شخبة ٔي

 .]39[آيذ  ٞب  ثٝ دػز ٔي ٖٛٔيبٍ٘يشي اص دلز ٕٞٝ آصٔ

Fishدادگبى(ة

. ]39[ثبؿٙذ  فبيُ ٔشٙي اػز وٝ ؿبُٔ ٔخشلبر ٘مبى ِجٝ حيٛا٘بر دسيبيي ٔي 1111ايٗ دادٌبٖ ؿبُٔ 

ٞبي  دس دادٌبٖ اكّي، حيٛا٘بر ثٝ والع ثبؿٙذ. ٘مٌٝ، ٔشغيش ٔي 1139سب  931اي ٞش ؿىُ اص  سٔذاد ٘مبى ِجٝ

اػز، اػشفبدٜ ؿذٜ اػز. دس ايٗ  اسائٝ ؿذٜ ]38[ثٙذي وٝ دس  ا٘ذ. دس اسصيبثي، اص دػشٝ ٔـخلي سخليق دادٜ ٘ـذٜ

 9سلٛيش(، دشٚا٘ٝ دسيبيي 3) 9ا٘ذ وٝ ؿبُٔ اػت دسيبيي ثٙذي ؿذٜ ، ًجمٝٔٔٙبييدػشٝ  11ثٙذي، حيٛا٘بر ثٝ  دػشٝ

سلٛيش(،  8) 9دٛػشبٖ سلٛيش(، ػخز 13) 1سلٛيش(، ٔبٞي صثبٖ 39) 3سلٛيش(، ٔبٞي دٟٗ 31) 8، وٛػٝسلٛيش( 1)

 81) 11سلٛيش( ٚ ٔبٞي چٟبسٌٛؽ 11) 11اي سلٛيش(، ٔبٞي ِِٛٝ 93) 3سلٛيش(، ٔبسٔبٞي خٕيذٜ 93) 1ٔبسٔبٞي

دس والع  اػز. ثٙبثشايٗ ايٗ سلبٚيش سلٛيش ثٝ والع ٔـخلي سخليق دادٜ ٘ـذٜ 181ثبؿٙذ.  ٔيسلٛيش( 

  دٞذ. يش ٔخشّف ايٗ دادٌبٖ سا ٘ـبٖ ٔيٛل، دٜ والع س9-3  ؿىُا٘ذ.   فشهي لشاس دادٜ ؿذٜ ديؾ

                                                      
1 Leave-one-out 

9 Seahorses 

9 Seamoths 

8 Sharks 

3 soles fish 

1 Tonguefishes 

9 Crustaceans 

1 Eels 

3 UEels 

11 Pipefishes 

11 Rays 
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ٚػٛ اص ايٗ دادٌبٖ، ٕٞب٘ٙذ سٚؽ  ا٘ؼبْ ؿذٜ اػز. ٘حٜٛ دشع ِ٘بسر ثذٖٚاسصيبثي ايٗ دادٌبٖ دس سٚيىشد 

ؿٛ٘ذ. دس ايٗ سٚؽ اص  والع ا٘شخبة ٔي 11ٚػٛ اص  ٛيش دشعسل 91ثبؿذ. ثشاي ايٗ ِٔٙٛس،  ٔي ]38[اسائٝ ؿذٜ دس 

سلٛيش ثٝ ٓٙٛاٖ  91سلٛيش ثشاي دشع ٚ ػٛ ا٘شخبة ؿٛد. ثٙبثشايٗ ٞشوذاْ اص  9ٞش والع ٘جبيؼشي ثيـشش اص 

سلٛيشي وٝ ثيـششيٗ ؿجبٞز سا ثب آٖ داس٘ذ، سٔذاد سلبٚيشي وٝ دس ٕٞبٖ   ( ٚ اص   ؿٛد ) ٚػٛ دادٜ ٔي دشع

 آيٙذ: ٌٔبثك ساثٌٝ صيش ثذػز ٔي ٚ فشاخٛاٖ  دلز (.  ؿٛد ) ٚػٛ لشاسداس٘ذ، طجز ٔي ٛيش دشعوالع سل

(3-3) 
          

∑   
  
   

    
 

       
∑   

  
   

∑   
  
   

 

 دس يه والع لشاس داس٘ذ.   بٚيشي اػز وٝ ثب ثيبٍ٘ش سٔذاد سل   دس ايٗ ساثٌٝ، 

 

 

 ٔبٞي چٟبسٌٛؽ ٔبسٔبٞي خٕيذٜ وٛػٝ اػت ٔبٞي

 ٔبسٔبٞي دٟٗ ٔبٞي ٔبٞي دشٚا٘ٝ ٔبٞي ِِٛٝ

 ػخز دٛػز ٔبٞي صثبٖ

 اػتفبدُؿذُاػت.Fishّبييکِدسدادگبىکالعهبّي3-5ؿکل
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ثشاي ايٗ ِٔٙٛس ؿٛد.  ٞب ٘يض ٔحبػجٝ ٔي دس ايٗ دادٌبٖ، دلز ٚ فشاخٛاٖ ثشاي والع ٔـخلي اص ٔبٞي

ؿٛ٘ذ. ساثٌٝ صيش، دلز ٚ فشاخٛاٖ سا ثشاي سلبٚيش والع  ٚػٛ دادٜ ٔي سلبٚيش والع ٔٛسد ِ٘ش ثٝ ٓٙٛاٖ دشع ٔيسٕب

 وٙذ. ٔئحبػجٝ   

 

(3-3) 
           

∑   
        
   

         
 

        
∑   

       
   

        
 

 ثبؿذ. ٔي  ثيبٍ٘ش سٔذاد سلبٚيش والع         دس ايٗ ساثٌٝ، 

ّبيتصَيشدادگبى -5-3-2

 دشداصيٓ. اػز وٝ دس ادأٝ ثٝ ثيبٖ آٟ٘ب ٔي  دادٌبٖ سلٛيش دس اسائٝ ٘شبيغ سؼشثي اػشفبدٜ ؿذٜ دٚاص 

Corel 5Kدادگبىالف(

ٞبي ٔشٔذدي  اسائٝ ٌشديذ. ثٛاػٌٝ آ٘ىٝ سٚؽ ]31[ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس  1ايٗ دادٌبٖ، اِٚيٗ ثبس سٛػي دٚيٍِٛٛ

ٌزاسي سلٛيش داسد. ايٗ دادٌبٖ ؿبُٔ  بٖ إٞيز صيبدي دس ؿشحا٘ذ، ايٗ دادٌ ٘شبيغ خٛد سا ثش ايٗ دادٌبٖ اسائٝ دادٜ

سلٛيش ديٍش ثشاي آصٖٔٛ  311سلٛيش آٖ آٔٛصؿي ٚ  8311ثبؿذ وٝ  ٔي 931 918سلٛيش سٍ٘ي ثب اثٔبد  3111

 8111ٚ  9سلٛيش آشجبسػٙؼي 311سلٛيش آٔٛصؿي ثٝ دٚ ثخؾ ؿبُٔ  8311ؿٛ٘ذ. دس آصٔبيـبر،  اػشفبدٜ ٔي

ؿٛد. ثٔذ اص  ا٘ذ. اص سلبٚيش آشجبس ػٙؼي ػٟز يبفشٗ ٔمبديش ثٟيٙٝ دبسأششٞب اػشفبدٜ ٔي ضيٝ ؿذٜسلٛيش آٔٛصؿي سؼ

ؿٛد. ٞش سلٛيش  سلٛيش آٔٛصؿي ٚ آشجبس ػٙؼي ثٝ ِٔٙٛس يبدٌيشي اػشفبدٜ ٔي 8311 ٔيسٔييٗ دبسأششٞب، اص سٕب

ؿٛد.  ٘ؼجز دادٜ ٔي وّٕٝ 3ثٙبثشايٗ، ثٝ ٞشسلٛيش آصٖٔٛ ٘يض حذاوظش  اػز. ٌزاسي ؿذٜ ؿشح وّٕٝ 3اوظش ثب ذح

                                                      
1 Duygulu 

9 Validation 
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وّٕٝ ثٝ سلبٚيش  919ثبؿذ وٝ اص ايٗ ٔيبٖ  وّٕٝ ٔي 998سٔذاد وّٕبر ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ ثٝ وُ سلبٚيش دادٌبٖ، 

ي دس اص آ٘ؼب وٝ سٟٙب اص وّٕبر ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ ثٝ سلبٚيش آٔٛصؿي ٚ آشجبس ػٙؼآٔٛصؿي ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ اػز. 

 ثبؿذ.  وّٕٝ ٔي 991ُ ٔ)وّٕبر( ؿب ٔٔب٘يؿٛد، ٔؼٕٛٓٝ  ٌزاسي اػشفبدٜ ٔي يبدٌيشي ؿشح

 ؿٛد.   ( ٔحبػجٝ ٔي  ) وّٕٝ 991، دلز ٚ فشاخٛاٖ سا ثٝ اصاي ٞش وذاْ اص ثبِ٘بسر  دس ٔذَػٟز اسصيبثي 

(3-11) 

                     

                  

       
                          

                        
  

٘ؼجز دادٜ كحيح سٔذاد سلبٚيش   ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ دس فبص آصٖٔٛ،سٔذاد سلبٚيش ثٝ سشسيت،    ٚ    ،   وٝ 

دلز ٚ فشاخٛا٘ي وُ . ثبؿٙذ ٔي    وّٕٝثٝ اصاي ٞش  ،دس دادٌبٖ ٘ؼجز دادٜ ؿذٜسٔذاد سلبٚيش ٚدس فبص آصٖٔٛ ؿذٜ 

 آيذ.   ثٝ دػز ٔي وّٕبرٞبي وُ  ٞب ٚ فشاخٛا٘ي ٌيشي اص دلز ثب ٔيبٍ٘يٗ وّٕبر

 آٟ٘ب ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ اػز  حذالُ يه وّٕٝ ثٝ كٛسر كحيح ثٝوٝ ٕٞچٙيٗ، سٔذاد وّٕبسي 

ثب ٔيبٍ٘يٗ  ٕيايٗ دبسأشش اسسجبى ٔؼشمي ؿٛد. ٘يض ثٝ ٓٙٛاٖ دبسأششي ديٍش دس اسصيبثي اػشفبدٜ ٔي (،       )

 فشاخٛاٖ داسد.

IAPR TC-12دادگبىة(

ثبؿذ. ثٝ دِيُ سٔذاد صيبد سلبٚيش، ايٗ دادٌبٖ ػٟز ػٙؼؾ  سلٛيش ٔي 199،13ايٗ دادٌبٖ ؿبُٔ 

ؿٛد. ٞش سلٛيش دس ايٗ دادٌبٖ ثب دبساٌشافي اص سٛهيحبر  ٌزاسي سلٛيش اػشفبدٜ ٔي ٞبي ؿشح دزيشي سٚؽ ٔميبع

وّيذي ٌزاسي ثب وّٕبر  ثٙبثشايٗ ػٟز ؿشح. ]3[ٌزاسي ؿذٜ اػز  ثٝ ػٝ صثبٖ اٍّ٘يؼي، اػذب٘يبيي ٚ إِٓب٘ي ؿشح

دس ٔجشٙي ثش وّٕبر وّيذي وٝ ٌزاسي  ؿشحاص ثبؿذ. دس ايٗ سػبِٝ  ٘يبص ثٝ اػشخشاع وّٕبر وّيذي ٞش دبساٌشاف ٔي

ثبؿذ وٝ  سلٛيش آصٖٔٛ ٔي 319،1سلٛيش آٔٛصؿي ٚ  113،19ايٗ دادٌبٖ ؿبُٔ اػز.  ٌشديذٜاػشفبدٜ  آٔذٜ ]13[
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وّٕٝ ٚ  99ثب دادٜ ؿذٜ اػز. ٞش سلٛيش حذاوظش وّٕٝ ٔشفبٚر ثٝ سلبٚيش ايٗ دادٌبٖ ٘ؼجز  931دس ٔؼّٕٛ 

 وّٕٝ ثٝ ٞش سلٛيش ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ اػز.  3.9ؿذٜ اػز وٝ ثٝ كٛسر ٔيبٍ٘يٗ  ٌزاسي ؿشحوّٕٝ  1ثب حذالُ 

 وّٕٝ 931ثبِ٘بسر، دلز ٚ فشاخٛاٖ ثٝ اصاي ٞش وذاْ اص   ، ػٟز اسصيبثي ٔذ5K  Corelَٔـبثٝ دادٌبٖ

ثٝ دػز  ٔٔب٘يٞبي وُ  ٞب ٚ فشاخٛا٘ي ٌيشي اص دلز ثب ٔيبٍ٘يٗ ٔٔب٘يي وُ دلز ٚ فشاخٛا٘ ؿٛد. ٔحبػجٝ ٔي

آٟ٘ب ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ اػز   آيذ. ٕٞچٙيٗ، سٔذاد وّٕبسي وٝ حذالُ يه وّٕٝ ثٝ كٛسر كحيح ثٝ ٔي

ٔيبٍ٘يٗ ثب  ٕيؿٛد. ايٗ دبسأشش اسسجبى ٔؼشمي (، ٘يض ثٝ ٓٙٛاٖ دبسأششي ديٍش دس اسصيبثي اػشفبدٜ ٔي       )

 فشاخٛاٖ داسد.

ًظبستثذٍىهذلػبصيٍاسصيبثيپيبدُ -5-4

دادٌبٖ دٚ دشداصيٓ.  دس دادٌبٖ ؿىُ ٔي ،ِ٘بسر ثذٖٚدس ايٗ ثخؾ ثٝ ثيبٖ ٘شبيغ سؼشثي ٚ اسصيبثي دٚ ٔذَ 

دس دادٌبٖ ؿىُ، ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ثب چٟبس  ا٘ذ. ؿذٜ  ِ٘بسر آٚسدٜ دس اسصيبثي دٚ ٔذَ ثذٖٚ MPEG-7  ٚFishاص  Bثخؾ 

دلز ،   ٚ    ،   ،   ثشاي  ثٟيٙٝثب ا٘شخبة ٔمبديش  ثبؿذ. ٔي    سٚؽ سٛكيف ؿذٜ اػز. ثٙبثشايٗ، 

ٞبي سىبّٔي ٚ يب ثب  سٛا٘ذ ثب اٍِٛسيشٓ دس اسصيبثي ٔذَ ثذٖٚ ِ٘بسر، ا٘شخبة ايٗ ٔمبديش ٔييبثذ.  ثبصيبثي افضايؾ ٔي

ثشاػبع ػبصي اص ػؼشؼٛي ػشاػشي اػشفبدٜ ؿذٜ اػز.   سٚؽ ػؼشؼٛي ػشاػشي ا٘ؼبْ دزيشد وٝ دس ايٗ ديبدٜ

   ٚ    ، دلز ثيـششي دس ثبصيبثي ٘ؼجز ثٝ فوبٞبي   ٚ    ، فوبٞبي ٚيظٌي 9-3  ػذَٚ٘شبيغ ثذػز آٔذٜ اص 

   ثٙبثشايٗ ٔمبديش  .]31[دٞٙذ  اسائٝ ٔيدلز ثبالسشي دس ثبصيبثي ؿىُ  ،ٞبي ٔجشٙي ثش ٘بحيٝ داس٘ذ. ٕٞچٙيٗ، سٚؽ

 اػز.  سا ثب سٛػٝ ثٝ ؿشايي صيش سٔييٗ ٌشديذٜ

I)   >   
II)   >   
III)    +   >  +    
IV)                 

(3-11)  

ٚ  3.5=  ، 1=  ، 3.5=  ؿٛد، ٔمبديش  ِ٘بسر ا٘ؼبْ ٔي دس آصٔبيـبسي وٝ دس ادٔٝ ايٗ ثخؾ دس ٔذَ ثذٖٚ

،     ٚ     دس ٞش دٚ سٚؽ ، ٕٞچٙيٗذ. ٘ؿٛ ثٝ ٓٙٛاٖ هشايت فشايٙذ سّفيك دس ِ٘ش ٌشفشٝ ٔي 3.25=  
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ثشاي ا٘شخبة        ٘يض ػٟز وبٞؾ اطش ٘ٛيض ٚ          ٚ         ،      ،        ٔمبديش 

دس آصٔبيـبر، ثشاي ػٙؼؾ ٓذْ ؿجبٞز ثيٗ دٚ ثشداس الصْ ثٝ روش اػز وٝ ؿٛ٘ذ.   اثٔبد ثشداس ٚيظٌي، اػشفبدٜ ٔي

ٞب،  ٞبي ا٘ؼبْ ؿذٜ ثب ديٍش سٚؽ ا٘شخبة ايٗ سٚؽ، ثٛاػٌٝ ٔمبيؼٝؿٛد.  بدٜ ٔياػشف 1ثالن ٚيظٌي اص فبكّٝ ػيشي

 .]9[ا٘ؼبْ دزيشفشٝ اػز 

MPEG-7اصBدادگبىثخؾ -5-4-1

 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز.  9-3  ػذَٚدس ايٗ دادٌبٖ دس  BEP٘شبيغ دلز ثبصيبثي ثب آصٖٔٛ 

.BEPآصهَىاصاػتفبدُثب،MPEG-7اصBثخؾدادگبىدسثبصيبثيدقتهقبيؼ2ِ-5خذٍل

 BEPدقتثبصيبثيثبآصهَىسٍؽسديف

 %13   ٞب دس فوبي ٚيظٌي  سٛكيف ٕ٘ٛ٘ٝ 1

 %18   ٞب دس فوبي ٚيظٌي  سٛكيف ٕ٘ٛ٘ٝ 9

 %91   ٞب دس فوبي ٚيظٌي  سٛكيف ٕ٘ٛ٘ٝ 9

 %11   ٞب دس فوبي ٚيظٌي  سٛكيف ٕ٘ٛ٘ٝ 8

 %11.11 ثبصيبثي ثب ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز سّفيمي 3

 MDS 11.19%اػشخشاع ثشداس ٚيظٌي ثب سٚؽ  1

 %18.38 (    ) ايضٚٔخاػشخشاع ثشداس ٚيظٌي ثب سٚؽ  9

%88.86 (    )   اػتخشاجثشداسٍيظگيثبسٍؽ8

FoGD(    ) 89.73%اػتخشاجثشداسٍيظگيثبسٍؽ9

% ثٟجٛد ٘ؼجز ثٝ 11ؿٛد وٝ حذالُ  دٞذ وٝ سّفيك چٟبس فوبي ٚيظٌي ػجت ٔي ٘شبيغ ايٗ ػذَٚ ٘ـبٖ ٔي

اْ  دس فوبي    ٚ    سٚيىشد، سبثْ ٓذْ ؿجبٞز دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ حبكُ ؿٛد. دس ايٗ ٞشوذاْ اص فوبٞبي ٚيظٌي 

(    ⃗ 
   ⃗ 

 فبكّٝ ٔٔٙبييؿٛد وٝ  وٙذ. ثٙبثشايٗ، سشويت آٟ٘ب ػجت ٔي ٔيٞبي ؿىُ سا ثيبٖ  (، ثخـي اص ٚيظٌي  

 دس ثبصيبثي وبٞؾ يبثذ. 

                                                      
1 City block 
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 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز. )اِف(8-3  ؿىُدس ثبصيبثي، ثب سٚيىشد ٔجشٙي ثش سّفيك، دس  فبكّٝ ٔٔٙبييثٟجٛد 

)ة( 8-3  ؿىُدس  FoD  ٚFoGDٕٞچٙيٗ افضايؾ دلز دس ثبصيبثي ثب وبٞؾ اثٔبد ثشداسٞبي ٚيظٌي ثب دٚ سٚؽ 

   ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز.
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 )ة( )اِف(

.)الف(کبّؾفبصلِهؼٌبييدسMPEG-7اصBٍخَييکؼبىدسدادگبىثخؾهقبيؼًِتيدِثبصيبثييبپشع4-5ؿکل

 ضبيٍيظگياٍليِ.)ة(ثْجَددقتدسثبصيبثيثباػتفبدُاصهبتشيغػذمؿجبّتتلفيقيًؼجتثِّشکذاماصچْبسف

ٍّوچٌييFoDًؼجتثFoGDِّبپغاصکبّؾاثؼبدثشداسٍيظگيثبسٍؽثبصيبثيثباػتفبدُاصػذمؿجبّتثييًوًَِ

ثْجَدثبصيبثيپغاصکبّؾاثؼبدثشداسٍيظگيثبّشکذاماصاييدٍسٍؽًؼجتثِاػتفبدُاصهبتشيغػذمؿجبّت

 تلفيقي.
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ثيٗ  ٔؼيشسشيٗ  ثٝ دِيُ ػبخز ٌشاف ٕٞؼبيٍي ٚ ٔحبػجٝ وٛسبٜ ايضٚٔخدس اػشخشاع ٚيظٌي ثب سٚؽ 

ؿٛد. ثٙبثشايٗ دلز ثبصيبثي ثب سٚؽ  ٞب ٔحبػجٝ ٔي ٞب دس آٖ ٌشاف، ثشآٚسد ثٟششي اص فبكّٝ راسي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

ايضٚٔخ، ػجت ٘ؼجز ثٝ  FoDاػشخشاع ٚيظٌي ثب سٚؽ  ثبثذ. % افضايؾ ٔي9.9ثٝ ٔيضاٖ  MDS٘ؼجز ثٝ  ايضٚٔخ

ؿٛد. ايٗ افضايؾ دلز، ثٝ ػجت وبٞؾ اطش ٘ٛيض دس ٓذْ ؿجبٞز ثيٗ  % ٔي9.3ثٟجٛد دلز ثبصيبثي ثٝ ٔيضاٖ 

ثب  FoGDٞب دس سٚؽ  ثبؿذ. وبٞؾ اطش ٘ٛيض دس ٓذْ ؿجبٞز ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي FoDٞب ثب سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس  ٕ٘ٛ٘ٝ

ا٘ؼبْ دزيشفشٝ اػز. ايٗ أش ػجت ٌشديذٜ اػز وٝ سب افضايؾ دلشي ثٝ ٔيشاٖ  FoDثٝ  سٚيىشدي ٔشفبٚر ٘ؼجز

ثيبٍ٘ش ثشسشي ٘ؼجي سٚؽ  ،Fish% ٘ؼجز ثٝ سٚؽ ايضٚٔخ حبكُ ٌشدد. ٘شبيغ سؼشثي دس ايٗ دادٌبٖ ٚ دادٌبٖ 3.9

FoGD  ٝ٘ؼجز ثFoD ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز، وبٞؾ اطش ٘ٛيض دس  1-8  ؿىُٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ثبؿذ.  ٔيFoGD دس ،

، دغ اص سّفيك FoDدزيشد ٚ ايٗ دس حبِي اػز وٝ ٘ٛيض دس سٚؽ  ٞش فوبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر ػذاٌب٘ٝ ا٘ؼبْ ٔي

، ثٝ كٛسر ديـٍيشا٘ٝ اص سؼٕيْ ٘ٛيض دس ٓذْ ؿجبٞز  FoGDدس سٚؽ دزيشد. ثٙبثشايٗ  ٞب ا٘ؼبْ ٔي ٓذْ ؿجبٞز

، فبكّٝ راسي دس ٞش FoGDؿٛد. ٕٞچٙيٗ، دس  ٞب دس ٞش فوب، ثٝ ٌشاف ٓذْ ؿجبٞز سّفيمي، ػٌّٛيشي ٔي ٕ٘ٛ٘ٝ

ٔٔٙبيي ٞب، ثٝ فبكّٝ  ؿٛد. اص آ٘ؼب وٝ فبكّٝ راسي ٘ؼجز ثٝ ٓذْ ؿجبٞز ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ فوب ػذاٌب٘ٝ ٔحبػجٝ ٔي

 ثٙبثشايٗ، سّفيك فبكّٝ راسي ٘ؼجز ثٝ سّفيك ٓذْ ؿجبٞز، اطش ثخـي ثٟششي داسد.  ثبؿذ، ٘ضديىشش ٔي

 

 فشاخٛاٖ فشاخٛاٖ ٖفشاخٛا
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 (ع) (ة) )اِف(

 اي فبكّٝ ٘مبى ٌٛؿٝ

 

 فبكّٝ اص ٔشوض

 ٞبي صس٘يه ٕٔبٖ

 لٌش اكّي

Bًظبستدسدادگبىثخؾدقتٍفشاخَاىدٍسٍؽيبدگيشيهبًيفلذپيـٌْبديدسسٍيکشدثذٍىهقبيؼِ 5-5ؿکل

.)الف(هقبيؼِدٍسٍؽپيـٌْبديدسيبدگيشيهبًيفلذثبثبصيبثيثشاػبعهبتشيغتلفيقيػذمؿجبّتMPEG-7اص

ٍ)ج(هقبيؼِسٍؽMDSٍثبچْبسسٍؽتَصيفؿکل،)ة(هقبيؼِسٍؽيبدگيشيهبًيفلذپيـٌْبديثبايضٍهپٍ

 ًظبستؿکل.ّبدسثبصيبثيثذٍىپيـٌْذايثبديگشسٍؽ
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، ٔمبيؼٝ دلز 3-3  ؿىُدلز ٚ فشاخٛاٖ ٘يض اػشفبدٜ ؿذٜ اػز.  ٕ٘ٛداس، اص BEPدس اسصيبثي، ٓالٜٚ ثش آصٖٔٛ 

دٞذ. وبٞؾ فبكّٝ ٔٔٙبيي دٚ سٚؽ يبدٌيشي  ٞبي ديٍش سا ٘ـبٖ ٔي ٚ فشاخٛاٖ دٚ سٚؽ ديـٟٙبدي سا ثب سٚؽ

)اِف( ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز. 3-3  ؿىُٔب٘يفّذ ٘ؼجز ثٝ ثبصيبثي ثش اػبع ٔبسشيغ سّفيمي ٓذْ ؿجبٞز، دس 

٘ؼجز ثٝ ايضٚٔخ، دس ثبصيبثي  )ة( ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز، دٚ سٚؽ ديـٟٙبدي3-3  ؿىُٕٞچٙيٗ، ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس 

ػبصي ؿذٜ سا ٘ؼجز ثٝ ديٍش  )ع( ثشسشي سٚؽ ديبد3ٜ-3  ؿىُثبؿٙذ.  ؿىُ، دلز ٚ فشاخٛاٖ ثبالسشي سا داسا ٔي

 دٞذ. ِ٘بسر ؿىُ، ٘ـبٖ ٔي ٞب دس ثبصيبثي ثذٖٚ سٚؽ

 ]111[ٕٞب٘ٙذ آٚسدٜ ؿذٜ اػز.  9-3  ػذَٚدس  ِ٘بسر ثذٖٚٞب دس ثبصيبثي  ثب ديٍش سٚؽ FoGDٔمبيؼٝ سٚؽ 

ديش ثذػز آٔذٜ اص بثٝ ػبي ٔم ]113[ IDSCٞب ثب سٚؽ  ، دس آصٔبيـبر اص ٔمبديش ٓذْ ؿجبٞز ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ]119[ٚ 

سػذ وٝ ثٟششيٗ  ٔي %39.31ثٝ    FoGDثب سٚؽ  BEPايٓ. ٘شيؼٝ ثذػز آٔذٜ اص آصٖٔٛ  اػشفبدٜ وشدٜ   فوبي 

 ثبؿذ. ٘شيؼٝ ٌضاسؽ ؿذٜ دس ايٗ دادٌبٖ ٔي
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BEPثبآصهَىMPEG-7اصBًظبستدسدادگبىثخؾّبيثذٍىهقبيؼِسٍؽپيـٌْبديثبديگشسٍؽ3-5خذٍل

سديف سٍؽ دقت

91.31% Shape matching using shape contexts (SC+TPS) ]111[ 1 

91.19% On aligning curves ]111[ 9 

91.91% Distance sets for recognition ]119[ 9 

91.1% Morphological Curvature Scale Spaces (MCSS) ]119[ 8 

11.13% Shape-Based Object Detection via Boundary Structure Segmentation ]183[ 3 

11.19% Curvature Scale Space Representation (CSS) ]118[ 1 

19.99% Beam Angle Statistics (BAS) ]113[ 9 

18.39% Multiscale Closed Contour (MCC) ]111[ 1 

18.39% An Adaptive Approach ]119[ 3 

13.19% Dynamic Space Warping (DSW) ]93[ 11 

13.39% Robust symbolic representation for shape recognition and retrieval ]111[ 11 

19.19% Triangle Area Representation and Dynamic Space Warping (TAR+DSW) ]111[ 19 

19.13% Shape Matching and Recognition Using Group-Wised Points ]181[ 19 

 18 (FoGDسٍؽپيـٌْبدي) 89.73%
13.8% Inner Distance Shape Classification and Dynamic Programming (IDSC) ]113[ 13 

31% IDSC + Learning Graph Transduction ]111[ 11 

31.11% IDSC + Learning context sensitive shape similarity by graph transduction ]119[ 19 

39.93% IDSC+Learning context-sensitive similarity by shortest path propagation ]131[ 11 

 IDSC 13+(FoGDسٍؽپيـٌْبدي) 93.96%

 Fish دادگبى -3-8-9

آٚسدٜ ؿذٜ اػز. وبٞؾ  1-3  ؿىُدس ، Fishدس دادٌبٖ  FoD  ٚFoGD ِ٘بسر ثذٖٚ٘شبيغ اسصيبثي دٚ سٚؽ 

 ؿىُ ٘ؼجز ثٝ ثبصيبثي ثش اػبع ٔبسشيغ سّفيمي ٓذْ ؿجبٞز، دس ،دٚ سٚؽ يبدٌيشي ٔب٘يفّذايٗ  فبكّٝ ٔٔٙبيي

 FoGD)ة( ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز، سٚؽ  1-3  ؿىُ )اِف( ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز. ٕٞچٙيٗ، ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس 3-1 
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( ، د ٚ ٜ)ع 1-3  ؿىُثبؿذ. ٕٞچٙيٗ،  ٘ؼجز ثٝ ايضٚٔخ، دس ثبصيبثي ؿىُ، دلز ٚ فشاخٛاٖ ثبالسشي سا داسا ٔي

 دٞذ. ٘ـبٖ ٔي، ]38[ػبصي ؿذٜ سا ٘ؼجز ثٝ ٘شبيغ سٚؽ ديٍش دس ايٗ دادٌبٖ  ديبدٜ ٞبي ثشسشي سٚؽ

 
 

 

 

  

 فشاخٛاٖ فشاخٛاٖ

 فشاخٛاٖ فشاخٛاٖ فشاخٛاٖ

 (ة) )اِف(

 (د)

ز
دل

 

ز
دل

 

 اي فبكّٝ ٘مبى ٌٛؿٝ

 فبكّٝ اص ٔشوض 

 

 ٞبي صس٘يه ٕٔبٖ

 

 لٌش اكّي

 

 (ٜ) (ع)

ًظبستدسدادگبىهبّي.دقتٍفشاخَاىدٍسٍؽيبدگيشيهبًيفلذپيـٌْبديدسسٍيکشدثذٍىهقبيؼِ 6-5ؿکل

)الف(هقبيؼِدٍسٍؽپيـٌْبديدسيبدگيشيهبًيفلذثبثبصيبثيثشاػبعهبتشيغتلفيقيػذمؿجبّتٍثبچْبس

،)ج(،)د(ٍ)ُ(هقبيؼِدMDSٍٍسٍؽتَصيفؿکل،)ة(هقبيؼِسٍؽيبدگيشيهبًيفلذپيـٌْبديثبايضٍهپ

.دس)ج(،تصَيشپشعWarpٍپيـٌْبديٍّوچٌييثبصيبثيثشاػبعهبتشيغػذمؿجبّتتلفيقيثبسٍؽسٍؽ

دس)د(تصَيشپشعخَهي هبّيثَدٍُدس)ُ(تصَيشٍخَهتؼلقثِکالعپْيتَاًذهتؼلقثِّشکالػيثبؿذ.

 ثبؿذ.گَؽهتؼلقهيّبيچْبسٍخَثِکالعهبّيپشع
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 ثبًظبستهذلػبصيٍاسصيبثيپيبدُ -5-5

دادٌبٖ  ػٌٝيشي اص  سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس ٔذَ ثب ِ٘بسر ثب ثٟشٜدٚ دس ايٗ ثخؾ ثٝ ثيبٖ ٘شبيغ سؼشثي ٚ اسصيبثي 

 دشداصيٓ. ٔي MPEG-7 ،Corel 5K  ٚIAPR TC-12اص  Bثخؾ 

MPEG-7اصBثخؾدادٌبٖ  -5-5-1

ٌزاسي سلٛيش، ػٟز آصٖٔٛ اطش ثخـي آٖ، ٕٞب٘ٙذ ٔذَ  لجُ اص اسصيبثي ٔذَ ثب ِ٘بسر دس وبسثشد ؿشح

ٔذَ ثبِ٘بسر ثب دس   LSMLسٚؽ اسصيبثي  ،دس ايٗ ثخؾوٙيٓ.  ِ٘بسر اص دادٌبٖ ؿىُ اػشفبدٜ ٔي ثذٖٚ

. ايٗ دزيشد ٘ؼبْ ٔيا ،ؿٛد ؿٙبخشٝ ٔي  ]Kimia-216 ]31وٝ ثٝ  MPEG-7اص  Bاي اص دادٌبٖ ثخؾ  صيشٔؼٕٛٓٝ

سلٛيش  19. ٞش والع ايٗ دادٌبٖ داساي ا٘ذٜ  ثٙذي ؿذ والع سمؼيٓ 11بؿذ وٝ دس ث سلٛيش ٔي 911دادٌبٖ ؿبُٔ 

آٚسدٜ ؿذٜ  MPEG-7اص  Bثبؿذ وٝ دس سٛهيحبر دادٌبٖ ثخؾ  ٔي "ثيشٖٚ آٚسدٖ يىي"سٚؽ آصٖٔٛ ثبؿذ.  ٔي

وذاْ اص ثشداسٞبي ٚيظٌي ثٝ دػز آٔذٜ  سٛاٖ اػشفبدٜ ٕ٘ٛد. صيشا ٞيچ  ٕ٘ي    دس ايٗ آصٖٔٛ اص فوبي ٚيظٌي  اػز.

اػشفبدٜ     ٚ    ،   ي ٚيظٌي ثبؿذ. ثٙبثشايٗ دس آصٖٔٛ ثبِ٘بسر سٟٙب اص فوبٞب سلٛيش ٕ٘يدس ايٗ فوب ثيبٖ وٙٙذٜ 

 ثبؿذ.  ٔي kNN (k=3)ؿذٜ دس ايٗ اسصيبثي ثٙذ اػشفبدٜ  دػشٝ. (   ) وٙيٓ ٔي

فبصلِهؼٌبيي.کبّؾKimia-216گزاسيدسفضبيهبًيفلذثبفضبيهـبّذُدسدادگبىهقبيؼِکبساييؿشح4-5خذٍل

فضبيهـبّذُثبثْجَددقتثيبىؿذُاػت.ًؼجتثِدسفضبيهبًيفلذ

هبًيفلذثٌذيدسفضبّبيدػتِ ّبيهـبّذُثٌذيدسفضبدػتِ 

 ثْجَددقتدقت دقت

   33.99    31.91 1.93% 

   39.39    33.19 9.91% 

   31.91    38.88 9.98% 

ثٌذّبکويتِدػتِ ثٌذّبکويتِدػتِ 

 39.99  31.18 1.89% 
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ثٙذٞب ثٝ  ثٙذ وٝ اص وٕيشٝ دػشٝ آصٔٛ٘ي وٝ دس فوبي ٔـبٞذٜ ا٘ؼبْ ؿذٜ اػز، دس ٘شيؼٝ ٟ٘بيي دػشٝ 911دس 

ٞب دس  ثٙذ ثشاي وٕيشٝ دػشٝ 8-3  ػذَٚ% دس 39.99ا٘ذ. دلز ٜ  ثٙذي ؿذ ٔٛسد ٘بدسػز دػشٝ 1دػز آٔذٜ اػز، 

اػز، دػشٝ ثٙذي دس فوبي  فوبي ٔـبٞذٜ آٚسدٜ ؿذٜ اػز. ٔـبثٝ آصٔبيـي وٝ دس فوبي ٔـبٞذٜ ا٘ؼبْ ؿذٜ

 ػذَٚ% دس 31.18ا٘ذ وٝ دلز  ثٙذي ؿذٜ ٔٛسد ٘بدسػز دػشٝ 9ٔب٘يفّذ ٘يض ا٘ؼبْ دزيشفشٝ اػز. دس ايٗ آصٖٔٛ، 

ثٙذي سا ثب سٚيىشد يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ٘ـبٖ  وبٞؾ سٔذاد خٌبٞب دس دػشٝ 9-3  ؿىُثشاي آٖ آٚسدٜ ؿذٜ اػز.  3-8 

 آٔذٜ اػز. 3-3  ػذَٚٞب دس ايٗ دادٌبٖ دس  ثب ديٍش سٚؽ LSMLٔمبيؼٝ دلز ثٝ دػز آٔذٜ ثب سٚؽ دٞذ.  ٔي

 .Kimia-216دادگبىدس"ثيشٍىآٍسدىيکي"دسآصهَىدقتهقبيؼ5ِ-5خذٍل

دقتسٍؽ
 98.64ّبدسفضبيهبًيفلذثٌذکويتِدػتِ

Tree-Union ]139[ 39.9 

 39.99 ٞب دس فوبي ٔـبٞذٜ ثٙذ وٕيشٝ دػشٝ

Class-Segment-Sets ]139[ 39.9 

Lattice-Computing ]33[ 33.8 

Skeleton-Based ]131[ 38.1 
 

  



 ػبصي ٚ اسصيبثي ديبدٜ ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ثب سٚيىشد اػشخشاع فوبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر غيشخٌي ؿشح

 

  113 

 

 

 فضبيهبًيفلذ فضبيهـبّذُ

        
 

      
  

 f1ثٙذي ٘بدسػز دس فوبي دػشٝ s1 9ي ٘بدسػز دس فوبيثٙذ دػشٝ 3

                 

    
      

  
     

 f2ثٙذي ٘بدسػز دس فوبي دػشٝ s2 3ثٙذي ٘بدسػز دس فوبي دػشٝ 18

                 

         
 
       

f3ثٙذي ٘بدسػز دس فوبي دػشٝ s3 19ثٙذي ٘بدسػز دس فوبي دػشٝ 13

      
    

       

 ّبثٌذدػتِثٌذيًبدسػتدسکويتِدػت3ِ ّبثٌذدػتِثٌذيًبدسػتدسکويتِدػت6ِ

 ّبياؿتجبُدسفضبيهبًيفلذًؼجتثِفضبيهـبّذُثٌذيثْجَددػت7ِ-5ؿکل

 Corel 5K دادگبى -5-5-2

 Corelٌيشي اص دادٌبٖ  ِ٘بسر ثب ثٟشٜ دس ايٗ ثخؾ ثٝ ثيبٖ ٘شبيغ سؼشثي ٚ اسصيبثي دٚ سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس ٔذَ ثب

5K ٔمبديش  ثبؿذ. ٔي     دس دادٌبٖ سلٛيش، ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ثب دب٘ضدٜ سٚؽ سٛكيف ؿذٜ اػز. ثٙبثشايٗ،  دشداصيٓ. ٔي

 ا٘ذ. دس ايٗ ٔذَ اػشفبدٜ ؿذٜ       ،     

 (FSMLيبدگيشيثبًظبستهبًيفلذهجتٌيثشتلفيقفضبّبيٍيظگي)سٍؽالف(

،        ،         ،        دس ايٗ دادٌبٖ، ثب اػشفبدٜ اص ثخؾ آشجبس ػٙؼي دادٌبٖ، ٔمبديش 

          ٚμ ٔمذاس ٚيظٜ،  9831ا٘ذ. دس ايٗ آصٔبيؾ، دغ اص اػشخشاع ٔمبديش ٚيظٜ،  اػشفبدٜ ؿذٜ      

، ؿشح ٌزاسي FSMLسٚؽ اػشخشاع ٚيظٌي دس آخشيٗ ٌبْ  ي وٕشش اص كفش داؿشٙذ. ثٙبثشايٗ، ثٝ ػبئمذاس
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ٌزاسي دس ايٗ ٔبسشيغ ثب سٚؽ  . ؿشح]19[دٞيٓ  ا٘ؼبْ ٔي ̃  ٞبي ثذٖٚ ثشچؼت سا ثب اػشفبدٜ اص ٔبسشيغ   ٕ٘ٛ٘ٝ

٘ؼجز دادٜ ؿذٜ ثٝ سلٛيش ثذٖٚ ثشچؼت، ثب اػشٕبّ   ٔؼٕٛٓٝ ثشچؼت ؿٛد. ثٙبثشايٗ ا٘ؼبْ ٔي    ثب     

 آيذ. داس ٕٞؼبيٝ آٖ ثذػز ٔي ٞبي ثشچؼت ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔؼٕٛٓٝ ثشچؼت

آٚسدٜ ؿذٜ اػز. دس سٚؽ  FSMLسٚؽ سائٝ ؿذٜ دس ٞبي سٚؽ ا ػٟز ٘ـبٖ دادٖ ٔٛطش ثٛدٖ ٌبْ 1-3  ػذَٚ

FSML ْثبؿذ. ٌبْ دٙؼٓ ػٟز  داس ٔي ٞبي ثشچؼت ؿجبٞز ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ، ٌبْ چٟبسْ ثيبٖ وٙٙذٜ افضٚدٖ ٔٔٙب ثٝ ٓذ

ثبؿذ. دس ايٗ ػذَٚ ٔٛطش ثٛدٖ  ٞبي ثشچؼت داس ٔي ٞبي ثذٖٚ ثشچؼت ثب ٕ٘ٛ٘ٝ افضٚدٖ ٔٔٙب ثٝ فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ؿٛد. ٌبْ ٘ـبٖ دادٜ ٔي دٚذٜ دس ايٗ ّٕٓيبر ا٘ؼبْ ؿ

ٌزاسي  ئٙي ؿشحثبؿذ.  ٞبي چٟبس سب ٞـز ٔي ثٛاػٌٝ حزف ٌبْايٗ ػذَٚ اَٚ ٘شبيغ آٚسدٜ ؿذٜ دس سديف 

 اػز.  وٝ دس ٌبْ ػْٛ ػبخشٝ ؿذٜ ؿٛد ا٘ؼبْ ٔي ( سٟٙب ثٛاػٌٝ اًالٓبر ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز سّفيمي )

ثب  ̃  ٞبي چٟبس، دٙغ ٚ ؿؾ ثذػز آٔذٜ اػز. ثٙبثشايٗ ٌشاف  دٛؿي ٌبْ ٘شبيغ سديف دْٚ ثٝ ٚاػٌٝ چـٓ

ٌيشد. ثب ايٗ چـٓ دٛؿي، ٌشاف ٕٞؼبيٍي ثٝ دسػشي ػبخشٝ  ٞبي ٌشاف، ؿىُ ٔي دٛؿي اص اكالح ٚصٖ يبَ چـٓ

ثبؿذ. ثٙبثشايٗ دلز دس ايٗ ػبخشبس  ٕيٌش فبكّٝ راسي ثيٗ آٖ دٚ ٘ ثيٗ دٚ ٌشٜ ٘يض ثيبٖ ٔؼيشسشيٗ  ؿٛد ٚ وٛسبٜ ٕ٘ي

 ثٝ ٘ؼجز ػبخشبس اِٚيٝ ٌشاف، وبٞؾ يبفشٝ اػز.

ٞبي دٙغ ٚ ؿؾ ٔذَ ديـٟٙبدي ا٘ؼبْ  دس آصٔبيـي وٝ ٘شبيغ آٖ دس سديف ػْٛ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز، ٌبْ

. ثٙبثشايٗ، ٞشچٙذ ا٘ذ داس اكالح ؿذٜ ٞبي ٔٙشؼت ثٝ سلبٚيش ثشچؼت ا٘ذ. ثٙبثشايٗ سٟٙب ٚصٖ يبَ ثيٗ ٌشٜ ٘ذزيشفشٝ

ثبؿٙذ. دِيُ آٖ ٘يض ٓذْ سٌبثك  ا٘ذ ِٚي اص ٘شبيغ ػبخشبس اِٚيٝ ٌشاف وٕشش ٔي ٘شبيغ ٘ؼجز ثٝ سديف دْٚ ثٟجٛد يبفشٝ

 ثبؿذ.  ٞب ثب فبكّٝ راسي ثيٗ آٟ٘ب ٔي ثيٗ ٌشٜ ٔؼيشسشيٗ  وٛسبٜ

اػز )چـٓ دٛؿي اص  ٘ـذٜٞبي ثذٖٚ ثشچؼت اكالح  آصٔبيـبر سديف چٟبسْ وٝ دس آٖ سٟٙب فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

دٞذ. ثٙبثشايٗ ثب  ٌبْ ؿؾ ٔذَ ديـٟٙبدي(، ٘شبيغ ثٟششي ٘ؼجز ثٝ ػبخشبس اِٚيٝ ٌشاف )سديف اَٚ( ٘ـبٖ ٔي
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ٞب ثٝ خٛثي  ٞب، فبكّٝ راسي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ سشيٗ ٔؼيش ٚ ٔحبػجٝ وٛسبٜ ̃  ٕٞؼبيٍي اص ٌشاف ػبخز ٌشاف 

 ثيبٖ ٌشديذٜ اػز.

دٞذ. ايٗ ٘شبيغ ثيبٍ٘ش ٔٛطش ثٛدٖ سٚؽ  ٘ـبٖ ٔي FSMLسٚؽ يي آصٔبيـبر سا دس ٘شبيغ ٟ٘ب چٟبسْسديف 

 ثبؿذ. ٌزاسي سلٛيش ٔي ديـٟٙبدي دس ؿشح

 FSMLسٍؽسٍؽپيـٌْبديّبيگزاسيدسگبمهقبيؼِدقتؿشح6-5خذٍل

            فشاخَاىدقتػبختبسگشافسديف

 126 2.2852 2.2677 2.3252 ػبخشبس اِٚيٝ ٌشاف 1

 119 1.1381 1.1931 1.9191 ٞب  ػبخشبس ٔب٘يفّذ ثذٖٚ اكالح فبكّٝ ثيٗ ٌشٜ 9

 113 1.9919 1.9199 1.9319 داس ٞبي ثشچؼت ػبخشبس ٔب٘يفّذ ثب اكالح فبكّٝ ثيٗ ٌشٜ 9

داس ثب ٞٓ ٚ  ٞبي ثشچؼت ٌشٜثب اكالح فبكّٝ ثيٗ ػبخشبس ٔب٘يفّذ  8

 ٞبي ثذٖٚ ثشچؼت ثب ٌشٜ
2.3255 2.2834 2.29423 132 

سا ٘شبيغ دبيٝ لّٕذاد وٙيٓ دس ايٗ كٛسر ٔحبػجٝ وٛسبٜ  سديف اَٚچٙب٘چٝ ٘شبيغ ثذػز آٔذٜ دس ، ثٙبثشايٗ

. دِيُ )سديف دْٚ( دٞذ وٙذ ثّىٝ آٟ٘ب سا وبٞؾ ٘يض ٔي سشيٗ ٔؼيش دس ٌشاف ٕٞؼبيٍي ٘ٝ سٟٙب ٘شبيغ سا ثٟشش ٕ٘ي

سشيٗ  ايىٝ وٛسبٜ ثبؿذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞبي ثشچؼت داس ٚ ثذٖٚ ثشچؼت ٔي ايٗ أش ٚػٛد ٘ٛيض دس ٓذْ ؿجبٞز ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞشچٙذ ٘شبيغ  سديف ػْٛسٛا٘ذ ثيبٍ٘ش سمشيجي اص فبكّٝ راسي ثيٗ آٟ٘ب ثبؿذ. دس  ٞب ٕ٘ي ٔؼيش ثيٗ دٚثٝ دٚي ٕ٘ٛ٘ٝ

ثبص ٞٓ سب ٘شبيغ اِٚيٝ فبكّٝ صيبدي داس٘ذ. ثٙبثشايٗ سٛا٘ؼشٝ ايٓ ثب ٍ٘بؿز ِٚي  ،دْٚ ثٟشش ؿذٜ اػز سديف٘ؼجز ثٝ 

( سب حذي سمشيت ثٟششي اص فبكّٝ راسي ٌبْ چٟبسْ ٔذَٞبي ثشچؼت داس ) ثٝ فوبي ٓذْ ؿجبٞز ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٔٙب

ٓذْ ، سٓالٜٚ ثش ثٟجٛد ٓذْ ؿجبٞز ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثشچؼت دا ْ،چٟبس سديفٚسيٓ. دس آٞب ثٝ دػز  ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

(. ثب ايٗ سٚؽ ٌبْ دٙؼٓ ٔذَٞبي ثذٖٚ ثشچؼت ٚ ثشچؼت داس ٘يض اكالح ؿذٜ اػز ) ؿجبٞز ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

 سديفدبيٝ ثٟجٛد دٞيٓ. دس  ٘شبيغايٓ سمشيت ٔٙبػجي اص فبكّٝ راسي ثذػز آٚسيٓ ٚ ٘شبيغ سا ٘ؼجز ثٝ  سٛا٘ؼشٝ

ٖ ثشچؼت ثب سٚيىشدي ٞبي ثذٚ ٚ افضٚدٖ ثٟجٛد ٓذْ ؿجبٞز ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ديـٟٙبدي ٔذَثب اػشاي وبُٔ  ،دٙؼٓ

ٌزاسي ثب  ، افضايؾ دلز ؿشح1-3  ؿىُ. ايٓ ثبص ٞٓ ٘شبيغ سا ثٟجٛد دٞيٓ ( سٛا٘ؼشِٝ٘بسر )ٌبْ ؿـٓ ٔذَ ثذٖٚ
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ٌزسي  ديـٟٙبدي دس ؿشح سٚؽدٞذ. ٘شبيغ ثذػز آٔذٜ حبوي اص ٔٛطش ثٛدٖ  ٘ـبٖ ٔي سا FSMLـٟٙبدي ديسٚؽ 

 ثبؿذ. سلٛيش ٔي

 
 

 
  

 .Corel 5Kًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشدسدادگبىهؼبًي)الف(

Buddha, 
sculpture, stone 

frozen, ice, snow, 
water 

coral, ocean, 
reefs 

cave, coral, ocean, 
reefs jet, plane, sky 

.FSMLًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشثبسٍؽهؼبًي)ة(
, sculpture, stone

Buddha, shrine 
, ice, snow, water

rocks 
sea, coral, fan, 

reefs, ocean 
, ocean, fan, coral, sea

reefs sky, jet, plane 

 .(FSMLدسسٍؽ3ًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشدسػبختبساٍليِگشاف)تبگبمهؼبًي)ج(

Buddha, shrine water, rocks, horns 
sea, people, 
coral , fan , 

ocean 
sea, people, fan, reefs jet, plane, formation 

 

 
 

 

  
 .Corel 5Kًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشدسدادگبىهؼبًي)الف(

coral, fish, ocean, 
reefs 

column, ruins, sculpture, 
stone jet, plane, sky fish, grouper, 

ocean, people 
buildings, cars, 

sky, street 
.FSMLًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشثبسٍؽهؼبًي)ة(

sea, coral, fan, 
reefs, ocean 

, column, stone, ruins
pyramid plane, jet, sky , fish, coral

ocean, reefs 
tree, buildings, 

cars, street 
 .(FSMLدسسٍؽ3ًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشدسػبختبساٍليِگشاف)تبگبمهؼبًي)ج(

sea, people, coral, 
fan, ocean ruins, stone, pyramid jet, plane coral, ocean, 

reefs 
tree, buildings, 

flag, street 
.FSMLثبسٍؽCorel 5Kگزاسيدسدادگبىهقبيؼًِتبيحؿشح8-5ؿکل
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 (LSML)ة(سٍؽيبدگيشيثبًظبستهبًيفلذهجتٌيثشيبدگيشيًگبؿتثِفضبيهؼٌب

 اًذ.ثيبىؿذ2ُ-2-5ّبيتَصيفتصَيشکِدسثخؾػبصيسٍؽپيبد7ُ-5خذٍل

  
(  سٍؽتَصيفتصَيش)        ًَع

98 111 
ٔجشٙي ثش ا٘شخبة ٘مبى ٌّٔٛة ثب سٚؽ ؿجىٝ ثٙذي دس چٙذ  hueٞيؼشٌٛشاْ وُ سلٛيش ثب سٚؽ 

 ٔميبع.
     ٔحّي

111 911 
ٔجشٙي ثش ا٘شخبة ٘مبى ٌّٔٛة ثب سٚؽ ؿجىٝ ثٙذي دس  hueٞيؼشٌٛشاْ ٘ٛاسٞبي افمي سلٛيش ثب سٚؽ 

 چٙذ ٔميبع.
     ٔحّي

99 1111 
ٔجشٙي ثش ا٘شخبة ٘مبى ٌّٔٛة ثب سٚؽ ؿجىٝ ثٙذي دس چٙذ  SIFTٞيؼشٌٛشاْ وُ سلٛيش ثب سٚؽ 

 ٔميبع.
     ٔحّي

993 9111 
ٔجشٙي ثش ا٘شخبة ٘مبى ٌّٔٛة ثب سٚؽ ؿجىٝ ثٙذي دس  SIFTٞيؼشٌٛشاْ ٘ٛاسٞبي افمي سلٛيش ثب سٚؽ 

 چٙذ ٔميبع.
     ٔحّي

3 319 Gist ػشاػشي     

     ٔحّي .Harris-Laplacianٔجشٙي ثش ا٘شخبة ٘مبى ٌّٔٛة ثب سٚؽ  hueٞيؼشٌٛشاْ وُ سلٛيش ثب سٚؽ  111 11

199 911 
-Harris ٔجشٙي ثش ا٘شخبة ٘مبى ٌّٔٛة ثب سٚؽ hueٞيؼشٌٛشاْ ٘ٛاسٞبي افمي سلٛيش ثب سٚؽ 

Laplacian. 
     ٔحّي

     ٔحّي .Harris-Laplacianٔجشٙي ثش ا٘شخبة ٘مبى ٌّٔٛة ثب سٚؽ  SIFTٞيؼشٌٛشاْ وُ سلٛيش ثب سٚؽ  1111 913

919 9111 
-Harris ٔجشٙي ثش ا٘شخبة ٘مبى ٌّٔٛة ثب سٚؽ SIFTٞيؼشٌٛشاْ ٘ٛاسٞبي افمي سلٛيش ثب سٚؽ 

Laplacian. 
     ٔحّي

      ػشاػشي .HSVٞيؼشٌٛشاْ سً٘ وُ سلٛيش ٔجشٙي ثش  8131 193

      ػشاػشي .HSVٞيؼشٌٛشاْ سً٘ ٘ٛاسٞبي افمي ٔجشٙي ثش  3118 919

      ػشاػشي .LABٞيؼشٌٛشاْ سً٘ وُ سلٛيش ٔجشي ثش  8131 11

      ػشاػشي .LABٞيؼشٌٛشاْ سً٘ ٘ٛاسٞبي افمي سلٛيشٔجشي ثش  3118 111

      ػشاػشي .RGBٞيؼشٌٛشاْ سً٘ وُ سلٛيش ٔجشي ثش  8131 99

      ػشاػشي .RGBٞيؼشٌٛشاْ سً٘ ٘ٛاسٞبي افمي سلٛيشٔجشي ثش  3118 33

دس ايٗ ٔذَ، ثب  ثبؿذ. ٔي     دس ايٗ دادٌبٖ، ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ثب دب٘ضدٜ سٚؽ سٛكيف ؿذٜ اػز. ثٙبثشايٗ 

اػز. دس ا٘ؼبْ آصٔبيـبر، دس ٞشوذاْ اص   ٔحبػجٝ ؿذٜ      اػشفبدٜ اص ثخؾ آشجبس ػٙؼي دادٌبٖ، ٔمذاس 

دب٘ضدٜ فوب )فوبي ٔـبٞذٜ ٚ يب فوبي ٔب٘يفّذ صيشا وٝ ثٝ اصاي ٞش فوبي ٔـبٞذٜ، فوبي ٔب٘يفّذي ٘يض ٚػٛد 
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وّٕٝ، اص ًجمٝ  991ثذيٗ سشسيت، ثشاي ٞشوذاْ اص ؿٛد.  ا٘ؼبْ ٔي    ثب     سٚؽ  داسد(، ًجمٝ ثٙذي ثب

ثٙذٞبي ٔشٙبُش  ؿٛد. ثٙبثشايٗ، ثشداس ٚيظٌي سلٛيش آصٖٔٛ دسٞش فوب، ثٝ ًجمٝ ٝ دس ٞش فوب اػشفبدٜ ٔيثٙذي ػذاٌب٘

ؿٛ٘ذ سب سّٔك سلٛيش آصٖٔٛ ثٝ آٖ وّٕٝ ٔـخق ؿٛد. سلٕيٓ ٌيشي دسثبسٜ ٘شيؼٝ ٟ٘بيي  ٞش وّٕٝ دادٜ ٔي

، سٛكيف ثشداسٞبي 9-3  ػذَٚؿٛد.  فوبٞب ٔـخق ٔي ثٙذٞب دس سٕبٔي ٌزاسي، ثب ساي ٌيشي ٘شبيغ ًجمٝ ؿشح

ٕٞچٙيٗ،  ثبؿذ. ثيبٍ٘ش اثٔبد ثشداسٞبي ٚيظٌي دس آٖ فوب ٔي   وٙذ. دس ايٗ ػذَٚ  ٚيظٌي سا دس ٞش فوب ثيبٖ ٔي

  
ثبؿذ.  بِ٘بسر ديـٟٙبدي( ٔيٞب )ٌبْ اَٚ اص ٔذَ ث اثٔبد ثشداسٞبي ٚيظٌي دغ اص اػشخشاع خٌي ٚيظٌي  

ٞب،  ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز، دس ثشخي اص فوبٞبي ٔـبٞذٜ، دغ اص اػشخشاع خٌي ٚيظٌي 9-3  ػذَٕٚٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس 

ؿٛد سب فشايٙذ غيشخٌي اػشخشاع ٚيظٌي ثب وبسايي  أش ػجت ٔي يبثذ. ايٗ اثٔبد ثشداس ٚيظٌي ثٝ ؿذر وبٞؾ ٔي

 .]8[ثٟششي ا٘ؼبْ ؿٛد 

فبكّٝ ثٟجٛد دٞذ.  ٌزاسي دس فوبي ٔب٘يفّذ سا ٘ؼجز ثٝ فوبي ٔـبٞذٜ ٘ـبٖ ٔي ، ثٟجٛد دلز ؿشح1-3  َػذٚ

 ا٘ذ.  ثٌٝ صيش ٔحبػجٝ ؿذًٜجك سا    ٚ     دس فوبي ٔب٘يفّذ ٘ؼجز ثٝ فوبي ٔـبٞذٜ ثب  ٔٔٙبيي

(3-19) 
       

                        

             
      

       
                        

             
      

ايٗ ثٟجٛد، وٙذ.  % سغييش ٔي91% سب 93٘يض اص  NWIوٙذ. ٕٞچٙيٗ  % سغييش ٔي31% سب 99اص  F1Iدس ٞش فوب،  

  ( دس ٞش فوبي LSMLٔب٘يفّذ )ثيبٍ٘ش ٔٛطش ثٛدٖ يبدٌيشي ٔٔٙبيي 
ٌيشي اص  دغ اص ساي   ثبؿذ. دبسأشش  ٔي  

 % ٘ؼجز ثٝ فوبي ٔـبٞذٜ ثٟجٛد يبفشٝ اػز.83سد وٝ دا 1.919 فوبٞبي ٔب٘يفّذ، ٔمذاسي ثشاثش 

ؿٛد سا ثش دلز ٚ فشاخٛاٖ  ٌزاسي ٔي سبطيشٌزاسي ا٘شخبة حذاوظش وّٕبسي وٝ ٞش سلٛيش ثب آٖ ؿشح 3-3  ؿىُ

دٞذ. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ايٗ ؿىُ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز، ثب افضايؾ ايٗ دبسأشش، دلز وبٞؾ يبفشٝ ٚ  ٘ـبٖ ٔي

ثب فشاخٛاٖ داسد ٘يض ثب افضايؾ ػمف سٔذاد  وٝ اسسجبى ٔؼشميٕي        يبثذ. ٕٞچٙيٗ  فشاخٛاٖ افضايؾ ٔي
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آٔذٜ اػز، دس ثيبٖ ٘شبيغ  Corel 5K يبثذ.  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس سٛهيح دادٌبٖ  ٌزاسي افضايؾ ٔي وّٕبر دس ؿشح

 ؿٛد. وّٕٝ ٘ؼجز دادٜ ٔي 3ٞب، ثٝ ٞش سلٛيش آصٖٔٛ حذاوظش  سؼشثي، ػٟز ٔمبيؼٝ ثب ديٍش سٚؽ

.دساييخذٍل،دقتثب5K Corelگزاسيدسفضبيهبًيفلذثبفضبيهـبّذُدسدادگبىهقبيؼِکبساييؿشح8-5لخذٍ

Pفشاخَاىثب،RٍNumWordsثبNWهـخصؿذُاػت.اييػِپبساهتشثشايّشکذاماصپبًضدُسٍؽتَصيفتصَيشدس

خذاگبًِهحبػجِؿذُ هبًيفلذ، ٍ ثِفضبيفضبّبيهـبّذُ هقبيؼِ فضبيهبًيفلذدس هؼٌبييدس کبّؾفبصلِ اًذ.

 اًذ.هحبػجِؿذُ   ٍ   هـبّذُثب

دسفضبّبيهبًيفلذگزاسيؿشح ّبيهـبّذُگزاسيدسفضبؿشح 

 P R F1 NW  P R F1 F1I (%) NW NWI 
(%) 

  
  0.48 0.06 0.11 48    0.28 0.13 0.18 63 79 65 

  
  0.55 0.07 0.13 56    0.33 0.15 0.21 65 96 71 

  
  0.47 0.05 0.09 51    0.28 0.12 0.16 90 76 49 

  
  0.66 0.07 0.13 64    0.37 0.13 0.19 53 84 31 

  
  0.36 0.03 0.05 30    0.12 0.04 0.06 28 45 50 

  
  0.45 0.06 0.10 51    0.22 0.10 0.13 35 74 45 

  
  0.49 0.05 0.09 46    0.23 0.11 0.15 62 77 67 

  
  0.50 0.04 0.07 42    0.32 0.07 0.11 64 64 52 

  
  0.39 0.02 0.04 31    0.25 0.04 0.06 47 44 42 

   
  0.60 0.09 0.16 63     0.36 0.18 0.24 51 92 46 

   
  0.57 0.10 0.17 67     0.33 0.18 0.23 37 87 30 

   
  0.60 0.07 0.13 59     0.35 0.11 0.16 23 74 25 

   
  0.54 0.06 0.11 58     0.34 0.13 0.18 61 77 33 

   
  0.52 0.08 0.13 60     0.27 0.13 0.18 37 79 32 

   
  0.53 0.07 0.13 58     0.31 0.14 0.19 45 77 33 

 LSMLگزاسيثبسٍؽؿشح گزاسيدسفضبيهـبّذُؿشح 

 0.69 0.12 0.21 74  0.48 0.23 0.312 49 103 39 
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)ة( )الف(
.)الف(ثبافضايؾاييCorel 5Kگزاسيّشتصَيشآصهَىدسدادگبىتبثيشپبساهتشحذاکثشکلوبتهدبصدسؿشح9-5ؿکل

افضايؾهي فشاخَاى ٍ دقتکبّؾيبفتِ پبساهتش، ٍلي   يبثذ هقذاس هي5دس ثيـيٌِ حذ ػپغکبّؾثِ ٍ سػذ

يبثذ.فشاخَاىثبافضايؾاييپبساهتشافضايؾهيًيضّوبًٌذ       يبثذ.)ة(هي

 

دٞذ. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ  ٌزاسي دس فوبي ٔب٘يفّذ سا ٘ؼجز ثٝ فوبي ٔـبٞذٜ ٘ـبٖ ٔي ، ثٟجٛد ٘شبيغ ؿشح11-3  ؿىُ

 ؿذٜ اػز. ؿىُ ٔـخق اػز، ا٘شمبَ ثشداسٞبي ٚيظٌي ثٝ فوبي ٔب٘يفّذ ػجت وبٞؾ فبكّٝ ٔٔٙبيي وٝ دس ايٗ

، دس Corel 5Kٌزاسي سلٛيش ثش دادٌبٖ  ٞب دس ؿشح ، ثب ديٍش سٚؽFSML  ٚLSMLٔمبيؼٝ دٚ سٚؽ ديـٟٙبدي 

 آٔذٜ اػز. 3-3  ػذَٚ
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 .Corel 5K ًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشدسدادگبى هؼبًي)الف(

bengal, cat, grass, 
tiger cat, forest, tiger, tree bengal, cat, 

grass, tiger 
beach, people, sand, 

water herd, plane, tree, zebra 

 .LSMLًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشثبسٍؽ هؼبًي)ة(

, cat forest,, grass
bengal, tiger 

, forest, tree, water
cat, tiger 

, tiger, catgrass, 
horses, Bengal 

, beachwater,  sky,
sandpeople,  

, herd, plane, grasstree, 
zebra 

 .دسفضبيهـبّذًُؼجتدادُؿذُثِتصبٍيش هؼبًي(ج)

horses, mare, foals cat, tiger 
grass, field, 

horses, mare, 
foals 

water, people tree 

 

   
 

 

 .Corel 5Kًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشدسدادگبى هؼبًي)الف(

boats, buildings, sky, 
water 

sculpture, sphinx, statue, 
stone 

mosque, pillar, stone, 
temple 

canyon, rocks, 
sand, valley 

dunes, sand, sky, 
tree 

 .LSMLًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشثبسٍؽ هؼبًي)ة(

, boatssky, water, 
buildings people, 

, statuestone,  tree,
sphinx, sculpture 

people, stone, 
, pillar, temple

mosques 

, rocks, sky
, valley, sand

canyon 

, tree water,, sky
dunes, sand 

 .دسفضبيهـبّذًُؼجتدادُؿذُثِتصبٍيش هؼبًي(ج)

sky, water stone stone, mosque valley  

 
گزاسيدسفضبيهبًيفلذثبفضبيهـبّذُ.تصبٍيشًـبىدادُؿذُاصهدوَػِتصبٍيشهقبيؼًِتبيحؿشح12-5ؿکل

اًذ،دسدادگبىثِتصبٍيشًؼجتدادُؿذُّبييکِدسسديف)الف(آهذُاًذ.ؿشحاًتخبةؿذCorel 5Kُآصهَىدادگبى

ّبييکِدسسديف)ج(ثبؿٌذ.ؿشحگزاسيدسفضبيهبًيفلذهياًذ،حبصلؿشحّبييکِدسسديف)ة(آهذُاػت.ؿشح

 ثبؿٌذ.يگزاسيدسفضبيهـبّذُپغاصاػتخشاجخغيٍيظگيهاًذ،حبصلؿشحآهذُ
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 .Corel 5KّبدسدادگبىگزاسيثبديگشسٍؽدسؿشحFSMLٍLSMLهقبيؼِدقتدٍسٍؽ9-5خذٍل

   فشاخَاىدقتسٍؽ

 Translation Model (TM) ]31[ 1.11 1.18 1.181 

Cross-Media Relevance Model (CMRM) ]31[ 1.13 1.1 1.133 

Coherent Language Model (CLM) ]119[ 1.13 1.19 1.189 

Continuous-space Relevance Model (CRM) ]118[ 1.11 1.13 1.198 

Adaptive Graph Annotation (AGAnn) ]19[ 1.991 1.913 1.931 

Supervised Multiclass Labeling (SML) ]113[ 1.991 1.93 1.933 

Multiple Bernoulli Relevance Models (MBRM) ]13[ 1.99 1.98 1.991 

Correlated label propagation (CLP) ]13[ 1.91 1.91 1.999 

Graph Based Model (GBM) ]13[ 1.99 1.91 1.939 

Graph Learning Model (TGLM) ]33[ 1.939 1.931 1.991 

Contextual Kernel and Spectral Methods (CKSM) ]111[ 1.919 1.983 1.913 

Hierarchical annotation model  (HDGM) ]119[ 1.93 1.9 1.9 

 FSML 1.919 1.918 2.294سٍؽّبياػتخشاجؿذُثبٍيظگيثبگزاسيؿشح

 LSML 1.81 1.99 2.312سٍؽّبياػتخشاجؿذٍُيظگيثبگزاسيؿشح

ٞبي اسائٝ ؿذٜ دس  ٘ؼجز ثٝ ديٍش سٚؽ  LSMLثب سٚؽ دٞذ وٝ ٘شبيغ ثٝ دػز آٔذٜ ايٗ ٔمبيؼٝ ٘ـبٖ ٔي

سٛا٘ذ دس ٔمبيؼٝ  وٝ ٔي LSMLسٚؽ    ثبؿذ. ِٚي دبسأشش  داساي دلز ثبالسش ٚ فشاخٛاٖ وٕشش ٔي Corel 5Kدادٌبٖ 

 ثبؿذ. ٞب ثبالسش ٔي ثبؿذ ٚ اص ديٍش سٚؽ ٔي ]111[ٞب اػشفبدٜ ؿٛد،  وٕشش اص سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس  ٟ٘بيي ثيٗ سٚؽ

ٞبي  ٘ؼجز ثٝ ديٍش سٚؽ  FSMLٕچٙيٗ دس ايٗ ٔمبيؼٝ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز وٝ ٘شبيغ ثٝ دػز آٔذٜ ثب سٚؽ ٞ 

سٛا٘ذ دس ٔمبيؼٝ ٟ٘بيي  وٝ ٔي  FSMLسٚؽ    ثبؿذ. دبسأشش  داساي دلز ثبالسش ٔي Corel 5Kاسائٝ ؿذٜ دس دادٌبٖ 

ثبؿذ. ٔي ]119[ٚ  ]111[ٞب اػشفبدٜ ؿٛد،  وٕشش اص سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس  ثيٗ سٚؽ

 IAPR TC-12 دادگبى -5-5-3

 IAPRٌيشي اص دادٌبٖ  ِ٘بسر ثب ثٟشٜ دس ايٗ ثخؾ ثٝ ثيبٖ ٘شبيغ سؼشثي ٚ اسصيبثي دٚ سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس ٔذَ ثب

TC-12 دشداصيٓ. ٔي 



 ػبصي ٚ اسصيبثي ديبدٜ ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ثب سٚيىشد اػشخشاع فوبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر غيشخٌي ؿشح

 

  193 

 

 (FSMLالف(سٍؽيبدگيشيثبًظبستهبًيفلذهجتٌيثشتلفيقفضبّبيٍيظگي)

يبثذ. ثٙبثشايٗ  ثؼيبس وبٞؾ ٔي FSMLثٝ ّٓز سٔذاد صيبد سلبٚيش دس ايٗ دادٌبٖ، ػشٓز ٔحبػجبر سٚؽ 

ديـٟٙبدي داساي ٔميبع دزيشي ثباليي  FSMLٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ثخؾ ٘شيؼٝ ٌيشي آٚسدٜ ؿذٜ اػز، سٚؽ 

 وٝ دادٌبٖ حبكُ سا سلٛيش ا٘شخبة ٌشديذٜ  8311ثبؿذ. ِٚي ػٟز ٔـبٞذٜ ٘شبيغ سؼشثي ثش ايٗ دادٌبٖ،  ٕ٘ي

IAPR TC-12 5k ٘بٔيٓ.  دس ايٗ دادٌبٖ، ٔمبديش  ٔي        ،     ، ،          ٚμ اػشفبدٜ    

ش ٚيظٜ، ٔمذاسي بدئم اي اص  ثخؾ ٕٓذٜ، دغ اص اػشخشاع ٔمبديش ٚيظٜ، ٞبي ايٗ دادٌبٖ ٘يض ا٘ذ. دس آصٔبيؾ ؿذٜ

ٞبي ثذٖٚ   ، ؿشح ٌزاسي FSMLٕٝ٘ٛ٘سٚؽ ع ٚيظٌي دس آخشيٗ ٌبْ وٕشش اص كفش داؿشٙذ. ثٙبثشايٗ، ثٝ ػبي اػشخشا

    ثب     ٌزاسي دس ايٗ ٔبسشيغ ثب سٚؽ  . ؿشح]19[دٞيٓ  ا٘ؼبْ ٔي ̃  ثشچؼت سا ثب اػشفبدٜ اص ٔبسشيغ 

٘ؼجز دادٜ ؿذٜ ثٝ سلٛيش ثذٖٚ ثشچؼت، ثب اػشٕبّ ٔؼٕٛٓٝ   ؿٛد. ثٙبثشايٗ ٔؼٕٛٓٝ ثشچؼت ا٘ؼبْ ٔي

 آيذ. داس ٕٞؼبيٝ آٖ ثذػز ٔي ٞبي ثشچؼت ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ثشچؼت

( ٘ؼجز ثٝ 8ػبخشبس ٔب٘يفّذ )سديف ػٟز ٘ـبٖ دادٖ ٔٛطش ثٛدٖ  1-3  ػذَٚ٘يض ٕٞب٘ٙذ  11-3  ػذَٚ

 آٚسدٜ ؿذٜ اػز.  FSMLسٚؽ دس ( 1ػبخشبس اِٚيٝ ٌشاف )سديف 

 .5K IAPR TC-12دادگبىدسFSMLّبيسٍؽگزاسيدسگبمهقبيؼِدقتؿشح12-5خذٍل

            فشاخَاىدقتػبختبسگشافسديف

 152 2.1784 2.1834 2.1736 ػبخشبس اِٚيٝ ٌشاف 1

 191 1.1181 1.1111 1.1918 ٞب  ػبخشبس ٔب٘يفّذ ثذٖٚ اكالح فبكّٝ ثيٗ ٌشٜ 9

 189 1.1119 1.1193 1.1319 داس ٞبي ثشچؼت ٔب٘يفّذ ثب اكالح فبكّٝ ثيٗ ٌشٜػبخشبس  9

ثب ٞٓ ٚ   داس ٞبي ثشچؼت ػبخشبس ٔب٘يفّذ ثب اكالح فبكّٝ ثيٗ ٌشٜ 8

 154 2.1832 2.1922 2.1747 ٞبي ثذٖٚ ثشچؼت ثب ٌشٜ

دٞذ. ٘شبيغ  ٘ـبٖ ٔي 5K  IAPR TC-12سا دس دادٌبٖ  FSMLسٚؽ ٌزاسي ثب  ، افضايؾ دلز ؿشح11-3  ؿىُ

 ثبؿذ. ٌزسي سلٛيش ٔي ديـٟٙبدي دس ؿشح سٚؽثذػز آٔذٜ حبوي اص ٔٛطش ثٛدٖ 
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 .IAPR TC-12ًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشدسدادگبىهؼبًي)الف(

beach, boat, fog, man, sea, tower bush, green, 
mountain, rock, sky, 

slope, summit 

boy, hair, house, 
jacket, orange, sky, 

terrain 

bottle, glass, light, people, 
restaurant, table, window 

 .FSMLًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشثبسٍؽهؼبًي)ة(

beach, boat, fog, man, people, 
sea, tower 

bush, canyon, face, 
rock, sky, view 

boy, girl, hair, house, 
jacket, orange, roof, 
sky, sweater, terrain, 

tree 

bottle, column, cup, glass, hand, 
man, people, table, wall, woman 

 ًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشدسفضبيهـبّذُ.هؼبًي)ج(

beach, fog, people rock, sea, wave girl, grey, hair, 
house, roof, sky, 
sweater, terrain, 

tree 

people, woman 

 

  
 

 .IAPR TC-12ًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشدسدادگبىهؼبًي)الف(

horizon, orange, sky, sun grey, hat, man, rock, 
sky, tee-shirt, trail, 

trouser 

cloud, forest, hill, 
house, landscape, 

meadow, view, 
village 

desert, dune 

 .FSMLًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشثبسٍؽهؼبًي)ة(

horizon, orange, sky, sun cliff, forest, front, 
man, middle, 

waterfall  

house, meadow, 
roof, sign, sky, tree 

desert, dune 

 ًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشدسفضبيهـبّذُ.هؼبًي)ج(

orange, sky, sun monument meadow, tree dune, lagoon, sand 

.FSMLثبسٍؽ5K IAPR TC-12گزاسيدسدادگبىهقبيؼًِتبيحؿشح11-5ؿکل
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 (LSML)ة(سٍؽيبدگيشيثبًظبستهبًيفلذهجتٌيثشيبدگيشيًگبؿتثِفضبيهؼٌب

     ، ٞش سلٛيش ثب دب٘ضدٜ سٚؽ سٛكيف ٌشديذٜ اػز. ثٙبثشايٗ Corel 5K٘يض ٕٞب٘ٙذ دس ايٗ دادٌبٖ 

اػز ثّىٝ ٔمبديش  ثبؿذ. دس آصٔبيـبر ايٗ دادٌبٖ ديٍش ثخـي ثشاي آشجبس ػٙؼي دس ِ٘ش ٌشفشٝ ٘ـذٜ ٔي

 ػذَٚ  (.   ٚ       دسِ٘ش ٌشفشٝ ؿذٜ اػز ) Corel 5Kدبسأششٞب ثشاثش ثب ٔمبديش اػشفبدٜ ؿذٜ دس دادٌبٖ 

 دٞذ.  ٌزاسي دس فوبي ٔب٘يفّذ سا ٘ؼجز ثٝ فوبي ٔـبٞذٜ ٘ـبٖ ٔي ثٟجٛد ؿشح 3-11 

.دساييخذٍل،دقتIAPR TC-12گزاسيدسفضبيهبًيفلذثبفضبيهـبّذُدسدادگبىهقبيؼِکبساييؿشح11-5خذٍل

هـخصؿذُاػت.اييػِپبساهتشثشايّشکذاماصپبًضدُسٍؽتَصيفتصَيشNWثبRٍNumWords،فشاخَاىثبPثب

اًذ.کبّؾفبصلِهؼٌبييدسفضبيهبًيفلذدسهقبيؼِثِفضبيدسفضبّبيهـبّذٍُهبًيفلذ،خذاگبًِهحبػجِؿذُ

اًذ.هحبػجِؿذُ   ٍ   هـبّذُثب

دسفضبّبيهبًيفلذگزاسيؿشح ّبيهـبّذُگزاسيدسفضبؿشح 

 P R F1 NW  P R F1 F1I (%)  NW NWI 
(%) 

  
  0.44 0.05 0.09 126    0.19 0.11 0.14 49.41 185 46.83 

  
  0.43 0.06 0.11 131    0.22 0.14 0.17 58.27 206 57.25 

  
  0.52 0.09 0.15 159    0.23 0.16 0.19 21.74 200 25.79 

  
  0.52 0.11 0.18 176    0.27 0.18 0.22 21.06 212 20.45 

  
  0.32 0.03 0.06 92    0.13 0.06 0.08 40.88 133 44.57 

  
  0.38 0.04 0.08 116    0.16 0.10 0.13 57.27 176 51.72 

  
  0.41 0.06 0.10 134    0.18 0.13 0.15 50.77 196 46.27 

  
  0.53 0.09 0.15 158    0.27 0.17 0.20 33.63 213 34.81 

  
  0.46 0.06 0.10 133    0.30 0.12 0.17 62.50 192 44.36 

   
  0.47 0.07 0.12 143     0.23 0.14 0.17 45.17 196 37.06 

   
  0.51 0.07 0.13 143     0.24 0.16 0.19 51.59 218 52.45 

   
  0.48 0.05 0.10 137     0.21 0.13 0.16 63.69 188 37.23 

   
  0.40 0.06 0.11 131     0.20 0.15 0.17 59.86 208 58.78 

   
  0.47 0.07 0.12 142     0.22 0.15 0.18 47.57 207 45.77 

   
  0.47 0.08 0.13 151     0.23 0.16 0.19 46.51 216 43.05 

 LSMLگزاسيثبسٍؽؿشح گزاسيدسفضبيهـبّذُؿشح 

 0.68 0.12 0.20 177  0.40 0.24 0.302 51.38 226 27.68 
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   ٚ    دس ٞشوذاْ اص فوبٞبي ٚيظٌي،   ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز،    ٚ     ٔششٞبي ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ثب دبسا

وٙذ.  % سغييش ٔي18% سب 91اص     دس ٞش فوب،  ثبؿذ.  وبي ٔب٘يفّذ ٘ؼجز ثٝ فوبي ٔـبٞذٜ دساي ثشسشي ٔيدس ف

  دس ٞش فوبي  LSMLايٗ ثٟجٛد، ثيبٍ٘ش ٔٛطش ثٛدٖ سٚؽ وٙذ.  % سغييش ٔي39% سب 91٘يض اص     ٕٞچٙيٗ 
  

% ٘ؼجز ثٝ فوبي 31سد وٝ دا 1.919 ٌيشي اص فوبٞبي ٔب٘يفّذ، ٔمذاسي ثشاثش  دغ اص ساي   ثبؿذ. دبسأشش  ٔي

 ٔـبٞذٜ ثٟجٛد يبفشٝ اػز. 

ؿٛد سا ثش دلز ٚ  ٌزاسي ٔي سبطيشٌزاسي ا٘شخبة حذاوظش وّٕبسي وٝ ٞش سلٛيش ثب آٖ ؿشح 19-3  ؿىُ

دٞذ. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ايٗ ؿىُ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز، ثب افضايؾ ايٗ دبسأشش، دلز وبٞؾ يبفشٝ  فشاخٛاٖ ٘ـبٖ ٔي

ثب فشاخٛاٖ داسد ٘يض ثب افضايؾ ػمف سٔذاد  وٝ اسسجبى ٔؼشميٕي        يبثذ. ٕٞچٙيٗ  فضايؾ ٔيٚ فشاخٛاٖ ا

 يبثذ. ٌزاسي افضايؾ ٔي وّٕبر دس ؿشح

 

  
)ة()الف(

.)الف(ثبافضايؾIAPR TC-12گزاسيّشتصَيشآصهَىدسدادگبىتبثيشپبساهتشحذاکثشکلوبتهدبصدسؿشح12-5ؿکل

سػذٍػپغکبّؾثِحذثيـيٌِهي5دسهقذاس  يبثذٍلياييپبساهتش،دقتکبّؾيبفتٍِفشاخَاىافضايؾهي

يبثذ.ضايؾاييپبساهتشافضايؾهيًيضّوبًٌذفشاخَاىثباف       يبثذ.)ة(هي

دٞذ. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ  ٌزاسي دس فوبي ٔب٘يفّذ سا ٘ؼجز ثٝ فوبي ٔـبٞذٜ ٘ـبٖ ٔي ثٟجٛد ٘شبيغ ؿشح 19-3  ؿىُ

 ؿذٜ اػز. ٚيظٌي ثٝ فوبي ٔب٘يفّذ ػجت وبٞؾ فبكّٝ ٔٔٙبييوٝ دس ايٗ ؿىُ ٔـخق اػز، ا٘شمبَ ثشداسٞبي 
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 .IAPR TC-12ًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشدسدادگبىهؼبًي)الف(

dirt, grey, hill, house, lamp, 
line, power, road, sky, wall 

door, house, palm, roof, 
sky, tree, window 

bell, cathedral, column, 
cross, entrance, ornament, 

people, statue, tower 

bank, jacket, jungle, life, 

persn, river, 

 .LSMLًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشثبسٍؽهؼبًي)ة(

building, dirt, grey, hill, 
house, lamp, landscape, 

line, power, road, sky 

door, fence, front, house, 
lawn, palm, roof, sky, tree, 

window 

bell, church, column, 
entrance, mountain, 

ornament, people, sky, 
statue, tower 

bank, jacket, jungle, life, 

man, person, river, tourist, 
woman 

 ًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشدسفضبيهـبّذُ.هؼبًي)ج(

sky, wall house  man 

  
  

 .IAPR TC-12ًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشدسدادگبىهؼبًي)الف(

bike, bush, country, cycling, 
cyclist, hand, helmet, 
highway, jersey, sand, 

short, side 

bike, cap, country, cycling, 
cyclist,  hand, helmet, 

jersey, racing, road, short, 
side, sky, sun 

building, bush, fence, front, 
garden, palm, sky, window 

desert, girl, grey, hair, 
landscape, mountain, sky, 

stone, sweater, trouser 

 .LSMLًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشثبسٍؽهؼبًي)ة(

bike, bush, country, cycling, 
cyclist, hand, helmet, 

highway, jersey, racing, 
sand, short, side 

bike, cap, cloud, country, 
cycling, cyclist, hand, 

helmet, jersey, racing, road, 
short, side, sky, sun 

building, bush, column, 
front, garden, lawn, palm, 

sky, tree, window 

boy, desert, girl, hair, 
landscape, mountain, sky, 

stone, sweater, trouser 

 ًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشدسفضبيهـبّذُ.هؼبًي)ج(

cyclist sky window boy, hair, mountain, sky 

گزاسيدسفضبيهبًيفلذثبفضبيهـبّذُ.تصبٍيشًـبىدادُؿذُاصهدوَػِتصبٍيشهقبيؼًِتبيحؿشح13-5ؿکل

اًذ،دسدادگبىثِتصبٍيشًؼجتدادُّبييکِدسسديف)الف(آهذُاًذ.ؿشحاًتخبةؿذIAPR TC-12ُآصهَىدادگبى

ؿشح اػت. آهذُؿذُ سديف)ة( دس حبصلؿشحّبييکِ فضبيهبًيفلذهياًذ، ؿشحگزاسيدس دسثبؿٌذ. ّبييکِ

 ثبؿٌذ.غيٍيظگيهيگزاسيدسفضبيهـبّذُپغاصاػتخشاجخاًذ،حبصلؿشحسديف)ج(آهذُ
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 .IAPR TC-12ًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشدسدادگبىهؼبًي)الف(

building, courtyard,  flower, 
gate, pot, shade, sun, tree, 

wall 

gravel, river, road, side, 
slope, tree, valley 

grandstand, lawn, roof, 
round, spectator, stadium  

floor, hall, man, neck, polo, 
shirt, woman 

 .LSMLًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشثبسٍؽهؼبًي)ة(

building,  corridor, flower, 
gate, tree, view, wall  

city, field, house, mountain, 
river, road, side, sky, tree, 

valley 

bush, grandstand, lawn, 
player, roof, round, sky, 

spectator, stadium 

floor, front, hall, hand, man, 
neck, polo, room, shirt, 

table, wall, woman 
 .دسفضبيهـبّذًُؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشهؼبًي(ج)

 house, mountain, sky tree wall, woman 

 
   

 .IAPR TC-12ًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشدسدادگبىهؼبًي)الف(

building, car, cloud, 
flagpole, glass, hill, lake, lot, 

meadow, roof, side, sky, 
street, tree, view 

boat, cloud, deck, man, 
people, railing, ship, water 

bed, bedcover, bedside, 
curtain, flower, lamp, room, 
table, wall, window, wood 

bush, fern, fog, forest, 
leave, people, trail, tree 

 .LSMLًؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشثبسٍؽهؼبًي)ة(

building, cloud, grandstand, 
house, lawn, mountain, 
roof, round, side, sky, 

stadium, tree 

bay, bench, deck, front, 
man, mountain, railing, 

ship, sky, tree, wall, water, 
woman  

bed, floor, lamp, mountain, 
night, room, table, wall, 

wood 

bush, fern, forest, man, 
mountain, people, rock, sky, 

tree, woman 

 .دسفضبيهـبّذًُؼجتدادُؿذُثِتصبٍيشهؼبًي(ج)

  tree sky wall slope 

گزاسيدسفضبيهبًيفلذثبفضبيهـبّذُ.تصبٍيشًـبىدادُؿذُاصهدوَػِهقبيؼًِتبيحؿشح13-5ؿکلاداهِ

جتاًذ،دسدادگبىثِتصبٍيشًؼّبييکِدسسديف)الف(آهذُاًذ.ؿشحاًتخبةؿذIAPR TC-12ُتصبٍيشآصهَىدادگبى

ّبييکِدسثبؿٌذ.ؿشحگزاسيدسفضبيهبًيفلذهياًذ،حبصلؿشحّبييکِدسسديف)ة(آهذُدادُؿذُاػت.ؿشح

 ثبؿٌذ.گزاسيدسفضبيهـبّذُپغاصاػتخشاجخغيٍيظگيهياًذ،حبصلؿشحسديف)ج(آهذُ
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آٔذٜ  19-3  ػذَٚ، دس IAPR TC-12ٌزاسي سلٛيش ثش دادٌبٖ  ٞب دس ؿشح ، ثب ديٍش سٚؽ LSML ٔمبيؼٝ سٚؽ

 اػز. 

 .IAPR TC-12دادگبىدسّبسٍؽديگشثبگزاسيؿشحدسLSMLسٍؽدقتهقبيؼ12ِ-5خذٍل

 F1فشاخَاىدقتسٍؽ

Multiple Bernoulli Relevance Models (MBRM) ]19[ 1.98 1.99 1.99 

Penalized Logistic Regression (LASSO) ]19[ 1.91 1.91 1.91 

Joint Equal Contribution (JEC) ]19[ 1.91 1.91 1.91 

Photo Annotation Through Similar Images (PATSI) ]11[ 1.91 1.91 1.91 

 LSML 1.8 1.98 2.32ثبثشداسّبيٍيظگيثِدػتآهذُثبسٍؽگزاسيؿشح

ٞبي اسائٝ ؿذٜ دس  ٘ؼجز ثٝ ديٍش سٚؽ  LSMLدٞذ وٝ ٘شبيغ ثٝ دػز آٔذٜ ثب سٚؽ  ايٗ ٔمبيؼٝ ٘ـبٖ ٔي

سٛا٘ذ دس  سٚؽ ديـٟٙبدي وٝ ٔي   ثبؿذ. ِٚي دبسأشش  داساي دلز ثبالسش ٚ فشاخٛاٖ وٕشش ٔي IAPR TC-12دادٌبٖ 

 ثبؿذ. ٞب ثبالسش ٔي ٞب اػشفبدٜ ؿٛد، اص ديٍش سٚؽ ٔمبيؼٝ ٟ٘بيي ثيٗ سٚؽ

ثٌذيخوغ -5-6

ِ٘بسر ٚ ثبِ٘بسر اسائٝ  ٞبي ديـٟٙبدي دس دٚ حٛصٜ ثذٖٚ ٞبيي ثشاي آصٖٔٛ ّٕٓي سٚؽ دس ايٗ فلُ، آصٔبيؾ

ٞبي ديٍش ٘يض  ػٝ حٛصٜ اػشفبدٜ ؿٛد وٝ اٍِٛسيشٓ ٞبيي ثشاي آصٔبيؾ دس ايٗ ٌشديذ. ػٔي ٌشديذٜ اػز اص دادٌبٖ

ٞبي  اػز، ؿبخق ٞبيي وٝ ثشاي آصٖٔٛ اػشفبدٜ ؿذٜ ٘شبيغ خٛد سا ثب آٟ٘ب اسائٝ دادٜ ثبؿٙذ. ؿبخق

 ا٘ذ. ٞب ٘يض اسصيبثي خٛد سا ثب آٟ٘ب ا٘ؼبْ دادٜ ثبؿٙذوٝ ديٍش سٚؽ ٔي ٕٓٛٔي

دشداصيٓ.  ٔي ِ٘بسر ٚ ثبِ٘بسر دٚ دٚ ٔذَ ثذٖٚ ثٙذي ٘شبيغ اسائٝ ؿذٜ دس دس ايٗ ثخؾ ثٝ سحّيُ ٚ ػْٕ

ٔذَ دٚ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ديـٍفشبس ايٗ فلُ سبويذ ؿذ، ٞذف اص اسائٝ ايٗ فلُ آٖ ثٛد سب ٔـخق ٌشدد 

 ا٘ذ ثٝ حُ ػٝ ٔؼئّٝ ٌٔشح ؿذٜ دس ايٗ سػبِٝ دبػخ دٞٙذ.  ديـٟٙبدي سب حذ چٝ سٛا٘ؼشٝ
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ٞب  بِٝ دس ساػشبي حُ ٘ٛيض دس فبكّٝ ٞٙذػي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝٔذَ اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ سػ دٚ ٞشچٙذ ٞذف اِٚيٝ 

ثبؿذ وٝ اص ٘شبيغ آٖ دٚ سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس ٔذَ  ِ٘بسر دس ايٗ ساػشب ٔي ثبؿذ ِٚي ٞذف اكّي ٔذَ ثذٖٚ ٔي

ا٘ؼبْ   MPEG-7  ٚFishاص  Bٞبي ثخؾ  ٞب ثش دادٌبٖ ثذٖٚ ِ٘بسر، آصٔبيؾ ٔذَدس ا٘ذ.  ثبِ٘بسر ٘يض اػشفبدٜ وشدٜ

دٞذ.  فوب ثٝ يه فوب ا٘ؼبْ ٔي دس ايٗ ٔذَ ٔفْٟٛ ٍ٘بؿز چٙذٌب٘ٝ سٔشيف ٌشديذ وٝ ٍ٘بؿز سا اص چٙذدزيشفز. 

ايٗ سٚيىشد ػجت ٌشديذ سب اطش ٘ٛيض دس ٔشحّٝ اَٚ ثب سّفيك ٓذْ ؿجبٞز ثذػز آٔذٜ اص فوبٞبي ٚيظٌي وبٞؾ 

ٞبي  ٞبي ٘ضديه ٞٓ ٚ افضايؾ ٚاٌشايي ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘ٝيبثذ.  ٔشحّٝ دْٚ وبٞؾ اطش ٘ٛيض ثٝ افضايؾ چؼجٙذٌي ثٝ ٕ٘ٛ

اػشخشاع ٚيظٌي ثب سٚؽ آٚسدٜ ؿذٜ اػز.  FoD   ٚFoGDثبؿذ. ايٗ سٚيىشد دس ٞش دٚ سٚؽ  دٚس اص ٞٓ ٔشسجي ٔي

FoD ؿٛد. ايٗ افضايؾ دلز، ثٝ ػجت وبٞؾ اطش ٘ٛيض دس ٓذْ  ٘ؼجز ثٝ ايضٚٔخ، ػجت ثٟجٛد دلز ثبصيبثي ٔي

ٞب دس سٚؽ  ٌشدد. وبٞؾ اطش ٘ٛيض دس ٓذْ ؿجبٞز ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي FoDثب سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس ٞب  ؿجبٞز ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

FoGD  ٝثب سٚيىشدي ٔشفبٚر ٘ؼجز ثFoD  ا٘ؼبْ دزيشفشٝ اػز. ٘شبيغ سؼشثي ثيبٍ٘ش ثشسشي ٘ؼجي سٚؽFoGD 

دزيشد ٚ ايٗ  ٔي، دس ٞش فوبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر ػذاٌب٘ٝ ا٘ؼبْ FoGDثبؿذ. وبٞؾ اطش ٘ٛيض دس  ٔي FoD٘ؼجز ثٝ 

، ثٝ FoGDدزيشد. ثٙبثشايٗ دس سٚؽ  ٞب ا٘ؼبْ ٔي ، دغ اص سّفيك ٓذْ ؿجبٞزFoDدس حبِي اػز وٝ ٘ٛيض دس سٚؽ 

ٞب دس ٞش فوب، ثٝ ٌشاف ٓذْ ؿجبٞز سّفيمي، ػٌّٛيشي  كٛسر ديـٍيشا٘ٝ اص سؼٕيْ ٘ٛيض دس ٓذْ ؿجبٞز ٕ٘ٛ٘ٝ

ؿٛد. اص آ٘ؼب وٝ فبكّٝ راسي ٘ؼجز ثٝ  ذاٌب٘ٝ ٔحبػجٝ ٔي، فبكّٝ راسي دس ٞش فوب ػFoGDؿٛد. ٕٞچٙيٗ، دس  ٔي

ثبؿذ، ثٙبثشايٗ، سّفيك فبكّٝ راسي ٘ؼجز ثٝ سّفيك ٓذْ  ٘ضديىشش ٔئٔٙبيي ٞب، ثٝ فبكّٝ  ٓذْ ؿجبٞز ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

 (.1-3  ؿىُٚ  3-3  ؿىُ، 8-3  ؿىُ، 9-3  ػذَٚؿجبٞز، اطش ثخـي ثٟششي داسد )

ٞب ثب ٞٓ ا٘ؼبْ  ِ٘بسر ا٘ؼبْ ٌشفز، ثذٖٚ دا٘ؾ اص اسسجبى ٔٔٙبيي ٕ٘ٛ٘ٝ وبٞؾ اطش ٘ٛيضي وٝ دس ٔذَ ثذٖٚ

ؿٛد سب اطش ثخـي  ٞب سا اكالح ٕ٘بييٓ، ػجت ٔي دزيشفز. ثٙبثشايٗ چٙب٘چٝ ثٝ كٛسر ثبِ٘بسر ٘ٛيض فبكّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞبيي وٝ اطش ٔٙفي  ؿٛد سب يبَ بي ٌشاف ػجت ٔيٞ ايٗ وبس دس ػبخز ٌشاف ٕٞؼبيٍي ثيـشش ٌشدد. اكالح ٚصٖ يبَ

اي اكالح ؿٛد  ٞب ٘يض ثٝ ٌٛ٘ٝ سشيٗ ٔؼيش داس٘ذ دس ٌشاف ٕٞؼبيٍي حزف ٌشد٘ذ ٚ ٚصٖ ديٍش يبَ دس ٔحبػجٝ وٛسبٜ
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داؿشٝ  فبكّٝ ٔٔٙبييسشيٗ ٔؼيش ٘ؼجز ثٝ فبكّٝ ٔؼشميٓ اطش ثخـي ثٟششي دس وبٞؾ  وٝ ػجت ٌشدد سب وٛسبٜ

 ثبؿذ. 

. ا٘ؼبْ دزيشفز MPEG-7، Corel 5K  ٚIAPR TC-12اص  Bثخؾ  ٞبي ٞب ثش دادٌبٖ ِ٘بسر، آصٔبيؾدس حٛصٜ ثب 

دس ٔذَ ثبِ٘بسر ٘يض ٕٞب٘ٙذ دٚ سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس ٔذَ ثذٖٚ ِ٘بسر اص ٍ٘بؿز چٙذٌب٘ٝ اػشفبدٜ  FSMLسٚؽ 

سٚؽ دس  (.11-3  ػذَٚٚ  1-3  ػذَٚثبؿذ ) ٔي FSMLٞبي سٚؽ  ٘شبيغ سؼشثي ثيبٍ٘ش ٔٛطش ثٛدٖ ٌبْوشدٜ اػز. 

LSML  ،يبدٌيشي ٔب٘يفّذ دس چٙذ فوبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر ٕٞضٔبٖ ا٘ؼبْ ٌشديذ ٚ ثٝ سٔذاد فوبٞبي ٚيظٌي

 ٚ 1-3  َػذٚ ،8-3  ػذَٚٞبي ٓلجي آٔٛصؽ دادٜ ؿذ. ثش اػبع ٘شبيغ سؼشثي ) ٞبي سجذيُ خٌي ٚ ؿجىٝ ٔبسشيغ

( دس ٞش وذاْ اص فوبي ٚيظٌي، يبدٌيشي دس فوبي ٔب٘يفّذ ثب دلز ثيـششي ٘ؼجز ثٝ فوبي ٔـبٞذٜ 11-3  ػذَٚ

ثبؿذ. دس سٚؽ  ا٘ؼبْ دزيشفشٝ اػز. چشايي ايٗ ٔٛفميز ثٝ ٘حٜٛ يبدٌيشي فوبي ٔب٘يفّذ دس ٞش فوب، ٔشسجي ٔي

LSML داس وٝ ثٛاػٌٝ  ٞبي ثشچؼت ، ػبخشبس ٓذْ ؿجبٞز ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝٔٔٙبييٌيشي اص هشة  س ٞش فوب ثب ثٟشٜ، د

وٝ ٓذْ ؿجبٞز ثيٗ ٞش ؿٛد  اكالح ٔياي  آٟ٘ب ثذػز آٔذٜ اػز، ثٝ ٌٛ٘ٝ فبكّٝ الّيذػي ثيٗ ثشداسٞبي ٚيظٌي 

ثبؿذ.  ثيٗ آٖ دٚ ٘يض ٔئٔٙبيي فبكّٝ  وٙذ، ثيبٍ٘ش دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٓالٜٚ ثش ايٙىٝ فبكّٝ الّيذػي ثيٗ آٖ دٚ سا ثيبٖ ٔي

داس ٚػٛد داسد وبٞؾ يبثذ.  ٞبي ثشچؼت ؿٛد سب ٘ٛيضي وٝ دس ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ايٗ سٚؽ ػجت ٔي

ا٘ذ ثب دلز ثبالسشي ٔحبػجٝ ٌشدد. ٍ٘بؿز  ٞب دس ٞش فوب اص آٖ ثذػز آٔذٜ ثٙبثشايٗ ػبخشبس ٔب٘يفّذي وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

( ا٘ؼبْ GRNN) ٔئب٘يفّذ دس ايٗ سٚؽ ثب اػشفبدٜ اص ؿجىٝ ٓلجي سٌشػيٖٛ ٕٓٛ ٞبي ػذيذ ثٝ فوبي ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞبي آٔٛصؿي ثب  وٝ دغ اص دبيبٖ فبص آٔٛصؽ، ٍ٘بؿز سا ثشاي دادٜ ايٗ ؿجىٝ داساي ايٗ خلٛكيز اػز دزيشد. ٔي

ض ثٝ دسػشي ا٘ؼبْ ٞبي آصٖٔٛ ٘ي سٚد وٝ ٕٞبٖ ٍ٘بؿز سا ثشاي دادٜ دٞذ ٚ ثٙبثشايٗ ا٘شِبس ٔي دلز ثبال ا٘ؼبْ ٔي

 وٙذ.  ذ. ٘شبيغ سؼشثي دسػشي ايٗ فشهيٝ سا سبييذ ٔيدٞ

ٞب دس ساػشبي يبدٌيشي  ٞبي ا٘ؼبْ ؿذٜ حبوي اص آٖ ٞؼشٙذ وٝ سّفيك ٚيظٌي ثٝ كٛسر خالكٝ، آصٔبيؾ

اص ثبؿذ. ثٙبثشايٗ  ثبؿذ، ٔٛطش ٔي ٞب ثٝ فبكّٝ ٔٔٙبيي آٟ٘ب ٘ضديه ٔي ػبخشبس ٔب٘يفّذي وٝ فبكّٝ ٞٙذػي ٕ٘ٛ٘ٝ
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سٛاٖ دس وبسثشدٞبي ديٍش ٘يض اػشفبدٜ ٕ٘ٛد ٞشچٙذ ثش اػبع ٘شبيغ سؼشثي  ٞبي اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ سػبِٝ ٔي سٚؽ

 ٔميبع دزيشي ثباليي ٘ذاسد. FSMLٞبي ديبدٜ ػبصي ؿذٜ، سٚؽ  سٚؽ
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ًتيدِگيشيٍپيـٌْبدّبييثشايکبسّبيآيٌذُ -6فصل

ؿٛد ٚ سلبٚيش ٔـبثٝ  ٚػٛ ثٝ دبيٍبٜ سلبٚيش دادٜ ٔي ، سلٛيش دشع(CBIR)دس ثبصيبثي سلٛيش ٔجشٙي ثش ٔحشٛي 

ثبؿذ ٚ ثشاي ثبصيبثي سلبٚيشي وٝ  ٌزاسي ثش سٚي سلبٚيش ٕ٘ي ؿٛد. ايٗ ّ٘ٛ ثبصيبثي لبدس ثٝ ؿبخق ثٝ آٖ ثبصيبثي ٔي

ٌزاسي خٛدوبس  ػٛ اسائٝ داد. ؿشح سا ثٝ ٓٙٛاٖ دشع ٔٔٙبثبؿٙذ، ثبيؼشي سلٛيش آٖ  ٔـخق ٔي ٔٔٙبيئشسجي ثب 

 ٔٔٙبٞبي سلٛيشي اسائٝ ؿذٜ اػز. دس ايٗ سٚؽ، ثٝ ٞش سلٛيش سٔذادي  خي دبيٍبٜ سلٛيش ثشاي ؿبخق ٌزاسي ثشٖٚ

ثبيؼشي اًالٓبر ديذاسي سلٛيش سا ثيبٖ ٕ٘بيٙذ. ٞشچٙذ وٝ  ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ ٔي ٔٔب٘يؿٛد وٝ  ٘ؼجز دادٜ ٔي

ٞبي ثضسي سلٛيشي وبسي غيش  دزيشد ِٚي ا٘ؼبْ ايٗ وبس دس دبيٍبٜ اسي سٛػي ا٘ؼبٖ كٛسر ٔيثٟششيٗ ؿشح ٌز

ٌزاسي ا٘ؼبٖ، سبحذٕٔىٗ  ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش، اثشذا چٍٍٛ٘ي ؿشح ٞبي ؿشح ثبؿذ. دس اٍِٛسيشٓ ٕٔىٗ ٔي

 ؿٛد. ؿٛد ٚ ػذغ ؿشح ٌزاسي ثشاي ٔبثمي سلبٚيش سٛػي وبٔذيٛسش ا٘ؼبْ ٔي يبدٌيشي ٔي

ؿٛد سب دلز  ػٌح ثبال، ػجت ٔي ٔٔب٘يٞبي ػٌح دبييٗ سلٛيش ثٝ  يٗ حٛصٜ، ٍ٘بؿز غيشكحيح ٚيظٌيدس ا

، اص سٚيىشد وبٞؾ اثٔبد فوبي ٔٔٙبػبصي فوبي ٚيظٌي ثب  ٌزاسي وبٞؾ يبثذ. دس ايٗ سػبِٝ ػٟز ٕٞؼٛ ؿشح

ثٝ ٔٔٙبي ػؼشؼٛي  . وبٞؾ اثٔبد ثٝ كٛسر غيشخٌيٌشديذٜ اػزثشداسٞبي ٚيظٌي ثٝ كٛسر غيش خٌي اػشفبدٜ 

. ثٙبثشايٗ، ثب ـبٞذار ثب اثٔبد ثبال ٚػٛد داس٘ذػبخشبسٞبيي ثب اثٔبد وٓ اػز وٝ ثٝ كٛسر راسي ٚ غيشخٌي دس ٔ

ٞبي غيشخٌي وبٞؾ ٚيظٌي ٚ إٞيز فوبي ٚيظٌي دس افضايؾ دلز  سٛػٝ ثٝ ا٘ؼبْ سحميمبر دبيٝ دس حٛصٜ سٚؽ

فبكّٝ وبٞؾ ايٓ،  ثٝ د٘جبَ آٖ ثٛدٜدس ايٗ سػبِٝ ي وٝ ، ٞذفثٙذي ثٙذي ٚ خٛؿٝ ٞبي يبدٌيشي ٔب٘ٙذ ًجمٝ سٚؽ

 ثٛدٜ اػز.ٞب ثب سٚؿي غيشخٌي  ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ثب سٚيىشد اػشخشاع اثٔبد راسي دادٜ دس ؿشح ٔٔٙبيي

دس  فبكّٝ ٔٔٙبييثٝ فوبي ٚيظٌي دس ساػشبي وبٞؾ  فوبي ٔٔٙبدس ايٗ سػبِٝ سٚيىشد ا٘شمبَ ديٛػشٍي 

 ٔٔٙبس سلٛيش اسخبر ٌشديذ. ثب ايٗ سٚيىشد ػٔي ٌشديذٜ اػز سب ٕٞچٙب٘ىٝ سلبٚيش ٔخشّف ٞش ٌزاسي خٛدوب ؿشح

، فبكّٝ الّيذػي ثشداس ٚيظٌي آٖ سلبٚيش ٘يض دس فوبي ثبؿٙذ ٚاحذي ٔي ٔٔٙبيدس رٞٗ ا٘ؼبٖ سذآي وٙٙذٜ 

ثشاي سػيذٖ ثٝ ايٗ ٞذف، اػشخشاع فوبي ٚيظٌي دس (. 9-9  ؿىُٔخشلبر ٘ؼجز ثٝ سلبٚيش ديٍش وٕيٙٝ ٌشدد )
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ٞب ثٝ فبكّٝ  دزيشد وٝ دس فوبي ػذيذ، فبكّٝ الّيذػي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ اي ا٘ؼبْ ٔي ثشداسٞبي ٚيظٌي سلٛيش ثٝ ٌٛ٘ٝ

 ثيٗ آٟ٘ب ٘ضديه ٌشدد. ٔٔٙبيي 

ٞبي فوبي ٚيظٌي اػشخشاع ؿٛ٘ذ، ِضٚٔب ػبخشبسٞبي  بسٞبي ٟ٘فشٝ ؿذٜ وٝ ثبيؼشي اص ٕ٘ٛ٘ٝاص آ٘ؼب وٝ ػبخش

ثبؿيٓ.  ، لبدس ثٝ وـف آٟ٘ب ٕ٘يPCAٞبي اػشخشاع ٚيظٌي ثٝ كٛسر خٌي ٔب٘ٙذ  خٌي ٘يؼشٙذ ثٙبثشايٗ ثب سٚؽ

ٞؼشٙذ، ٔـخق ٞبي يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ٘يض ٔٔشٚف  ٞبي غيشخٌي اػشخشاع ٚيظٌي وٝ ثٝ سٚؽ دغ اص ٔشٚس سٚؽ

ا٘ذ. ٔـىّي وٝ دس ساثٌٝ ثب اػشفبدٜ اص  ٞبي دبيٝ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ثشاي ٕٞيٗ ٞذف اسائٝ ٌشديذٜ اٍِٛسيشٌٓشديذ وٝ 

( حؼبع ثٛدٖ آٟ٘ب ثٝ ٘ٛيض 9ِ٘بسسي ثٛدٖ آٟ٘ب ٚ ) ( ثذ1ٌٖٚزاسي سلٛيش ٚػٛد داؿز، ) ٞب دس ؿشح ايٗ اٍِٛسيشٓ

ٞبي آصٔبيـٍبٞي ٔب٘ٙذ سَٚ ػٛئيؼي  ٞب اسائٝ ؿذٜ اػز، ثش سٚي دادٌبٖ يشٓثبؿذ. ٘شبيغ سؼشثي وٝ اص ايٗ اٍِٛس ٔي

آيذ داساي ّٕٓىشد ٌّٔٛثي  ثٝ دػز ٔيٞبي ٔشّٙٛ سلٛيشي  ثبؿذ. ثٙبثشايٗ ثشاي ثشداسٞبي ٚيظٌي وٝ اص دادٌبٖ ٔي

 ثبؿٙذ.  ٕ٘ي

ي ٔب٘يفّذ دشداخشٝ دس ايٗ سػبِٝ ػٟز حُ ٔـىُ حؼبػيز ثٝ ٘ٛيض، اثشذا ثٝ ٔذَ ثذٖٚ ِ٘بسر دس يبدٌيش

( اسائٝ ٌشديذ. دس ايٗ ٔذَ، ٔفْٟٛ 9-9-8)ثخؾ  FoGD( ٚ 9-9-8)ثخؾ  FoDؿذ. ثشاي ايٗ ِٔٙٛس دٚ سٚؽ 

ٔٔشفي ٌشديذ وٝ ثٝ ٔٔٙبي ٍ٘بؿشي اػز وٝ يه فوبي ٚيظٌي سا اص چٙذ فوبي ٚيظٌي ثب اثٔبد  ًگبؿتچٌذگبًِ

، ٔـخق ٌشديذ وٝ دٚ سٚؽ ٞبي ؿىُ سٚؽ ثش دادٌبٖثب آصٖٔٛ ايٗ دٚ  (.1-8وٙذ )ساثٌٝ  ٔئخشّف اػشخشاع 

اي ثش  دٞٙذ. ٞش چٙذ ايٗ دٚ سٚؽ سٛػٔٝ ديـٟٙبدي ثٝ ٘حٛ ٔٛطشي اػشخشاع ٚيظٌي سا دس فوبي ٔب٘يفّذ ا٘ؼبْ ٔي

ٞب، ٔـخق ٌشديذ وٝ سٚيىشد حزف اطش ٘ٛيض دس ايٗ دٚ  ثبؿٙذ، ِٚي دس ٘شبيغ سؼشثي آصٔبيؾ سٚؽ ايضٚٔخ ٔي

 )اِف ٚ ة( 3ٚ-3  ؿىُ، 9-3  ػذَٚثبصيبثي وبٞؾ دٞذ )سا دس  فبكّٝ ٔٔٙبييٝ ٘حٛ ٔٛطشي سٚؽ سٛا٘ؼشٝ اػز ث

ٞب ٘يض  )اِف ٚ ة((. ٔٛطش ثٛدٖ ايٗ سٚؽ دس ثبصيبثي ؿىُ ٔجشٙي ثش ٔحشٛي ٚ ٔمبيؼٝ آٖ ثب ديٍش سٚؽ1-3  ؿىُ

 )ع، د ٚ ٜ((.1-3  ؿىُ)ع( ٚ 3-3  ؿىُ، 9-3  ػذَٚاػز ) ٞب آٚسدٜ ؿذٜ دس ٘شبيغ سؼشثي آصٔبيؾ
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ِ٘بسر دس وبٞؾ ٘ٛيض دس ساػشبي يبدٌيشي ٔب٘يفّذ  دس ٔذَ ثبِ٘بسر اص ٕٞبٖ سٚيىشد ٔذَ ثذٖٚ FSMLسٚؽ 

ٝ فبكّٝ ٔٔٙبيي آٟ٘ب ٞب ث اػشفبدٜ وشدٜ اػز. ٘شيؼٝ ايٗ سٚيىشد آٖ اػز وٝ فبكّٝ الّيذػي ثيٗ ثشداس ٚيظٌي ٕ٘ٛ٘ٝ

ِ٘بسر دس ٔذَ ثبِ٘بسر وٝ دس سٚؽ ٘يض اػشفبدٜ ؿذٜ اػز سا  ؿٛد. ٘شيؼٝ ثذػز آٔذٜ اص ٔذَ ثذٖ سش ٔي ٘ضديه

 سٛاٖ ثٝ كٛسر صيش ثيبٖ ٕ٘ٛد: ٔي

ٞب ٚ ٘يض سّفيك دس فوبي سلٕيٓ، سّفيك دس فشايٙذ  ِ٘بسر ثٝ ػبي سّفيك دس فوبي ٚيظٌي دس ٔذَ ثذٖٚ الف(

يفّذ ا٘ؼبْ دزيشفشٝ اػز. سٔشيف ٍ٘بؿز چٙذٌب٘ٝ وٝ دس ٔذَ ثذٖٚ ِ٘بسر آٔذٜ اػز ثش ٕٞيٗ ٔٔٙب يبدٌيشي ٔب٘

  دالِز داسد.

 ٞب دس  ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ  ٞبي ٓذْ ؿجبٞز ثبيؼز ٔبسشيغ ػٟز سّفيك دس فشآيٙذ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ، اثشذا ٔية(

ػبخز ٔبسشيغ ٓذْ ؿجبٞز  فوبٞبي ٔخشّف ٚيظٌي ٘شٔبَ ؿذٜ ٚ ػذغ ثب ٞٓ ثٝ كٛسر ٚص٘ي ػْٕ ؿٛ٘ذ.

 ٞبي ٘شٔبَ ؿذٜ وٝ دس ٔذَ ثذٖٚ ِ٘بسر آٔذٜ اػز ثش ٕٞيٗ ٔٔٙب دالِز داسد سّفيمي ثب اػشفبدٜ اص فبكّٝ

 .(4-4ؿکلالگَسيتن)

دزيشد. ٔشحّٝ اَٚ ثٛاػٌٝ سّفيك ٓذْ  ِ٘بسر وبٞؾ ٘ٛيض دس دٚ ٔشحّٝ كٛسر ٔي دس ٔذَ ثذٖٚ ج(

 ٘ٛيض اطش وبٞؾ ِٔٙٛس ثٝٓذْ ؿجبٞز سّفيمي  ٌشاف ٞبي  يبَ ٔمبديشدس ٔشحّٝ دْٚ،  ٌيشد. ٞب كٛسر ٔي ؿجبٞز

 ؿىُٞبي  دس ٔذَ ثذٖٚ ِ٘بسر ٚ ٔشٙبُش ثب آٟ٘ب اٍِٛسيشٓ 9-8  ؿىُٚ  3-8  ؿىُٞبي  )اٍِٛسيشٓ ٌشد٘ذ اكالح ٔي

 . دس ٔذَ ثبِ٘بسر( 11-8  ؿىُٚ  9-8  ؿىُ، 8-3 

دس وبٞؾ فبكّٝ ٔٔٙبيي ٚ ٕٞچٙيٗ ثشسشي آٖ دس ٔمبيؼٝ ثب  FSMLسٚؽ ٘شبيغ سؼشثي ثيبٍ٘ش ٔٛطش ثٛدٖ 

، ثيبٍ٘ش ٔٛطش LSMLسٚؽ  ٘شبيغ سؼشثي (.11-3  ػذَٚ ٚ 1-3  ػذٌَٚزاسي سلٛيش اػز ) ٞبي ؿشح ديٍش سٚؽ

ٚ  1-3  َػذٚداسد )سلٛيش  ٌزاسي ؿشح فبكّٝ ٔٔٙبييوبٞؾ  دسفوبي ٔب٘يفّذ ٘ؼجز ثٝ فوبي ٔـبٞذٜ  ثٛدٖ

ٞب ٘يض  ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ٚ ٔمبيؼٝ آٖ ثب ديٍش سٚؽ ٔٛطش ثٛدٖ ايٗ سٚؽ دس ؿشح ،ٓالٜٚ ثش ايٗ (.11-3  ػذَٚ

 (.19-3  ػذَٚٚ  3-3  ػذَٚاػز )  ٞب آٚسدٜ ؿذٜ دس ٘شبيغ سؼشثي آصٔبيؾ
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ٞبي اسائٝ  ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ وٝ دس ايٗ سػبِٝ چٟبس سٚؽ ثشاي يبدٌيشي ٔب٘يفّذ اسائٝ ؿذٜ اػز ٚ ٕٞچٙيٗ سٚؽ

ٞبي  ص ايٗ سٚ ٔمبيؼٝ چٍٍٛ٘ي وبسثشد سٚؽسٛا٘ٙذ دس وبسثشدٞبي ديٍش يبدٌيشي ٔبؿيٗ اػشفبدٜ ؿٛ٘ذ، ا ؿذٜ ٔي

 آٚسدٜ ؿذٜ اػز. 1-1  ػذَٚاسائٝ ؿذٜ دس ايٗ سػبِٝ دس 

ّبياسائِؿذُدساييسػبلِ.هقبيؼِکبسثشديسٍؽ1-6خذٍل

تَضيحبتًَعسٍؽ

  ِ٘بسر ثذٖٚ (   يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ٔجشٙي ثش سّفيك ٓذْ ؿجبٞز )

دٞذ ٞشچٙذ ديچيذٌي  اسائٝ ٔي    دلز ثبالسشي ٘ؼجز ثٝ  ِ٘بسر ثذٖٚ (FoGDيبدٌيشي ٔب٘يفّذ ٔجشٙي ثش سّفيك فبكّٝ راسي )

 ٔحبػجبسي ثيـششي داسد.

يبدٌيشي ثبِ٘بسر ٔب٘يفّذ ٔجشٙي ثش سّفيك فوبٞبي 

 (FSMLٚيظٌي )

يىؼب٘ي ثبؿٙذ، إٞيز ٚ دلز داساي  فشاخٛاٖ، ثبصيبثيچٙب٘چٝ دس  ثبِ٘بسر

  ثٟشش اػز اص ايٗ سٚؽ اػشفبدٜ ؿٛد.

داس دس صٔبٖ  ٞبي ثشچؼت ثشچؼت ٚ دادٜ ٞبي ثذٖٚ چٙب٘چٝ دادٜ

اػشخشاع ٚيظٌي حوٛس داؿشٝ ثبؿٙذ، ثٟشش اػز اص ايٗ سٚؽ 

 اػشفبدٜ ؿٛد.

 ثبؿذ. دزيشي ثباليي ٕ٘ي ايٗ سٚؽ داساي ٔميبع

يشي ٍ٘بؿز يبدٌيشي ثبِ٘بسر ٔب٘يفّذ ٔجشٙي ثش يبدٌ

 (LSML) ثٝ فوبي ٔٔٙب

، دلز إٞيز ثيـششي ٘ؼجز ثٝ فشاخٛاٖ داؿشٝ ثبصيبثيچٙب٘چٝ دس  ثبِ٘بسر

 ثبؿذ، ثٟشش اػز اص ايٗ سٚؽ اػشفبدٜ ؿٛد.

دزيش  ٞبي ثذٖٚ ثشچؼت ٔميبع ايٗ سٚؽ ثشاي سٔذاد ثبالي دادٜ

 ثبؿذ.  ٔي

ّبياييسػبلِهشٍسيثشًَآٍسي -6-1

ٞبي ايٗ سػبِٝ دس دٚ ثخؾ وبسثشدي ٚ  ديجبچٝ آٚسدٜ ؿذٜ اػز، ٘ٛآٚسيٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس فلُ 

دس ٞش ٔذَ ثٝ سفليُ ثيبٖ  ٕيٞبي اٍِٛسيش ؿٛ٘ذ. ٞشچٙذ سٛهيحبر ٔشثٛى ثٝ ٘ٛآٚسي ثٙذي ٔي سمؼيٓ ٕياٍِٛسيش

 اػز.  ؿذٜ

کبسثشديالف(ًَآٍسي

دس   آٚسدٜ ؿذٜ اػز، -ٌزاسي خٛدوبس سلٛيش ديـيٙٝ دظٚٞؾ دس ؿشح-ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس فلُ ػْٛ 

، 33، 19[ٞب  ا٘ذ. ِٚي ٕٞٝ ايٗ سٚؽ  ٞبي ٔشٔذدي ثب سٚيىشد يبدٌيشي ٔب٘يفّذ اسائٝ ؿذٜ ٌزاسي سلٛيش، سٚؽ ؿشح
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ثٙذي  دس سسجٝ .ثبؿٙذ ٔي 1ثٙذي دس ٔب٘يفّذ ، ٔجشٙي ثش سسجٝ]31[غيش اص سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس  ]11ٚ  13، 18، 19

اسائٝ   سٚؽؿٛد.  ؿٛد ِٚي فوبي ٚيظٌي ػذيذي اػشخشاع ٕ٘ي ٞب سٛػٝ ٔي ٞشچٙذ ثٝ ػبخشبس ٌشاف ٕ٘ٛ٘ٝ  ٔب٘يفّذ،

ِٚي سٚيىشد آٖ سّفيك اًالٓبر ٔشٙي سلبٚيش ٚة  ،ؿٛد ٘يض ٞشچٙذ اص اٍِٛسيشٓ ايضٚٔخ اػشفبدٜ ٔي ]31[دس  ؿذٜ

اػز  ثبِ٘بسسي آٚسدٜ ؿذٜ سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس ٔذَدٚ سٚيىشدي وٝ دس  ثٙبثشايٗ،ثبؿذ.  ثب اًالٓبر ديذاسي آٟ٘ب ٔي

 ٌزاسي سلٛيش اسائٝ ٘ـذٜ اػز. ٞبي ؿشح دس ديٍش سٚؽ

ّبيالگَسيتوية(ًَآٍسي

 ؿٛد. ايٗ سػبِٝ، ٘ٛآٚسي اكّي ٞش ٔذَ ثٝ كٛسر ػذاٌب٘ٝ آٚسدٜ ٔي ٕيٞبي اٍِٛسيش دس ثيبٖ ٘ٛآٚسي

ًظبستهذلثذٍى

ا٘ذ ثب سٚيىشدي غيشخٌي دس فوبي  ٞبيي وٝ دس چٙذ فوبي ٚيظٌي سٛكيف ؿذٜ دس ايٗ ٔذَ، سّفيك ٕ٘ٛ٘ٝ

ِ٘بسر ٔب٘يفّذ وٝ سب وٖٙٛ اسائٝ ؿذٜ اػز، سٛػٟي ثٝ ٔٛطش  ٞبي يبدٌيشي ثذٖٚ دزيشد. ديٍش سٚؽ ٔب٘يفّذ ا٘ؼبْ ٔي

ٚؿي وٝ دس ايٗ ٔذَ اسائٝ ؿذٜ اػز، ثب ا٘ذ. دٚ س ثٛدٖ ٍ٘بؿز اص چٙذ فوبي ٔشفبٚر ثٝ فوبي ٔب٘يفّذ ٘ذاؿشٝ

 ا٘ذ.  ٞذف وبٞؾ اطش ٘ٛيض، يبدٌيشي ٔب٘يفّذ سا اص چٙذ فوبي ٚيظٌي ثٝ يه فوب ا٘ؼبْ دادٜ

دس  FoGDٚػٛد داسد. ٘ٛآٚسي اَٚ ٘بؿي اص  سٚيىشد ديـٍيشا٘ٝ  FoD٘ؼجز ثٝ  FoGDدٚ ٘ٛآٚسي دس سٚؽ 

ؿٛد اطش ٘ٛيض دس ٞش فوب ثٝ كٛسر ػذاٌب٘ٝ ثشسػي ٌشدد  ثبؿذ. ايٗ ٕٞٛاس ػبصي ػجت ٔي ٕٞٛاس ػبصي اطش ٘ٛيض ٔي

دس ؿٛد.  ٚ اص سؼٕيْ آٟ٘ب دس ٌشاف سّفيمي ديـٍيشي ؿٛد. ٘ٛآٚسي دْٚ ثٝ ٘حٜٛ سّفيك فوبٞبي ٚيظٌي ٔشسجي ٔي

ٞب  اس ػبصي اطش ٘ٛيض، اثشذا فبكّٝ راسي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝٞبي ثذػز آٔذٜ دغ اص ٕٞٛ  ثٝ ػبي سّفيك ٌشاف، FoGDسٚؽ 

سّفيك دس  FoDدزيشد. ِٚي دس سٚؽ  ٞب ا٘ؼبْ ٔي ؿٛد ٚ ػذغ سّفيك دس ػٌح فبكّٝ راسي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔحبػجٝ ٔي

ؿٛد. ثٝ دِيُ  ٞب ٔحبػجٝ ٔي ؿٛد ٚ ػذغ فبكّٝ راسي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ا٘ؼبْ ٔي ػٌح فبكّٝ الّيذػي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

                                                      
1 Manifold ranking 
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سش اص سّفيك دس ػٌح فبكّٝ دس ػٌح فبكّٝ راسي ٔٛطش، ثٙبثشايٗ سّفيك ٔٔٙبيياسي ثٝ فبكّٝ ٘ضديىي فبكّٝ ر

 ثبؿذ.  الّيذػي ٔي

 هذلثبًظبست

٘يض ٕٞب٘ٙذ ٔذَ   FSMLسٚؽ  ٘ٛآٚسي اَٚاسائٝ ٌشديذٜ اػز.  FSML  ٚLSMLدس ايٗ ٔذَ دٚ سٚؽ 

اص  ٔٔب٘ياسائٝ ؿذٜ دس ايٗ ٔذَ، ا٘شمبَ  دْٚثبؿذ. ٘ٛآٚسي  ِ٘بسر، ٍ٘بؿز چٙذ فوبي ٚيظٌي ثٝ يه فوب ٔي ثذٖٚ

ثبؿذ.  ٞب ٔي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔيٞبي ثيٗ سٕب داس ثٝ فوبي ٓذْ ؿجبٞز ٞبي ثشچؼت ٘ؼجز دادٜ ؿذٜ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٔب٘يفوبي 

ثيـشش  ٔٔٙبييٞبيي وٝ اص ِ٘ش  ؿٛد ٕ٘ٛ٘ٝ دزيشد، ػجت ٔي ٞب كٛسر ٔي دٚي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ اكالحبسي وٝ دس فبكّٝ دٚ

 فوبي ٔٔٙبٞبيي وٝ دس  ؿبٖ ثيـشش ٌشدد. ٚ ثٝ ٕٞيٗ سشسيت، ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٞٓ دٚس ٞؼشٙذ، دس فوبي ٌشاف ٘يض فبكّٝ

ٞبي اسائٝ  ٘يض ٕٞب٘ٙذ سٚؽ LSMLدس سٚؽ  سش ؿٛ٘ذ. سش ٞؼشٙذ، دس فوبي ٌشاف ٘يض ثٝ ٞٓ ٘ضديه ثٝ ٞٓ ٘ضديه

دشداصد. سٚيىشد اسائٝ ؿذٜ دس  ٝ دس فوبي ٚيظٌي ٔيثٝ اكالح فبكّٝ الّيذػي ثيٗ دٚ ٕ٘ٛ٘]91[ٚ  ]91[ؿذٜ دس 

ثبؿذ وٝ ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ سٟٙب ثٝ يه والع سّٔك داسد ٚ ثشاي وبسثشدٞبيي وٝ ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ  اي ٔي ثٝ ٌٛ٘ٝ ]91[ٚ  ]91[

ثبؿٙذ. هشة ٔفٟٛٔي سٔشيف ؿذٜ دس ايٗ ٔذَ، دس  ثيؾ اص يه والع سّٔك داؿشٝ ثبؿذ لبثُ سٔشيف ٕ٘ي

ٌزاسي سلٛيش وٝ ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ثيؾ اص يه والع سّٔك داسد ٚ سٔذاد سّٔك ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ  ثشچؼتوبسثشدٞبيي ٕٞب٘ٙذ 

 ثبؿذ. ثبؿذ، ٔٛطش ٔي اي ديٍش ٔشفبٚر ٔي اي ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ  چٙذ والع اص ٕ٘ٛ٘ٝ

پيـٌْبدّبييثشايکبسّبيآيٌذُ -6-2

 ؿٛد. ٞبي دظٚٞـي صيش ديـٟٙبد ٔي دس ادأٝ ايٗ دظٚٞؾ، فٔبِيز
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ثبؿذ.  ٞب دس ٌشاف ٔي سشيٗ ٔؼيش ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ئٝ ؿذٜ دس ايٗ سػبِٝ ٔجشٙي ثش ٔحبػجٝ وٛسبٜٔذَ اسا دٚٞش  -1

ٔحبػجٝ  ثبؿذ ٔي      وٝ دساي ديچيذٌي ٔحبػجبسي  1دايؼؼششاٞب ثب اٍِٛسيشٓ  سشيٗ ٔؼيش دس ايٗ سٚؽ وٛسبٜ

 ؿٛد. ؿٛد. ثٙبثشايٗ، اسائٝ سٚؿي ثب ديچيذٌي ٔحبػجبسي وٕشش ػجت افضايؾ ػشٓز ٔحبػجبر ٔي ٔي

ٞبي ٔـخلي  ثبؿذ. ثؼشٝ ثٝ ّ٘ٛ دادٌبٖ، سّفيك سٚؽ ٞبي ٔشٔذدي ثشاي سٛكيف سلٛيش ٔٛػٛد ٔي سٚؽ -9

سٛاٖ  ٘بٌٖٛ سٛكيف سلٛيش، ٔيٞبي ٌٛ ػبصي سٚؽ دس ثبصيبثي ٌشدد. ثب ديبدٜ فبكّٝ ٔٔٙبييسٛا٘ذ ػجت وبٞؾ  ٔي

 سٚؽ ٔٙبػت ٞش دادٌبٖ سا ٔـخق ٕ٘ٛد.

اي ٓلجي ثشاي يبدٌيشي چٍٍٛ٘ي ٍ٘بؿز ثشداسٞبي  دس سٚؽ ثبِ٘بسر ديـٟٙبد ؿذٜ دس ايٗ سػبِٝ، ؿجىٝ -9

دس ٞش  ثيٙذ. ثٙبثشايٗ ثشداس ٚيظٌي ٕ٘ٛ٘ٝ ػذيذ آٔٛصؽ ٔيٚيظٌي ٞش فوبي ٔـبٞذٜ ثٝ فوبي ٔب٘يفّذ ٔشٙبُشؽ، 

ٔـىّي آيذ.  ؿٛد ٚ ثشداس ٚيظٌي ٔشٙبُشؽ دس فوبي ٔب٘يفّذ ثٝ دػز ٔي ٔـبٞذٜ ثٝ ؿجىٝ ٓلجي دادٜ ٔي فوبي

ثٝ ػبي اػشفبدٜ اص ثبؿذ.  ٞبي ػذيذ ٔي وٝ دس ايٗ سٚيىشد ٚػٛد داسد، ٓذْ سحّيُ دس چٍٍٛ٘ي ٍ٘بؿز ٕ٘ٛ٘ٝ

ٝ وشد ٚػذغ اػشخشاع ٚيظٌي سا ٞبي آٔٛصؿي اهبف سٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ػذيذ سا ٞش ثبس ثٝ ٌشاف ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي ؿجىٝ ٓلجي

ؿٛد وٝ ثبس ٔحبػجبسي افضايؾ يبثذ. ايٗ سٚيىشد چٙب٘چٝ ثب وبٞؾ ثبس ٔحبػجبسي ٕٞشاٜ  ا٘ؼبْ داد. ايٗ أش ػجت ٔي

 ٞبي راسي سا ثٝ ٘حٛ ٔٛطشسشي ٔحبػجٝ ٕ٘بيذ. سٛا٘ذ ٚيظٌي ؿٛد ٔي

ذ وٕشش اص اثٔبد فوبي ٔـبٞذٜ ٞبي يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ثش ايٗ اػز وٝ اثٔبد فوبي ػذي فشم اٍِٛسيشٓ -8

فشم سٚيىشدٞبي  ٞب ثٝ حُ ٔؼبئُ يبدٌيشي ٔب٘يفّذ دشداخز ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ديؾ سٛاٖ ثشخالف ايٗ فشهيٝ ٔياػز. 

 ثبؿذ.  ٔجشٙي ثش ٞؼشٝ ٘يض ثش ٕٞيٗ اػبع ٔي

ٞب دس  ٕٛ٘ٝ٘ ٔيٞبي يبدٌيشي ٔب٘يفّذ ٚػٛد داسد، ٚػٛد اثٔبد يىؼبٖ ثشاي سٕب فشم ديٍشي وٝ دس اٍِٛسيشٓ -3

ٞب سا ؿبُٔ ٘جبؿذ.   سٛا٘ذ سٔذادي اص ٚيظٌي ثب ٘من ايٗ فشم، ثشداس ٚيظٌي ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ٔيثبؿذ.  فوبي ٔب٘يفّذ ٔي

                                                      
1 dijkstra 
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وٙذ ٚ ثشاي ديٍش  ٔظال چٙب٘چٝ ثشداس ٚيظٌي سلٛيش ٔشّٔك ثٝ ا٘ؼبٖ ثبؿذ، ٚيظٌي ػٙؼيز دس آٖ ٔٔٙب ديذا ٔي

 ثبؿذ. ٞبي ٔٔٙب داس ديٍشي ٌٔشح ٔي ٘ذاسد ِٚي ٚيظٌي ٔفْٟٛ ٞشچٙذ ايٗ ٚيظٌي  ٔٔب٘ي

سٛاٖ سّٔك يب ٓذْ سّٔك يه  ثبؿذ. ٔي ثٙذ لجُ اسائٝ ٌشديذ ثٝ كٛسر كفش ٚ يه ٔي دس سٚيىشدي وٝ -1

ايىٝ دغ اص اػشخشاع اثٔبد ثشداس ٚيظٌي، دس ثشداسي  ٚيظٌي سا ثٝ ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ثب سٚيىشدي فبصي اسائٝ ٕ٘ٛ٘ذ. ثٝ ٌٛ٘ٝ

 ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚسٚدي آٚسدٜ ؿٛد.ديٍش ٔيضاٖ سّٔك ٞش ٚيظٌي ث

دٞذ، سٔذاد ٘مبى دس ٔؼٕٛٓٝ  ٞبي اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ سػبِٝ سا سحز سبطيش لشاس ٔي اي وٝ كحز سٚؽ ٘ىشٝ -9

سشيٗ  ٞبي اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ سػبِٝ، ثشاي سخٕيٗ فبكّٝ دس ٔب٘يفّذ اص وٛسبٜ ثبؿذ. دس اٍِٛسيشٓ ٞبي ٚسٚدي ٔي دادٜ

ي ثش ٔٙبػت سخٕيٗ صدٜ ؿذٖ فبكّٝ دس ٔب٘يفّذ داسد. اػز وٝ سشاوٓ ٘مبى سبطيش ٔظجش  ٔؼيش دس ٌشاف اػشفبدٜ ؿذٜ

ٞب، يبدٌيشي ٔب٘يفّذ يب  ثبؿٙذ سب ثب سحّيُ سشاوٓ دادٜ اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ سػبِٝ لبثُ ثبصٍ٘شي ٔي  دٚ ٔذَ  ثب ايٗ فشم،

 دلز ثبالسشي ا٘ؼبْ دزيشد.
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Abstract 

Content based image retrieval (CBIR), means image retrieval by low level features such as color, 

texture and shape. In this regard, low level feature vectors of an image are extracted and 

compared at feature vectors level. In this way, semantic gap defines as the difference of image 

interpretation between human and computer algorithm. In order to decrease this gap, it’s better to 

annotate image data set at first and then the annotated images will be retrieved.  

However, It’s a very difficult task to annotate all of images by human. So, it is suggested to 

automatic annotate images by some learning algorithm in advance during training phase and then 

annotation will be done by computer. Today, because of the increase rate of images in different 

domains, it’s necessary to develop automatic image annotation algorithm. The first annotating 

algorithm based on color was developed in 1996. In these algorithms, there are four methods for 

learning annotating models of human that are statistics, classifier based, graph based and web 

searching based. 

Descriptor vectors consist of low level features like color, texture, shape and object spatial 

relations. But in many situations the similarity between two images could not be found correctly 

by the Euclidean distance. The aim of basic non-linear methods in feature extraction is to find the 

intrinsic dimensions where each dimension indicates a latent feature. The purpose of this study is 

to reduce the dimensions of feature vectors by a non-linear approach, that means learning the 

manifold space and develop a new feature vector to coincide semantic and Euclidean distance. 

So, the continuity between the instances of a semantic at the semantic space is kept in feature 

space. Keeping the continuity at feature space is the main approach to decrease the semantic gap 

in this study. The experiments showed that the geometrical distances between the samples on the 

manifold space are closer to their semantic distance. The proposed method has been compared to 

the other well-known approaches. The results confirmed the effectiveness and validity of the 

proposed method. 

Keywords: Content Based Image Retrieval (CBIR), Automatic Image Annotation (AIA), Non-

linear feature extraction, Manifold learning, Feature vector reduction 
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