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 چکیذٌ :
ثبضذ. فبغلِ ثبتبچبسیب ثِ ػٌَاى یکی اص هؼیبسّبی سایح ثٌذی تػبٍیش فشاعیفی دس سٌدص اص دٍس هیاًتخبة ثبًذ یکی اص هسبئل هْن دس عجقِ

ثشخی اص پشداصد. دس ایي هقبلِ ػالٍُ ثش اضبسُ ثِ ّب دس ثبًذّبی هتفبٍت هیپزیشی خفت کالسدس فشآیٌذ اًتخبة ثبًذ ثِ ثشسسی هیضاى تفکیک

هٌظَس گستشش فبغلِ ثبتبچبسیب ثِ هؼیبسی ثشای ّبی قجلی تَسؼِ فبغلِ ثبتبچبسیب دس هسبئل چٌذکالسی، یک سٍش خذیذ ثِسٍش

ّب سا ثِ ػٌَاى یک ّب هدوَع فَاغل ثبتبچبسیب ثیي صٍج کالسگشدد. ثشخی سٍشّب دس حبلت چٌذ کالسی هؼشفی هیپزیشی کالستفکیک

کٌٌذ. دس ایي هقبلِ هدوَع فَاغل ًشهبل ضذُ ثبتبچبسیب ثِ ػٌَاى یک هؼیبس ثوٌظَس ثشسسی ًحَُ تَصیغ ثبًذ هؼشفی هیهؼیبس ثشای اًتخبة 

پزیشی کٌذ ثِ اًتخبة ثبًذّبیی ثپشداصد کِ حذاکثش تفکیکگشدد. ایي هؼیبس تالش هیّبی هختلف هؼشفی هیایي هدوَع فبغلِ ثیي کالس
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 مقذمٍ -1

ّابی کابّص ثؼاذ     ّب ثِ کابس های سٍد. سٍش  کبّص ثؼذ ثِ عَس گستشدُ ای دس تػبٍیش اثشعیفی ثِ هٌظَس حزف افضًٍگی

تقساین ضاًَذ. اًتخابة ٍیژگای دس حقیقات، اًتخابة        1ٍ اًتخابة ٍیژگای   7تَاًٌذ ثِ دٍ گشٍُ کلی استخشاج ٍیژگای  هی

ّبی آهبسی ثوٌظَس خلق تؼذادی هحاذٍد ٍیژگای    ای اص ثبًذّبی اغلی ٍ استخشاج ٍیژگی، ثِ کبس ثشدى تجذیل صیشهدوَػِ

ّبی سٍش اًتخبة ٍیژگی دس  .یکی اص هضیت]7[ ّبی اغلی سا ثغَس خالغِ ًطبى دّذ است، کِ اعالػبت هَخَد دس ٍیژگی

ثبضذ. ثذیي هفَْم کِ ثذٍى تغییش هیاضاى   ّبی استخشاج ٍیژگی حفؼ هفَْم فیضیکی ثبًذّبی اًتخبة ضذُ هی سٍشثشاثش 

یبثذ. ثغَس کلای   دسخِ خبکستشی ثَاسغِ تجذیالت خغی ٍ غیشخغی دس سٍش تشکیجی، غشفب اثؼبد هکؼت دادُ کبّص هی

ًظابست ضابهل    ّابی ثاذٍى   گشدًذ. سٍش ثٌذی هی قسینًظبست ت ّبی اًتخبة ثبًذ ثِ دٍ دستِ ػوذُ ثبًظبست ٍ ثذٍى سٍش

ّب ثاب حدان    سبصی دادُ ّب ثغَس خذی هذًظش ًجَدُ ٍ ّذف اغلی رخیشُ پزیشی کالس ّبیی است کِ دس آًْب تفکیک سٍش

ّبی ثبًظبست هؼواَال ثاب ّاذف     ای کِ هحتَای اعالػبت تب حذ صیبدی حفؼ ضًَذ. دس هقبثل، الگَسیتن ثبضذ؛ ثگًَِ کن هی

 5ٍ خبسابصی ضاذُ   9ٍ پَضطای  0پزیشد، کِ ثِ ًَثِ خَد ثِ ساِ دساتِ کلای فیلتاشی     ّب غَست هی پزیشی کالس کتفکی

ّب ٍ دس ًْبیت اًتخبة ایي ٍیژگای ّاب ثاش اسابس      ثٌذی ٍیژگی ّبی ستجِ .سٍش فیلتشی، اص سٍش]1[گشدًذ ثٌذی هی تقسین

تلقای گاشدد، اگاش چٌبًچاِ ایاي ٍیژگای         6ژگی هشثَطتَاًذ ثِ ػٌَاى یک ٍی کٌذ. یک ٍیژگی هی ّب استفبدُ هی ایي ستجِ

ّاب   ّب ثبضذ. ثِ ثیبى دیگش، ٍیژگی کِ تابییشی دس ثشچسات کاالس    ّبی ٍسٍدی ٍ ٍاثستِ ثِ ثشچست کالس هستقل اص دادُ

ّابی ثایي ایاي ثبًاذّب ثاِ       سًٍذ ٍ ثب ثشسسی ضجبّت ّب قجل اص اًتخبة ثبًذ ثکبس هی تَاى حزف ًوَد. ایي سٍش ًذاسد سا هی

ضاَد،   ای استفبدُ هی ثٌذی کٌٌذُ ّبی پَضطی ثشاسبس ایٌکِ اص چِ ًَع عجقِ .دس هقبثل، سٍش]9[پشداصًذ اًتخبة ثبًذ هی

گیشد. ایي سٍش  ثٌذی کٌٌذُ خبظ هَسد اسصیبثی قشاس هی ّب ثشاسبس غحت یک عجقِ کٌٌذ. ًتبیح اًتخبة ٍیژگیػول هی

ثٌذی کٌٌاذُ ثاِ آى تَخاِ داسد. دس ٍاقاغ      ای است کِ عجقِ اص داهٌِ ثبضذ کِ اًتخبة ٍیژگی تبثؼی داسای ایي هطکل هی

ثٌذی کٌٌذُ ػالقِ داسد، اص ایي سٍ هوکي است کل فضب ثشای کطاف   کٌذ کِ عجقِ فضبی ٍیژگی ثِ سوتی توبیل پیذا هی

بی ّا  ّبی هٌبست خْت استخشاج اعالػبت )ّذفی کِ اًتخبة ٍیژگی ثِ دًجابل آى اساتج خساتدَ ًگاشدد. سٍش     داًص

ّبی پَضطی ّستٌذ، ثب ایاي تفابٍت کاِ ثاِ هٌظاَس کابّص صهابى         تب حذٍدی ضجیِ ثِ سٍش] 5ٍ 9ٍ 0 [خبسبصی ضذُ 

ّبی خذیذ، ًیبص ثِ اص سشگشفتي ّوِ هحبساجبت ًذاسًاذ. ایاذُ اغالی ایاي       ثٌذی هدذد صیشهدوَػِ هحبسجبت ثشای عجقِ

ثذیي هؼٌی کِ اًتخبة ٍیژگی ثِ ػٌَاى ثخطای اص   ّب، یکپبسچِ کشدى اًتخبة ٍیژگی دس هشحلِ آهَصش هذل است، سٍش

 ثبضذ. فشآیٌذ آهَصش هذل هی
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 ضذٌ اوتخاب يیژگیَای وظارتومًدار ريش  –1ضکل 

ّابی فیلتاشی فبغالِ ثبتبچبسیاب     شپاشداصد. دس سٍ  ّبی ًظبست ضذُ اًتخبة ٍیژگی های ثٌذی اًَاع سٍش ثِ عجقِ ج7)ضکل

ّبی آهَصضای ثاِ   پبساهتشیک ثب استفبدُ اص پبساهتشّبی آهبسی ثشداس هیبًگیي ٍ هبتشیس کَاسیبًس ًوًَِػٌَاى یک هؼیبس  ثِ

پشداصد. دس اداهِ ایي هقبلِ ثخص دٍم ثِ فبغلِ ثبتبچبسیب ٍ تَساؼِ  ّب دس ثبًذّبی هختلف هیثشسسی تفکیک پزیشی کالس

ٍش خذیذ ثاِ هٌظاَس تَساؼِ فبغالِ ثبتبچبسیاب دس      آى دس هسبئل چٌذکالسی اختػبظ داسد. ثخص سَم ثِ هؼشفی یک س

ِ   ّابی چْابسم ٍ پاٌدن ثاِ تشتیات ثاِ اسصیابثی       پشداصد. دسًْبیات ثخاص  هسبئل چٌذ کالسی هی گیاشی ٍ  ًتابیح ٍ ًتیدا

 پشداصد.هی پیطٌْبدات

 کالسیاوتخاب يیژگی در مسائل چىذ -2

کالسی ٍ یب هؼیبسّبی دٍکالسای  تخبة ٍیژگی چٌذتَاى اص هؼیبسّبی اًثوٌظَس اًتخبة ٍیژگی دس هسبئل چٌذ کالسی هی

ٍ تؼوین آى ثِ حبلت چٌذکالسی استفبدُ ًوَد. دس اداهِ ثِ ثشخی اص ایاي هؼیبسّابی پشکابسثشد دس ساٌدص اصدٍس اضابسُ      

پازیشی  گیشی فَاغل آهبسی، تفکیکّبی اًتخبة ٍیژگی فیلتشی استبًذاسد، ضَاثظ ثش اسبس اًذاصُخَاّین کشد. دس سٍش

 wi  ٍ wjپزیشی دٍ کالس ًوبیٌذ. فَاغل آهبسی سایح ثِ هٌظَس اسصیبثی تفکیکگیشی هیّبی هختلف سا اًذاصُکالسثیي 

 :]17ٍ  13[ػجبستٌذ اص 

 فبغلِ ثبتبچبسیب :
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 ]9[ هتقبثل
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 فبغلِ ثبتبچبسیب

]6[ 

 

 ]J_M ]7 فبغلِ

 کَاسیبًسفشاٍاًی

]8[ 

ّبی الگَسیتن غیشپبساهتشیک پبساهتشیک

 دسپیاًتخبثی پی

خستدَی 

 اثتکبسی

SBS [11] 

SFS [11] 

SFFS 

[71] 

ASFFS 

[70] 

GA 

PSO 

ACO 

[76] 

 

سبصی ثْیٌِ
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 :J_M فبغلِ

)                 ج1ساثغِ ) ) 2{1 exp[ ( )]}ij ijJM B    

 ثبضذ.ّب هیهبتشیس کَاسیبًس کالس iثشداس هیبًگیي ٍ  iکِ دس ایي سٍاثظ 

ًَیسٌذگبى هتؼذدی ثِ عَس تئَسی ٍ تدشثی هؼیبسّبی فبغلِ ثیي دٍ کالس سا ثِ هؼیبس چٌذ کالسای تَساؼِ دادُ اًاذ.    

 .]11[ ثبضذّب هیداس فَاغل  توبهی صٍج کالسٍصىسایح تشیي سٍش استفبدُ اص هیبًگیي 

 ]10[ثب ثِ کبس ثشدى ایي سٍش دس فبغلِ ثبتبچبسیب داسین:

1             ج0ساثغِ ) 1

( ) ( )
c c

avg i j ij

i j

B p w p w B
 


 

 داسین: J_Mّوچٌیي ثِ عَس هطبثِ دس فبغلِ 

1                           ج9ساثغِ ) 1

( ) ( )
c c

avg i j ij

i j

J p w p w J
 


 

ِ     wi  ٍwj ،Bij  ٍJijّبی  ثِ تشتیت احتوبل اٍلیِ کالس p(wi)  ٍp(wj)دس ایي سٍاثظ   ثِ تشتیات فبغالِ ثبتبچبسیاب ٍ فبغال

J_M   ثیي کالسْبیwi  ٍ wj ثبضٌذ.   هی 

 ريش پیطىُادی -3

حبغال اص تفکیاک   ایذُ اغلی دس ایي هقبلِ پبسخ ثِ ایي سَال است کِ آیب ثضسگی هدوَع فَاغل ثبتبچبسیاب دس ّاش ثبًاذ    

ّب ٍ کبّص تبییش سبیش فَاغل دس ایي ّب اص یکذیگش ثَدُ ٍ یب ثِ دلیل خذایی یک کالس اص سبیش کالسپزیشی اکثش کالس

کٌذ کِ ػالٍُ ثش افضایص هدوَع فَاغل ثبتبچبسیب دس ایاي  ثبضذ. ایي سٍش اهکبى اًتخبة ثبًذّبیی سا فشاّن هیهدوَع هی

پزیشی توابم صٍج  ّب اص یکذیگش ثبضذ. افضایص تفکیکپزیشی توبهی کالسهدوَع حبغل اص تفکیکثبًذ، تب حذ اهکبى ایي 

ثٌذی سا دس پی خَاّذ داضت. گشدد کِ ثْجَد ًتبیح عجقِای اص ثبًذّب هیّب دس ّش ثبًذ هٌدش ثِ اًتخبة صیشهدوَػِکالس

ثبضذ ثغَسیکاِ هٌداش ثاِ ثیطایٌِ ضاذى      ًذ هیثب nتبیی اص  mثِ عَس کلی  ّذف سٍش پیطٌْبدی، اًتخبة صیشهدوَػِ 

 گشدد:هؼیبس پیص سٍ ثب دٍ ّذف صیش هی

 ثیطیٌِ ضذى هدوَع فَاغل ثبتبچبسیب دس ثبًذّبی اًتخبثی -7

تَصیاغ ثضسگای تاشم اٍل دس ثایي      ثیطیٌِ ضذى هدوَع فَاغل ثبتبچبسیبی ًشهبل ضاذُ کاِ ثاِ ثشسسای ًحاَُ      -1

 پشداصد.ّبی هتفبٍت هیکالس صٍج

1                ج5ساثغِ ) 1

( ) * ( _ )
n n n n

ij ij

i j i i j i

B B N B 

   

  
 

  wiّابی   فبغلِ ثبتبچبسیب ًشهبل ضذُ ثیي کالس wi   ٍwj   ٍN_Bijفبغلِ ثبتبچبسیب ثیي کالس ّبی  Bijکِ دس ایي ساثغِ 

 ٍwj  .هی ثبضذ𝜆        پبساهتش تٌظین کٌٌذُ تبییش تشم دٍم ثَدُ ٍ ثب افضایص آى هؼیبس هؼشفای ضاذُ ثاِ اًتخابة ثبًاذّبیی ثاب

 گشدد.ّب هی پشداصد. ایي پبساهتش دس ایي تحقیق ثِ عَس تدشثی هطخع هیفَاغل ثبتبچبسیب یکسبى دس ثیي صٍج کالس
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ضذٌ تاتاچاریا در دي مجمًػٍ يیژگی تا وحًٌ تًزیغ متفايت : ومایص اوذازٌ مجمًع فًاصل تاتاچاریا ي مجمًع فًاصل ورمال2ضکل

 َاکالس

پزیشی صیبد یک کالس دّذ. ضکل )ةج تفکیکّب سا ًطبى هیدٍ هدوَػِ ٍیژگی ثب ًحَُ تَصیغ هتفبٍت کالس ج1) ضکل

ّاب اص  پزیشی هٌبست ّواِ کاالس  پزیشی پبییي دٍ کالس دیگش سا، ٍ ضکل )الفج تفکیکًسجت ثِ سبیش کالسْب ٍ تفکیک

س اص دٍ کاالس دیگاش هؼیابس هدواَع فَاغال      دٌّذ. دس ضکل )ةج ثِ دلیل خذایی صیابد یاک کاال   یکذیگش سا ًطبى هی

هدواَع  ّب ثبػث افضایص هؼیبس ثبتبچبسیب افضایص یبفتِ است دس حبلیکِ دس ضکل )الفج فَاغل یکسبى ثبتبچبسیب ثیي کالس

 ضذُ است. ضذُ ثبتبچبسفَاغل ًشهبل

ثذیي غَست کِ دس ّش ثبًذ فَاغل  سٍد. داهٌِ کشدى فَاغل دس ثبًذّبی هتفبٍت ثِ کبس هیّب ثوٌظَس ّنسبصی دادًُشهبل

گشدد ٍ توبم فَاغل دس ّاش ثبًاذ ثایي    ّب ثش ثیطیٌِ هقذاس ایي فبغلِ دس ّش ثبًذ تقسین هیثبتبچبسیب ثیي توبم صٍج کالس

غفش ٍ یک هقیبس )ًشهبلیضُج ضًَذ. ثذیي تشتیت ثضسگتشیي فبغلِ دس ّش ثبًذ اًذاصُ ٍاحذ ٍ اًاذاصُ سابیش فَاغال دس ایاي     

∑)𝜆ثبضذ. ثذیي تشتیت اًذاصُ تشم دٍم  ثیي غفش ٍ یک هیثبًذّب  ∑      
 
   

 
         ٍ  7ج دس ّش ثبًاذ دس ثابصُ      

-ّب ٍ کبّص آى ثِ هؼٌی تفکیاک پزیشی یکسبى کالسی تفکیکگیشد. افضایص ایي تشم دس یک ثبًذ ًطبى دٌّذُقشاس هی

ضَد کِ تبییش هقیابس ٍاقؼای کویٌاِ    ّب ثبػث هیسبصی دادُاگشچِ ًشهبلثبضذ. ّب هیپزیشی یک یب تؼذاد کوی اص کالس

َاغال دس تاشم دیگاش ایاي ساثغاِ      ضذُ ٍ ّوِ ٍسٍدی ّب تقشیجب دس یاک داهٌاِ ثبضاٌذ اهاب تابییش هقیابس ٍاقؼای ایاي ف        

∑گشدیذُ است. ثِ ػجبست دیگش تشم لحبػ ∑    
 
   

 
ّاب اص  کاالس  پازیشی ثِ ػٌَاى یک هؼیابس ثاشای اًاذاصُ تفکیاک        
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∑یکذیگش ٍ تشم  ∑      
 
   

 
 𝜆پاشداصد. ٍ  ّاب های  ثِ ثشسسی یکسبى ثَدى ایي تفکیک پزیشی ثیي ّواِ صٍج کاالس      

 ثبضذ. کٌٌذُ تبییش ایي تشم هیپبساهتش تٌظین

 آزمایص ي ارزیاتی وتایج -4

ثبًذج ثاِ   70هی ثبضذ. دس ایي دادُ ثشخی ثبًذّب ) Paviaدادُ هَسد ًظش ثوٌظَس اسصیبثی سٍش پیطٌْبدی تػَیش فشاعیفی 

 ,water, treeّبی کالس هغلَة دس ایي اسصیبثی کالس 9گشدد. ثبًذ ثبقی هبًذُ پشداصش هی 731دلیل ًَیض حزف ضذُ ٍ 

meadows, bricks, soil, asphalt, bitumen, tile, shadow دس ّبی آهَصضای ٍ آصهبیطای   تؼذاد دادُ 7ثبضٌذ. خذٍل هی

 دّذ.  ّش کالس سا ًطبى هی

 : تؼذاد دادٌ َای آمًزضی ي آزمایطی در َر کالس1جذيل

 کالس تؼذاد دادُ ّبی آهَصضی تؼذاد دادُ ّبی آصهبیطی

3136 1489 water 
2062 1027 tree 
534 235 meadow 

1210 595 brick 
1020 453 bare soil 
1015 454 asphalt 
573 279 bitumen 
520 428 tile 
548 234 shadow 

10618 5194 overall 

ِ  ج1)خذٍل  ساٌتی  ثٌاذی حبغال اص اًتخابة ثبًاذ ثاب اساتفبدُ اص سٍش پیطاٌْبدی ٍ سٍش        ثِ ثشسسی ًتبیح دقت عجقا

ّابی هختلاف   ثبًذ اًتخابثی دس کاالس   13پشداصد.  دس ایي خذٍل دقت عجقِ ثٌذی ثِ اصای فَاغل ثبتبچبسیبج هی )هدوَع

دسغذ افضایص داضتِ است. ثْجَد چطاوگیش   76است. دقت کلی سٍش پیطٌْبدی ًسجت ثِ سٍش سٌتی  ًطبى دادُ ضذُ

ًتبیح حبغل اص سٍش پیطٌْبدی دس ایي خذٍل ثِ دلیل دس ًظش گشفتي ًحَُ تَصیغ ثضسگی هدواَع فَاغال ثبتبچبسیاب دس    

ّب دس دٍ فضبی ٍیژگای هٌتخات اص   ّبی آهَصضی کالسثب ًطبى دادى ًوًَِ 0ثبضذ. ضکلّبی هختلف هیثیي صٍج کالس

عَسکِ ًطابى دادُ ضاذُ اسات دس ضاکل )ةج فبغالِ       دّذ. ّوبىدٍ سٍش هزکَس ثِ خَثی ایي ًحَُ تَصیغ سا ًوبیص هی

ّاب تاب حاذ هٌبساجی     اکثش کالسّبی دیگش ًبچیض است دس حبلیکِ دس ضکل )ةج  ٍ ثشخی کالس ّب صیبدثیي ثشخی کالس

 اًذ. ضذُ تفکیک

 َای مختلف تٍ دي ريش مجمًع فًاصل تاتاچاریا ي ريش پیطىُادی تىذی در کالسطثقٍ: صحت 2جذيل

 کالس سٍش سٌتی سٍش پیطٌْبدی

100 99 water 
85 75 tree 
87 24 meadow 
94 50 brick 
97 89 bare soil 
88 70 asphalt 
86 70 bitumen 
99 56 tile 
98 88 shadow 
93 77 overall 
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 ... در مسائل ایبر فاصلٍ باتاچار یمبتى دیجد یريش یمعرف

 یجىت مجتبی ،زيج¬يلدان جًاد¬، محمدیمحمد اسری

               
  )الفج                                                                        )ةج 

 َا در دي يیژگی مىتخة تٍ ريش سىتی)ب( ي ريش پیطىُادی)الف(َای آزمایطی کالس: وحًٌ تًزیغ ومًو3ٍضکل

دس دٍ سٍش پیطاٌْبدی ٍ سٍش ساٌتی ثاِ اصای     ثٌذی ثب استفبدُ اص ثبًذّبی اًتخبة ضذُثِ ثشسسی دقت عجقِ ج9)ضکل

ِ   پشداصد. ّوبىتؼذاد ثبًذّبی هختلف هی ثٌاذی سٍش  عَس کِ ًطبى دادُ ضذُ است، ثب افضایص تؼاذاد ثبًذّب،فشآیٌاذ عجقا

 ثْجاَد ثیطاتشی های یبثاذ. دس حقیقات سٍش ساٌتی       پیطٌْبدی ثِ دلیل دس ًظش گشفتي تفکیک پازیشی توابم کاالس   

ًاذّب افاضایص چطاوگیشی دس    ّاب، دس ّاش هشحلاِ ثاب افاضایص تؼاذاد ثب      تؼاذادی هحاذٍدی اص کاالس   ثش تفکیک  اغشاس ثب

 ثٌذی ًخَاّذ داضت. عجقِ دقت

 
 تىذی تا استفادٌ از تاوذَای اوتخاب ضذٌ در دي ريش پیطىُادی ي ريش سىتی تٍ ازای تؼذاد تاوذَای مختلف: دقت طثق4ٍضکل

 وتیجٍ گیری ي پیطىُادات  -5

هقبلِ یک سٍش اثتکبسی هجتٌی ثش ثشسسی ًحَُ تَصیغ ثضسگی هدوَع فَاغل ثبتبچبسیب ثیي کاالس ّابی هختلاف    دس ایي 

اسائِ ضذ. سٍش پیطٌْبدی ًیبصی ثِ خستدَ ٍ ثشسسی صیشفضبّبی هختلف ًذاضتِ ٍ ثاذٍى ّایا الگاَسیتن خساتدَ ثاِ      

یبفتاِ ٍ ثبػاث افاضایص ساشػت دس فشآیٌاذ       اًتخبة ثبًذّبی هٌبست هی پشداصد. لزا ثبس هحبسجبتی دس ایاي سٍش کابّص  

دسغاذی   76ّب دس ّش ثبًذ هٌدش ثاِ ثْجاَد   پزیشی ّوضهبى ّوِ کالساًتخبة ثبًذ هی گشدد. دس ایي سٍش ایذُ تفکیک

دس ایي سٍش ثِ غَست تدشثی هؼیي گطتِ ٍ تؼیایي اتَهبتیاک آى دس تحقیقابت     𝜆ثٌذی گطت. پبساهتش دقت کلی عجقِ

 شدد.آیٌذُ پیطٌْبد هی گ
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