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 این مقاله یک الگوریتم. تشخیص زبان اشاره و رباتیک میباشد، تشخیص اشارات یک وظیفه مهم در حوزههایی مانند تعامل انسان و کامپیوتر:چکیده
 یک روش بسیار دقیق برای تشخیص اشارات ایستا از یک، در این مقاله.تشخیص اشارات برای زبان اشاره آمریکایی مختص ناشنوایان ارائه میدهد
 تفسیر و مقیاسپذیری، از تصاویر عمق برای استنتاج ویژگیهای ثابت چرخش، در ابتدا.تصویر عمق و درخت تصمیم فازی پیشنهاد شده است
 که برای تشخیص اشارات، برای طبقهبندی بردارهای ویژگی آموزش داده، با استفاده از یک جنگل تصادفی چندالیهای فازی، سپس.استفادهشده است
، این رویکرد، در حقیقت. از انعطافپذیری منطق فازی و مجموعههای فازی استفاده شده است، برای بهبود طبقهبندی.دست واگذار شده است
 و انعطافپذیری منطق فازی و مجموعههای فازی را برای، قدرت تصادفی بودن برای افزایش تنوع درختان،استحکام سیستمهای طبقهبندی چندگانه
.مدیریت دادههای ناقص ترکیب میکند
. جنگل تصادفی چندالیهای فازی، مجموعههای فازی، درخت تصمیم فازی، جنگل تصادفی:واژههای کلیدی
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Abstract: Gesture recognition is an important task in areas such as human computer interaction, sign language recognition and
robotics.This paper presents a Gesture reconition algorithm for recognizing American Sin Lanuage. In this article propose a highly
precise method to recognize static gestures from a depth image and fuzzy decision tree. At first, article uses of depth images to derive
rotation-, translation- and scale- invariant features. Then, by using of a fuzzy multi-layered random forest, trains to classify the feature
vectors, which yields to the reconition of the hand signs. For improve classifing, uses flexibility of fuzzy logic and the fuzzy sets. This
approach combines the robustness of multiple classifier systems, the power of the randomness to increase the diversity of the trees, and
the flexibility of fuzzy logic and fuzzy sets for imperfect data management.
Keywords: Random forest, fuzzy decision tree, fuzzy sets, fuzzy multi-layered random forest.
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 -۱مقدمه
زبان اشاره شکل اولیهای برای ارتباط شنوایی ازدسترفته است .برای
ارتباط یک شخص ساده با مردم ناشنوا ،یک مترجم معموالً زبان اشاره و
زبان طبیعی را به یکدیگر ترجمه میکند .ولی ازآنجاییکه در دنیای
مدرن امروز ،ارتباطات شکل گستردهتری به خود گرفته است ،میتوان از
تکنولوژی برای بهبود روابط ناشنوایان با سایر مردم و ابزارهای ارتباطی
استفاده کرد .یکی از قسمتهای اصلی بسیاری از زبانهای اشاره و
همچنین زبان اشاره آمریکایی 1اشارات دست است .همچنین از مشکالت
مهم در بینایی کامپیوتر و یادگیری ماشین ،زبان اشاره و تشخیص اشارات
است .عالوه بر این ،تحقیقات کمی در این حوزه انجامگرفته است .اخیراً،
کارهای زیادی در اشارات ایستا و پویا و تشخیص ژست مشاهده شده
است.
 -۱-۱مروری بر کارهای پیشین
تشخیص اشاره با یک دوربین ،مشکل چالشبرانگیزی است که سالهای
طوالنی حلنشده باقی مانده است .کارهای جدیدتر از انواع مختلفی از
پیچیدگی تصویر برای تشکیل دادن بردارهای ویژگی مبنی بر یک تصویر
 RGBتک از دست استفاده کردهاند .در [ ،]6نویسندگان از خانوادههای
موجی ،محاسبهشده در تصاویر لبه ،بهعنوان ویژگیهایی برای آموزش
یک شبکه عصبی در  ۲7دسته مختلف از اشارات استفاده میکنند.
ویژگیهای شبههارلت 2محاسبهشده در تصاویر سطح خاکستری و در
شبحها در [ ]3برای طبقهبندی  6۳شکل دست استفاده شدهاند .تحلیل
عنصر اصلی )PCA( 3بهطور مستقیم در تصاویر برای استنتاج یک
زیرفضای ژستهای دست به کار رفته است ،که سپس برای طبقهبندی
ژستهای دست ([ ]۲را ببینید) استفاده شده است.
در [ ،]7یک تغییر از توصیفگرهای  HOGبرای بررسی اشارات
ایستای زبان اشاره انگلیسی به کار گرفته شده است .ویژگی سیفت4
مبنی بر توصیف برای تشخیص اشارات زبان اشاره آمریکایی در []۲
استفاده شده است .تمام این متدها به سنگینی شرایط روشنایی ،نمایش
شیء و پیشزمینه بستگی دارند .بعالوه ،نرمالسازی ژست قبل از
محاسبه ویژگی درخواست شده است ،زیرا ویژگیهای ذکرشده در باال
ثابت -چرخش ،ثابت-موقعیت و ثابت-مقیاس نیستند .بهعلت نمایش برد
حسگرها ،چندین شکاف در حوزه تشخیص با استفاده از یک تکدوربین
وجود دارد.
پیشرفتهای شناختهشدهتر در تشخیص ژست انسان با استفاده از
حسگر مایکروسافت کینکت ]۱[ 5هستند .نویسندگان از یک نوع
مخصوصی از ویژگیها استفاده کردهاند ،که بهطور مستقیم در تصاویر
عمق برای طبقهبندی قسمتهای بدن انسان محاسبه شده است .همان
ویژگیها اخیراً برای مشکل تخمین ژست دست [ ]1و طبقهبندی شکل
[ ]7به کار رفتهاند.
کشف و قطعهبندی دست در حالی از قابل دسترس بودن داده عمق
یک وظیفه سادهتر هست ،بنابراین یک تعدادی از متدها بهتنهایی در
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قطعهبندی استنتاجشده از داده عمق ،مثل متد مبنی بر حدفاصل ،شرح
دادهشده در [ ،]4و متد مبنی بر قانون ،ارائهشده در [ ]1ظاهر شده است.
[ ]3نیز الگوریتمی مبنی بر برش نرمالیزه گراف ،6ارائه کرده است .در این
مقاله ،ضمن بیان همارزی رابطه ریاضی حاکم بر مسئله بدون مربی Ncut
با معیار  Fisher-Raoدر طبقهبندی با مربی ،از نگاهی نو به مسئله انتخاب
بردار ویژه پرداخته شده است .همچنین ،با پیشنهاد معیاری کارا از
دیدگاه  ،Fisher-Raoگزینش و مرتبسازی بردارهای ویژه در مسئله
همارز  Ncutآن انجام شده است.
در بحث خوشهبندی نیز ،الگوریتمهای زیادی مطرح شده است .یکی
از این روشها در [ ]6۳پیشنهاد شده است .در این مقاله ،از خوشهبندی
اسناد شبهبازخورد 7حاصل از نتایج اولیه ،بر اساس شباهت مبتنی بر کلمه
برای قرار دادن شبیهترین اسناد کنار هم استفاده میشوند .تعدادی از
خوشهها طبق محتوایشان بهعنوان خوشههای بازخورد انتخاب میشوند
و از خوشههای بازخورد ،اسناد رتبهباال بهعنوان اسناد بازخورد انتخاب
میشوند .سپس ،یک سند ترکیبی از روی اسناد انتخابی تشکیل میشوند
و کلمات سند ترکیبی بر اساس تابع رتبهبندی 8مرتب میشوند .سپس،
کلمات رتبهباال برای بسط انتخاب میشوند.
یکی دیگر از روشهای خوشهبندی ،در مقاله [ ]66ارائه شده ،که
یک الگوریتم خوشهبندی فازی با وزندهی اتوماتیک محلی پیشنهاد
میدهد .در این مقاله ،تحلیلهای ریاضی برای بهدست آوردن توابع
بهروزرسانی مراکز خوشهها و وزنهای ویژگیها مطرح شده است.
همچنین تحلیلهای ریاضی جهت اثبات همگرایی الگوریتم نیز ارائه شده
است.
بهعالوه ،چونکه داده عمق برای نمایش و تغییرات نمایش شی قوی
است ،تعدادی از متدها در محاسبه ویژگیهای تصویر بهطور مستقیم در
تصاویر عمق ظاهر شدهاند .این متدها هنوز برای نقطه دیدهای مختلف
محاسبه نشده است.
بیشتر از یک رویکرد قراردادی برای تخمین اشاره دست به یک مدل
سهبعدی ،نگهداشتهشده در حافظه و تطبیق دادهشده در یک تصویر
اعتماد میکند [ .]6۲رویکرد مقایسه مدل ارائهشده در برخی
پیکربندیها با تصویر اصلی با موفقیت هم در تشخیص اشاره و هم در
تخمین ژست به کار میرود [ .]۲این متدها بهطور طبیعی برای موقعیت
و چرخش دست متفاوت به شمار میروند ،ولی اختالف در چرخش،
فضای پارامتر را توسعه میدهد و بنابراین پردازش تطبیق پایداری کمتر
و زمان مصرفی بیشتری خواهد داشت.
بیشتر کارها بر روی تشخیص یک زیرمجموعه کوچک از اشارات
تمرکز میکنند .همانطور که در حال حاضر ذکر شده ،برای بیشتر آنها
تفاوت در نقطه دید (یا متناوباً ،چرخش مختلف ،موقعیت و مقیاس یک
دست) ،محیط و نمایش شی ،زحمت قابلتوجهی را نمایش میدهد.
در این کار ،مشکالت ذکرشده در باال توسط ویژگیهای چرخش -
موقعیت و مقیاس  -ثابت عنوان میشود .بهعالوه ،یک جنگل تصادفی
چندالیهای فازی 9برای طبقهبندی به کار میگیریم .این به ما اجازه
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میدهد که به اندازه قابل توجهی زمان آموزش و حافظه مصرفی را برای
 FMLRFکاهش دهیم.
 -۲-۱مشکالت ،چالشها و شرح روش پیشنهادی
مشکل زبان عالمت و تشخیص اشارات میتواند در دو دسته تشخیص
اشارات ایستا و پویا تقسیم شود ،همانند زبان عالمت آمریکایی که شامل
اشارات ایستا و پویا میباشد .قسمتی از داده ،برای نیاز به تشخیص یک
عالمت ایستا از یک عالمت پویا یا یک اشاره دست تصادفی وجود دارد.
ابزارهای متفاوتی برای تشخیص اشارات وجود دارد؛ برخی از این
ابزارها مبنی بر رویکردهای محدودهای از مدلسازی احتماالتی هستند.
متدهای دیگر مبنی بر تکنیکهای بینایی کامپیوتر و تشخیص الگو،
کشف شیء ،خوشهبندی ،و طبقهبندی هستند .بیشتر متدهای دیگر
مبنی بر تکنیکهای پردازش تصویری همانند تحلیل و کشف شکل،
بافت ،رنگ ،حرکت و طبقهبندی تصویر هستند.
در این کار ،ما از الگوریتم طبقهبندی جنگل تصادفی بهعنوان روش
پایه استفاده میکنیم ،اما برای بهبود کارایی و افزایش دقت جنگل
تصادفی چندالیهایفازی را پیشنهاد میدهیم .در ابتدا ،دست را توسط
آستانهگذاری مقادیر عمق کشف و قطعهبندی میکنیم و یک نقطه انبوه
برای پیشپردازش اضافی بهدست میآوریم .در این کار از عمق تصویر
استفاده میکنیم ،بنابراین ،در ابتدا این ویژگیها را استخراج میکنیم.
در ادامه نیز از تکنیک طبقهبندی پیشنهادی  FMLRFاستفاده
میکنیم .این تکنیک بر مبنای جنگل تصادفی است که یک تکنیک
طبقهبندی و رگرسیون است ،که بهعلت کارایی و سادگیاش محبوبیت
زیادی دارد .برای بهبود طبقهبندی ،از انعطافپذیری منطق فازی و
مجموعههای فازی استفاده کردیم .در الگوریتم پیشنهادی ،بهجای
درخت تصمیم از درخت تصمیم فازی استفاده شده است .بنابراین هر
درخت در جنگل یک درخت فازی خواهد بود .در حقیقت ،این رویکرد،
استحکام سیستمهای طبقهبندی چندگانه ،قدرت تصادفی بودن برای
افزایش تنوع درختان ،و انعطافپذیری منطق فازی و مجموعههای فازی
را برای مدیریت دادههای ناقص را ترکیب میکند.
برای بهبود دقت طبقهبندی داده را از پیش خوشهبندی میکنیم.
هدف مقاله ،در این حالت تولید خوشههایی است که شامل کالسهای
بسیار کمتری از کل مجموعه آموزشی هستند .ما استفاده از جنگل
تصادفی مبنی بر تکنیک خوشهبندی را انتخاب کردیم .در انتها نیز مرحله
آموزش و آزمایش انجام میشود.
در حقیقت ،مقاله یک رویکرد مبتنی بر استفاده از عمق تصویر ،برای
تشخیص عالمت ایستا پیشنهاد میکند ،که مبنی بر منطق فازی است.
در الگوریتم پیشنهادی ،مزیتهای الگوریتم جنگل تصادفی چندالیهای
[ ]6و درخت تصادفی فازی را ترکیب میکنیم.
در بحث تشخیص زبان اشاره مشکالت بسیاری وجود دارد.
چالشهای اساسی مشکل تشخیص اشاره ایستا عبارتاند از:
 -6تعداد عالمتها (برای مثال  ۲7اشاره ایستا در زبان اشاره
آمریکایی ،یا  ۲1اشاره ایستا در زبان عالمت روسیه)
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 -۲شباهت بین برخی عالمتها
 -3تغییر در نمایش یک عالمت بهعلت اختالف در نقطه دید
(تغییرات درون موضوع)
 -7تغییر در کارایی یک عالمت توسط موضوعات مختلف (تغییرات
بین موضوع)
که الگوریتم پیشنهادی در این مقاله بر روی رفع سه مورد اول چالشها
تمرکز میکند.
مقاله به این شکل سازماندهی شده است :الگوریتم پیشنهادی (جنگل
تصادفی چندالیهای فازی) در بخش  ۲توضیح داده شده است .نتایج
تجربی در بخش  3شرح داده است .در بخش  7نیز نتیجهگیری عنوان
شده است.

 -۲الگوریتم پیشنهادی
در این بخش الگوریتم طبقهبندی جنگل تصادفی فازی را شرح میدهیم
که از الگوریتم طبقهبندی جنگل تصادفی بهعنوان روش پایه استفاده
کردهایم ،اما برای بهبود کارایی و افزایش دقت ،جنگل تصادفی
چندالیهای فازی را پیشنهاد میدهیم .ما در الگوریتم خود ،برای
طبقهبندی از جنگل تصادفی چندالیهای استفاده میکنیم ،جنگل
تصادفی از درختهای تصمیمی شکل گرفته است که ما در کار خود
برای باال بردن کیفیت این روش از درخت تصمیم فازی استفاده میکنیم.
در ادامه ،داده برای بهبود دقت طبقهبندی از پیش خوشهبندی
میشود .خوشهبندی طیفی از بردارهای ویژگی ماتریس شباهت برای
افراز مجموعه داده استفاده میکند .در اغلب این روشها مقدار ویژه
اولویت بردارها را تعیین میکند .ولی این نحو انتخاب ،تضمینی برای
انتخاب بهترین بردارها نمیدهد .در آزمایشهای انجامشده خوشهبندی
طیفی برای تولید هر خوشه بهعلت عدم انتخاب بهترین بردارها ،شکست
میخورد .ازآنجاییکه هدف در این حالت تولید خوشههایی است که
شامل کالسهای بسیار کمتری از کل مجموعه آموزشی هستند .به
همین دلیل ،ما استفاده از جنگل تصادفی مبنی بر تکنیک خوشهبندی
را انتخاب کردیم .در انتها نیز مراحل آموزش و آزمایش انجام میگیرند.
شرح هر یک از این مراحل بهتفصیل در زیر بیان شده است.
 -۱-۲استخراج ویژگی
اولین گام در این الگوریتم ،استخراج ویژگیهای الزم میباشد .در این
کار از عمق تصویر استفاده میکنیم ،بنابراین ،در ابتدا این ویژگیها را
استخراج میکنیم .سپس توصیفگر  ESFرا که متشکل از مجموعهای از
هیستوگرامهای متصل بههم میباشد ،محاسبه میکنیم .جزئیات عملیات
انجامشده در این گام در زیر بهتفصیل بیان شده است.
پیشپردازش عمق تصویر :دست توسط آستانهگذاری مقادیر
عمق کشف و قطعهبندی میشود ،و یک نقطه انبوه برای پیشپردازش
اضافی بهدست میآید [ .]63برای نرمالسازی عمق تصویر و انتقال آن
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به نقطه انبوه سهبعدی واقعی ،اول عمق تصویر را به یک نقطه انبوه توسط
انتقال پرسپکتیو معکوس انتقال میدهیم:
)(6

) 𝐷𝐼(𝑥2𝐷 , 𝑦2

)(۲

) 𝐷𝐼(𝑥2𝐷 , 𝑦2

𝑥𝑐𝑥2𝐷 −
𝑥f
𝑦𝑐y2𝐷 −
𝑦f

= X3D
= y3D

𝐷 𝑥2و

که ) (cx ,cy ,fx ,fyپارامترهای اصلی از یک حسگر عمق هستند.
𝐷 𝑦2نیز مختصات عمق تصویر هستند .در حالت حسگر  ،kinectم از
مقادیر پیشفرض استفاده میکنیم.
توصیف گر  :ESFتوصیف گر  ESFمتشکل از یک مجموعه از
هیستوگرامهای متصل میباشد .سه تابع  A3 ،D2و  D3که معرف سه
هیستوگرام هستند ،بهشرح زیر توصیف میشوند.
 تابع  :D2هیستوگرام اولیه توزیع فواصل بین دو نقطه
تصادفی در نقطه انبوه را توصیف میکند.
 تابع  :A3هیستوگرام دوم توزیع گوشههای بستهشده
بهوسیله دو خط ساختهشده توسط سه نقطه نمونه
تصادفی را شرح میدهد.
 تابع  :D3هیستوگرام سوم توزیع محیطهای بستهشده
توسط سه نقطه نمونه تصادفی را شرح میدهد.
عالوهبر این ،برای هر خط اتصال دو نقطه معین شده است .اگر آن
روی سطح انبوه پایین سطح ،یا در میان سطح باشد .در هر حالت یک
هیستوگرام جداگانه برای هر تابع ساخته شده است [ .]67برای تابع D2
یک هیستوگرام شامل نسبت طول در حالت میانخط نیز محاسبه شده
است .هر هیستوگرام طول  17دارد بنابراین کل توصیفگر ،متشکل از
 6۳هیستوگرام به طول  17۳است [ .]6۱مقاله [ ]61نیز در کار خود از
هیستوگرام وزندارشده مدل هدف استفاده کرده و با اعمال مغایرت10
یک نویز تصادفی در محل هدف ،موقعیت ذرات نامزد در فریم بعد را
پیشگویی میکند.
این توصیفگر ویژگیهای زیر را دارد:
 بیان شده که کل شیء قابل مشاهده است ،آن ثابت دورانی وانتقالی است ،عالوه بر این ،توصیفگر همچنین ثابت مقیاس است،
چونکه قبل از محاسبه هیستوگرام محدودهی مقادیر ممکن از ،D2
 D3و  A3نرمالسازی شده است.
 ثابت تحت تبدیل آینهای محاسبات نرمال ناپایدار و زمان تحلیل درخواست نمیکند. گزارش شده است که تفکیک منصفانهای انجام دهد.دست در وابستگی به اشارات نمایش متفاوتی دارد ،بنابراین ما به
مسئله طبقهبندی عالمت همچون مسئله طبقهبندی شیء رفتار
میکنیم .یک توصیفگر  ESFبرای ناحیه دست بخشبندی شده
محاسبه میکنیم [.]64

Serial no. 81

 -۲-۲جنگل تصادفی چندالیهای فازی ()FMLRF

جنگل تصادفی ( :)RFیک تکنیک طبقهبندی و رگرسیون است که
بهعلت کارایی و سادگیاش محبوبیت زیادی دارد جنگل تصادفی از
درخت تصمیم  tiتشکیل شده است هر درخت تصمیم بهصورت نرمال
یک درخت دودویی است داده در میان هر درخت با شروع از ریشه درخت
انتشار داده میشود .در هر گره داده با استفاده از یک تست دودویی در
شکل  f(x) < τتقسیمبندی میشود که  fو  τاز داده آموزشی تأمین
میشوند [ .]61اگر معادله برقرار باشد داده به شاخه چپ فرستاده
میشود .در غیر اینصورت – به شاخه راست ارسال میشود .همه
درختها همان عمق  Dرا دارند.
در هر گره برگ از یک درخت یک پیشگو ذخیره میشود .در این
حالت این یک توزیع احتماالتی از برچسبهای کالس یا خوشه است که
این گره به مرحله آموزشی رسیده است .هر وقت که یک بردار داده  xبه
گره  kاز درخت mام برسد تخمین درخت  mبرای این بردار توسط
پیشگوی ذخیرهشده در برگ  kشکل داده میشود .تخمین کل جنگل
تصادفی t ،برای  xمعموالً توسط میانگین تخمینهای درختهای مجزا
شکل داده میشود:
T

) 𝐷z3D = 𝐼(𝑥2𝐷 , 𝑦2

)(3

ارائه یک روش تشخیص زبان . . .

)(7

۱

)t(x) = T ∑i t i (x

که  Tتعداد درختها در جنگل تصادفی است.
در طی آموزش ،همانطور که داده آموزشی به پایین درخت انتشار
داده میشود .در هر گره چندین پیشنهاد برای  fو  Tبهصورت تصادفی
نمونهگیری میشود و بهترین پارامتر مطابق با برخی شرایط ( ۱پیشنهاد
مجزا برای هر گره در طی آموزش تولید میکنیم) انتخاب میشود.
بهعالوه در این کار ما از اطالعات بهدستآمده از هر شرایط استفاده
میکنیم .همچون تابع  ،fما برای استفاده از طرح جداسازی دوبعدی
انتخاب میکنیم ،که دو مختصات بهصورت تصادفی از بردار ویژگی
نمونهگیری میشوند .f(x)=xi1w1+xi2w2 :بنابراین ،هر گره از یک
درخت تصمیم توسط پنج پارامتر در مجموع توصیف میشود .نتیجه به
کار بردن جنگل تصادفی برای هر درخت در جنگل یک درخت تولیدشده
خواهد بود [.]63
درخت تصمیم فازی :در الگوریتم پیشنهادی بهجای درخت
تصمیم از درخت تصمیم فازی استفاده میکنیم .بنابراین هر درخت در
جنگل یک درخت فازی خواهد بود .الگوریتم درخت تصمیم فازی در
شکل  6آمده است.
در این کار درختهای فازی بر روی الگوریتم پیشنهادی با استفاده
از یکی از این دو استراتژی ممکن زیر اعمال شده است:
استراتژی  :6اطالعات را از برگهای مختلف بهدستآمده در هر
درخت برای گرفتن تصمیم درختهای انفرادی ،ترکیب میکنیم و همان
متد یا ترکیب دیگری را برای ساختن تصمیم جهانی  FMLRFبه کار
میبریم .بهمنظور ترکیب اطالعات برگهای بهدستآمده در هر درخت،
تابع  Faggre11استفاده شده و  Faggre12برای ترکیب خروجیهای
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بهدستآمده با  Faggre11به کار میرود .در شکل ۲شرح این الگوریتم
آمده است.
استراتژی  :۲اطالعات را از تمام برگهای بهدستآمده از همه
درختها برای ساخت تصمیم جهانی  FMLRFترکیب میکنیم .ما از
تابع  Faggre2برای ترکیب اطالعات ساختهشده توسط تمام برگها
استفاده میکنیم .در شکل  3شرح این الگوریتم آمده است.
در ادامه ،توابع این دو استراتژی را تعریف میکنیم که در گام ۲
الگوریتمهای تعریفشده در شکل  ۲و شکل  3برای ایناند که هر برگ
بهدستآمده به یک رأُی ساده در کالس اکثریت الحاق شود ،به کار برده
میشوند [.]۲۳
تابع  Faggre11همچون زیر تعریف میشود:
𝑁

𝑡
𝑖𝑓 𝑖 = arg 𝑚𝑎𝑥𝑗,𝑗=1,….𝐼 {∑𝑛=1
} 𝑗𝐿_𝐹𝑡,𝑛,

درغیراینصورت

= )𝐹_𝐿 𝐹𝑎𝑔𝑔𝑟𝑒11 (𝑡, 𝑖,
1
{
0

() ۱
که در آن  L_Fیک ماتریس است که هر عنصر ماتریس یک بردار با
اندازه  Iمیباشد که شامل پشتیبان هر کالس فراهمشده توسط هر برگ
فعال در هر درخت  tاست [.]۲۳
تابع  Faggre12شامل وزن تعریفشده توسط تابع عضویت
فازی )𝑥( 𝑑𝑛𝑜𝑝𝜇 (در ادامه تعریف شده است) برای هر درخت است:
𝑖) . 𝑇𝐹 𝑡,

()1

) 𝑡𝐵𝑂𝑂(𝑠𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒
) 𝑡𝐵𝑂𝑂(𝑒𝑧𝑖𝑠

( 𝑑𝑛𝑜𝑝𝜇 𝐹𝑎𝑔𝑔𝑟𝑒12 (𝑡, 𝑇𝐹 ) = ∑𝑇𝑡=1

ارائه یک روش تشخیص زبان . . .
الگوریتم یادگیری درخت تصمیم فازی
 .6شروع با مجموعه نمونه ورودی ،وزن نمونهها (در گره ریشه) برابر با  6است.
 .۲در هر گره  Nکه هنوز بسط یافته نشده است ،تعداد نمونههایی از هر کالس
محاسبه میشود .نمونهها در قسمتی یا در همه شاخهها توزیع داده شدهاند .مقدار
توزیعشده از هر نمونه به یک شاخه همچون محصول وزن جاری و درجهی عضویتش
به گره بهدست آمده است.
 .3محاسبه محتوای اطالعات استاندارد.
 .7در هر گره مجموعهای از صفات باقیمانده برای جدا کردن گره جستجو میشود.
با هر معیار مجموعه صفات منتخب برای جدا کردن گره انتخاب میشود.
محاسبه محتوای اطالعات استاندارد به هر گره فرزند بهدستآمده از هر صفت
منتخب.
انتخاب صفت منتخب از بیشینه آن اطالعات بهدستآمده.
 .۱تقسیم  Nدر زیر-گرههایی مطابق با خروجیهای ممکن صفت انتخابشده در
گام قبلی.
 .1تکرار گامهای  ۱-۲برای توقف معیار در همه گرهها راضیکننده است.

شکل :۱الگوریتم یادگیری درخت تصمیم فازی
الگوریتم طبقهبندی با استفاده از استراتژی ۱
شروع
(DecisionOfTreesورودی e :و FMLRF؛ خروجی )T_F :
(DecisionOfForestورودی e :و FMLRF؛ خروجی )T_F :
پایان
(DecisionOfTreesورودی e :و FMLRF؛ خروجی )T_F :
شروع

 T_Fیک ماتریس است که شامل اطمینان الحاق شده توسط هر
درخت  tبرای هر کالس  iاست .عناصر ماتریس از پشتیبان هر کالس در
برگها زمانی که برای برخی متدهای ترکیبی به کار میروند ،بهدست
آمده است [.]۲۳
تابع عضویت فازی )𝑥( 𝑑𝑛𝑜𝑝𝜇 بهصورت زیر تعریف میشود[:]۲۳

 -6نمونه  eرا از بین هر درخت برای بهدست آوردن ماتریس L_F

اجرا میکنیم.
 -۲برای هر درخت { tبرای هر کالس i
} 𝐹𝑎𝑔𝑔𝑜𝑟𝑒11 (𝑡, 𝑖, 𝐿_𝐹).

= T_Ft,i

پایان
(DecisionOfForestورودیT_F :؛ خروجی)c :
شروع

)𝑥( 𝑑𝑛𝑜𝑝𝜇
1
)𝑔𝑟𝑎𝑚 0 ≤ 𝑥 ≤ (𝑝𝑚𝑖𝑛 +
𝑥 (𝑝𝑚𝑎𝑥 + 𝑚𝑎𝑟𝑔) −
=
)𝑔𝑟𝑎𝑚 (𝑝𝑚𝑖𝑛 + 𝑚𝑎𝑟𝑔) ≤ 𝑥 ≤ (𝑝𝑚𝑎𝑥 +
)𝑛𝑖𝑚𝑝 (𝑝𝑚𝑎𝑥 −
𝑥 ≤ )𝑔𝑟𝑎𝑚 (𝑝𝑚𝑎𝑥 +
{0

 -6برای هر کالس D_Fi = 𝐹𝑎𝑔𝑔𝑜𝑟𝑒12 (𝑖, 𝑇_𝐹). i

 -۲کالس  cرا برای نمونه  eبه الگوریتم پایه الحاق میکنیم،
همچون c = arg 𝑚𝑎𝑥𝑖,𝑖=1,….𝐼 {𝐷_𝐹𝑖 }.

پایان

شکل :۲الگوریتم طبقهبندی با استفاده از استراتژی ۱

()4
که  pmaxحداکثر نرخ خطا در درختهای گروه FMLRF
(}

) 𝑡𝐵𝑂𝑂(𝑠𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒
) 𝑡𝐵𝑂𝑂(𝑒𝑧𝑖𝑠

{ 𝑇 .)pmax = 𝑚𝑎𝑥𝑡=1,….,نرخ خطاها در یک

درخت  tهمچون

-

الگوریتم طبقهبندی با استفاده از استراتژی ۲

) 𝑡𝐵𝑂𝑂(𝑠𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒
) 𝑡𝐵𝑂𝑂(𝑒𝑧𝑖𝑠

به دست میآید که

)𝑡𝐵𝑂𝑂(𝑠𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒 تعداد خطاهای طبقهبندی درخت ( tبا استفاده
از مجموعه داده ) 𝑡𝐵𝑂𝑂) بهعنوان مجموعه آزمایشی) است و
کاردینال مجموعهداده میباشد.
 pminحداقل نرخ خطا در درختهای گروه  FMLRFمیباشد.
𝑛𝑖𝑚𝑝𝑝𝑚𝑎𝑥−

Serial no. 81

4

= marg

شروع
 -6نمونه  eرا از بین هر درخت برای بهدست آوردن ماتریسL_F

اجرا میکنیم.
 -۲برای هر کالس Di = Faggre2(𝑖, 𝐿_𝐹). i

 -3کالس  cرا برای نمونه  eبه الگوریتم پایه الحاق میکنیم،
همچون c = arg 𝑚𝑎𝑥𝑖,𝑖=1,….𝐼 {𝐷_𝐹𝑖 }.

پایان

شکل :۳الگوریتم طبقهبندی با استفاده از استراتژی ۲
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 D_Fدر الگوریتمهای نمایش دادهشده در شکلهای  ۲و  ،3یک
بردار است که به اطمینان الحاقشده توسط الگوریتم پایه به هر کالس i
اشاره میکند .عناصر ماتریس از پشتیبان برای هر کالس در برگها،
زمانی که برای برخی متدهای ترکیبی به کار میروند ،بهدست آمده است
[.]۲۳
خوشهبندی داده :در سالهای اخیر کاربردهای زیادی در حوزه
ساخت جنگل تصادفی چندالیهای ارائه شده است .آزمایشهای نشان
میدهد که جنگل تصادفی در تشخیص بین تعداد کوچکتری از
کالسها بهتر اجرا شده است ،بنابراین داده برای بهبود دقت طبقهبندی
از پیش خوشهبندی شده است هدف اصلی در این حالت تولید
خوشههایی است که شامل کالسهای بسیار کمتری از کل مجموعه
آموزشی هستند .مقاله استفاده از جنگل تصادفی مبنی بر تکنیک
خوشهبندی را انتخاب کرده است چونکه در آزمایشهای انجامشده
خوشهبندی بینایی برای تولید هر خوشه شکست میخورد.
خوشهبندی خودش به معنی پیدا کردن ساختارهایی در داده
میباشد که معادل تشخیص بین داده ،دادهشده و داده تصادفی با همان
رنج مقدار است .بنابراین یک مجموعهداده آموزشی مصنوعی شامل کلیه
دادههایی که در یک کالس خوشهبندی شدهاند ،میسازیم ،و بهصورت
تصادفی داده را در کالس دیگر تولید میکنیم .این داده توسط مقادیر
نمونهگیری تصادفی از هر توزیع حاشیهای از مختصات بردار داده
آموزشی تولید شده است .یکی از ویژگیهای جنگل تصادفی این است
که در برخی حالتهایی که نمونهها مشابه هستند به بخش پایین همان
گره در طی آموزش تمایل پیدا میکند .این میتواند توسط ماتریس
مجاورتی به نام  pاز اندازه  N *Nتوصیف شود که  Nاندازه مجموعه
آموزشی است:
() 1

.

|{m|xi ,xj ∈ Lm
|} k
T

حاضر شامل اطالعات کافی برای پیدا کردن عالمتهای مشابه میباشد
درعینحال شامل نویزهای بسیار کمتری است [ L .]۲6بهعنوان پارامتر
سطح تراکم هیستوگرام تعریف میشود L=۳،هیستوگرام کامل bin-17
تعریف میشود L= 6 ،اندازه هیستوگرام را به  3۲ binکاهش میدهد،
 61 bin ،L=۲تولید میکند و غیره .بنابراین الگوریتم خوشهبندی
سراسری گامهای زیر را دارد:
 -6محاسبه ویژگیها در یک سطح تراکم دادهشده L
-۲ساخت دو خوشه مصنوعی یکی شامل همه دادههای آموزشی ،و
دیگری شامل داده نمونه تصادفی
-3آموزش یک جنگل برای تفاوت قائلشدن بین دو کالس و محاسبه p
برای این جنگل
 -7به کار بردن الگوریتم خوشهبندی سراسری برای یافتن خوشهها در
داده
دیده میشود که خوشهبندی درواقع نتایج معناداری را تولید میکند.
عالمتهای مشابه با یکدیگر در یک خوشه گروهبندی میشوند و برای
هر خوشه تعداد داخل کالسها کاهش داده میشود .برای مثال برای
دادههای واقعی عالمتهای ’ ‘o’,’p’,’qبا هم در یک خوشه گروهبندی
میشوند و عالمت ’‘m’, ‘nدر خوشه دیگری گروهبندی میشوند .در
شکل  7نشان داده شده است که تصاویر عمق این سه عالمت کامالً
مشابه هستند بنابراین بهعنوان توصیفگر استفاده میشوند [.]۲۲
خوشهبندی داده مصنوعی بهطور کامل کالسها را جدا میکند
خوشهها را تولید میکند فقط شامل یک کالس درحالیکه داده واقعی
شامل نویز بیشتری است و بنابراین خوشهها شامل بخشهای کوچکی از
کالسهای متفاوت میباشند.

= Pij = Pji

در اینجا  Lmkمجموعهای از همه نمونههای  xاست که انتهای گره  kبرای
درخت تصمیم فازی  mاست .ماتریس مجاورت  pمیتواند همچون یک
اندازهگیری شباهت مالحظه شود و بنابراین میتواند همچون یک ورودی
برای یک الگوریتم خوشهبندی استفاده شود .ما ماتریس مجاورت را به
یک معیار فاصله  mP (i; j) = √6 − Pijانتقال میدهیم .میتوان دید که
این متریک غیر اقلیدسی است و بنابراین یک الگوریتم خوشهبندی
مناسب نیاز است.
استفاده از خوشهبندی سلسلهمراتبی [ ]۲۳را برای خوشهبندی داده
مبنی بر ماتریسهای شباهت تولیدشده انتخاب میکنیم .برای
خوشهبندی سلسلهمراتبی از پیوند کامل برای تراکم داده در یک درخت
خوشه استفاده میکنیم .همچنین از binهایکمتری در توصیفگر ESF
برای خوشهبندی استفاده میکنیم زیرا هم سرعت آموزش را افزایش
میدهد و هم نویز را در توصیفگرهای محاسبهشده کاهش میدهد.
مطابق با آزمایشهای انجامشده بیشتر هیستوگرامهای  Coavseدر حال
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شکل  :۴تصاویر عمق از عالمتها ،شکل گرفتن دو خوشه مختلف در
خوشهبندی نمایش دادهشده در شکل  ،۷تصاویر الف ،ب ،ج از یک
خوشه هستند د و ه از خوشه دیگری میباشند.

 -۳نتایج تجربی
این الگوریتم در موقعیتهای مختلف بر روی داده مصنوعی پایگاهداده
قابل دسترس عمومی شامل اشارههای  ASLو نیز داده عمق جمعشده
از دوربین عمق اینتل ]7[ 11ارزیابی شده است .مقاله نتایج متد را با
متدهای شناختهشده و در شرایط خطای طبقهبندی (تعداد نمونههای
طبقهبندیشده نادرست به اندازه مجموعه آزمایشی تقسیم شده است)
زمان آموزش و نیز حافظه مصرفی مقایسه میکند.
مقاله از یک پیادهسازی جنگل تصادفی در محیط برنامهنویسی
مطلب 12و نیز بهصورت غیرموازی استفاده کرده است .زمانهای
محاسباتی برای یک  CPUدو هستهای بهکارگرفتهشده در محاسبات
فراهم شدهاند.
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شکل  ۱نمونهای از تصاویر پایگاهداده [ ]7را نمایش میدهد .در این
پایگاهداده تمامی حروف الفبای آمریکایی دستهبندی شدهاند و در هر
دسته تعداد زیادی از تصاویر گرفتهشده از حروف الفبا وجود دارد .هر
یک از این تصاویر از زوایای گوناگون گرفته شدهاند.
آموزش :جنگل تصادفی چندالیهای یک جنگل تصادفی است که
شامل دو الیه میباشد برای آموزش  FMLRFاول خوشهبندی داده اجرا
میشود .در آغاز تعداد خوشهها k= ۲۳جایگذاری میشود و خوشهها از
داده واقعی که نویزی است و شامل بخشهای کوچکی از داده بسیاری
کالسها هستند ساخته میشوند .هدف ساختن خوشههایی شامل تعداد
کمی از کالسها میباشد بنابراین خوشهها توسط موارد زیر هرس
میشوند:
 ادغام خوشههای کوچک با خوشههای بزرگتر؛ کوچکترین اندازهخوشه را به  ۱۳۵از اندازه یک کالس در داده آموزشی جایگذاری
میکنیم؛ اگر یک خوشه کوچکتر از این اندازه هست ،برای هر عنصر از
این خوشه یک خوشه شامل بیشترینعناصر همان کالس پیدا میکنیم
و این عنصر را با خوشه جدید ادغام میکنیم ،بهعلت این آستانه تعداد
خوشهها در حقیقت بهصورت اتوماتیک برای هر مجموعهداده معین شده
است [ .]۲3میتوانیم مشاهده کنیم که در حالت مسئله طبقهبندی
عالمتهای  6۱-6۲ ،ASLخوشه بزرگ شکل داده شده است.
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بعد از این که داده خوشهبندی شد ،ما اولین سطح جنگل تصادفی
را در بردارهای ویژگی متراکم آموزش میدهیم .این جنگل یک برچسب
خوشه به هر بردار بهدستآمده الحاق میکند و سپس برای هر یک از
خوشههای مشتقشده ،یک جنگل تصادفی جداگانه در بردارهای ویژگی
کامل برای تشخیص بین عالمتهای مشابه آموزش میدهیم .عمق
انباشته از  FMLRFرا بهعنوان مجموع عمقهای جنگل تصادفی در اولین
و دومین الیه تعریف میکنیم [.]۲7
همچنین تعداد درختها را برای هر جنگل در اولین و دومین الیه
جایگذاری میکنیم .درختها با استفاده از منطق فازی ساخته میشوند.
یک گام مهم نرمالسازی دوباره بردارهای ویژگی برای هر جنگل در
سطح دوم است .نرمالسازی دوباره ضروری است ،زیرا بردارهای مشابه
باهم خوشهبندی میشوند و بنابراین مغایرت در میان هر خوشه نسبت
به مغایرت کل نمونه خیلی کمتر است .مغایرت توسط کالسهایی
مستقل میشود که در این خوشهها شامل شدهاند و گذشتن از
نرمالسازی دوباره میتواند کارایی طبقهبندی را کاهش دهد.
آزمایش :در طی مرحله آزمایش هر نمونه در میان جنگل
اولینمرحله از هر کالس که نمونه متعلق به آن است گذرانده میشود.
جنگل مرحله اول برچسب خوشه یک نمونه را مشخص میکند ،سپس
نمونه برای جنگل متعلق به سطح دوم برای تعیین برچسب کالسش
گذرانده میشود.
 -۱-۳داده مصنوعی

شکل  :۵در هر ردیف شکلهای سمت چپ ،تصاویر اصلی را نشان
میدهد و تصاویر سمت راست ،تصاویر بهدستآمده از اجرای الگوریتم
قطعهبندی است .در ردیف (الف) زبان اشاره حرف ( ،)eردیف (ب) زبان
اشاره حرف ( )kو ردیف (ج) زبان اشاره حرف ( )sمیباشد.

 در خوشههای بزرگ کالسهایی که تعداد نماینده آنها کم استرا پاک میکنیم.
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در یک محیط طبیعی ،موقعیت دست یک شخص اجراکننده اشارات
مختلف نسبت به یک دوربین میتواند به اندازه بسیار زیادی تغییر کند.
بنابراین با استفاده از ویژگیهای قوی برای برخی تغییرات کارایی افزایش
پیدا میکند.
برای نشان دادن قدرت ویژگیهای  ESFاز پایگاهداده تولیدشده
توسط [ ]7استفاده میکنیم ]7[ .داده مصنوعی را با استفاده از مدل
دست از [ ]۲۱برای ساختن تصاویر عمق از  ۲1حروف ایستای ASL
تولید کرده است .برای مجموعه آموزشی [ ۱۳۳ ]7تصویر برای هر حرف
تولید کرده است قابل ذکر است که در تمام حاالت ،دست ،موازی با
دوربین است .برای مجموعه آزمایشی [ ]7چرخشهایی پیرامون سه
محور اصلی برای ارزیابی خطای طبقهبندی در مقابل زاویه چرخش مدل
دست به کار برده است.
[ ]7چرخش پیرامون محور  Xو  Yو پیرامون محور  Zدوربین را
جدا کرده است .همانطور که در شکل  4نشان داده شده است حرف
هیچ تأثیری در کل کارایی ندارد چونکه شکل توده نقطه خودش بهدقت
به همان اندازه گویا است .چرخش قویتر پیرامون محور  Xو  Yباعث
کاهش قویتر کارایی میشود بهدلیل اینکه نمایش توده نقطهای را تغییر
میدهد (شکل  1را ببینید) .این نتیجه نشان میدهد که برای توانایی
تشخیص اشارات قوی از یک نقطه دید مختلف در عموم دادههای
آموزشی مشابه هنوز مورد نیاز است .بههرحال چرخش یک دست در
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محدودیتهای  6۳درجه کارایی طبقهبندی کاهش معنیداری پیدا
نکرده است [.]۲1-۲1
در این کار برای تصدیق استفاده از  RFچندالیهای فازی زمان
آموزش یک  RFقراردادی را در مقابل  FMLRFبا همان عمق انباشته
ارزیابی کردهایم .میتوان دید آموزش  RFچندالیهای فازی در حدود ۱
مرتبه سریعتر از یک  RFساده است (شکل .)1
یادداشت اینکه خطای طبقهبندی برای هر دو متد همان (شکل )3
شروع از عمق  D= ۲۳است .خطای طبقهبندی برای  FMLRFدر
عمقکمتر کمی باالتر است .آزمایشهای انجامشده نشان میدهد که
داشتن عمق کمتر از  6۳اولین سطح جنگل را برای طبقهبندی داده در
خوشه صحیح ضعیف میسازد.
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شکل  :۹خطای طبقهبندی نسبت به عمق جنگلها

 -۲-۳داده واقعی
برای این که دقت و کارایی الگوریتم خود را آزمایش کنیم عالوه بر انجام
آزمایشهای بر روی داده مصنوعی بر روی داده واقعی نیز آزمایشهایی
را انجام میدهیم.
 -۱-۲-۳پایگاهداده عمومی

شکل  :۶تفاوت در نمایش عالمت ' 'Pنسبت به دیدهای گوناگون
(پایگاهداده [)]۷

پایگاهداده عمومی [ ،]۲6مجموعه دادهای شامل  ۲7اشاره ایستا از زبان
اشاره آمریکایی ( )ASLاست ،که توسط پنج شخص اجرا شده است.
تغییرپذیری باالیی در اجرای عالمتها توسط انسان و در موقعیت وابسته
به دوربین وجود دارد اگرچه تغییرپذیری در ژست برای یک شخص نسبتاً
کم است.
برای ارزیابی متد پیشنهادی ،از دو سناریو بهشرح زیر استفاده
میکنیم:
 سناریو  ،l-o-oجنگلها را به چهار نفر آموزش داده و سپس کارایی
آنها را ارزیابی میکنیم.
 سناریو  ،h-hدر این حالت نیمی از داده را برای آزمایش و نیمی

شکل  :۷خطای آموزش و آزمایش نسبت به محدودیتهای زاویه
چرخش نمونه آزمایشی جنگل استفادهشده تعداد T=۱۱درخت با
عمق D=۲۱دارد.

شکل  :۸زمانهای موردنیاز برای یک  RFساده و برای  RFچندالیهای
فازی با T= ۱۱نسبت به عمق جنگل
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را برای آموزش به کار میبریم.
در جدول  6نتایج آزمایش  l-o-oگزارش شده است .میتوان دید
خطای آموزشی در این آزمایشها تقریباً ده درصد کاهش داده شده است.
بهعالوه در آزمایش  h-hتوانایی کاهش خطا به پانزده درصد را نیز داریم.
عالوه بر این در جدول  6کارایی الگوریتم پیشنهادی ما با نتایج  ۲مقاله
دیگر [ ]۲6و [ ]7مقایسه شده است .مقاله [ ]۲6الگوریتم  GF+RFرا
معرفی کرده است و همچنین مقاله [ ]7نیز الگوریتم  MLRFرا پیشنهاد
داده است که در جدول  6بررسی کردیم .همانطور که از نتایج مشهود
است روش پیشنهادی مقاله در مقایسه با دو روش دیگر زمان کمتر،
پیچیدگی الگوریتم کمتر و همچنین حافظه مصرفی کمتری را دارا
میباشد.
برای تصدیق استفاده از  ،FMLRFکارایی آن را در برابر کارایی یک
جنگل تصادفی استاندارد مقایسه میکنیم .عمق جنگل تصادفی را تغییر
داده و خطای طبقهبندی  RFساده را با  FMLRFمقایسه کرده و زمان
آموزشی را نیز اندازهگیری میکنیم (شکل  6۳و شکل  .)66بهدلیل اینکه
اندازه کل پایگاهداده در حدود  1۱۳۳۳تصویر است  FMLRFدر زمان
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آموزشی اکثراً به پیروزی دست پیدا میکند که در حدود  6۳برابر
سریعتر از  RFساده برای عمق  D= ۲۳است.
در [ ]64کارایی طبقهبندی شکل برای پایگاهداده [ ]۲6ارائه شده
است در آزمایش  l-o-oو  h-hدقت و کارایی این متد و متد ارائهشده در
این مقاله را مقایسه و نتیجه را در جدول 6ثبت کردیم .به هر حال
همانطور که در شکل  6۳مشاهده میکنید زمان آموزشی گزارششده
در حدود  7۳۳۳ثانیه بر درخت در یک  ۲ PCهستهای است .در متد
پیشنهادی ،زمان آموزشی برای یک نسخه مطلب الگوریتم FMLRF
کمتر از یکهزارم ثانیه در یک هستهای است .در آزمایشهای یکنفره
متد پیشنهادی دقت  %34.1را نشان میدهد (جدول  ۲را ببینید).
بنابراین در آزمایشهایی که هدف یک نفر است ،متد ارائهشده کارایی
مشابهی را دارد؛ در حالی که زمانهای آموزش اجازه  calibrateدوباره
سیستم را برای اضافه شدن یک شخص جدید ،حتی در سرعتهای
خیلی زیاد میدهد.

ارائه یک روش تشخیص زبان . . .

نمایش داده شده است سرعت باال و محدوده نزدیک دوربین را در حوزه
تشخیص اشارات مورداستفاده میسازد [.]3۳ ،۲3
مجموعه داده شامل سه شخص در حال اجرای  ۲7عالمت از زبان
اشاره  ASLمیباشد .برای هر حرف مقاله [ ]36 ،7در حدود  ۲۱۳داده
فریم جمعآوری کرده است .هدف از این مجموعهداده محاسبه تغییر
طبیعی در ژست دست نسبت به دوربین است و بنابراین شرکا برای
چرخش دست نسبت به دوربین توسط  3۳درجه در همه مسیرها برای
ساختن تغییرپذیری باالتر پرسیده میشود (برای یک مثال شکل 1را
ببینید).
14
چونکه داده وضوح کمتری ( 3۲۳x۲7۳در مقابل 17۳x71۳
پیکسل برای  )Kinectدارد انتظار برخی کاهشهای کارایی را در
تشخیص داریم .در حقیقت نتایج (جدول  )۲برخی کاهشهای کارایی را
نشان میدهد که میتوان توسط رزولوشن پایین دوربین و مغایرت باال
در ژست دست توجیه کرد.
جدول  :۱مقایسه کارایی روش  GF+RFو روش MLRFبا الگوریتم
پیشنهادی (در تمام جنگلها)T=۱۱ ،
روش
GF+RF
)RF(D=۲۳
)FMLRF(D=۲۳
)FMLRF(D=3۳
)MLRF(D=۲۳

شکل  :۱۱زمان آموزش نسبت به عمق جنگلها

)MLRF(D=3۳

h-h

l-o-o

زمان ()s

پیچیدگی
الگوریتم

حافظه
()Mb

%36
%6۱
%63/3
%66/3
%۲3/7
%63

%۱6
%73/6
%71/3
%7۳
%۱۳/6
%73

3۲4۳
771۱
316
313
۱۲۲
663۲/3

)O(n3
)O(n3
)O(nlogn
)O(nlogn
)O(n2
)O(n2

7۲6
۱1۳
۱/۳3
643
1/۳۱
63۲/۱

جدول  :۲ارزیابی کارایی  FMLRFبرای یک شخص در داده [ ]۲۱و در
داده بهدستآمده از دوربین اشارات اینتل [.]۴

شکل  :۱۱خطای طبقهبندی نسبت به عمق جنگلها.

 -۲-۲-۳ارزیابی در پایگاهداده جدید
برای نشان دادن قابلیت اجرای متد تشخیص یا حسگرهای دیگر از یک
پایگاهداده که با استفاده از دوربین اشاره اینتل 13جمعآوری شده است
استفاده میکنیم .اطالعات وسیله که در [ ]7شرح داده شده است؛ عبارت
است از :یک دوربین ارزانقیمت  time-of-flightبا محدوده  6۳ cmتا m
 6حداکثر نرخ فریم  ۱۳ fpsو وضوح  3۲۳x۲7۳پیکسل (برای دادهعمق)
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پایگاهداده []۲6

داده دوربین اینتل []7

خطای D=۲۳

%۱/۱

%63

زمان(D=۲۳ )s
خطای D=3۳
زمان(D=3۳ )s

۲6۳
%۲/۲3
471

14/۳۱
%67/1
7۱6

 -۳-۳تأثیر دادههای نویزی در مجموعه دادهها
مجموعه دادههای همراه با نویز به روش زیر بهدست میآیند :به احتمال
 %6۳مقدار مجموعهداده را توسط جایگذاری آن با یک مقدار انتخابشده
یکنواخت در حالت تصادفی از مقادیر ممکن دیگر تغییر میدهیم .این
فقط برای مجموعه داده آموزشی میباشد افزایش درصد خطای میانگین
طبقهبندی که در جدول 3نشان داده شده است به شکل:
() 3

))(CE(noise)−CE(original
)CE(original

%increase error = 100.
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 خطای طبقهبندی برای مجموعه داده باCE(noise) محاسبه میشود که
. خطای طبقهبندی برای داده اصلی استCE(original) نویز است و
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%3/34  اختالفات قابلتوجهی درFMLRF ] و36 ،1[ مقایسه نتایج
 زمانی که نویز را در صفت کالسFMLRF  با این نتایج.بهدست میآوریم
] تولید میکنیم رفتار خوبی1[ با یک افزایش خطای کوچکتر از مقدار
.دارد
] و الگوریتم پیشنهادی ما با۸[  مقایسه الگوریتم پیشنهادی:۳ جدول
داده نویزی
خطای افزایشی
FMLRF
34/7
46/۱
34/۳
36/۲31/3
۲3/43
۳۲/۳
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Wisconsin breast C.
BUPA liver disorders
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Statlog heart disease
Pima Indian diabetes
Image segmentation
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