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Abstract
In this paper, we tried to present a robust and reliable approach to object recognition by inspiring
human visual system. A famous model, inspiring mammalian visual system, is HMAX (Hierarchical
Model and X). It shows significant accuracy rates on object recognition tasks. However, there are
some differences between this model and human visual system. Indeed cortex's functions are not
properly modeled. Unrepeatability under fixed conditions, redundancy, high computing load and
being slow are some drawbacks of HMAX. By modeling the secondary visual cortex and adding to the
HMAX, we tried to introduce a more accurate model of the human visual system and cover the
drawbacks of the previous models. The proposed approach functionally mimics the secondary visual
cortex. Attending to high-level features, selecting discriminative and repeatable features, it has higher
performance than standard HMAX. The added parts have negligible computation load. Therefore, it
does not slow down this model. On the contrary, by selecting brief and useful features, the speed of the
model is increased. The proposed approach is compared to the standard HMAX in terms of speed and
accuracy rate. The results showed the advantage of proposed approach rather than the standard
HMAX. In addition, the effect of the number of features and training images on their performance
was shown. It is shown that the proposed approach has a better performance than the standard
HMAX especially when the number of feature and training images is small.
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چکيده
در اين مقاله سعي شده است تا با الگو برداری از سامانهی بينايي انسان ،يک روش مقاوم و تکرارپذير برای بازشناسي اشيا ارائه شود.
يکي از معروفترين مدلهای ارائه شده مبتني بر بينايي انسان ،مدل  HMAXميباشد که عملکرد مناسبي در بازشناسي اشيا از خود
نشان داده است .اما تفاوتهايي نيز بين اين مدل و بينايي انسان وجود دارد ،به طوری که رويهی مغز به طور کامل مدل نشده است .از
جمله نواقص اين مدل ميتوان به تکرارناپذيری (حتي در شرايط ثابت) ،وجود افزونگي بسيار زياد و در نتيجه حجم باالی محاسبات و
کند بودن اشاره کرد .در اين مقاله ،سعي شده است تا با مدل کردن عملکرد بخش ثانويهی قشر بينايي و اضافه کردن آن به ،HMAX
مدل کاملتری از بينايي انسان ارائه گشته و نقاط ضعف مدل  ، HMAXپوشش داده شود .بخش اضافه شده ،مانند بخش ثانويهی قشر
بينايي ،با تمرکز روی ويژگيهای سطح باالتر و انتخاب ويژگيهای متمايزکننده و البته تکرارپذير ،باعث بهبود يافتن عملکرد مدل
خواهد شد .بخش اضافه شده ،بار محاسباتي بسيار اندکي داشته به طوری که نهتنها باعث کند شدن مدل نميشود ،بلکه با انتخاب
ويژگيهای مختصر و مفيد ،باعث افزايش سرعت نيز خواهد شد .روش پيشنهادی از لحاظ دقت و زمان پردازش با روش استاندارد
مقايسه شده و برتری مدل پيشنهادی نشان داده شده است .عالوه بر آن ،تاثير تعداد ويژگيهای استخراج شده و تعداد تصاوير مورد
استفاده جهت آموزش ،مورد بررسي قرار گرفته است تا برتری روش پيشنهادی ،به ويژه در زماني که تعداد تصاوير اندکي در دست
ميباشد ،نشان داده شود.
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 -1مقدمه
بازشناسي اشيا ،يکي از وظايف پرکاربرد در مبحث بينايي
ماشين ميباشد که توجه زيادی را به خود جلب کرده است .از
کاربردهای آن ميتوان به سامانههای امنيتي ،پردازش تصاوير
پزشکي ،سامانههای کمکرسان ،کارهای صنعتي و غيره اشاره
کرد .اما بازشناسي اشيا برای کامپيوتر و ماشين ،وظيفهای
پرچالش و خطير ميباشد ،زيرا شکل و ظاهر اشيا بر اثر عوامل
محيطي تغيير کرده و وظيفهی بازشناسي را برای ماشين
دشوار ميسازد .اين تغييرات محيطي ،شامل تغيير در روشنايي،
چرخش ،جابهجايي ،اندازه و شکل ظاهری ميباشد .تعدادی از
روشهای ارائه شده بر اساس محاسبات رياضي ميباشند که
اگرچه نتايج خوبي از خود نشان دادهاند ،اما در برابر بسياری از
چالشها ناتوان بوده [ ]4 – 1و عملکرد آنها با بينايي انسان
فاصلهی زيادی دارد .سامانهی بينايي انسان با وجود تمام
تنوعي که از تغيير شرايط محيطي و ظاهر اشيا ناشي ميشود،
باز هم وظيفهی بازشناسي اشيا را به راحتي و با دقت باال انجام
ميدهد .به همين دليل ،انگيزهی زيادی برای الگو برداری و
ايدهگيری از سامانهی بينايي انسان وجود دارد .در اين راستا،
مقايسهی خوبي بين مدل شناخته شده و پرکاربرد  ،SIFT1به
عنوان مدل مبتني بر محاسبات رياضي ،و مدل مبتني بر
بينايي انسان ،انجام شده است که به وضوح نشان ميدهد مدل
زيست شناختي نسبت به مدل رياضي عملکرد بهتری از خود
نشان داده است [.]3
تحقيقات هابل 4و ويزل 4نشان داد که بينايي انسان يک
ساختار سلسلهمراتبي دارد که در آن با حرکت از اليههای
اوليهی بينايي به سمت اليههای باالتر ،ميدان دريافت عصبها3
افزايش مييابد ،به گونهای که عصبهای  ITتنها به الگوی
خاصي پاسخ ميدهند .معروفترين مدل ارائه شده بر اساس
بينايي انسان ،توسط پوجيو 1و رايزنهابر 6معرفي شد [ ]1و
سپس بهبود يافتهی آن به عنوان  HMAX7استاندارد ارائه
گرديد [ .]6مدل  HMAXدارای يک معماری سلسلهمراتبي
چهار اليهای ميباشد که از پشت سر هم قرار گرفتن تابعهای
فيلتری و تابعهای غيرخطي ،به نام بيشينهگيری محلي4
1

Scale Invariant Feature Transform
Hubel
4
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3
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1
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6
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7
Hierarchical Model And X
4
Max-pooling

ساخته ميشود .در انتهای اين ساختار ،يک دستهبند وجود
دارد که با توجه به نتايج به دست آمده ،وجود يا عدم وجود
شي مورد نظر در تصوير ورودی را بررسي ميکند.
در اين مدل از قشر بينايي ،ترکيبي متوالي از توابع فيلتری و
يک تابع غيرخطي بيشينهگيری محلي وجود دارد .برای مدل
کردن سلولهای ساده ،از توابع گبور و پايهی شعاعي ،8و برای
مدلکردن عملکرد سلولهای پيچيده ،از عملگر بيشينهگيری
محلي استفاده شده است .در اين مدل ،سعي شده تا ساختار
سلسلهمراتبي بينايي انسان حفظ شود .روند پردازش در بينايي
انسان به شيوهی پيشخور ميباشد و با جلو رفتن در مسير
پردازش ،به تدريج ميدان دريافت سلولها افزايش مييابد .اين
خصوصيات باعث افزايش سرعت پردازش و مقاوم شدن نسبي
آن در برابر تغييرات ،از جمله جابهجايي و اندازه ميشود.
در اين مدل نيز ،مانند ديگر فرايندهای 14يادگيری ماشين،
دادهها و تصاوير خام ورودی ،توسط تعدادی دادهی جديد که
از دادههای ورودی استخراج ميشوند ،بازتعريف ميشوند .به
اين دادهی جديد ،ويژگي 11گفته ميشود .اين بازتعريف به
فرايند کمک ميکند که با حذف دادهی غيرمفيد و انتخاب
اطالعات اصلي ،حجم محاسبات را کاهش داده و همچنين
دقت فرايند را نيز افزايش دهد .شيوهی استخراج ويژگيها،
نقش بسيار مهمي در عملکرد فرايند خواهد داشت .اين
ويژگيها بايد شامل اطالعات مهم بوده و دادههای ورودی را به
بهترين نحو ممکن برای ماشين بازتعريف کنند .در HMAX
قسمتهای کوچکي از تصاوير ورودی به عنوان ويژگي،
استخراج ميشود ،که اين ويژگيها تکه 14ناميده ميشوند .در
روش استاندارد ،استخراج تکهها به روش تصادفي انجام ميشود
که اين رویکرد باعث ايجاد نقاط ضعفي خواهد شد که از آن
جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 -1تکرارناپذيری ،حتي در شرايط يکسان
 -4وجود افزونگي در الگوهای ذخيره شده
 -4حساس بودن به تغيير در چرخش
 -3باال بودن بار محاسباتي و در نتيجه کند بودن فرايند
برای بهبود و ارتقای مدل استاندارد تالشهای زيادی انجام
گرفته است .برای مثال ،در [ ]7برای دستهبندی ،به جای
استفاده از بردارهای ماشين پشتيبان ،14از دستگاه يادگيری
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8
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شديد 1استفاده شده است .اگرچه اين روش نيز از ساختار
پيشخور استفاده ميکند و از روشهای دارای پسخورد
سريعتر است ،اما به علت تصادفي بودن ماهيت آن ،همچنان
مشکل تکرارناپذيری و قابليت اطمينان پايين را دارد .عالوه بر
آن از لحاظ سرعت ،مزيت جنداني نسبت به روش قبلي ندارد،
زيرا بخش دستهبندی ،سهم بسيار اندکي (کمتر از  1درصد) از
زمان محاسبات را به خود اختصاص داده است .بنابراين،
بهبودهای اين روش ،جزئي بوده و مشکالت تکرارناپذيری و
قابلت اطمينان پايين همچنان وجود دارد .در [ ]4بعد از
استخراج ويژگيها ،آنها را با استفاده از روش معرفي دودويي
محلي بازتعريف کردهاند .به اين دليل که بررسي ميزان تطبيق
در دادههای دودويي ،که مبتني بر روشهای آماری ميباشد،
سريعتر از بررسي ميزان همبستگي (استفاده شده در HMAX
استاندارد) است .در نتيجه ،سرعت اين روش از روش HMAX
استاندارد بيشتر ميباشد .ايراد اين کار ،عدم استفاده از
اطالعات محلي است که ميتواند در باال بردن دقت بسيار
مفيد باشد .در [ ]8برای افزايش سرعت مدل از يک مرحلهی
خوشهبندی استفاده شده است .اين تغيير ،سرعت مدل را در
کارهايي که حجم آنها باال است بهبود ميبخشد .البته اين
خوشهبندی باعث حذف بسياری از اطالعات خواهد شد که
تاثير زيادی در دقت مدل خواهد داشت .از اينرو ،افزايش
سرعت به قيمت کاهش دقت تمام ميشود .در [ ]14سعي
شده است تا با استفاده از نقشهی اهميت ،نواحي مهمتر
تصاوير پيدا شده و سپس از خوشهبندی استفاده شود .پس از
آن ،ويژگيهای استخراج شده با نمونههای از قبل ذخيره شده
در حافظه ،مقايسه ميشوند .در اين کار ،تمرکز روی مدل
کردن اليهی  6از بخش  V1ميباشد .در [ ]14-11با تغيير
بانک فيلتری در اولين اليهی  ،HMAXسعي شده است تا
دقت اين مدل افزايش داده شود .اما نتايج بهدست آمده ،بهبود
اندکي را در دقت و عملکرد نشان ميدهد .در [ ]14تاثير
تمرکز روی بخشهای خاصي از تصوير ،مورد بررسي قرار
گرفته است و با اضافه کردن اين راهکار به مدل استاندارد،
عملکرد آن بهبود داده شده است .در [ ]13سعي شده است
تا بعد از استخراج ويژگي ،ميزان تشابه بين ويژگيهای
استخراج شده بررسي شود و ويژگيهايي که تشابه زيادی با
يکديگر دارند ،حذف شوند .بدين وسيله ،برای افزايش
عملکرد فرايند و باال بردن سرعت آن ،بدون کاهش دقت،
تالش کردهاند .در [ ]11تغييراتي در بخش استخراج و انتخاب

ويژگي انجام شده است .در اين مدل ،ابتدا چندين برابر تعداد
ويژگي مورد نياز ،از تصاوير آموزشي استخراج ميشود .سپس
با استفاده از فرايند بيشينهکردن ،اطالعات متقابل آنها را
دستهبندی ميکند و به تعداد مورد نياز ،بهترين ويژگيها را
انتخاب کرده و در هنگام يادگيری و بررسي تصاوير جديد ،از
آنها استفاده ميکند .پژوهشهای ديگری نيز در زمينهی
استخراج ويژگي و تاثير آن بر عملکرد مدل استاندارد انجام
شده است [ .]14-16حجم کارهای انجام شده در زمينهی
استخراج ويژگي ،نشان دهندهی اهميت و تاثيرگذاری روش
استخراج ويژگي در عملکرد مدل ميباشد.
فرايندهای بازشناسي اشيا ،با استخراج اطالعات تصوير و
بازتعريف آنها به عنوان ويژگي ،کار بازشناسي شي را انجام
ميدهند .سعي بر آن است تا برای مقاومسازی اين فرايندها در
برابر تغييرات شي از لحاظ هندسي (برای مثال تغييرات در
مقياس ،چرخش ،جابهجايي و روشنايي) ،از ويژگيهايي
استفاده شود که ذاتا نسبت به تغييرات گفته شده مقاومتر
باشند .به اين ويژگيها ،ويژگيهای غيرتصادفي 4نيز ميگويند.
يکي از اين ويژگيها ،گوشهها و لبههای تصوير ميباشد که
نسبتا مقاومت خوبي در برابر مقياس ،چرخش و روشنايي دارد.
نتايج آزمايشهای انجام گرفته روی انسان نيز نشان ميدهد
که گوشهها و لبهها نقش تعيينکنندهای در بازشناسي اشيا در
بينايي انسان دارد [ .]18در بينايي انسان ،گوشهها و لبهها به
عنوان ويژگيهای اوليه ،در قشر اوليهی بينايي استخراج شده
و در بخش ثانويه ،محل تالقي خطوط و گوشهها استخراج
ميشوند .درحاليکه اين بخش از پردازش بخش بينايي انسان،
در مدل  HMAXدر نظر گرفته نشده است .هدف اين
پژوهش ،بهبود و ارتقای مدل  ،HMAXو ارائهی يک مدل
کاملتر از بينايي انسان ميباشد .به همين منظور ،يک اليه به
مدل استاندارد اضافه شده ،که عملکرد قشر ثانويهی بينايي
انسان را مدل ميکند .اين بخش ،نقش بهسزايي در انتخاب
ويژگيهای مفيد از تصاوير ورودی دارد .اين هوشمندی در
استخراج ويژگي باعث حذف افزونگي ،تکرارپذيری فرايند و
افزايش سرعت پردازش ميشود .همچنين تاثير روش پيشنهادی
بر دقت ،تاثير تعداد تصاوير مورد استفاده در آموزش و تعداد
ويژگيهای استفاده شده ،مورد بررسي قرار داده ميشود .يکي
ديگر از ايرادهای عمدهی  ،HMAXتکرارناپذيری آن است که
با استفاده از روش پيشنهادی ،اين ايراد نيز مرتفع شده است.
عالوه بر مزايای ذکر شده ،روش پيشنهادی با تعداد ويژگي

1

4

Extreme Learning Machine

)Non Accidental Properties(NAP
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بسيار کمتری قادر به بازشناسي تصاوير خواهد بود .در مدل
پيشنهادی ،سعي شده است تا کمبودهای مدل HMAX
نسبت به بينايي انسان برطرف گردد.
در بخش  ،4به معرفي مدل  HMAXاستاندارد و روش
پيشنهادی اين مقاله ميپردازيم .بخش  ،4به بررسي نتايج و
تحليل آنها ،و بخش  ،3نيز به نتيجهگيری اختصاص دارد.

در اين رابطه  ،معرف جهت فيلتر  ،طول موج  ،پهنای
باند موثر و  ضريب کروی بودن ميباشد .اين پارامترها به
شيوهی تجربي و به گونهای تعيين شدهاند که بيشترين
شباهت را به بينايي انسان داشته باشند [.]6

 -2مواد و روشها
در ابتدا به معرفي اجمالي مدل  HMAXميپردازيم .سپس
مدل پبشنهادی اين مقاله را ارائه ميدهيم.

 -1-2معرفي  HMAXاستاندارد
مدل ارائه شده در [ ،]6که به عنوان مدل استاندارد معرفي
شده است ،دارای چهار اليهی متوالي و يک دستهبند ميباشد.
اين ساختار ،مانند بينايي انسان ،يک ساختار سلسلهمراتبي
پيشخور 1است ،تا بدين طريق سرعت پردازش و انتقال
اطالعات پردازششده در هر اليه به اليهی بعدی به درستي
مدل شده باشد .طبق يافتههای هابل و ويزل ،قشر بينايي
انسان از دو نوع سلول ساده و پيچيده تشکيل شده است .در
مدل  ،HMAXسلولهای ساده با يک تابع فيلتری و سلولهای
پيچيده با استفاده از يک تابع غيرخطي ،که وظيفهی آن
محاسبهی بيشينهی محلي ميباشد ،مدل شده است.
 -1-1-2اليهي S1

تصوير دريافت شده در شبکيهی چشم ،بعد از عبور از بخش
 ،LGN4وارد بخش اوليهی بينايي ميشود .در اين بخش،
اطالعات اوليهی تصوير ،از قبيل خطوط و لبهها ،استخراج
ميشود .برای مدل کردن اين توانايي قشر بينايي ،يک اليه در
نظر گرفته شده است .اين بانک فيلتری ،شامل  63فيلتر
متفاوت ميباشد .اين فيلترها در  16مقياس و  3جهت متفاوت
دستهبندی ميشوند .مقياس فيلترها از  7×7تا  47×47بوده و
زوايای فيلتری  84 ،31 ،4و  141درجه ميباشند .فيلتر گبور
از ترکيب يک تابع گوسي و يک تابع سينوسي به دست ميآيد
(شکل  .)1روابط اين فيلتر به صورت زير تعريف ميشود [:]6
()1
()2

) ( xo2   2 yo2
2
) )  cos( xo
2
2


F ( x, y)  exp(

xo  x cos  y sin 
yo   x sin   y cos
FeedForward
Lateral geniculate nucleus

1
4

شکل ( -)1يک مثال از فيلتر گبور
 -2-1-2اليهي C1

در قشر اوليهی بينايي بعد از سلولهای ساده ،سلولهای
پيچيده قرار دارند .اين سلولها دارای ميدان دريافت بزرگتری
نسبت به اليهی قبل از خود بوده و نسبت به تغييرات
جابهجايي و مقياس ،از خود مقاومت نشان ميدهند .اين
عملکرد ،با استفاده از يک عملگر غيرخطي مدل شده است.
اين عملگر ،يک بيشينهياب محلي بوده ،که به طور همزمان
مقدار بيشينه را در يک پنجرهی محلي در دو مقياس کناری
پيدا ميکند و ابعاد تصوير را کاهش ميدهد .اين عملگر عالوه
بر افزايش مقاومت در برابر تغييرات جابهجايي و مقياس ،با
کاهش ابعاد تصوير به کاهش بار محاسباتي نيز کمک ميکند.
 -3-1-2انتخاب ويژگي
اين مرحله تنها در زمان آموزش اجرا ميشود و در زمان آزمون
حذف ميگردد .از تصاوير به دست آمده از مرحلهی C1
تعدادی ويژگي جهت معرفي تصاوير آموزشي انتخاب ميشوند.
ويژگيهای انتخاب شده ،شامل تکههايي از تصاوير با ابعاد
 14×14 ،4×4 ،3×3و  16×16ميباشد .در  HMAXاستاندارد
از هرکدام از ابعاد 414 ،تکه بهعنوان ويژگي استخراج ميشود.
بنابراين 1444 ،تکه برای بازتعريف شي در روند پردازش،
استخراج ميشود .اين ويژگيها هم در زمان آموزش و هم در
زمان آزمون مورد استفاده قرار ميگيرند .اين ويژگيها به روش
تصادفي از تصاوير آموزشي استخراج ميشوند .قابل ذکر است
که ماهيت تصادفي اين انتخاب باعث ايجاد افزونگي و انتخاب
ويژگيهای نامناسب خواهد شد.
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 -4-1-2اليهي S2

 -2-2مدل پيشنهادي اين مقاله

در بخش ثانويهی بينايي ،پردازشهای سطح باالتر از قبيل
تطبيق الگو ،انجام خواهد شد .در اين اليه ،از تابعي مشابه تابع
پايهی شعاعي ،جهت بررسي انطباق الگوهای ذخيره شده با
تصوير جديد استفاده مي شود [ .]6اين رابطه به صورت زير
تعريف ميشود:

مدل  HMAXالگوی نسبتا خوبي از بينايي انسان ارائه داده
است ،اما تفاوتهايي نيز بين اين مدل و سامانهی بينايي
انسان وجود دارد .در مدل  HMAXاستاندارد ،از يک روش
تصادفي برای استخراج ويژگي استفاده ميشود ،که با عملکرد
بينايي انسان متناقض ميباشد .برای مثال ،در سامانهی بينايي
انسان ،قشر ثانويه مسئول استخراج اطالعات مفيد از گوشهها و
نقاط برجستهی تصوير ميباشد (شکل  .)4اين نقاط از اهميت
بااليي برخوردار بوده و در بسياری از موارد با حذف آنها از
تصوير ،سامانهی بينايي انسان قادر به بازشناسي آن شي
نميباشد .درحاليکه در  ،HMAXاين بخش مدل نشده و
مکانيزمي برای استخراج اين ويژگيهای مهم در نظر گرفته
نشده است .توجه به نقاط مهمي چون گوشههای تصوير ،عالوه
بر باال بردن دقت بازشناسي ،در باال رفتن تغييرناپذيری فرايند
نسبت به تغييرات ناشي از چرخش و مقياس نيز موثر ميباشد.

()3

)|| TM (x )  exp( || x  Pi

که در آن  xموقعيت در تصوير و  Piالگوی ذخيرهشده ميباشد.
قابل ذکر است که بررسي تطبيق هر کدام از الگوهای ذخيره
شده ،با تمام تصاوير به دست آمده از  C1در کليهی زوايا و
مقياسها انجام ميشود .واضح است که حجم محاسباتي اين
اليه بسيار باال ميباشد ،به گونهای که تقريبا  87درصد از زمان
پردازش ،مربوط به اين اليه ميباشد [.]44
 -5-1-2اليهي C2

در اليهی  ،S2هر الگو با تمام  44تصوير حاصل از مرحلهی
 C1مقايسه ميشود .اين مقايسه ،به روش محاسبهی فاصلهی
اقليدسي در هر نقطه از تصوير ميباشد .نتايج حاصل از اين
مقايسه ،تعدادی عدد است که نشاندهندهی ميزان تشابه الگو
با تصوير در آن نقطه ميباشد .از بين اين نتايج ،بهترين عدد
به عنوان بيشترين ميزان تشابه الگو و تصوير انتخاب ميشود.
اين عمل برای تمام الگوها تکرار ميشود ،بنابراين در خروجي
اين اليه ،به تعداد الگوها ،عدد اسکالر خواهيم داشت که معرف
ميزان تشابه تصوير جديد با الگوهای ذخيره شده ميباشد .اين
اعداد برای بازشناسي شي به يک دستهبند ماشين بردار
پشتيبان ارسال ميشوند (شکل .)4

شکل ( -)2ساختار سلسلهمراتبي بينايي ساخته شده از سلولهای
ساده و پيچيده []44

شکل ( -)3بخش اوليه و ثانويهی بينايي در قشر بينايي []43

استفاده از روند تصادفي در استخراج ويژگي ،نقاط ضعفي را
برای  HMAXبههمراه دارد ،که تعدادی از آنها عبارتند از:
 -1تکرارناپذيری ،حتي در شرايط يکسان :از آنجايي که
ويژگيها به روش تصادفي انتخاب ميشوند ،احتمال
انتخاب مجدد آنها و به دست آوردن همان نتايج در
اجرای مجدد برنامه ،پايين ميباشد.
 -4وجود افزونگي در الگوهای استخراج شده :وقتي انتخاب
ويژگي حالت تصادفي دارد ،احتمال انتخاب نقاط تکراری
و يا انتخاب بخشهايي که هيچ اطالعات مفيدی جهت
بازشناسي شي ارائه نميکنند ،بسيار باال ميباشد.
 -4حساس بودن به تغييرات چرخشي :از آنجا که فرايند از
روش فاصلهی اقليدسي برای بررسي ميزان تطبيق الگوها
استفاده ميکند ،بنابراين نسبت به تغييرات چرخش،
بسيار حساس ميباشد.
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 -3باال بودن بار محاسباتي :همانگونه که اشاره شد ،فرايند
در زمينهی استخراج ويژگي دچار افزونگي خواهد شد که
بار محاسباتي بسيار بااليي به آن تحميل ميکند و در
نتيجه عملکرد فرايند بسيار کند خواهد بود.
استخراج ويژگي ،يکي از مهمترين مراحل در بازشناسي
ميباشد .ويژگيها بايد به گونهای انتخاب شوند که تصاوير را
به بهترين نحو معرفي نمايند .به عبارت ديگر ،ويژگيها بايد
تمايزدهنده باشند .عالوه بر آن ،روند استخراج ويژگيها بايد
تکرارپذير بوده ،تا نتايج حاصله تکرارپذير و قابل اعتماد باشند.
برای گريز از اين مشکل ،پيشنهاد ميشود که ويژگيها توسط
يک روش تکرارپذير استخراج شوند .به همين منظور الزم است
گوشهها و نقاط برجستهی تصوير بهعنوان ويژگي استخراج
شوند .اين کار عالوه بر کمک به تکرارپذير بودن فرايند ،تا
حدود زيادی از افزونگي نيز جلوگيری خواهد کرد .زيرا هر
نقطه ،تنها يک بار انتخاب ميشود .درحاليکه در حالت
تصادفي ممکن است يک نقطهی خاص به دفعات زيادی
انتخاب شود .افزونگي باعث افزايش بار محاسباتي و همچنين
احتمال بيشبرازش 1فرايند خواهد شد .تحقيقات نشان
ميدهد که سامانهی بينايي انسان ،حساسيت بيشتری نسبت
به گوشههای تصوير از خود نشان ميدهد ،به گونهای که اگر
گوشههای يک شي موجود باشد و بقيهی اجزای آن شي حذف

شوند ،باز هم سامانهی بينايي با احتمال زيادی قادر به
بازشناسي آن خواهد بود .درحاليکه اگر گوشهها حذف و
بقيهی اجزا نگه داشته شوند ،احتمال بازشناسي آن بسيار
اندک خواهد بود.
در مدل  ،HMAXبرای حفظ سرعت فرايند و همچنين
الگوبرداری از بينايي انسان ،از يک ساختار پيشخور استفاده
شده است ،که در آن نتايج هر اليه به مرحلهی بعدی ارسال
گرديده و از پسخورد استفاده نشده است .در مدل پيشنهادی
اين ويژگي حفظ شده و مسير ورودی و خروجي داده در
اليهی اضافه شده در راستای حرکت پردازشي دادهها ميباشد.
همانگونه که در شکل ( )3نشان داده شده است ،مراحل
آموزش و آزمون بسيار شبيه به هم بوده و تنها در دو بخش با
هم تفاوت دارند .اولين تفاوت در اليهی بعد از اليهی C1
ميباشد .در زمان آموزش ،بعد از اليهی  C1ويژگيها از
تصاوير استخراج ميشوند ،درحاليکه در مرحلهی آزمون
استخراج ويژگي نخواهيم داشت ،بلکه از ويژگيهای استخراج
شده در مرحلهی آموزش استفاده ميکنيم .دومين تفاوت در
مرحلهی بعد از اليهی  C2ميباشد .اين مرحله مربوط به
دستهبند ميباشد .در مرحلهی آموزش ،دستهبند آموزش داده
ميشود ،درحاليکه در مرحلهی آزمون ،از دستهبند
آموزشديده در مرحلهی آموزش استفاده ميشود.

ت اوير زمون

ت اوير موزشي

ت ديل ت اوير به
اکستري

ت ديل ت اوير به
اکستري

S1

S1

C1

C1

ا ست خراج
ويژگي

يره سازي
ويژگي ها

S2

محاس ه نقا
برجسته و گوشه ها

C2

S2

دسته بند
موز ش ديد ه

C2

موز ش
دسته بند

تش خي وجود شي
مورد ن ر

اتمام موزش

شکل ( -)4طرح مراحل آموزش و آزمايش در مدل پيشنهادی
Overfit

1
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در روش پيشنهادی ،يک اليه به مدل  HMAXاضافه شده
است که کار بخش ثانويهی بينايي را انجام ميدهد .اين اليه
نقش محاسبهی نقاط برجسته ،از جمله نقاط تالقي خطوط را
بر عهده دارد .اطالعات به دست آمده به مرحلهی استخراج
ويژگي ارسال ميشود تا ويژگيهای مفيد از اين نقاط انتخاب
شوند.
لبههای تصوير به کمک تصاوير به دست آمده از مرحلهی S1
برجسته ميشود .در مرحلهی  ،S1تعداد  63تصوير که معرف
جهت خطوط تصوير ميباشند ،به دست ميآيد .از آنجا که
گوشههای تصوير ،محل تالقي خطوط ميباشند ،در نتيجه در
نقاط تالقي ،حداقل دو جهت متفاوت دارای مقدار قابل
مالحظه ميباشند .با در نظر گرفتن اين نکته ،سعي در پيدا
کردن گوشههای تصوير شده است .برای انجام اين کار ،تصاوير
به دست آمده را با يکديگر تلفيق نموده و مقادير بيشينه را
محاسبه مينمائيم (شکل .)1

هيوا صوفي کريمي :استخراج ويژگيها جهت بازشناسي اشيا با الهام از بينايي انسان

 -3يافتهها و بحث
برای بررسي و سنجش صحت روش ،از پايگاه دادهی ،Caltech5
متشکل از پنج دسته از اشيا (هواپيما ،برگ ،خودرو ،چهره و
موتورسيکلت) و پايگاه  ،GRAZ-02متشکل از سه دسته از
اشيا (دوچرخه ،خودرو و انسان) استفاده شده است .در اين
پايگاههای داده ،کليهی تصاوير رنگي ميباشند ،درحاليکه
تصاوير ورودی به مدل بايد خاکستری باشند .به همين دليل
در اولين مرحله ،تصاوير از حالت رنگي به خاکستری تبديل
ميشوند .مسالهی دستهبندی به حالت دو دستهای تعريف
شده است .به همين دليل تصاوير آموزشي و آزمون ،خود به
دو دسته از تصاوير مثبت و منفي تقسيم ميشوند .دستهی
مثبت شامل تصاويری ميباشد که شي مورد نظر در آن قرار
دارد و دستهی منفي به تصاويری گفته ميشود که در آن
تصوير شي مورد نظر قرار ندارد.

 -1-3نتايج
در اين بخش ،نتايج حاصل از بررسي روش پيشنهادی و روش
استاندارد ارائه خواهد شد .مقايسهها در رابطه با دقت دستهبندی
و زمان محاسبات تحت شرايط متفاوت انجام گرفته است.
 -1-1-3بررسي دقت دستهبندي
در ابتدا عملکرد کلي دو روش ،تحت شرايط يکسان مورد
بررسي قرار گرفته است .در اين بررسي از تعداد  11تصوير
مثبت و  11تصوير منفي در زمان آموزش استفاده شده و برای
آزمون 44 ،تصوير منفي و  44تصوير مثبت در نظر گرفته شده
است .برای تصاوير منفي ،از تصاوير پسزمينه 1استفاده شده
است .به ازای هر تصوير آموزشي ،يک تکه ،و در مجموع تعداد
 11تکه به عنوان ويژگي استخراج شده است .ابعاد اين تکهها
 14×14 ،4×4و  16×16ميباشد .هرکدام از آزمونها پنج بار
تکرار شده و ميانگين آنها برای مقايسه درنظر گرفته شدهاست.
جدول ( -)1مقايسهی دقت دستهبندی در روش استاندارد و
روش پيشنهادی

شکل ( -)5نمونهای از تکههای استخراج شده به عنوان ويژگي

دقت بازشناسي(درصد)

روش
پيشنهادی

روش
استاندارد

هواپيما

81/67

46/67

خودرو

84/44

81/67

موتورسيکلت

84/44

81/67

چهره

84/44

84/44

برگ

86/67

84/44
Background

1
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همانگونه که در جدول ( )1نشان داده شده است ،غير از
دستهی "چهره" که دقت در هر دو روش برابر ميباشد ،در
تمام موارد ديگر ،دقت روش پيشنهادی باالتر از روش
استاندارد بوده است.
زمان محاسبات به طور ميانگين در روش پيشنهادی 4144
ثانيه و در روش استاندارد  4144ثانيه بوده است ،که نشان
ميدهد روش پيشنهادی  16درصد از روش استاندارد سريعتر
بوده است .مزيت روش پيشنهادی نسبت به روش استاندارد از
لحاظ سرعت ،هنگامي هويدا ميشود که تعداد تصاوير و تعداد
ويژگيهای استخراج شده از آنها ،زياد باشد .در اين حالت
روش پيشنهادی به وضوح سريعتر خواهد بود .اما هنگامي که
تعداد ويژگيها کم باشد ،روش پيشنهای کمي از روش
استاندارد سريعتر خواهد بود .در بخش بعدی تاثير تعداد
ويژگيها بر زمان محاسبات و دقت ،به تفصيل بررسي شده
است.
روش پيشنهادی همچنين با روشهای انتخاب ويژگي [،]13
 [16] GMAXو  [8] B-MAXنيز مقايسه شده است که نتايج
به دست آمده در جدول ( )4نشان داده شده است .در دو
روش انتخاب ويژگي و  ،GMAXبا تمرکز بر روند استخراج
ويژگي ،سعي شده است تا دقت و سرعت فرايند بهبود داده
شود .روش پيشنهادی نتايج بهتری نسبت به اين روشها نشان
داده است .اما در روش  ،B-MAXنتايج مربوط به دو دستهی
"هواپيما" و "خودرو" از روش پيشنهادی بهتر بوده ،اما در
باقي دستهها روش پيشنهادی نتايج بسيار بهتری از خود نشان
داده است .البته قابل ذکر است که در هر سه روش ،تمرکز
روی دقت و سرعت بوده و تکرارپذيری و قابليت اطمينان،
مورد بررسي قرار نگرفته است.
جدول ( -)2مقايسهی دقت دستهبندی در روش پيشنهادی با
 GMAXو B-MAX

روشهای انتخاب ويژگي،
در پايگاه دادهی Caltech5
دقت
بازشناسي

روش
پيشنهادی

GMAX

انتخاب
ويژگي

B-MAX

هواپيما

81/67

47

84

81

خودرو

84/44

84

84/1

84

موتورسيکلت

84/44

84

81/67

44

چهره

84/44

84

84/44

81

برگ

86/67

41

81/67

44

عملکرد روش پيشنهادی روی پايگاه دادهی  GRAZ-02نيز
مورد بررسي قرار گرفت .در اين آزمون ،تعداد  11تصوير مثبت

و  11تصوير منفي در مرحلهی آموزش مورد استفاده قرار
گرفت .در مرحلهی آزمايش از  44تصوير مثبت و  44تصوير
منفي استفاده شد .از لحاظ زمان محاسبات ،روش پيشنهادی
به طور ميانگين  44درصد سريعتر از روش استاندارد بود .دقت
دستهبندی در جدول ( )4آورده شده است .در اين آزمون نيز
دقت و سرعت روش پيشنهادی از روش استاندارد باالتر بوده
است .قابل ذکر است که اين پايگاه داده ،به علت وجود عوامل
پسزمينه و عوامل ناخواسته ،دارای چالش بزرگتری بوده و
دقت مدل در آن پايينتر از پايگاه دادهی  Caltech5ميباشد.
جدول ( -)3مقايسهی دقت دستهبندی در روش پيشنهادی با
روشهای

انتخاب ويژگي در پايگاه دادهی GRAZ-02

دقت بازشناسي

دوچرخه

خودرو

انسان

روش استاندارد

74/44

76/67

44

روش پيشنهادی

44/44

74/64

44/44

 -2-1-3بررسي تاثير تعداد تکهها بر دقت و زمان
محاس ات
در اين آزمون سعي شده است تا اثر تعداد ويژگيهای مورد
استفاده جهت بازتعريف شي ،روی دقت و زمان محاسبات،
مورد ارزيابي قرار گيرد .روش استاندارد به شدت وابسته به
تعداد ويژگيهای اشيا ميباشد و هنگامي که تعداد ويژگيهای
مورد استفاده کم باشند ،عملکرد آن دچار افت زيادی خواهد
شد .علت اين امر ،تصادفي بودن روش استخراج اين ويژگيها
ميباشد .در استخراج تصادفي ويژگي ،ممکن است قسمتهايي
از تصوير به عنوان ويژگي استخراج شوند که هيچ ارزش
اطالعاتي برای فرايند نداشته باشند ،و يا اينکه تعداد زيادی از
آنها تکراری بوده و دچار افزونگي شده باشد .واضح است که با
افزايش تعداد ويژگيها ،اين نقص تا حدودی جبران شده و
دقت دستهبندی افزايش خواهد يافت .اما اين افزايش تعداد
ويژگي ،بار محاسباتي بسيار زيادی را به فرايند تحميل ميکند
و باعث کندی آن ميشود .بنابراين روشي که بتواند با تعداد
ويژگي کم ،تصاوير را به بهترين نحو بازتعريف کند ،از امتياز
ويژهای برخوردار خواهد بود.
در مقابل ،روش پيشنهادی در هنگامي که تعداد ويژگيهای
کمي وجود داشته باشد ،عملکرد به مراتب بهتری از خود
نشان ميدهد ،که دليل آن انتخاب هوشمندانهی ويژگيها
است .روش پيشنهادی سعي ميکند تا نقاط مهم تصوير را
پيدا کرده و به ترتيب اهميت ،از آنها انتخاب کند .بنابراين
حتي با تعداد ويژگيهای کم ،دقت بسيار خوبي از خود نشان
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ميدهد .با افزايش تعداد ويژگيها ،دقت اين روش نيز روند
افزايشي خواهد داشت ،اما نرخ رشد افزايش دقت نسبت به
افزايش تعداد ويژگيها ،بسيار ماليم ميباشد ،زيرا ويژگيهايي
که دارای ارزش اطالعاتي بيشتری هستند در همان ابتدای
کار انتخاب شدهاند و با افزايش تعداد ويژگي ،آنهايي که دارای
ارزش اطالعاتي کمتری هستند ،اضافه خواهند شد شکل (.)6

هيوا صوفي کريمي :استخراج ويژگيها جهت بازشناسي اشيا با الهام از بينايي انسان

شده باشند .همانگونه که در شکل ( )7مشاهده ميشود ،اين
مرحله برای آزمون انجام شده روی "برگ" ،در حدود 41
ويژگي به ازای هر تصوير به همراه دارد.

شکل ( -)7مقايسهی تاثير تعداد ويژگيها بر زمان محاسبات در
روش استاندارد و روش پيشنهادی
شکل ( -)6مقايسهی تاثير تعداد ويژگيها بر دقت در روش
پيشنهادی و روش استاندارد

تاثير ديگری که تعداد ويژگيها روی اين دو روش دارد ،مربوط
به زمان محاسبات ميباشد .همانگونه که ذکر شد ،در روش
استاندارد با افزايش تعداد ويژگيها ،زمان محاسبات افزايش
مييابد .اين افزايش رابطهای خطي با افزايش تعداد ويژگيها
داشته و با دو برابر شدن تعداد ويژگيها ،زمان پردازش اين
روش نيز دو برابر ميشود .اما اين رابطه در روش پيشنهادی به
گونهی ديگری ميباشد .در روش پيشنهادی تمرکز روی نقاط
برجسته و گوشههای تصوير ميباشد .اگر در تصوير تعداد کمي
نقطهی برجسته وجود داشته باشد ،تعداد ويژگيهای استخراج
شده ،کمتر از تعداد تعيين شده در فرايند خواهد بود .برای
مثال اگر تصوير آموزشي ،يک مربع ساده باشد ،تنها چهار نقطه
به عنوان ويژگي وجود دارد که فرايند آنها را استخراج کند .از
طرفي ،مکان هر نقطهی برجسته در شکل ،منحصر به فرد
ميباشد ،بنابراين فقط يک بار در مرحلهی استخراج ويژگي از
آن استفاده ميشود .بهعبارتي ،به هيچ عنوان افزونگي نخواهيم
داشت .به همين دليل با افزايش تعداد ويژگيها ،زمان
محاسبات تا حدودی افزايش خواهد يافت و بعد از يک مرحله
به بعد ،ديگر هيچ افزايشي در زمان محاسبات نخواهيم داشت.
اين مرحله ،زماني است که تمام نقاط برجستهی تصوير انتخاب

 -3-1-3تاثير افزايش ت اوير موزشي بر دقت
يکي از پارامترهای مهم در آموزش فرايند ،تعداد تصاوير مورد
استفاده در مرحلهی آموزش ميباشد .اين امر که فرايند بتواند
با تعداد تصاوير کمتری آموزش ببيند ،يک مزيت به حساب
ميآيد [ .]41نتايج نشان ميدهد که روش استاندارد نسبت به
کم بودن تعداد تصاوير آموزشي بسيار حساس بوده و عملکرد
آن به شدت افت ميکند .علت اين امر نيز مربوط به تصادفي
بودن استخراج ويژگيها است .اگر تعداد تصاوير کم باشد و
فرايند از روش تصادفي برای استخراج ويژگي استفاده کند،
احتمال استخراج ويژگيهای مربوط به پسزمينه و ويژگيهای
مربوط به هدف ،برابر خواهد بود .بنابراين بازشناسي صحيح
شي کامال تصادفي خواهد بود .همانگونه که در شکل ( )4و
( )8قابل مشاهده ميباشد ،هنگامي که تصاوير آموزشي کمي
در اختيار داريم ،عملکرد روش پيشنهادی نسبت به روش
استاندارد ،بسيار بهتر ميباشد .با افزايش تعداد تصاوير،
عملکرد دو روش به يکديگر نزديک ميشود .در شکل ()4
نتايج اين آزمون روی تصاوير "چهره" نشان داده شده است.
تعداد تصاوير آزمون همچنان  44تصوير مثبت و  44تصوير
منفي ميباشد .تعداد ويژگيهای استخراج شده به ازای هر
تصوير 11 ،عدد بوده است.
آزمون مذکور روی تصاوير "موتورسيکلت" نيز تکرار شد تا
صحت عملکرد ،مورد ارزيابي بيشتری قرار گيرد (شکل .)8
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تغييرات و قابليت اطمينان پايين ،هنگامي که تعداد تصاوير
آموزشي و يا تعداد ويژگيها کم باشد ،بسيار بيشتر خواهد
بود.
 -2-2-3کاهش بار محاس اتي

شکل ( -)8مقايسهی تاثير تعداد تصاوير آموزشي بر دقت بين
روش استاندارد و روش پيشنهادی در بازشناسي چهره

همانگونه که نمودارها نشان ميدهند ،روش پيشنهادی هيچ
گونه افزونگي ندارد .همچنين با انتخاب بهينهی ويژگيها ،با
کمترين تعداد ويژگي ،بهترين عملکرد را خواهد داشت .اما بار
محاسباتي روش استاندارد تحت تاثير افزونگي به شدت
افزايش خواهد يافت .چون در اين روش هيچ رويهای برای
بررسي ويژگيها وجود ندارد و احتمال انتخاب تکراری يک
نقطه زياد خواهد بود.
 -3-2-3افزايش دقت

شکل ( -)9مقايسهی تاثير تعداد تصاوير آموزشي بر دقت بين
روش استاندارد و روش پيشنهادی در بازشناسي موتورسيکلت

 -2-3بحث
روش پيشنهادی از جهات مختلفي نسبت به روش استاندارد
برتری دارد:
 -1-2-3تکرارپذيري و قابليت اطمينان
يکي از مهمترين مزيتهای روش پيشنهادی نسبت به روش
استاندارد ،تکرارپذيری و قابليت اطمينان آن است .در کليهی
آزمونهای انجام شده ،نتايج مربوط به روش پيشنهادی در هر
بار تکرار آزمون ،يکسان بوده و هيچ تغييری در آن وجود
نداشت .اين خاصيت از تکرارپذير بودن روش استخراج ويژگي
ناشي ميشود .در حالي که روش استاندارد در اين زمينه ضعف
دارد و حتي در شرايط يکسان نيز نتايج تغيير ميکند .به
عبارت ديگر تکرارپذيری روش استاندارد پايين ميباشد .اين

دقت يک فرايند بازشناسي ،به شدت به ويژگيهای استخراج
شدهای وابسته ميباشد که برای بازتعريف تصاوير مورد
استفاده قرار ميگيرند .اين ويژگيها بايد به گونهای باشند که
بيشترين تمايز را بين تصاوير مثبت و تصاوير منفي ايجاد
کنند ،تا دستهبند بتواند به درستي شي را بازشناسي کند.
طبق بررسيهای زيست شناختي ،نقاط مربوط به مرزها،
گوشهها و نقلطي که نسبت به اطراف خود برجستهتر باشند،
بيشترين تاثير را در بازشناسي شي دارند .در روش پيشنهادی
با تکيه بر اين رویکرد بينايي انسان ،سعي در استخراج نقاط
مذکور شده است.

 -3-3کارهاي پيشنهاي براي ينده
اگرچه کارهای زيادی برای بهبود مدل مبتني بر بينايي انسان
ارائه شده است ،اما همچنان نقاط ضعفي وجود داشته که برای
رفع آنها به پژوهش و تحقيقات بيشتری نياز است .يکي از
اين نقاط ضعف ،استفاده نکردن از اطالعات تکميلي ،مانند
رنگ ميباشد .مدل  HMAXتنها از تصاوير خاکستری استفاده
ميکند .اضافه کردن مشخصات رنگ ،کمک زيادی به افزايش
دقت مدل ميکند .البته در مقاالتي از جمله [ ،]44ويژگي
رنگ اضافه شده است ،اما بار محاسباتي سه برابر شده که عمال
اين بار محاسباتي نسبت به دقت اضافه شده توجيهپذير
نميباشد .بنابراين استفاده از اطالعات تکميلي از جمله رنگ،
بدون افزايش زياد بار محاسباتي ،يک چالش بزرگ ميباشد.
يک نقطه ضعف ديگر روش استاندارد ،کاهش شديد عملکرد
در برابر چرخش ميباشد .اين مدل در برابر تغييرات مقياس،
جابهجايي و روشنايي بسيار عملکرد خوبي از خود نشان
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 اما در برابر چرخش بسيار آسيبپذير بوده و عملکرد،ميدهد
 يکي از، بنابراين اصالح اين ضعف.خود را از دست ميدهد
 در آخر بايد به کند بودن.ملزومات مدل استاندارد ميباشد
 اگرچه کارهايي برای افزايش سرعت.نسبي فرايند اشاره کرد
 اما اين روش هنوز برای بسياری از کارهای،انجام شده است
 کند بودن فرايند به علت بار.بالدرنگ قابل استفاده نميباشد
S2 محاسباتي زيادی ميباشد که در مرحلهی تطبيق الگو در
 ميتواند اين، ارائهی روشي سريعتر در تطبيق الگو.وجود دارد
.روش را تا حد زيادی بهينه کند

 نتيجهگيري-4
در اين پژوهش سعي شد تا با مدل کردن بخش ثانويهی قشرر
 مرردل، اسررتانداردHMAX بينررايي و ترکيررب آن بررا مرردل
 با اضافه کردن بخشي کره.کاملتری از بينايي انسان ارائه شود
 برره عنرروان،نقررش آن اسررتخراج نقرراط برجسررته و گوشررههررا
 يکري از مهرمتررين معايرب،ويژگيهای غيرتصادفي بوده است
. مرتفرع شرده اسرت، يعنري تکرارناپرذيری آن،مدل استاندارد
روش پيشررنهادی بررا برره کررارگيری يررک روش تکرارپررذير در
 عرالوه برر آن. بر اين معضل فايق آمده اسرت،استخراج ويژگي
روش پيشنهادی عمرلکررد مردل اسرتاندارد را تحرت شررايط
.کمبود تصاوير آمورشي به صورت چشمگيری بهبود داده است
 برا تعرداد،روش پيشنهای برا تکيره برر ويژگريهرای پرمحتروا
 کره،ويژگيهای کمتری ميتواند بازشناسي شي را انجام دهرد
.اين امر باعث افزايش سرعت مدل نيز شده است
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