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 -1داًـجَی کاسؿٌاػی اسؿذ فتَگشاهتشی ،داًـکذُ هٌْذػی طئَدصی ٍ طئَهاتیک ،داًـگاُ صٌؼتی خَاجِ ًصیشالذیي عَػی
 -2داًـیاس گشٍُ فتَگشاهتشی ٍ ػٌجؾ اص دٍس ،داًـکذُ هٌْذػی طئَدصی ٍ طئَهاتیک ،داًـگاُ صٌؼتی خَاجِ ًصیشالذیي عَػی
 -3اػتادیاس گشٍُ ًقـِ تشداسی داًـگاُ تثشیض

چکیذٌ :
اػتخشاج ٍیظگی ،یکی اص هْنتشیي هؼائل دس ػیؼتنّای تـخیص چْشُ هیتاؿذ .دس ایي هقالِ اص سٍؽّای تحلیل هؤلفِّای اػاػی
) ٍ (PCAتحلیل هؤلفِّای اػاػی کشًل ) (KPCAتِ هٌظَس اػتخشاج ٍیظگی ٍ تـخیص چْشُ اػتفادُؿذُ ٍ ًتایج آىّا تاّن هقایؼِ
ؿذُ اػت .تا اػتفادُ اص تاتغ کشًل هیتَاى تِعَس هؤثش هؤلفِ ّای اػاػی سا دس فضاّای ٍیظگی اتؼاد تاال ،تؼتِ تِ ًَع فضای ٍسٍدی ٍ تِ
ٍػیلِ تصَیش کشدى غیشخغی هحاػثِ کشد .کشًل اػتفادُؿذُ دس ایي هقالِ کشًل پلیًَهیال هیتاؿذً .تایج ػولی ًـاىگش ایي اػت کِ تا
افضایؾ تؼذاد هؤلفِّای اػتفادُؿذُ صحت کاس تاالتش هی سٍد ٍ تؼذ اص تؼذاد هؼیٌی ثاتت تاقی هاًذ .ایي هقذاس ثاتت هؤلفِ هیتَاًذ تا
اػتفادُ اص ساتغِ ًؼثت اًشطی ٍ دس هقذاس  0/99تِ دػت آیذّ .وچٌیي سٍؽ  KPCAػولکشد تْتشی ًؼثت تِ سٍؽ  PCAداؿتِ ٍ تا
افضایؾ تؼذاد دادُّای آهَصؿی ًتایج تْتش هیؿًَذ.
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 -1مقذمٍ
دس ػالّای اخیش تـخیص چْشُ 1تَجِ صیاد هحققاى اًجويّای صیؼتػٌجی ،2تـخیص الگَ ٍ 3تیٌایی هاؿیي 4سا تهِ
خَد جلة کشدُ اػت [ .]3-1اًجويّای گشافیک کاهپیَتشی ٍ 5یادگیشی هاؿیيً 6یض دس حال اػتفادُ اص تکٌَلَطیّای
تـخیص چْشُ ّؼتٌذ .دس ػیؼتن ّای َّؿوٌذ ٍ تؼاهالت تیي اًؼاى ٍ کاهپیَتش ،تـخیص چْشُ تِصهَست اتَهاتیهک
کاسی ضشٍسی اػت.
تحلیل هؤلفِّای اػاػی 7یک تکٌیک کالػیک اػتخشاج ٍیظگیً ٍ 8وایؾدٌّذُ دادُ اػت کِ اص آى تِصَست گؼتشدُ
دس حَصُّای تـخیص الگَ ٍ تیٌایی هاؿیي اػتفادُ هیؿَد PCA .تثذیل تِ یکی اص هَفه تهشیي سٍؽّهای تـهخیص
چْشُ ؿذُ اػت [ .]4اها  PCAتٌْا اص اعالػات آهاسی هشتثِ دٍم دس دادُ اػتفادُ هیکٌذ ٍ دس حاالت غیشخغی ػولکشد
آى تا ؿکؼت هَاجِ هیؿَد .تحلیل هؤلفِّای اػاػی کشًل 9سٍؿی تشای اػتخشاج ػَاسض غیشخغی اػت .ایهذُ اصهلی
آى تَػظ  Vapnikاسائِ ؿذُ اػت ٍ دس اتتذا دس هاؿیيّای تشداس پـتیثاى (SVM) 10اػوال ؿذُ اػت .ثاتت ؿذُ اػت
کِ ایي سٍؽ دس کاستشدّای هختلف ًظیش حزف ًَیض ٍ هشحلِ پیؾپشداصؽ هؼائل سگشػیَى 11کاسآهذ تهَدُ اػهت .ایهي
سٍؽ قادس اػت ٍاتؼتگی ّای غیشخغی سا دس تیي ًقاط دادُ ؿٌاػایی کٌذ ٍ دس تشخهی ههَاسد تؼهیاس هَفه تهش اص سٍؽ
 PCAػول هیکٌذ.
دس ایي هقالِ یک سٍؽ اػتخشاج ٍیظگی تشای تـخیص چْشُ تش اػهاع  ٍ KPCAکلؼهیفایش ًضدیهکتهشیي ّوؼهایِ تها
اػتفادُ اص فاصلِ اقلیذػی تِ کاس گشفتِ هیؿَدً .تایج ػولی ًـاىگش یک تـخیص تا دقهت تهاال تها اػهتفادُ اص KPCA
اػت.
 -2تحلیل مؤلفٍ اساسی
اػتفادُ اص ٍیظگیّای غیشضشٍسی اغلة تاػث ػولکشد ًاهٌاػة دس تـخیص الگَ هیؿَد .یک دیذگاُ ػَدهٌذ ػهام ایهي
اػت کِ کاّؾ اتؼاد فضای ٍیظگی دسحالیکِ اعویٌاى داسین ػاختاس کلی ًقاط دادُ دػتًخَسدُ تهاقی ههیهاًهذ ،کهاس
اسصؿوٌذی اػت PCA .یک سٍؽ هحثَب تشای اًجام ایي کاس اػت PCA .یک هجوَػهِ اص پایهِّهای هتؼاههذ 12تَلیهذ
هیکٌذ کِ جْتّای تیـیٌِ پشاکٌذگی (ٍاسیاًغ) دس دادُّهای آهَصؿهی سا ههیگیهشد ٍ ،ضهشایة  PCAدس صیشفضها ًها
ّوثؼتِ 13یا هتؼاهذ ّؼتٌذ PCA .هیتَاًذ ػاختاس کلی سا حفظ کشدُ ٍ دادُ دس یک فضای ٍیظگهی تها اتؼهاد پهاییيتهش
پشداصؽ هیؿَد.
فشض هیؿَد  mتصَیش تشای آهَصؽ اًتخابؿذُاًذ ٍ ّش تصَیش ؿهاهل  nپیکؼهل ههیتاؿهذ .ههاتشیغ دادُ تهِ ؿهکل
ً X  {x i | i  1,..., m } Rـاى دادُ هیؿَد .هاتشیغ کٍَاسیاًغ 14دادُ آهَصؿی ػثاست اػت اص [:]6 ,5
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تشداس هیاًگیي هیتاؿذ.
هیتَاى تؼییي کشد ]  A  [x 1u , x 2u ,..., x m uکِ  C  AA Tیک هاتشیغ تا اتؼاد تاالی  n  nهیتاؿذ .پیهذا
کشدى هقادیش ٍیظُ ٍ 15تشداسّای ٍیظُ 16هاتشیغ  Cکاس هـکلی هیتاؿذ .تٌاتشایي تِجای آى هقادیش ٍیظُ ٍ تشداسّای ٍیظُ
T
هاتشیغ  A Aهحاػثِ هیؿَد.

تشداسّای ٍیظُ )  v i (i  1, 2,..., rهاتشیغ  A T Aهتٌاظش تا هقادیش ٍیظُ )  i (i  1, 2,..., rهحاػهثِ ههیؿهًَذ.
ػپغ تشداسّای ٍیظُ هتٌاظش  u iاص ساتغِ صیش تِ دػت هیآیذ:
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ایي تشداسّای ٍیظُ تِ تشتیة ًضٍلی تش اػاع تضسگی هقهادیش ٍیهظُ آىّها چیهذُ ههیؿهًَذ  1  2  ...r  0کهِ
تشداسّای ٍیظُ آىّا  u iهیتاؿذ.
تا ایي کاس ّش تصَیش تِ صیشفضای  u1 ,u 2 ,...,u rهٌتقل هیؿًَذ .تهِ هٌظهَس کهاّؾ اتؼهاد  dتهشداس ٍیهظُ اٍل اًتخهاب
هیؿَد d .هیتَاًذ تا اػتفادُ اص ًؼثت اًشطی هقادیش ٍیظُ تِ دػت آیذ:
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تا اػتفادُ اص ایي سٍاتظ هیتَاى ٍیظگیّای تصَیش پایگاُ دادُ حاالت هختلف چْشُ اًؼاىّا سا اػهتخشاج کهشد .ههاتشیغ

u
پشٍجکـي W 17ؿاهل  iتِصَست  W  u1 ,u 2 ,...,u d تؼشیف هیؿَد ،ػپغ ٍیظگیّهای تصهاٍیش تها اػهتفادُ اص
ساتغِ صیش اػتخشاج هیؿَد:
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 -3تحلیل مؤلفٍ اساسی بٍ ريش کرول
تحلیل هؤلفِ اػاػی تِ سٍؽ کشًل [ ،]7تش تؼیاسی اص هحذٍدیتّای سٍؽ خغی  PCAتهِ ٍػهیلِ ًگاؿهت غیشخغهی
فضای ٍسٍدی تِ یک فضای ٍیظگی تا اتؼاد تاال غلثِ هیکٌذ .خغی تَدى دس فضای ٍیظگهی ٍلهی غیشخغهی تهَدى آى دس
فضای ٍسٍدی [ KPCA ،]9 ,8سا قادس تِ اػتخشاج ٍیظگیّای تا اتؼاد پاییٌی کِ دس اعالػات آهاسی هشتثهِ تهاالتش ٍجهَد
N
داسًذ ،هی کٌذ .تشای یک ًگاؿت غیشخغی هَجَد ،فضای ٍسٍدی  Rهیتَاًذ تِ یک فضای ٍیظگهی تها

هٌتقل ؿَد .تِ ػثاستی  F , x i  (x i ), i  1, 2,..., M

N

اتؼهاد تهاالتش F

 .  : Rهذل خغی تفکیکًاپزیش دس فضهای R N

هیتَاًذ تِ یک هذل خغی تفکیکپزیش تثذیل ؿَد.
دس فضای ٍیظگی ( ،]11 ,10[ Fکِ هوکي اػت اتؼاد آى تیًْایت تاؿذ) فشض هیؿَد:
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تِهٌظَس تِ دػت آٍسدى هاتشیغ کٍَاسیاًغ  ،Cتایذ هؼادلِ  V  CVحل ؿَد .دس فضای ٍیظُ  Fدقیقاً هاًٌهذ سٍؽ
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تشای توام  k  1,..., Mساتغِ صیش حاصل هیؿَد:
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هاتشیغ کشًل  K  Kتا )  K  (x )(xتؼشیف هی ؿَد .لزا هؼادلِ هیتَاًذ تِ ؿکل M  K  K 2
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ًَؿتِ ؿَد K .یهک ههاتشیغ تها سًهک کاههل18ههی تاؿهذ ،صیهشا یهک ههاتشیغ هتقهاسى اػهت ،پهغ ههیتهَاى ًَؿهت
. M   K 

تِ هٌظَس ػَْلت هحاػثات اص  dاػتفادُ هیؿَد.

k (x i .x j )  (x i .x j )d
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M
هقادیش ٍیظُ هاتشیغ  Kتِ ؿکل  ٍ 1  2  ...  Mتشداسّای ٍیظُ هتٌاظش آى تهِ ؿهکل ً  ,..., ـهاى دادُ
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لزا   ,..., هجوَػِ تشداس ٍیظگی هتؼاهذ هاتشیغ کٍَاسیاًغ  Cهیتاؿذ .تِ هٌظَس اػتخشاج ٍیظگی ،تایذ اًتقال

تشداسّای ٍیظُ تِ

سٍی ) (k  p ,..., M
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 Vدس فضای ٍیظُ  Fهحاػثِ ؿَد .اگش فشض ؿَد  xیک ًوًَِ ٍسٍدی اػهت

کِ ًگاؿت آى دس فضای ٍیظگی  (x ) ،Fهیتاؿذ ،اًتقال آى دس تشداسّای ٍیظگی
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تا هؼشفی تاتغ کشًل ،اص هحاػثِ صهاىتش ٍ پیچیذُ ضشب داخلی دس فضای ٍیظگی  Fتا اتؼاد تاال جلَگیشی هیؿَد .تشخهی
تَاتغ کشًل ًظیش پلیًَهیال ،19گَػیي ٍ 20ػیگوَیذ 21تِ صَست سایج دس تؼیاسی اص کاستشدّای اجشایی سٍؽّای کشًهل
اػتفادُؿذُاًذ.
 -4وتایج عملی ي تحلیل
آصهایـات تش اػاع پایگاُ دادُ حاالت چْشُ  ORLهیتاؿذ .پایگاُ دادُ ؿاهل تصاٍیش  10حالهت هختلهف اص  40ؿهخص
هیتاؿذ .دس ایي هغالؼِ ّیچ پیؾپشداصؿی اًجام ًوی ؿَد .ایي پایگاُ دادُ ؿاهل حهاالت چْهشُ (چـهن یهاص یها تؼهتِ،
لثخٌذ یا تذٍى لثخٌذ) ٍ جضئیات چْشُ (تا ػیٌک یا تذٍى ػیٌهک) هتفهاٍت ههیتاؿهذکِ ًوًَهِای اص آىّها دس ؿهکل 1
ًـاى دادُ ؿذُ اػت.
تصاٍیش تا یک تلَساًغ تشای دٍساى ٍ تیلت چْشُ تا  20دسجِ اخزؿذُاًذّ ٍ .وچٌیي اختالفاتی تا اًذاصُ  10دسصذ ًیهض
دس هقیاع ٍجَد داسد .توام تصاٍیش دسجِ خاکؼتشی تَدُ ٍ تشای یک سصٍلَؿي  112×92پیکؼل ًشهالػاصی ؿذُاًذ کِ
دس ایي آصهایؾ تشای سصٍلَؿي  90×90پیکؼل ًشهالػاصی ههی ؿهًَذ .الصم تهِ رکهش اػهت کهِ دس ایهي تحقیه ّهیچ
پیؾپشداصؿی اًجام ًویؿَد.
دس ایي آصهایؾ اص  40ؿخص هتفاٍت کِ ّشکذام  10تصَیش داسًذ 5 ،تصَیش تشای آهَصؽ ٍ  5تصَیش تشای تؼت اًتخاب
هی ؿًَذ .تِ ػثاستی  200تصَیش آهَصؿی ٍ  200تصَیش تؼت ٍجهَد خَاّهذ داؿهت .سٍؽّهای  KPCA ٍ PCAتهشای
اػتخشاج ٍیظگی تصَیش ٍ کلؼیفایش ًضدیک تشیي ّوؼایِ تا اػتفادُ اص فاصلِ اقلیذػی تشای تـخیص اػتفادُ هیؿَد .اص
تیي سٍؽّای صیش ،تاتغ کشًل پلی ًَهیال تشای  KPCAاػتفادُ هیؿَد.
19
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k (x i .x j )  (x i .x j )d

کشًل پلی ًَهیال:






کشًل گَػیي:

2

 x x
i
j
k (x i .x j )  exp  
2

2


) k (x i , x j )  tanh(k (x i .x j )  

کشًل ػیگوَیذ:

شکل  :1ومًوٍای از تصايیر حاالت مختلف چُرٌ پایگاٌ دادٌ ORL

ًتایج آصهایـات حاالت چْشُ تش اػاع پایگهاُ دادُ  ٍ ORLتها اػهتفادُ اص سٍؽ  PCAتها هؤلفهِّهای اػاػهی هتفهاٍت
تِصَست جذٍل  1اػت.
جذيل  :1میسان صحت ريش  PCAدر مؤلفٍَای اساسی مختلف

45

35

25

15

5

تؼذاد هؤلفِّای اػاػی

72/50

72/50

72/50

71/00

61/00

دسصذ صحت PCA

هـاّذُ هیؿَد کِ صحت سٍؽ  PCAتا  25هؤلفِ اػاػی  72/50دسصذ تَدُ ٍ پغاصآى تا افضایؾ هؤلفِّهای اػاػهی
صحت ثاتت هیهاًذّ .وچٌیي تا اػتفادُ اص ساتغِ ًؼثت اًشطی تا    0.99تؼذاد هؤلفِّهای اػاػهی  156ػهذد تهِ
دػت هیآیذ کِ صحت سٍؽ تا آى تؼذاد هؤلفِ اػاػی ًیض  72/50دسصذ خَاّذ تَد.
قثل اص ٍسٍد تِ اػتفادُ اص سٍؽ  KPCAتا هؤلفِّای اػاػی هتفاٍت ،هیضاى صحت ایهي سٍؽ تها کشًهل پلهی ًَهیهال ٍ
دسجات هختلف  ٍ dدسصهاًی کِ    0.99هیتاؿذ دس جذٍل ً 2وایؾ دادُ هیؿَد.
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جذيل  :2میسان صحت ريش  KPCAدر درجات مختلف کرول پلیوًمیال ي وسبت اورشی 0/99

5

3

4

1

2

d

152

164

173

176

168

تؼذاد هؤلفِ اػاػی

71/00

72/00

72/50

73/00

78/00

صحت ()%

عث جذٍل  2هـاّذُ هیؿَد صحت سٍؽ تا افضایؾ دسجِ پلی ًَهیال کاّؾ هییاتذ .لزا دس اداهِ سٍؽ اص کشًل پلهی
ًَهیال تا دسجِ    0.99 ٍ 1اػتفادُ خَاّذ ؿذّ .وچٌیي هیتَاى ثاتت کشد کِ ّواًٌذ سٍؽ  ،PCAصهحت سٍؽ
ً KPCAیض تا افضایؾ تؼذاد هؤلفِّای اػاػی اص هقذاس هـخصی ثاتت هاًذُ ٍ تغییش ًویکٌذ.
ّواى عَس کِ هؼلَم اػتً ،شخ تـخیص سٍؽ  KPCAاص سٍؽ  PCAتاالتش اػهت .تهاالتشیي ًهشخ تـهخیص تهشای سٍؽ
 78 ،KPCAدسصذ ٍ تشای سٍؽ  72/50 ،PCAدسصذ ٍ تا ًؼثت اًشطی    0.99هیتاؿذ .الصم تِ رکش اػت کِ تؼهذ
اص تؼذاد هؤلفِّای اػاػی هؼیٌی ،صحت سٍؽ افضایؾ پیذا ًویکٌذ.
سٍؽ پیـٌْادی تشای تْثَد صحت سٍؽ ،افضایؾ تؼذاد تصاٍیش آهَصؿی اص ّش ؿخص تِ  ٍ 8کاّؾ تصاٍیش تؼت تهِ 2
هیتاؿذ ٍ دس کل  320تصَیش آهَصؿی ٍ  80تصَیش تؼت دس دػت خَاّذ تَد .تا اًجام ایي کاس صهحت سٍؽ  KPCAتها
   0.99تِ  92/50دسصذ افضایؾ هی یاتذّ .وچٌهیي الصم تهِ رکهش اػهت اجهشای ایهي هشحلهِ سٍی سٍؽ  PCAتها
   0.99تاػث تْثَد صحت تِ  87/50دسصذ هی ؿَد .لزا تا افضایؾ تؼذاد تصاٍیش آهَصؿی ًتایج تْتهشی تهِ دػهت
هی آیذ .تِ ایي دلیل کِ چَى الگَسیتن دس فضای دٍتؼذی ٍ هثتٌی تش اعالػات پیکؼل کاس هیکٌذ ،افضایؾ تٌَع تصهاٍیش
چْشُ تا حاالت هختلف طػت ،هقیاع ٍ سٍؿٌایی تاػث هیؿَد الگَسیتن تْتش آهَصؽ دادُؿذُ ٍ جَاب تْتشی تذّذ.
 -5وتیجٍگیری
دس ایي هقالِ الگَسیتنّای  KPCA ٍ PCAتهشای تـهخیص چْهشُ دس حهاالت هختلهف اػهتفادُ ؿهذ PCA .یهک سٍؽ
کالػیک اػتخشاج ٍیظگی ٍ کاّؾ اتؼاد هیتاؿذ کِ کاستشدّای هْوی دس سؿتِّایی ًظیش تـخیص الگَ ،تیٌایی هاؿیي
ٍ آهاس داؿتِ اػت .سٍؽ تحلیل  KPCAحالت تْثَدیافتِ الگَسیتن  PCAهیتاؿذ کهِ هفْهَم  PCAسا دس یهک فضهای
ٍیظگی هٌتقل ؿذُ غیشخغی اجشا هی کٌذ .اػتخشاج ٍیظگی اص تصاٍیش چْشُ دس حاالت هختلف تهِ سٍؽ  ،KPCAاص تهاتغ
کشًل پلی ًَهیال ٍ کلؼیفایش ًضدیکتشیي ّوؼایِ تش اػاع فاصلِ اقلیذػی اػتفادُ هیؿَد .آصهایـهات تهش سٍی پایگهاُ
دادُ چْشُ  ٍ ORLتا اػتفادُ اص  KPCA ٍ PCAاًجام ؿذً .تایج آصهایؾ حاکی اص آى اػت کِ تحلیل هؤلفِ اػاػی تهِ
سٍؽ کشًل ًِتٌْا تاػث کاّؾ دادُ ؿذُ ،تلکِ ًشخ تـهخیص تْتهشی اص سٍؽ  PCAداسدّ .وچٌهیي تها افهضایؾ تؼهذاد
تصاٍیش آهَصؿی ،الگَسیتن ًتایج هٌاػةتشی سا تِ دػت هیدّذ.
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