
 
 عصبی شبکه به نسبت روش این اصلی مزیت .است کرده پیدا ماشین یادگیری حوزه متعدد کاربردهای در روزافزونی استفاده های که است ماشین یادگیری ابزارهای جدیدترین جمله از  (ELM)نهایی یادگیر ماشین

 برای مقاله این در .است شده گزارش MLP از بیشتر سیستم این دقت نهایی، یادگیر ماشین اصلی مقاالت از بسیاری در .است معروف عصبی شبکه این به نسبت آن آموزش زمان بودن کم ، (MLP)الیه چند پرسپترون
 تعداد گرفتن درنظر با و BSD داده پایگاه روی بر مختلف آزمایشات .گرفته اند قرار مقایسه مورد الیه چند پرسپترون عصبی شبکه با تصاویر قطعه بندی کاربرد در نهایی یادگیر ماشین از نسخه دو ادعا، این ارزیابی

 کمتر نهایی یادگیر ماشین از الیه چند پرسپترون عصبی شبکه طبقه بندی خطای میانگین، حالت در که است بوده آن از حاکی مختلف معیارهای با آزمایشات نتایج .است شده انجام پنهان الیه در متفاوت نورون های
  زمان برابرMLP ، 155آموزش زمان حالیکه در ،دارد ELM از بیشتری «صحت» درصد  MLP،2.5 پنهان، الیه در نورون ۱۰۰ تعداد با .می باشد MLP از سریعتر بسیار نهایی یادگیر ماشین آموزش حال این با است؛

 .است  ELMآموزش

 الیه چند پرسپترون پنهان، الیه دو نهایی یادگیر ماشین نهایی، یادگیر ماشین تصویر، قطعه بندی : کلیدی ایه واژه

 ارزیابی عملکرد ماشین یادگیر نهایی در قطعه بندی تصاویر

 الیه دو نهایی یادگیر ماشین و نهایی یادگیر ماشین با چندالیه پرسپترون عصبی شبکه مقایسه مقاله هدف که آنجا از
  مروری مختصر بصورت  ابتدا ، است

 چندالیه  پرسپترون
  عرضه شبکه به نمونه ای ``خطا انتشار   پس قاعده" با (MLP) چند الیه پرسپترون عصبی  شبکه ها ی آموزش در

 الیه بین شبکه وزنی ضرایب واقعی، خروجی و شبکه خروجی مقایسه با می گردد، محاسبه آن خروجی و می شود
  خروجی بعد دفعات در که می یابند تغییر نحوی به خروجی الیه و پنهان الیه بین وزنی ضرایب و پنهان الیه و ورودی

  .شود حاصل درست تری

 نهایی یادگیر ماشین
 آموزش روش یک از اجتناب با پنهان الیه تک پیشخور عصبی  شبکه ها ی آموزش برای (ELM) نهایی یادگیر ماشین
 الیه پارامترهای آن در که است شده پیشنهاد تعمیم عملکرد بهبود و آموزش زمان کاهش هدف و وقت گیر تکراری
  تولید تصادفی طور به همزمان بایاس ها، همچنین و پنهان الیه و ورودی الیه بین ورودی وزن های یعنی پنهان،

  حداقل روش با خروجی الیه و پنهان الیه بین خروجی وزن های فقط و می مانند ثابت آموزش فاز طول در و می شوند
 :تنظیم اند قابل  زیر بصورت منظم مربعات

𝛽 = 𝐻† 𝑇 
 نامنفرد𝐻𝑇𝐻  زمانیکه .است پنهان الیه خروجی ماتریس پنروز-مور یافته تعمیم معکوس †𝐻 از منظور آن در که

†𝐻 بصورت †𝐻 است = 𝐻𝑇𝐻 −1𝐻𝑇زمانیکه و 𝐻𝐻𝑇 است نامنفرد 𝐻† بصورت 𝐻† = 𝐻𝑇 𝐻𝐻𝑇 −1 
 .است آموزشی نمونه های واقعی خروجی ماتریس هم T از منظور .می شود محاسبه

 

 ماشین یادگیر نهایی دوالیه
  که نموده اضافه آن به پنهان الیه یک که است (ELM) توسیع های از یکی (TELM) دوالیه نهایی یادگیر ماشین

  .می آیند بدست دوم پنهان الیه پارامترهای ولی می شوند اولیه مقداردهی تصادفی بطور اول پنهان الیه پارامترهای
 الیه انتظار مورد خروجی و می شوند اولیه مقداردهی تصادفی طور به پنهان الیه اولین بایاس و ورودی وزن های ابتدا

𝐻1 رابطه طبق دوم پنهان = 𝑇𝛽† ماتریس سپس .می شود محاسبه 𝑊𝐻𝐸 = 𝐵1 𝑊𝐻 که  𝐵1 و بایاس 𝑊𝐻  
𝑊𝐻𝐸 رابطه طبق هستند دوم پنهان الیه ورودی وزن  = 𝑔−1 𝐻1

𝑇 𝐻𝐸
𝑇 𝐻𝐸 که می آید دست به † = 1 𝐻  

𝑔−1 .است ۱ اسکالر عناصر با برداری ”1“ و 𝑥 خروجی تابع معکوسg 𝑥  الیه واقعی خروجی .می دهد نشان را  
𝐻2 با دوم پنهان

𝑇 = 𝑔 𝑊𝐻𝐸𝐻𝐸
𝑇 نهایت در .می آید دست به   

𝛽 = 𝐻2
†𝑇 

 
 
 
 
 
 

  .می دهند نشان را تصاویر این - است بصری نتایج شامل که- زیر جدول در «اصلی تصویر» عنوان با دوم ستون
 سفید رنگ با زمینه پیش ناحیه از و سیاه رنگ با زمینه ناحیه از کاربر توسط شده مشخص آموزشی پیکسل های

 درست داده های .است مربوطه تصویر در «آموزشی نقاط» دهنده نمایش جدول از سوم ستون .شده اند مشخص
  متناظر .است شده آورده جدول از چهارم ستون در «واقعی جواب» عنوان تحت مختلف افراد توسط شده قطعه بندی

  و همسایگی واریانس آن، 3*3 همسایگی یک در پیکسل ها تمامی RGB رنگ شدت مقادیر پیکسل، هر با
  روی آزمایشات .است گرفته قرار استفاده مورد پیکسل هر ویژگی های عنوان به آن عمودی و افقی گرادیان های

 الگوریتم های تمام تصاویر از یک هر برای .است شده انجام پنهان نورون 5۰۰ و ۱۰۰ ،۱۰ تعداد با عصبی شبکه های
  جدول در پنهان نورون ۱۰۰ تعداد برای «صحت» بیشترین دارای اجرای با متناظر تصویر و شده اند اجرا مرتبه ۱۰

  روش ها دقت ارزیابی منظور به کاذب منفی نرخ و کاذب مثبت نرخ ،حساسیت ،صحت معیارهای از .است آمده
 .است گرفته قرار سنجش مورد نیز آن ها آموزش زمان و شده استفاده
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 در وضعیت، این در .داشتند خوبی نسبتا کارایی شبکه سه هر پنهان، الیه در نورون ۱۰۰ حالت در آمده، بدست نتایج اساس بر
 .است ELM آموزش زمان برابر ۱55 آن آموزش زمان اما است، بیشترELM  از ۰/۰25 حدود فقطMLP  صحت حالیکه
 برخوردار باالیی اهمیت از آموزش زمان قطعه بندی، مدنظر کاربرد در اگر لذا .است برقرار TELM خصوص در مشابهی وضعیت

 .می باشد MLP به نسبت بهتری انتخاب ELM نهایی یادگیر ماشین نمود، چشم پشی دقت کاهش مختصر از بتوان و باشد
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