
 أ

 

 

 

  



ب

 دانشگاه آزاد اسالمی 

بوشهر علوم و تحقیقات واحد

وتریکامپ ی: مهندستحصیلی رشته

 هوش مصنوعیگرایش: 

عنوان:

با استفاده از  Labتشخیص الگوی پوست انسان در تصاویر با قالب فضای رنگ 

ازدحام ذراتالگوریتم ترکیبی شبکه عصبی و 

 پژوهشگر: 

محمدحسین فخرآوری

ران:  داو هیئت

 1- استاد راهنما: دکتر حمید پروین   

2- استاد داور: دکتر حسین مؤمن زاده   

3- استاد داور: دکتر مهدي صادق زاده 



 ج

 

 

 

 

 

 باسمه تعالی

 نامهصالت رساله یا پایانتعهدنامه ا

هوو  گرایش  وتریکامپ یدر رشته مهندس یوستهارشد ناپ یرشناسکادانش آموخته مقطع محمدحسین فخرآوری  ینجانبا

تشخیص الگوی پوست انسان در تصاویر بوا االوب فیوای » نامه خود تحت عنوان یاناز پا 27/11/95 یخکه در تار مصنوعی

مووده ام دفوا  نبسویارخوب و  50/17با کسب نمره  «ازدحام ذراتبا استفاده از الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی و  Labرنگ 

 شوم: یمتعهد م وسیلهینبد

جانب بوده و در موواردی کوه از دسوتاوردهای علموی و نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط این( این پایان1

ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و نامه، کتاب، مقاله و ...( استفاده نمودهپژوهشی دیگران )اعم از پایان

 ام.سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده

ها و مؤسسوات تر یا بواتتر( در سوایر دانشوگاهنامه ابالً برای دریافت هیچ مدرك تحصیلی )هم سطح، پایین( این پایان2

 آموز  عالی ارائه نشده است.

اعم از چاپ کتاب، ثبوت اختورا  و ... از ایون برداری چه بعد از فراغت از تحصیل، اصد استفاده و هرگونه بهره( چنان3

 نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.پایان

پذیرم و واحود دانشوگاهی مجواز چه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود، عوااب ناشی از آن را می( چنان4

ام هیچگونوه ادعوایی نخوواهم ابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مودرك تحصویلیجانب مطابق ضواست با این

 داشت.

 

 محمدحسین فخرآوری                                                                                       

 تاریخ و امضاء:                                                                                           

 

 



 د

 

 

 

 

 

 واگذاری حقوق:

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیوه حقووق برگرفته از نتوایج مطالعات، ابتکووارات 

نامه متعلّق بوه دانشوگاه آزاد هوای این پایانو نوآوری

 است. وشهرب یقاتواحد علوم و تحقاسالمی 

 

  



 ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و

 

 

 
 دانشگاه آزاد اسالمی

 بوشهر یقاتواحد علوم و تحق
 

 «  M.Sc».ی کارشناسی ارشد برای دریافت درجه پایان نامه
 

 وتریکامپ ی: مهندستحصیلی رشته

 نوعیهو  مص گرایش:
 

 عنوان:

با استفاده از الگوریتم  Labتشخیص الگوی پوست انسان در تصاویر با االب فیای رنگ 

 ازدحام ذراتترکیبی شبکه عصبی و 
 

 استاد راهنما:

  مید پروینحدکتر 
 

 
 

 پژوهشگر:

 محمدحسین فخرآوری
 

 95زمستان 



 ز

 

 

 

 

 

 : گزاریسپاس

حمیود اوای دکتور آاودر جنواب نگرا ستادبی دریغ اهای حمات و کمکاز ز قدیر و تشکر شایستهبا ت

رهنمودهوای  ودر و صوبوری مورا راهنموایی نمووده و بوا ارائوه ناورات سوازنده صو یکه با سعهپروین 

 . تمام مبذول داشتند نامه سعیبرد این پایانشان در پیشدریغبی

 



 ح

 

 

 

 

 

 : تقدیم به

های زنودگی هموواره یواوری دلسووز و یها و دشووارسختی که در ،مهربانم پدر و مادر عزیز تقدیم به

 . اندو پشتیبانی محکم برایم بوده فداکار

 



 ط

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                                                                       عنوان 

 1 ..................................................................................................................................................... کیدهچ

 2 ......................................................................................................................................................  مقدمه

 3 ....................................................................................................................... فصل اول: کلیات تحقیق

 4 .............................................................................................................................................. مقدمه 1-1

 5 ....................................................................................................................................... بیان مسئله 1-2

 7 .................................................................................................................................. اهداف تحقیق 1-3

 7 .................................................................................... اهمیت موضو  تحقیق و انگیزه انتخاب آن 1-4

 8 ........................................................................................................................... های تحقیقفرضیه 1-5

 8 ................................................................................................................................... رو  تحقیق 1-6

 10 ............................................................................................................................ ساختار پایان نامه 1-7

 12 .................................................................................................... ی تحقیقفصل دوم: ادبیات و پیشینه

 13 .............................................................................................................................................. مقدمه 2-1

 13 ....................................................................................................... تشخیص پوست تشریح مسئله 2-2

 14 ................................................................................................................ معرفی ساختار پوست 2-2-1

 14 ...................................................................................................... کاربردهای تشخیص پوست  2-2-2

 15 ...................................................................................... های موجود در تشخیص پوستچالش 2-2-3

 16 .................................................................................................... مراحل انجام تشخیص پوست 2-2-4



 ی

 17 ........................................................................................................................ انوا  فیاهای رنگی 2-3

 RGB ...................................................................................................................... 18فیای رنگ  2-3-1

 HSV ...................................................................................................................... 20فیای رنگ  2-3-2

 YCbCr ................................................................................................................. 22فیای رنگی  2-3-3

 Lab ....................................................................................................................... 23فیای رنگی  2-3-4

 26 .................................................................................................... های تشخیص پوستانوا  رو  2-4

 27 .................................................................................................. تشخیص پوست براساس رنگ 2-4-1

 28 .................................................................................................. تشخیص پوست براساس بافت 2-4-2

 28 .................................................................................................. های آماری آنالیز بافترو  2-4-2-1

 29 ............................................................................ های ساختاری یا هندسی آنالیز بافترو  2-4-2-2

 29 ....................................................................................................... آنالیز بافت بر مبنای مدل 2-4-2-3

 30 .............................................................................. لیز بافتآنا و پردازشی های تبدیلیرو  2-4-2-4

 30 .................................................................................................. (LBPالگوی باینری محلی ) 2-4-2-5

 31 .............................................................................................................. بندی پوستهای طبقهمدل 2-5

 32 ........................................................................ صریح  طورگذاری فیای رنگ پوست بهآستانه 2-5-1

 32 .................................................................................................. مدل پارامتری تشخیص پوست 2-5-2

 34 ............................................................................................. مدل غیرپارامتری تشخیص پوست 2-5-3

 36 ..............................................................................................(MaxEntمدل ماکزیمم آنتروپی ) 2-5-4

 36 ................................................................................................ (MLPیه )مدل پرسپترون چندت 2-5-5

 37 .................................................... بندی هوشمند تشخیص پوستسازی و طبقههای بهینهالگوریتم 2-6

 37 ................................................................................ (PSOسازی ازدحام ذرات )الگوریتم بهینه 2-6-1

 39 ............................................................................................. (ICA) الگوریتم راابت استعماری 2-6-2

 42 .......................................................................................... (ANNsهای عصبی مصنوعی)شبکه 2-6-3

 44 ........................................................................................... (SLP) شبکه پرسپترون تک تیه 2-6-3-1



 ك

 45 .........................................................................................(MLP) چند تیه شبکه پرسپترون 2-6-3-2

 46 ................................................................................................................................. منطق فازی 2-6-4

 47 ............................................................................................................................ شبکه نروفازی 2-6-5

 48 .................................................................................................................... عملیات مورفولوژیکی 2-7

 50 ........................................................................... گرفته در تشخیص پوستمرور مطالعات صورت 2-8

 50 .......................................................................................... تحقیقات انجام شده در داخل کشور 2-8-1

 52 ......................................................................................... تحقیقات انجام شده در خارج کشور 2-8-2

 62 ................................................................................................. سازی طرح پیشنهادیفصل سوم: پیاده

 63 .............................................................................................................................................. مقدمه 3-1

 TVAC_PSO ................................................................................................ 64سازی الگوریتم بهینه 3-2

 66 ................................................... برای تشخیص پوست HNN_TVAC_PSOالگوریتم پیشنهادی 3-3

 69 ..................................................... های پوستفیای رنگی مناسب و استخراج ویژگی انتخاب 3-3-1

 71 ....................................................................... ایجاد بردارهای ورودی و خروجی شبکه عصبی 3-3-2

 72 ................................................................................................... طراحی شبکه عصبی مصنوعی 3-3-3

 73 .......................................................... سازی پیشنهادیینه الگوریتم بهینهدست آوردن تابع هزبه 3-3-4

 TVAC_PSO  ................. 74های شبکه عصبی با استفاده از الگوریتم ها و بایاسکردن وزنبهینه 3-3-5

 78 ......................................................................................... دست آوردن مناطق پوست در تصویربه 3-4

 80 .......................................................................................................................... پایگاه داده تصاویر 3-5

 81 ............................................................................... سازی و مطالعات عددیفصل چهارم: نتایج شبیه

 82 .............................................................................................................................................. مقدمه 4-1

 82 .................................................................... پوست رنگ سازیمدل روی بر رنگ فیای تبدیل اثر 4-2

 92 ................................................................. پوست رنگ سازیمدل روی بر سازیالگوریتم بهینه اثر 4-3

 94 ....................................................................... پوست رنگ سازیمدل روی بر تغییر حد آستانه اثر 4-4



 ل

 96 ..................................................................................................... پیشنهادها و یریگجهینتفصل پنجم: 

 97 ...................................................................................................................................... گیرینتیجه 5-1

 100 ....................................................................................................................... های پژوهشنوآوری 5-2

 100 ......................................................................................................................................... پیشنهادها 5-3

 102 .......................................................................................................................................... منابع و مآخذ

 103 ............................................................................................................................................ منابع فارسی

 105 .......................................................................................................................................... منابع انگلیسی

 1 ................................................................................................................................... ی انگلیسیچکیده

 



 م

 

 

 

 

 

 هافهرست جدول

 صفحه                                                                                                        عنوان 

 TVAC_PSO .................................................................................... 75پارامترهای الگوریتم  1-3جدول 

 TVAC_PSO .................... 86ست در فیاهای رنگی مختلف با الگوریتم نتایج تشخیص پو 1-4جدول 

 86 .................. نتایج تشخیص پوست در فیاهای رنگی مختلف با الگوریتم گرادیان کاهشی 2-4جدول 

 92 .............. سازی مختلفهای بهینهبا الگوریتم Labنتایج تشخیص پوست در فیای رنگی  3-4جدول 

 95 ................................................................. نتایج تشخیص پوست با تغییر مقدار حد آستانه 4-4جدول 

 

 



 ن

 

 

 

 

 

 هافهرست شکل

 صفحه                                                                                                        عنوان

 10 ................................................................ نمای کلی از الگوریتم تشخیص پوست پیشنهادی 1-1شکل 

 RGB ................................................................................................................ 19 یرنگ یفیا 1-2شکل 

 HSV ................................................................................................................. 21فیای رنگی 2-2شکل 

 HSV ................................................................. 21 یرنگ یفیا به RGB یرنگ یفیا لیتبد 3-2شکل 

 YCbCr .............................................................. 22 یرنگ یفیا به RGB یرنگ یفیا لیتبد 4-2شکل 

 Lab .................................................................................................................. 24فیای رنگی  5-2شکل 

0با  bو  aهای مؤلفه 6-2شکل  0 0
0 0 025 , 75 , 50L L L  )24 ............. ) به ترتیب از راست به چپ 

 Lab .................................................................... 24 یرنگ یفیا به RGB یرنگ یفیا لیتبد 7-2شکل 

 31 ............................................................................. توصیف بافت تصاویر برای LBPعملگر  8-2شکل 

 31 ... برای هر ناحیه LBPتقسیم چهره به نواحی مستطیل شکل و محاسبه هیستوگرام عملگر  9-2شکل 

 40 .......................................... چگونگی جابجایی کشور مستعمره در راستای سیاست جذب 10-2شکل 

 41 ................................................................ هااستعمارگران اولیه تولید شده و مستعمرات آن 11-2شکل 

 43 ..................................................................................................................... سازتوابع فعال 12-2شکل 

 45 ...................................................................................................... مدل پرسپترون تک تیه 13-2شکل 

 46 ........................................................................................................... ایپرسپترون سه تیه 14-2شکل 

 50 ............................................................. چهار عملیات اصلی برای پرداز  تصاویر باینری 15-2شکل 

 66 .................................................................. برحسب تعداد تکرارها C2(t)و  C1(t)تغییرات  1-3شکل 



 س

 68 ................................... سازی ازدحام ذراتفلوچارت الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی و بهینه 2-3شکل 

  همراه به RGBدر فیای رنگی  رپوستیغ و پوستی هانمونه شامل شده دجایا ریتصو 3-3شکل 

 های غیرپوست های پوست و سمت راست مربوط به نمونه)سمت چپ مربوط به نمونه متناظر ماسک

 70 .................................................................................................................................................. باشد(می

 Lab ...................................................................... 70ها در فیای رنگی گیری از پیکسلنمونه 4-3شکل 

 72 ......................................................................... های ورودی و خروجیمراحل تشکیل بردار 5-3شکل 

 73 ...................................................................... شبکه عصبی پیشنهادی برای تشخیص پوست 6-3شکل 

 79 ............................................................................. تشخیص مناطق پوست در تصاویر تست 7-3شکل 

 79 ............................................................................. پیکسل 4عیو ساختاری دیسک با شعا   8-3شکل 

 85 ....................................... (bو  aهای )مؤلفه Lab رنگ فیای در انسان پوست رنگ عیتوز 1-4شکل 

 85 ........................... (Cr و Cb یهالفهؤم) YCbCr رنگ فیای در انسان پوست رنگ عیتوز 2-4شکل 

 Lab ............................ 86در فیای رنگی  TVAC_PSOدر هر تکرار الگوریتم  MSEمقدار  3-4شکل 

 Lab ....................................... 88در فیای رنگی  TVAC_PSOتشخیص پوست با الگوریتم  4-4شکل 

 بر روی  4عملیات مورفولوژیکی بستن و بازکردن با عیو ساختاری دیسکی به شعا   5-4شکل 

 89 ....................................................................................................................................... ماسک خروجی

 YCbCr ................................. 91در فیای رنگی  TVAC_PSOالگوریتم  تشخیص پوست با 6-4شکل 

 93 ................................................................... خروجی وااعی و شبکه برای مجموعه آموزشی 7-4شکل 

 93 ........................................................................ خروجی وااعی و شبکه برای مجموعه تست 8-4شکل 

 94 ..........................................................سازی رنگ پوستتأثیر تغییر حد آستانه بر روی مدل 9-4شکل 

 95 ...................................................... نتیجه تغییر حد آستانه بر روی ماسک خروجی تصویر 10-4شکل 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 چکیده

 دیجیتکال تصکویر یک  در غیرپوست هایپیکسل از انسان پوست هایپیکسل دادن تمیز معنی به پوست تشخیص

 هکایپیکسکل پوشانیهم میزان کاهش منظور به مناسب رنگ فضای ی  پوست انتخاب در تشخیص گام اولین. است

 LABفضکای رنگکی ر ایکن پکژوهش فضای رنگی اسکتفاده شکده د. است جدید رنگ فضای در غیرپوست و پوست

نیکز  کارآمکد بندطبقه ی  غیرپوستی و پوستی نواحی تفکی  برای، مناسب رنگ فضای ی  انتخاب بر عالوه. باشدمی

 پیچیکده یهاهزمین پس پوست و رنگ تغییرات و روشنایی تغییرات مقابل در کارآمد باید بندطبقه ی . است نیاز مورد

تواند به حل مسائل موجکود در های پوست میبندی پیکسلتیابی به ی  روش مفید برای طبقهدس، بنابراین. باشد مقاوم

سازی ازدحام ذرات بکا رکرایب شکتاب استفاده از روش ترکیبی الگوریتم بهینه، در این پژوهش. این زمینه کم  کند

زش بکرای بکه عنکوان یک  روش جدیکد آمکو -(ANN( و شبکه عصبی مصکنوعی)TVAC_PSOمتغیر با زمان )

شبکه عصبی استفاده شده . بندی پوست پیشنهاد شده استبرای حل مسئله طبقه -(FNNs) خوری عصبی پیشهاهشبک

در . بندی رنگ پوست استناحیه بندی و طبقه، ( است که هدف آنMLPاز نوع پرسپترون چندالیه )، در این پژوهش

-( اسکتفاده مکیMLPی پرسپترون چندالیه)های شبکهکردن وزنبرای بهینهTVAC_PSO از الگوریتم، این پژوهش

های بهینه در تصویر و استخراج ناحیکه پوسکت از بندی یا تقطیع و ایجاد کالسبهبود ناحیهبه کنیم که در نهایت منجر

( در MSEمقدار معیکار میکانگین مربعکات خطکا )، سازیآمده از شبیه نتایج بدست در. شودغیرپوست در تصاویر می

ککه ، است، 93.77%، (CDRنرخ تشخیص درست )و ، Lab ،0. 0055تم پیشنهادی و برروی فضای رنگی الگوری

نتایج تجربکی . باشدتر میبهینه، دیگر استفاده شده سازیهای بهینهو الگوریتم این معیارها نسبت به تمام فضاهای رنگی

قابکل  طوربکه ،بندی رنگ پوسکتمسئله طبقهرا برای  MLPتواند عملکرد شبکه دهد که روش پیشنهادی مینشان می

 . شود دقیق پوست تشخیص مدل ی  ارائه به منجر توجهی افزایش دهد و نیز

، سازی ازدحام ذرات با ررایب شتاب متغیکر بکا زمکانالگوریتم بهینه، بندیطبقه، تشخیص پوست: واژگان کلیدی

 .فضای رنگی، شبکه پرسپترون چندالیه، شبکه عصبی مصنوعی
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 مقدمه

 دیجیتال تصویر یک در غیرپوست هایپیکسل از پوست هایپیکسل جداسازی فرآیند تشخیص پوست

 از بسویاری در پوست آشکارسازی، کنندمی استفاده آن از صورت مستقیم به که کاربردهایی بر عالوه. است

 اسوتفاده پورداز  مووردپیش ای اولیه گام یک عنوان به ماشین بینایی و تصویر پرداز  با مرتبط هایتحلیل

، تشوخیص افوراد برهنوه، ردیابی چهوره، شناسایی و تصدیقبه  توانمی کاربردها گونه این از. گیردمی ارار

هوای تورین ویژگویجوذاب. بازشناسی افراد در اینترنت و پوست شناسوی اشواره کورد، ردیابی بدن انسان

، عت زیاد و تغییرناپذیری در مقابول چورخششامل اابلیت پرداز  با سر، تشخیص پوست براساس رنگ

 .]48[ باشدانسداد جزئی و تغییر حالت می
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 مقدمه 1-1

 دیجیتال تصویر یک در غیرپوست هایپیکسل از پوست هایپیکسل جداسازی فرآیند تشخیص پوست

 از بسویاری در پوست آشکارسازی، کنندمی استفاده آن از صورت مستقیم به که کاربردهایی بر عالوه. است

 اسوتفاده پورداز  مووردپیش یا اولیه گام یک عنوان به ماشین بینایی و تصویر پرداز  با مرتبط هایتحلیل

، تشوخیص افوراد برهنوه، ردیابی چهوره، شناسایی و تصدیقبه  توانمی کاربردها گونه این از. گیردمی ارار

هوای تورین ویژگویجوذاب. فراد در اینترنت و پوست شناسوی اشواره کوردبازشناسی ا، ردیابی بدن انسان

، شامل اابلیت پرداز  با سرعت زیاد و تغییرناپذیری در مقابول چورخش، تشخیص پوست براساس رنگ

 . ]48[ باشدانسداد جزئی و تغییر حالت می

هوای یژگویو، مشکالت در تشخیص رنگ پوست با توجه به اثرات مختلفی مثل تغییرات شودت نوور

رنوگ پو  ، لباس، عینک، مدل مو، مواعیت و مشخصات فردی و فاکتورهای دیگری مثل آرایش، دوربین

رو  تشوخیص پوسوت بایود  نبنابرای. یدآهای پوستی به وجود میها و بیماریجو ، کک و مک، زمینه

تحقیقوات گسوترده  .باشدپذیر انعطاف، نسبت به نویز و مصنوعات پایدار باشد و در شرایط مختلف نوری

باشود و ایون تفواوت تمرکوز سن و جنسیت متفاوت موی، نشان داده است که رنگ پوست با توجه به نژاد

سوازی رنوگ پوسوت نشوان ده در مودلهمچنین تحقیقات انجام ش.]51، 74، 85[ زیادی بر روشنایی دارد

از . اسوتهوا آن ی روشوناییتفاوت در مؤلفه، ین تفاوت رنگ پوست میان افراد مختلفتربیشدهد که می

ی رنگ روشنایی جدا هسوتند از اهمیوت هاههایی که دارای مؤلفمدل، سازی رنگ پوسترو برای مدلاین

  .]27، 83[ ی برخوردارندتربیش
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 بیان مسئله 1-2

 تواتجزیه و تحلیل مح در، انسان و در تعامل کامپیوتر تشخیص رنگ پوست یک رو  محبوب و مفید

، تشوخیص چهوره، شناسوایی و ردیوابی بودن انسوان: ماننودی مختلفی هاهپوست در زمین تشخیص. است

 بنودیطبقوه از این رو پیدا کردن یک رو  مناسوب بورای. بازشناسی افراد در اینترنت و غیره کاربرد دارد

 . تواند مشکالت را حل کندپوست می هایپیکسل

هوای مشوترکی بوا ت اسوت کوه ویژگوی( یک سیستم پرداز  اطالعواANNs)1شبکه عصبی مصنوعی

باشند که هور به هم پیوسته می 2شبکه عصبی مصنوعی شامل چندین نورون. ی عصبی طبیعی داردهاهشبک

دهنده این است که چه مقودار از خروجوی باشد که نشانمشخصی به نورون دیگر متصل می نورون با وزن

 نیز یک وزن دارد کوه در اصوطالح بوه هر نورون .دهدارار می تأثیرورودی نورون بعدی را تحت ، نورون

بنابراین نیاز است توا مقودار . شودذخیره میها آن در وزن ANNsاطالعات در . شودگفته می 3بایاسها آن

 . ها تعیین شودوزن

باشد که برای ( میBP) 4انتشارالگوریتم پ ها آن که یکی از، این کار وجود دارد چندین الگوریتم برای

این الگووریتم خطوای . رود( به کار میMLP) 6مانند شبکه عصبی پرسپترون چندتیه 5خوری پیشهاهکشب

. کنودها را متناسب با خروجی مطلوب تناویم مویها و بایاسدهد و وزنآموز  را در هر دوره کاهش می

هنوز چنودین ، رخوی پیشی عصبی چندتیههاهدر یادگیری شبک BPهای کلی الگوریتم موفقیت، علیرغم

ممکون اسوت در ، اسوت 7از نوو  گرادیوان کاهشوی BPکوه الگووریتم از آنجوا: مشکل اصلی وجوود دارد

توان مطمئن شد که به یوک نمی، شودهمگرا می BP که الگوریتمبنابراین زمانی. های محلی گیر کندمینیمم

است و موفقیت ایون الگووریتم نیزخیلی آهسته  BPسرعت همگرایی الگوریتم . جواب بهینه رسیده باشبم

بردارهای بایاس و پارامترهای موجود در الگووریتم ماننود ، های شبکهبستگی زیادی به تنایمات اولیه وزن

 .]61[ نرخ یادگیری دارد

                                                 
1- Artificial Neural Networks 

2- Neuron 

3- Bias 

4- Back Propagation 

5- Feedforward Networks 

6- Multi layer Perceptron 

7- Gradient Descent 
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که ، (PSO) 1سازی ازدحام ذراتهای اکتشافی مانند الگوریتم بهینهتوان توسط الگوریتماین نقص را می

رو   کیو، (PSOسوازی ازدحوام ذرات )الگوریتم بهینه. برطرف کرد، شافی دارندجوی اکتاابلیت جست

 داردسوازی برخی از مسائل بهینهحل در  یعملکرد خوبی است که براساس هو  ازدحام یاو یسازنهیبه

جوز  ترتیوب هسوتند کوه بوه 2Cو  1Cدو پارامتر مهم و حیاتی ضورایب شوتاب  PSOدر الگوریتم . ]46[

، در مقایسه با جوز  اجتمواعی، مقدار نسبتاً باتی جز  شناختی. کنندی را کنترل میو جز  اجتماع یشناخت

مقدار بسیار بواتی جوز  ، در مقابل. شودجو میباعث ایجاد سرگردانی بیش از حد ذرات در فیای جست

ی عمومی پیش بروند و در یک به سمت بهینه، ه ذرات با سرعتاجتماعی ممکن است منجر به این شود ک

 . نقطه مینیمم محلی گرفتار شوند و یا به عبارتی دچار همگرایی زودرس شوند

سوازی ازدحوام ذرات را پیشونهاد ای از الگووریتم بهینوهی اصالح شودهما نسخه، برای رفع این مشکل

بوا افوزایش تعوداد ، با زمان 2Cو  1Cضرایب شتاب  ییر درایجاد تغ با، براساس این توسعه جدید. کنیممی

توان یم، خالصه طوربه .دهیمجز  شناختی الگوریتم را کاهش و جز  اجتماعی آن را افزایش می، تکرارها

 کنود کوهکمک می به ذرات ندآیدر آغاز فرکوچک  یجز  اجتماع کیبزرگ و  یجز  شناخت کیگفت که 

از . جو باشوندی کاو  کنند و مجاز به حرکت در اطراف فیای جستبهتر حالتجو را در جست یفیا

ذرات سوازی بوه بهینه ندیفرآ اواخردر  ی بزرگجز  اجتماع کیو  کوچک یجز  شناخت کی، سوی دیگر

تحت عنوان الگوریتم ازدحام ذرات  اجرای این رو . شوندهمگرا  سمت بهینه عمومی بهتا دهد یاجازه م

 . شودپیشنهاد می، (TVAC_PSO)2با ضرایب شتاب متغیر با زمان

ازدحام ذرات با ضرایب شوتاب متغیور بوا سازی شبکه عصبی و بهینه ترکیبی الگوریتم، در این پژوهش

نهاد طبقه بنودی پوسوت پیشوخوب برای حل مسئله  بند( به عنوان یک طبقهHNN_TVAC_PSO) 3زمان

هوای مسوئله را ( محودودیتMLPدر رو  پیشنهادی یک شبکه عصبی پرسپترون چندتیوه ). شده است

اسوتفاده  MLPی هوای شوبکهها و بایاسکردن وزنبرای بهینه TVAC_PSOاز الگوریتم . کندمدیریت می

یمم هزینوه را هوای مسوئله و مینوحلترین راهبهترین و با کیفیت TVAC_PSOهمچنین الگوریتم . کنیممی

ی عصبی آموز  دیده بوا الگووریتم بندی پوست با شبکهرو  پیشنهاد شده برای طبقه. کندجو میجست

                                                 
1- Particle Swarm Optimization 

2- PSO with Time- varying Acceleration Coefficients 

3- Hybrid Neural Network with TVAC_PSO 
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BP ی یکسان مقایسه خواهد شدهاهبا استفاده از داد . 

 

 اهداف تحقیق 1-3

 ؛سازی هوشمند در حل مسئله تشخیص پوستبهینههای بررسی الگوریتم 

 سازیبررسی الگوریتم بهینه PSO  و حالت بهبود یافته آن( TVAC_PSO ) ،بوه صوورت دایوق در 

 ؛حل مسئله تشخیص پوست

 بهبود تشخیص پوست انسان در تصاویر با استفاده از الگوریتم ترکیبیHNN_TVAC_PSO ؛ 

 هوا و سازی ترکیبی برای کاهش خطا در شوبکه و رسویدن بوه وزنتر الگوریتم بهینههمگرایی سریع

 ؛های مطلوببایاس

  استفاده از فیای رنگیLab  به جای فیای رنگRGB ، که در این صوورت حساسویت نسوبت بوه

 . کندای بهبود پیدا میشود و نتایج به طرز اابل مشاهدهکم می 1مقدار روشنایی

 ؛های رنگ در زمینه تفکیک هدف از غیرهدفهای استفاده از ویژگینشان دادن اابلیت 

 ؛دات تشخیص و اابلیت اطمینان در فرآیند تشخیص پوست کاهش پیچیدگی محاسبات و بهبود 

  ؛ی متفاوتهاهزمینتشخیص صحیح پوست در شرایط محیطی نوری و پ  

 

 اهمیت موروع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 1-4

 رد پوسوت آشکارسازی، کنندمی استفاده ازتشخیص پوست صورت مستقیم به که کاربردهایی بر عالوه

 رداز  موردپپیش یا اولیه گام یک عنوان به ماشین بینایی و تصویر پرداز  با مرتبط یهاتحلیل از بسیاری

 عمول مرئوی طیوف در پورداز  یبرپایوه پوسوت آشکارسازی هایرو  از بسیاری. گیردمی ارار استفاده

 هوایویژگوی، روشونایی جملوه از عوامول متعوددی به نسبت مرئی طیف در پوست آشکارسازی. کنندمی

 . است حساس آرایش و مو مدل، بدن اجزای، جنسیت، سن، نژاد، ندوربی

 بوه توجوه با، وجود این با. کند برطرف را مشکالت این از تواند بسیاریمی غیرمرئی طیف در پرداز 

هوای رو ، غیرمرئوی طیوف در پورداز  بورای نیواز مورد کننده خسته اندازیراه فرآیند و گران تجهیزات

                                                 
1- Intensity 


