
استفاده از پردازش تصویر در خوشه بندي هوشمند

:چکیده
بندي هوشمند ارائه گردد. بدین صورت که با استفاده هاي پردازش تصویر، کاربردهاي جدیدتري در خوشههدف اصلی پژوهش این است که با بررسی سیستماین 

آوري شوند. سپس سیستم شناسایی اي خاص جمعدادههاي مختلف در پایگاهنژادها و قومیتي هاي شناسایی چهره و پردازش چهره افراد، اطالعات چهرهاز روش
کند که چهره فرد مورد نظر با هرکدام از نژادها چند درصد همخوانی چهره، چهره فرد مورد نظر را از طریق اطالعات موجود در پایگاه داده، پردازش و مشخص می

گردد. در این کاوي محدودتر شده و دستیابی به اطالعات شخص مورد نظر تسریع میگیرد.  با این عمل، حوزه دادهزي صورت میدارد که این کار از طریق منطق فا
تر نموده و سرعت دسترسی به شود، بلکه محدوده جستجو را کوچکهاي جستجو نمیهاي توزیع شده نه تنها سبب کندي سیستمدادهحالت استفاده از پایگاه

شود.تر انجام میکاوي کاملگیرند و دادههاي خارج از محدوده نیز مورد بررسی قرار میدهد. همچنین دادهرا افزایش میاطالعات

منطقِ فازي،بندي فازيبندي هوشمند، ، خوشههاي پردازش تصویر، خوشهسیستم- کلید واژه

مقدمه- 1

شوند هاي تصویر دریافت میبه طور کلی اطالعاتی که از سیگنال
قابل فهم باشند.  از این ها باید به نحوي باشند که براي سیستم

اي قابل فهم هایی سیگنال را به دادهرو باید بتوان از طریق روش
ها به دو صورت طور کلی سیگنالبهبراي سیستم تبدیل نمود.

آنالوگ و دیجیتال هستند و در هر صورت باید براي تبدیل شدن 
به اطالعات مورد نظر مراحلی را طی کنند.  بعد از این تبدیالت،

نظرگرفته صورت بردار درههاي استخراج شده از تصویر بویژگی
د. اگر بردارهاي استخراج شده از تصاویر داراي ابعاد نشومی

تا بر روي آنها انجام شودحجمزیادي باشند، باید کاهش
توان گفت می.  دیرگصورت بهتر هادادهبندي جداپذیري و طبقه

حالت اصلی چهره تعریف شش ،ها و جوامعکه در اغلب فرهنگ
مشترکی دارند که عبارتند از خوشحالی، ناراحتی، خشم، تعجب، 

ها از طریق تغییراتی که در نقاط مختلف این حالتترس و تنفر.
که به هر یک از این گردد قابل تشخیص استصورت ایجاد می

شود.  براي پردازش تصویر در ابتدا یک واحد فعال گفته می،نقاط
گردد و بعد از حالت از چهره در مقابل دوربین ضبط میاین شش 

براي طبقه بندي کهدنشوتجزیه و تحلیل می،طبقه بندي
بعد از تجزیه و شود.هاي عصبی استفاده میتصاویر از شبکه

دست سري اطالعات منحصر به فرد براي هر فرد بهتحلیل، یک
معموال کار برد.بهتوان آنها را در تشخیص چهرهآید که میمی

براي بازسازي و تشخیص چهره از منطق فازي و میزان 
-شود. به طور کلی همبستگیهمبستگی بین تصاویر استفاده می

اي نمونه1باشند. در شکل ها به صورت تقاطعی میهاي فریم
ها نشان داده شده است.مفهومی از همبستگی فریم

است:ساختار مقاله به صورت زیر سازماندهی شده
-هاي پردازش تصویر مورد بررسی قرار میبخش دوم سیستمدر 

بندي هوشمند بخش سوم نگاهی به مبحث خوشهگیرند. در 
، دو زمینه از ادغام ایندر بخش پایانی نهایت درخواهیم داشت و

شود.میحبندي هوشمند مطرجدیدي در خوشهکاربرد 
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سیستم هاي پردازش تصویربررسی -2

یکسري چهره به عنوان مبنا،هادازش تصویر چهرهربراي پ
aي هر کدام؛ بردار ویژگیشود و براساس آن برااستفاده می

بندي و استخراج این بردارها گردد. براي ترسیم، تقسیمترسیم می
و براي آزمایش آن هم از یک bاز شبکه هاي عصبی احتماالتی

شود. به طورکلی یک سیستم استفاده میORLcپایگاه داده 
به 2باشد که در شکل پردازش تصویر داراي اجزاي مختلفی می

این اجزاء شامل دوربین، صورت گرافیکی نشان داده شده است.
مبدل فازي(آنالوگ به دیجیتال)، سیستم پردازش تصویر، پایگاه 

ادامه باشد. درو در نهایت واسط گرافیکی کاربر میORLداده 
صورت مجزا شرح داده شده است. الزم ها بههرکدام از این بخش

-به ذکر است که در قسمت پردازش تصویر، فیلترها و هیستوگرام

طوري که بردارها از طریق کنند، بهها نقش اساسی ایفا می
گردند و فیلترها در ابتداي امر براي تبدیل ها ایجاد میهیستوگرام

نمایند.تصویر خاکستري ایفاي نقش میتصویر رنگی ورودي به

هاي عصبی از سه الیه براي پردازش استفاده طور کلی در شبکهبه
ي شود که این سه الیه به ترتیب شامل الیه ورودي، الیهمی

ي ورودي به منظور ایجاد باشند. الیهي خروجی میمخفی و الیه
نماید. ورودي ویژگی، تصاویر ورودي را دریافت و بررسی میبردار 

اند باشند که از ورودي دریافت شدههاي واحدي میوزن،این الیه
وسیله آنها بردارهاي ویژگی شکل گرفته و اطالعات آنها در که به
ي مخفی عمل تطبیق بین در الیه.شوندذخیره میdدادهپایگاه

-گیرد و براساس ارثروجی شکل میي خي ورودي و الیهالیه

ها، از طریق منطق ها و درصدهاي شباهت بردارهاي چهرهريب
بندي و شناسایی اولیه هاي عصبی دستهفازي و ساختار شبکه

ي اي تطبیقی بوده و بین دو الیهالیه،این الیهگیرد.صورت می
داده پایگاهگیرد. در واقع اطالعات بردارها از قبل در دیگر قرار می

ORLکه ياطالعات جدید،ي خروجیدر الیهاند.  ذخیره شده
طالعاتبا اي مخفی از طریق الیهآیدمیدستهبدر حین کار

در پایگاه دادهکه قوانینی به کمکوORLپایگاه دادهموجود در
سیستم از روي گیرند. در نهایت میمورد استنتاج قرار قرار دارند،
مل ااطالعاتی شORLيدادهدر پایگاهکند.گیري میآنها نتیجه

ء،دست آمده از هر شیهتصاویر ب،هااطالعات مربوط به چهره
ها براي مقایسه در موارد گیريو در نهایت نتیجهقوانین موردنیاز 

.[1,2,3]اندقرار گرفتهمشابه
هاي کارگیري سیستماز آنجایی که هدف اصلی در این پژوهش به

- زش تصاویر در جهت ایجاد کاربردهایی نوین براي خوشهپردا

eبندي هوشمند است لذا باید در ادامه خوشه بندي هوشمند

مورد ارزیابی قرار گیرد. 

خوشه بندي هوشمند- 3

-ها میهابه کالس یا خوشهبندي شامل تقسیم عناصر دادهخوشه

که در هر گروه موارد مشابه و متناظر، براساسطوريباشد، به
شوند و موارد دیگر به عنوان کالسی بندي میمعیاري خاص دسته

ها و گردند.  با توجه به ماهیت دادهاز موارد نامشابه محسوب می
بندي در نظر گرفته شده است، امکان دارد هدفی که براي خوشه

اقدامات مختلفی روي آن صورت گیرد.  این اقدامات با هدف 
بندي و درون خوشه، نوع خوشههايارزیابیِ درصد شباهت داده
باشد.  از هاي مورد نظر قرار گیرد، میآنچه قرار است درون خوشه

ها؛ فاصله، اتصال و جمله معیارهاي قابل اعمال بر روي خوشه
هاي مختلفی بندي داراي شاخه]. در واقع خوشه4باشد[شدت می

این ترینِ ترین و در عین حال جوانباشد که یکی از مهممی
بندي هوشمند، در خوشهبندي هوشمند است.ها، خوشهشاخه

هاي کامپیوتري شیوه برخورد انسان در حل مسائل توسط سیستم
شود.  روش برخورد انسان با مسائل مختلف بدین شبیه سازي می

تر شکسته و با استفاده صورت است که مسائل را به اجزاء کوچک
-هت حل آنها اقدام میها، فرضیه و دانش قبلی در جاز آموخته

گیري کلی و بزرگی ها، نتیجهنماید و با کنار هم گذاشتن جواب
کند.  می

هاي فازي استفاده از آنجایی که در این روشِ حل مسئله، از دامنه
باشد.  در شده است، بنابراین همواره تابعی از منطقِ فازي می

عالوه ِبندي هوشمند نیز همین قضییه صادق بوده ومورد خوشه

: اجزاي سیستم پردازش تصویر2شکل



هاي خارج از آن نیز استفاده هاي درون مجموعه، از دادهبر داده
بندي هوشمند وجود خوشههاي زیادي از استفادهشود.  مثالمی

اي براي هاي ماهوارهتوان به مواردي چون آنالیز عکسدارد که می
ها و مراتع، پردازش سیگنال و تصویر، مشاهده تحلیل زمین

هایی براي تعیین نوع اجرام آسمانی و تکینیکها تصاویر تلسکوپ
شوند؛ اشاره که براي حل مسائل خاص و سطح باال استفاده می

بندي هوشمند در زمینه هاي مختلفی چون مالی خوشهنمود. 
بندي هوشمند زیر چون خوشه].5وبازاریابی نیزکاربرد دارد[

ز نیfبندي فازيباشد و خوشهبندي فازي میمجموعه خوشه
.ستاgنشأت گرفته از منطق فازي

ارائه پیشنهادنتیجه گیري و - 4

هاي پردازي فعلی که در سیستمکاوي و دادههاي دادهاگر سیستم
اطالعات کشور درحال کار هستند مورد بررسی قرار گیرند، این 

هاي موجود در طور معمول دادهشود که بهنتیجه حاصل می
-صورت محلی در پایگاهکشور، بههاي اداري هر منطقه از سیستم

گردند.  اما از طرفی چند هاي داده آن مناطق ذخیره و ثبت می
سالی است که بحث دولت الکترونیک و یکپارچگی اطالعات 

هاي داده متمرکز گیر شده و دولت به سمت استفاده از پایگاههمه
اي هاي عدیدهتمایل پیدا کرده است. ولی این عمل بخاطر نقص

نشده است.  اولین نقص این است یجاد شده، تاکنون محقق که ا
تبادل هاي متمرکز، ترافیک که با تجمیع اطالعات در پایگاه

این درحالی است که کشور از زیر یابد واطالعات افزایش می
-هاي مناسب براي انتقال اطالعات پرسرعت محروم میساخت

فوذ به اطالعات و باشد. از طرف دیگر؛ با تجمیع اطالعات، امکان ن
باشد که این نوعی تر میدر هم شکستن امنیت آن بسیار ساده
اي دیگر که در این نکتهنقص براي حفظ امنیت اطالعات است.

ها دولت را براي رسیدن به این هدف ناکام گذاشته است، سال
هاي با سیستمجایگزینی سیستم و تکنولوژي جدید بحث 

تحمیل کرده اي بسیاري را به دولت هباشد که هزینهموروثی می
است.

هاي دولت مثل تر راهکار، بهتر است یکی از بخشبراي بیان ساده
اطالعات ،در سیستم بانکداري کشور.گرفتبانکداري را در نظر 

هاي داده باشد که ایجاد پایگاهمشتریان هر بانک مشخص می
سرعت سیستم را یکپارچه، بار اضافی زیادي را به سیستم وارد و 

هاي دهد چون معموال مشتریان به صورت حوزهکاهش می
ولی اگر بتوان اطالعات را کنند.جغرافیایی مختص خود عمل می

بنديِ فازي؛ به هاي شناسایی افراد و خوشهواسطه سیستمبه
همان حالت توزیع شده حفظ نمود، روند اداري امور بانکی بسیار 

از همین منظور؛ اگر کشور واهد شد.  بهتر تمام خسریعتر و ارزان
که در شودمالحظه می، ی و نژاد در نظر گرفته شودنظر قومیت

هاي زیستی از ویژگی،کشور اقوامی وجود دارند که هرکدام
فردي نظیر گویش، چهره و رفتار برخوردار هستند.  منحصر به

خراج و بنابراین اگر بتوان اطالعات زیستیِ افراد هر منطقه را است
با وسیله ابزارهاي شناسایی بیومتریک آنها را ساماندهی نمود،به

ه عبنديِ فازي، با مراجتوان از طریق خوشهانجام چنین عملی می
-هر ارباب رجوع خصوصیات بیومتریک او را پردازش و به پایگاه

ه نمود.  در نهایت عايِ متناسب با همان فرد مراجهاي منطقهداده
. کردیاز استفاده داده، از اطالعات مورد نبه آن پایگاههم با اتصال 

صورت توزیع شده قابل هاي داده بهبا این عمل تمامی پایگاه
، امنیت شبکه نیز سازي بوده و عالوه بر حفظ سرعتپیاده

هاي ایران الگوي نژادي قومیت3در شکلافزایش خواهد یافت.
هاي راي ایجاد پایگاهتوان از همین الگو بنشان داده شده که می
کامال شبیه به رفتار انسان این عمل رد.داده توزیع شده،  بهره ب

باشد.ها میدر برخورد با مسائل و جستجوي داده

: پراکندگی الگوي نژادي ایران3شکل

شود، از ظاهر عنوان مثال؛ انسان وقتی با فرد دیگري مواجه میبه
باشد و ساکن کدام منطقه مییابد که این فردو کالم او در می

-هایی که از آن اقلیم دارد با وي تعامل برقرار میبراساس داده

هاي امنیتی و پلیسی کشورها نیز این روش براي سازمانکند.
طوري که با پردازش چهره یا دیگر سازي است، بهقابل پیاده

توان منطقه زندگی اشخاص را پارامترهاي بیومتریک افراد می
اگر به ه زنی نموده و به پایگاه داده آن منطقه متصل شد.گمان

ابیم که در یاین الگوي جستجو از دید جهانی نیز نگاه کنیم درمی
هاي خاص دنیا، نژادهاي مختلفی وجود دارند که هرکدام ویژگی



که یک فرد اروپایی از یک فرد آسیاي طوريخود را دارند به
یک نمونه از این 4شکل در شرقی کامال قابل تشخیص است.

الگوي جستجو نشان داده شده است.
روش کار این سیستم به این صورت است ، 8مطابق شکل شماره 

که ابتدا چهره شخص مورد نظر به سیستم پردازش تصویر وارد 
طالعات مربوط به ادر پایگاه داده این سیستم .شودمی

هر منطقه د پایگاه داده خصوصیات چهره نژادهاي مختلف و کُ
خوشهسیستم پردازش تصویر بر اساس الگوي ثبت شده است.

کند که چهره شخص مورد نظر با فازي تعیین میبندي
و کدهاي هر منطقه چند درصد همخوانی داردخصوصیات چهره

چهره با خصوصیات هر پایگاه داده را به همراه درصد همخوانی
شگر مرکزي به بر این اساس پرداز.کندمشخص میآن منطقه

اساس بردهد که زیر سیستم انتخاب پایگاه داده فرمان می
موجود را مورد هاي مناطقکدام یک از پایگاه داده،اولویت

با این کار سرعت دسترسی به اطالعات جستجو قرار دهد.
هاي خارج از محدوده نیز قابل دسترسی افزایش یافته و داده

خواهند بود.
نتایج سازي وتاکنون پیادهه چنین طرحیبراساس اینکه مشاب

انجام چنین طرحی مستلزم ایجاد و آن منتشر نشده است، لذا
-پیاده سازي یک مجموعه داده متناسب با ویژگی هاي نژادي می

پژوهش به عنوان پایان نامه این کر است که به ذالزم باشد. 
تا در باشد.پیاده سازي میکارشناسی ارشد در حال بررسی و

سنجی و دسترسی کافی به منابع مرتبط بتوان صورت امکان
سیستم نرم افزاري آن را طراحی و پیاده سازي نمود.
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g Fuzzy logic

هاي پایگاه داده
محلی توزیع شده

پایگاه داده اطالعات بیومتریک مناطق 
مختلف و کد پایگاه داده هر منطقه


