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هر تعلق میزان که پیش زمینه و زمینه مجموعه دو به تصویر سل های پی دقیق تقسیم بندی از است عبارت تصاویر درهم تنیدگ

جمله از یادگیری بر مبتن روش که است شده ارائه مسئله این با مواجهه برای مختلف روش های م شود. تعیین طبقه دو به سل پی

پردازش حوزه در مطرح شیوه این از مقاله این در است. بهینه سازی مسئله ی ی حل متضمن که است حوزه این در پایه شیوه های

این از استفاده نحوه متفاوت، کاربرد جز به مقاله، اصل نوآوری است. شده استفاده غیرتصویری داده های طبقه بندی برای تصویر

پیش زمینه احتمال که است سل پی هر تیرگ میزان تخمین تصویر درهم تنیدگ نتیجه م باشد. داده ها سایر طبقه بندی در شیوه

در م شود. مشخص کالس هر به نمونه هر قطع تعلق عموماً داده ها سایر طبقه بندی در اما م دهد. نشان را بودن پس زمینه یا

این در نیست. داده ها طبقه بندی مناسب آن، خروج روی واحد آستانه حد ی تصویر، درهم تنیدگ روش از استفاده صورت

آزمایشات نتایج است. شده مقایسه پشتیبان بردار ماشین روش با شیوه این و شده پیشنهاد ل مش این حل برای روش نوشتار

است. داده نشان را پیشنهادی شیوه برتری

طبقه بندی ، همسای ترین نزدی کمینه سازی، ماشین، یادگیری  بهینه سازی، کلیدی: واژه های

مقدمه ١

آمار و بهینه سازی ماشین، یادگیری در را متعددی تحقیقات که است مصنوع هوش در پرکاربرد مسائل جمله از داده ها طبقه بندی

یادگیری طبقه بندی، حوزه رشد روبه زمینه های از ی .[١] است شده ارائه آن برای بسیاری روش های و نموده معطوف خود به

برچسب دارای داده های کم حجم کنار در ( (آزمایش برچسب بدون داده های از انبوه حجم از مسئله این در است. نظارت نیمه

این که است مواردی از تصویر، پردازش در ١ تصویر درهم تنیدگ تحقیقات زمینه ی م شود. استفاده مسئله حل برای ( (آموزش

.[٢] اند شده گرفته ار ب آن در خوبی به روش ها

است. پس زمینه و پیش زمینه دقیق جداسازی آن هدف که است تصویر قطعه بندی مسئله ی تصویر، درهم تنیدگ مسئله

است. مدنظر پس زمینه و پیش زمینه کالس دو ظرافت های دقیق استخراج اینجا در قطعه بندی، مبحث معمول روش های برخالف

از ی از استفاده مقاله این هدف است. نشده استفاده غیرتصویری داده های طبقه بندی جهت درهم تنیدگ روش از تاکنون

نتایج آمد. خواهد بعدی بخش های در کار نحوه است. تصویری غیر داده های طبقه بندی جهت تصویر درهم تنیدگ روش های
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lمسئله بعد بخش در است. داده نشان پشتیبان بردار ماشین روش به نسبت را پیشنهادی شیوه بهبود شده انجام آزمایشات

داده شرح تصویری غیر داده های حوزه در آن الت مش و پیشنهادی روش سوم بخش در شد. خواهد بیان تصویر درهم تنیدگ

داشت. خواهیم را نتیجه گیری و آزمایشات نتایج نهایت در و است شده

تصویر درهم تنیدگ ٢

پیش زمینه الیه دو به را تصویر ی که است نیمه نظارت طبقه بندی مسئله ی درهم تنیدگ روش شد، ذکر مقدمه در که همانگونه

را اصل تصویر در پیش زمینه تصویر مشارکت میزان ،I را سل پی ی روشنایی شدت میزان اگر م کند. تجزیه پس زمینه و

است. معادله مطابق α میزان آوردن بدست هدف، آن گاه بنامیم؛ B را اصل تصویر در پس زمینه تصویر مشارکت میزان و F

مقدار سه این باید و هستند نامعلوم مقادیری F,B, α مقدار سه تصویر، ی تنها داشتن به توجه با I = αF + (١ − α)B

بدست را مقدار ی باید سل پی هر برای بنابراین و است بعدی ی رنگ، مدل خاکستری تصاویر در شوند. معین سل پی هر در

رنگ فضای در مسئله این داریم. معادله ی تنها که است درصورت داریم.این نامعلوم مقدار ٣، فوق معادله طبق که آوریم

سه سل پی هر برای اینکه به توجه با که ؛ بیاوریم بدست را مقدار سه باید سل پی هر برای که است صورت این به ٢ (RGB)

در شده، ذکر مدل دو هر در داریم. معادله سه تنها ه صورتی در داریم. نامعلوم مقدار ٧ سل پی هر برای م باشد موجود الیه

همه کرد. استفاده مسئله این حل جهت درهم تنیدگ روش های از م توان م باشدکه موجود جواب بی نهایت معادالت سیستم

طور به که تصویر از نواح آن کاربر م آورند. بدست کاربر با تعامل ار را آموزش داده های ، درهم تنیدگ مسئله حل روش های

به بودن نامشخص برچسب است، مرزها شامل که نواح سایر م کند. مشخص را است پس زمینه و پیش زمینه به متعلق قطع

تصمیم گیری پس زمینه و پیش زمینه کالس دو از هرکدام به آن ها تعلق میزان مورد در درهم تنیدگ وریتم ال که م گیرد تعلق آن ها

سه گانه نقشه که است اصل تصویر با اندازه هم تصویر ی قالب در نامشخص) و پس زمینه (پیش زمینه، مجموعه سه این م کند.

این ادامه در است. [٣] همسای ترین نزدی بر مبتن درهم تنیدگ روش مقاله این در استفاده مورد اصل روش م شود. نامیده

م شود. داده توضیح مختصر طور به شیوه

روش های اساس بر که است حوزه این در مطرح روش های قویترین جمله از همسای ترین نزدی بر مبتن درهم تنیدگ روش

صورت به م شود تعریف نمونه هر برای که ویژگ بردار م کند. عمل ، همسای نزدی ترین شیوه و [۴] بسته فرم بر مبتن

ایجاد و تصویر سل های پی از زوج هر فاصله محاسبه از پس است سل پی هر ان م مختصات و رنگ سطوح از مجموعه ای

α = argminαTLα+ λ(αT −mT )(α−m), s.t.αi = ١ or ٠ کمینه صورت به آلفا مشابهت، ماتریس

است. زیر صورت به هزینه تابع گفت م توان که م شود تعریف

g(α) = αTLα+ λ
∑

i∈m−v

α٢
i + λ

∑
i∈v

(αi − ٢(١ (٢ . ١)

نهایت: در است. معین الیه ی برای کاربر نشانه گذاری های از مربوطه سل پی شاخص های از دودویی بردار ی v که

g(α) = αTLα+ λ
∑

i∈m−v

α٢
i + λ

∑
i∈v

α٢
i − ٢λvTα+ λ|v| = ١

٢αTHα− cTα+ λ|V |

ی D و است مثبت معین نیمه L زیرا است مثبت معین نیمه ماتریس ی H که باشید داشته توجه است. ثابت ی λ|v| که

دادن قرار با م شود. حاصل H = ٢(L+ λD) رابطه فوق رابطه از است. m دودویی بردار توسط شده تولید قطری ماتریس

٢Red,Green,Blue
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H محاسبه از پس H محاسبه از پس .H−١c = (L + λD)−١(λv) داشت خواهیم صفر ابرابر α به نسبت g(α) مشتق

آورد. بدست α = H−١λm صورت به را α مقدار م توان نهایت در که کرد محاسبه را (L+ λD) م توان

پیشنهادی روش ٣

م کنند. مشخص را است سل پی هر شفافیت میزان همان که آلفا، میزان درهم تنیدگ روش های که شد مشخص قبل بخش در

و است متعلق پس زمینه به سل پی که است این دهنده نشان باشد تر نزدی صفر به سل پی ی شفافیت میزان اگر که شد گفته

n با داده ها طبقه بندی برای پیشنهادی روش های دارد. تعلق پیش زمینه به سل پی یعن باشد نزدی تر ی به شفافیت میزان اگر

بتوان تنها که باشد این بر باور شاید م کنند مشخص را الیه دو تنها درهم تنیدگ روش های ه آنجایی از م گیرند. انجام کالس

از و است شده داده تعمیم الیه چند جداسازی به همسای ترین نزدی بر مبتن درهم تنیدگ روش اما کرد. طبقه بندی را دسته دو

آلفای مقدار از استفاده نوشتار، این اصل ایده کرد. استفاده م توان کالسه چند های داده مجموعه طبقه بندی جهت ویژگ این

این انجام برای است. تصویری غیر داده های بندی طبقه جهت همسای ترین نزدی بر مبتن درهم تنیدگ روش با شده محاسبه

داده های سپس شوند. تعیین سیستم صورت به یا و کاربر طریق از توانند م داده ها این است. آموزش داده تعدادی به نیاز کار

اینکه برای درهم تنیدگ روش در م شوند. مقایسه طبقه هر اصل نتایج با نتایج و شوند م طبقه بندی ، تنیدگ درهم با آزمایش

،١ مقدار طبقه هر به مربوط آموزش داده های اینجا در است. سه گانه نقشه ی به نیاز کرد جدا پس زمینه از را پیش زمینه بتوان

سه گانه نقشه ی بار هر طبقه هر برای م گیرند. ٠٫۵ مقدار آزمایش داده های و ٠ مقدار طبقات ر دی به مربوط آموزش داده های

این م شوند. ذخیره طبقه آن به مربوط آلفا مقادیر و م شود انجام آن روی همسای ترین نزدی با درهم تنیدگ و م شود ساخته

تصاویر در که است روشن کامال م آید. بدست واحد آلفا ماتریس ی نهایت در و م گیرد صورت طبقات تمام برای کار

داده های مورد در هستند. پس زمینه به مربوط باشند ٠ به نزدی اگر و پیش زمینه به مربوط باشند ١ به نزدی اگر آلفا مقادیر

تعلق طبقه کدام به داده هر که شود مشخص قطع صورت به باید عموماً و نم کند کفایت تصمیم گیری نحو این غیرتصویری

مجموعه هر در حت و دسته هر برای مینیمم و ماکزیمم بار هر که است آمده دست به نتیجه این شده انجام آزمایشات در دارد.

و باشد ٠٫٣ طبقه ی برای آستانه سطح است ن مم مثال عنوان به نمود. استفاده ٠٫۵ آستانه حد از نم توان و است متفاوت

مقاله این در است. وقت گیر بسیار اما است شناسایی قابل خطا و آزمون با آستانه سطح مقدار این باشد. ٠٫٨ ر دی طبقه ی برای

آلفا مقادیر روش این است. Kmeans خوشه بندی روش از استفاده است شده برده کار به آستانه سطح شناسایی برای که ایده ای

م شود. حاصل را انتظار مورد نتایج بهترین روش این از استفاده م کند. تقسیم بندی مدنظر خوشه های تعداد به را

آزمایشات ۴

نرم افزار با آزمایش این است. شده مقایسه پشتیبان بردار ماشین طبقه بندی روش با پیشنهادی روش آزمایش، انجام با تحقیق این در

است. شده انجام ١ جدول داده های مجموعه روی بر و MATLAB نویس برنامه

داده ها تمام مقابل در داده چند هربار روش این در است. شده استفاده K fold cross validation روش از ارزیابی، برای

٣ و ٢ جداول در آزمایشات به مربوط نتایج م شود. گرفته نظر در اصل نتیجه عنوان به نتایج میانگین نهایت در و م گیرد قرار

شماره اول ستون جداول، در است. شده استفاده بندی طبقه دقت میزان معیار از آزمایشات این در است. شده داده نشان ۴ و

هر در است. پیشنهادی شیوه به مربوط سوم ستون و پشتیبان بردار ماشین وریتم ال نتیجه دوم ستون ،١ جدول در شده ذکر داده

داده نشان ستون هر برای نتایج میانگین نیز جدول هر آخر سطر در است. شده داده نشان خاکستری رنگ با نتیجه بهترین سط
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ویژگ تعداد نمونه تعداد شرح داده مجموعه ردیف
٧١٢٩ ٧٢ لوسم سرطان بیماری به مربوط داده مجموعه amlAll ١

۴ ١۵٠ زنبق گل های معروف داده های مجموعه fisheriris ٢
٢ ۶۶ بانک ها ستگ ورش به مربوط داده های bankruptcy ٣
٢ ٢٧٣ tworing معروف داده های tworingr ۴
٢ ٢۵٨ twomoon معروف داده های twomoon ۵

آزمایشات در شده استفاده های داده مجموعه به مربوط اطالعات :١ جدول

روش
KNNMatting SVM ردیف

٠٫٧١٣ ٠٫۶٩۵ ١
٠٫٩۶۵ ٠٫٩١٩ ٢
٠٫٩١١ ٠٫٩١۴ ٣
١٫٠٠٠ ٠٫٨۵١ ۴
١٫٠٠٠ ٠٫۵۵۵ ۵
٠٫٩١٨ ٠٫٧٨٧ میانگین

با طبقه بندی دقت میزان :۴ جدول
آموزش ١٠داده انتخاب

روش
KNNMatting SVM ردیف

٠٫۶۵١ ٠٫۶١٣ ١
٠٫٩۴٩ ٠٫٨٨۵ ٢
٠٫٨۶١ ٠٫٨۶۶ ٣
٠٫٩٩٨ ٠٫٨٣٧ ۴
١٫٠٠٠ ٠٫۵۵٩ ۵
٠٫٨٩٢ ٠٫٧۵٢ میانگین

با طبقه بندی دقت میزان :٣ جدول
آموزش داده ۵ انتخاب

روش
KNNMatting SVM ردیف

٠٫۶۴٩ ٠٫۵٨٩ ١
٠٫٩۴٠ ٠٫٨٧۴ ٢
٠٫٨۵٢ ٠٫٧٢١ ٣
٠٫٩٨٩ ٠٫٧٩۵ ۴
١٫٠٠٠ ٠٫۵۴٣ ۵
٠٫٨٨۶ ٠٫٧٠۵ میانگین

با طبقه بندی دقت میزان :٢ جدول
آموزش داده ٣ انتخاب

داده ٣ انتخاب در صحت میزان ٢ جدول طبق است. شده داده نشان خاکستری زمینه با مورد بهترین نیز اینجا در که است شده

شود انتخاب داده ۵ که هنگام ٣ جدول طبق است. وریتم ها ال ر دی از بیشتر همسای ترین نزدی با درهم تنیدگ وریتم ال در

داده ١٠ که هنگام ۴ جدول طبق نهایت در و است بیشترین همسای ترین نزدی با درهم تنیدگ وریتم ال در صحت میزان

نتیجه این م توان کل طور به است. همسای ترین نزدی با درهم تنیدگ وریتم ال به مربوط صحت میزان بیشترین شود انتخاب

برای که است این روش این ر دی مزیت ی م کند. عمل بهتر پشتیبان بردار ماشین روش از پیشنهادی روش که آورد بدست را

دسته هر از اگر ه بل یریم ب نظر در را زیادی آموزش نمونه تعداد که نیست نیازی یعن م کند. کار خوبی به کم نمونه های تعداد

بندی طبقه دقت میزان گفت م توان واقع در دهیم. انجام را بندی طبقه عمل نحو بهترین به م توانیم باشیم داشته را داده ی

است. شده کمینه شده انتخاب آموزش داده های تعداد و بهینه

جمع بندی

م باشد. تصویر پردازش حوزه در تصویر درهم تنیدگ روش بر مبتن که شد ارائه داده ها طبقه بندی برای روش نوشتار این در
مختلف نمونه های تعداد با آزمایشات داد. نشان پشتیبان بردار ماشین با قیاس در را آن بهتر کارایی شده انجام آزمایشات نتایج
بیشتر کارایی است، کم بسیار آموزش داده های تعداد که هنگام که داد نشان شده، انجام آزمایشات نتایج شد. انجام آموزش

م باشد. مشهودتر پشتیبان بردار ماشین به نسبت پیشنهادی شیوه
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