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بحث مورد عالقه محققان  شهيهم ی، ولمواجه بوده یادیز یها بيهوشمند با فراز و نش یعصب یشبکه ها  یانجام شده برو هياول یچکيده : کارها

چون  یزدن توانسته در مصارف مهم نيو تخم ینيب شيپ ،یخوشه بند ،یدسته بند یبرا یعصب یبرشبکه ها یمبتن یقيتلف یاست. روش ها

رشته باعث ابداع  نیدر ا شرفتيپ نیکنند. آخر فایرا ا یدينقش کل یصنعت یها و پروژه کيتجارت، ربات ،یکیولوژيب ،یپزشکمشکالت  صيتشخ

 ريادگیاز مصارف موثر  یکیباشد.  یم یو نرم افزار یسخت افزار یمحاسبات مواز شرفتياست که حاصل پ قيعم یريادگیمانند  گرید یروش ها

 باشد.  یم یساختمان یها استفاده در صنعت سنگ یمناسب برا یاست و روش ریتصاو یعمق در طبقه بند

 .یهوش مصنوع ق،يعم یريدگای ،بندی کالس: هاواژه کليد

  

 مقدمه -1

ساختمان که ممکن است    یها تمام انواع سنگ مانند سنگ

طبقته   ستمیبه س ازیمتفاوت داشته باشند، ن یباف ، رنگ و ظاهر

[. ستنگ  ۹دارنتد    یطبقه بند یکاهش خطا یخودکار برا یبند

ستنگ   کیت  ییبتا یدر ز یاس  و عوامل مهم یانواع مختلف یدارا

سنگ، و خلل و فرج پر شده بتا   عیرنگ، باف ، نوع توزعبارتند از: 

منافذ پرشتده بتا متواد     م،یدان یمواد منسجم اس . همانطور که م

کته طبقته    ییدهتد. از آنجتا   یچسبنده قدرت سنگ را کاهش م

 یمشکالت عمده اقتصتاد  جادیتواند منجر به ا ینامناسب م یبند

ر و هتا  بتا تو ته بته ظتاه      مناستب ستنگ   یشود بتا طبقته بنتد   

بتا   یباشتد. در رو  ستنت   ورو ستودآ  دیت توانتد مف  یم تشانیفیک

بتتا تو تته بتته ن تتر  یطبقتته بنتتد یاستتتفاده از کارشناستتان بتترا

در  یمختلف کته توستا اپراتورهتا    یارهایمختلف، مع یاپراتورها

توانتد    یاپراتتور مت   یو خستتگ  اینوع نور مح شود،ین ر گرفته م

استتفاده   ن،ی[. بنابرا۹شود   یمنجر به خطا در عملکرد طبقه بند

باشتد   یکه قتادر بته طبقته بنتد     یو هوشمند دکارخو ستمیاز س

مشکل طبقه بندی تصتویر نیتاز بته تعیتین دقیت        اس . یضرور

باشد. این مسئله به طور قابل تتو هی بتا رشتد     دسته)کالس( می

تعداد دسته ها به هم آمیخته شتده است ، اگتر چنتدین شتی از      

مشتاهده شتوند و بتا سلستله      کالس های مختلف در یک عکت  

های معنایی به این دلیل  الب اس  کته تصتویر    مراتبی از کالس

میتواند به طور همزمان متعل  یه چنتدین دستته باشتد. کتالس     

های فازی در این مورد کارایی دارند ولی مشتکل دیگتری از ن تر    

 انتساب دسته های احتمالی همچنان و ود دارد.

 روش تهيه مقاله -2

آن و  ادیت تنتوع ز  لیت انتخاب سنگ به دل یها  یاز اهم یکی

رغتم   یاست . علت   یاستفاده آن در صنع  ساختمان ساز شیافزا

هوشتتمند در  یآالت صتتنعت نیرشتتد روز افتتزون استتتفاده ازماشتت

و ظتاهر بته     یت فیسنگ از ن ر ک یطبقه بند یصنع  سنگ ول

 ازشتود. استتفاده    یانجتام مت   یتوسا کارشناسان انسان یطور کل

بر  نهیاشتباهات، زمان بر، و هز یدارا یطبقه بند یبره براافراد خ

 ادیت هتا ز  ستنگ  یمشکل طبقه بنتد  نیاز ا شیپ ن،یاس . همچن

و  کیت به رو  اتومات ازین ن،یمورد مطالعه قرار نگرفته اس . بنابرا

اس . تتا کنتون،    دیمف اریسنگ  بس یطبقه بند یبرا یوتریکامپ

و موج(  SDHراج )مانند استخ  یابلمختلف ق یاز رو  ها یبرخ

بدون نتاظر   یمانند رو  خوشه بند یطبقه بند یها تمیو الگور

 ی(، رو  ن ارت بر اساس شتبکه هتا  نیانگیم K)به عنوان مثال 

 تمی( و الگتور هیت : پرسپترون چنتد ال MLP)به عنوان مثال  یعصب

طبقته   ی( بترا K-NNو  ،یزیت ، بML)به عنوان مثتال   یآمار یها

[، 4, 2, ۶نگ مرمر استتفاده شتده است      اسلب س  یفیک یبند

 قيعم یريادگی هیبر پا سنگ یبند کالس های روش مروری بر
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 یبترا  ستتم یاز س یمو ود قابل قبول بوده و بهره بتردار  جیکه نتا

 موف  بوده اس . یطبقه بند

 تاریخچه -3

 نتد شبکه عصبی با الیه های پنهان متعدد به راحتی می توان

توابع پیچیده تر را یاد بگیرند، امتا یتادگیری یتک فراینتد بستیار      

( به راحتی متی توانتد   SVMردار پشتیبان )آهسته اس . ماشین ب

بسیاری از مشکالت عملی هو  مصنوعی را حل کند، امتا آن بتا   

تو ه به معماری کم عم  آن انتخاب ختوبی بترای حتل مستئله     

. شبکه های عصبی استاندارد شامل یک الیه [5 مورد ن ر نیس  

ورودی، تعدادی از الیه های پنهان، و یتک الیته خرو تی است .     

های حستی از محتیا  فعتال متی      نورون ورودی از طری  ورودی

شوند و اتصاالت دارای وزن زیاد از نورون های فعتال قبلتی بترای    

فعال شدن سلول های عصبی استفاده می کند. یتادگیری عمیت    

با انتساب اعتباری دقی  سروکار دارد که وزنتی پیتدا میکنتد کته      

برای نورون فعال دیگر استفاده متی شتود بته طتوری کته شتبکه       

در معمتاری   اند رفتار مورد ن ر را نشان متی دهنتد.  عصبی می تو

کته  [ 22 در شناسایی باف  بکار برده شتده   CNNهای ابتدایی 

 deep learningالیه ای در مراحتل اولیته    4در آن یک شبکه 

استفاده شده اس . اخیرا،   Brodatzبرای دسته بندی دیتابی  

ته برای دسته بندی گونته هتای  نگلتی مشتابه دست      [22 هفمن

استتتفاد کتترده استت . در حتتالی کتته از   CNNبنتتدی بافتت  از  

پیچیده تتر و دقیت  تتر است .این رو  هنتوز خصوصتیات       [22 

تصویر)خصوصیات استاتیک و الگوی تکترار( لحتان نمتی کنتد و     

کالستیک در دیتاستت  هتای بافتت     CNNکتاردبرد ستتاده ای از  

  اس .
Cimpoi  4 ]     رابطه پیچیتدگی استتخرات توصتیف کننتده

نمتتایش  FC-CNNبتته همتتراه  CNNبافتت  کتته توستتا  هتتای

میدهد.آن ها نتایج چشمگیری هم در زمینه شناسایی باف  و هم 

شناسایی در یک دیتا س  بهم ریخته بدس  آورده اند. این رو  

برای تشخیص مناط  مناسب اس  چون یکبار نیاز بته محاستبه   

  FV-CNNو بعد بتا استتفاده از    Convolutionخرو ی الیه 

بته عنتوان    CNNه صورت  داگانه تجمیع کند. بتا ایتن حتال    ب

از دیتاس  یادگیری ندارد . یک شتبکه از    FV-CNNبخشی از 

بدون ایتن کته    Convolutionپیش آموز  دیده خرو ی الیه 

به صورت دقی  برای دیتا س  باف  تعبیه شده باشد ، استتخراج  

کدگتذاری   با FCمجموعه ای از الیه های کامال متصل به .میکند

FV  وSVM   را   ایگزین شده اند که از ن ر محاسبه ایتن رو

 پرهزینه کرده اس .
 

 1یادگيری عميق -4

در طول چند سال گذشته رویکردهای یادگیری عمیقی کته  

به شدت مبتنی بر شبکه های عصبی اس  متورد تو ته ویتاه ای    

بوده اس .در این رویکرد هر گره از شبکه )به عنوان مثتال نترون   

وعی( با یکی از ویاگی های همراه اس ، و سلول های عصبی مصن

الیه های بعدی، ویاگتی هتای ضتروری را  از قبلتی تعمتیم متی       

از پارامترهای قابل آموز  وابسته به ضرورت  زیادیدهند. مقدار 

توپولوژی شبکه و توابع فعال ستازی محتدود و توستعه الگتوریتم     

ین تاکید قابل تتو هی  های بسیار موازی برای آموز  اس . بنابرا

برای  ستجوی توپولوژی شبکه و ود دارد کته موقعیت  بهتتری    

برای طبقه بندی تصایر و رو  های موثر بترای یتادگیری است .    

یکی از رو  های آمتوز  رایتج بترای استتفاده ، مرحلته پتیش       

آموز  بدون ن ارت اس  که ا ازه اتصاالت اولیه بتا استتفاده از   

ا می دهد. ثاب  شده اس  که بته یتک   داده های بدون برچسب ر

 .نقطه شروع خوبی برای میزان کردن خوب ن ارت بعدی اس 
هایی که اثر خود را نشتان متی    یادگیری عمی  به انواع دامنه

معیار در رو  تشخیص MNIST  [6 ]دهد، اعمال شده اس . 

الگو و تکنیک های یادگیری با کاهش تال  در پترداز  و قالتب   

بهینتته  MNISTقتتان مایکروستتاف  عملکتترد بنتتدی استت . محق

با استفاده از دو سیاس  نشتان داده شتده است .     [2 سازی شده 

اول، گستر  اندازه مجموعه آموز  بته وستیله تن تیم انحترا      

. تشخیص چهره نیز یکی از CNNاالستیک. دوم، بهره  ستن از 

ناحیه های  برنامه یتادگیری عمیت  و عملکترد آن است  کته بتا       

افتزایش یافتته است . پت  از      [2 و فیلتر گتابور   CNNترکیب 

بور ویاگتی متوردن ر از   گتا ابتدا بتا استتفاده از فیلتتر    مرحله اول،

 ابه تصاویر  CNNمرحله بعدی،  تصاویر استخراج شده. سپ  در

اعمال می شود. حوزه های دیگتر یتادگیری عمیت  در بردارنتده:     

متی   [۶1 ، تشخیص گفتار و تشتخیص  [۳ پرداز  زبان طبیعی 

 باشد.

 
 
 
 

 
 
 

1 Deep Learning 
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  2کد اسپارس -5

از رو  های بسیار موفت  و   [۶۶  ۹رو  های  کیسه کلمات

محبوب حل مسایل طبقه بندی و مشکالت آن قبتل از گستتر    

یادگیری عمی  بوده اس .یکی از پیشرفته ترین رو  هتا از ایتن   

. خطتو  طبقته   [۶2 باشد  نوع  تنک یا اسپارس کد اسپارس می

ین شرت اس : فرهنگ لغ  از مجموعته  بندی کد نویسی مجزا بد

هستند. کتد استپارس    4ای از تصاویر به دس  آمده بدون برچسب

برای محاسبه هر تصویر برچسبی اختصاص می دهد و یک طبقته  

بندی برای آموز  پیش بینی طبقه ها بر اساس کدها اختصتاص  

می دهد. چنانچه برچسب داده ها در مرحله یادگیری لغ  متورد  

شرایا برچستب داده ای کمیتاب مناستب است . در      نیاز نیس ،

های مو ود در یادگیری لغ  را می توان با استتفاده   مورد تناقض

های ن ارتی در ن ر گرف . ارائته اطاالعتات اضتافی بترای      از شیوه

برنامه نویسی پراکنده قتادر   [.۶1-۶۹ بهبود کیفی  ویاگی های 

بته ستادگی   به ساخ  ویاگی های سلسله مراتبتی نیست ، و آن   

هتر چنتد    [.۶۱ کد نویستی ستر راست  نیست       مدل پشته یک

تر یحاً تال  های موفقی بترای برنامته نویستی پراکنتده عمیت       

اما هنوز  تا بترای پیشترف  و تود     [. ۶2، ۶1، ۶4 مو ود اس  

دارد. همچنین باید اشاره کرد کته برنامته نویستی پراکنتده تنهتا      

شتتده ، نیستت  الگتتوریتمی کتته بتترای عمیتت  کتتردن آن تتتال   

 ۶2،۶۳.] 

  5(CNN)شبکه عصبی کانولوشن -6

یادگیری عمی  در دهه اخیر راهکار های  دید حل مستایل  

مختلف ن یر در زمینه های تشخیص اشیا،صحنه و گفتتار ایجتاد   

(  CNNکرده اس . به طور خاص شبکه های عصبی کانولوشتن ) 

یک شاخه از یادگیری عمی  اس  که نتتایج عتالی در تشتخیص    

و شناسایی وظایف به دس  آورده اس . معماری آن در واقع  اشیا

برای  آنالیز اشیا بوسیله یتادگیری عمیت  و کالستبندی ویاگتی     

های )عمی ( پیچیده  که بخشی از یک شی یا خود شی را نشتان  

 
 
 
 

 
 
 

2 Sparse Coding 
3 Bag Of Word 
4 Label 
5 Convolutional Neural Network 

میدهد بسیار مناسب اس . با این حال ، برخی از ویاگی های آن 

را   CNNشتد.الیه هتای   بسیار شبیه  متد های انالیز باف  می با

میتوان به عنوان فیلتر بانک هتایی  بترای افتزایش پیچیتدگی بتا      

استفاده از عم  در ن ر گرف  فیلتر بانک هتای ابتزار قدرتمنتدی    

هستند برای استخراج ویاگی های باف   و به صورت گسترده  در 

متعلت  بته شتبکه عصتبی      CNNآنالیز باف  استفاده می شتوند. 

feed forward الیه اس  که برای استتفاده در داده هتای    چند

 CNNدو بعدی، مانند فیلم هتا و تصتاویر طراحتی شتده است .      

وزن ها را در بعد زمانی بته   ۱توسا شبکه های عصبی زمان تاخیر

اشتراک می گذارد که باعث کاهش محاسبات یادگیری مورد نیتاز  

ه و این اولین رویکرد یادگیری عمی  موف  در الیت  [21 می شود 

 CNN [.2۶ های متعدد و شیوه ای کارآمد و در آمتوز  است    

زمینه پذیرا محلی ، وزن اشتراک گذاشته، و فضتایی و یتا نمونته    

برداری زمانی برای اطمینان از در ه ای از تغییر و تغییر ناپذیری 

تحریف را ترکیب میکند. زمینه پذیرا محلی یا پنجره تغییر بخش 

وان ورودی بته پتایین تترین الیته     کوچکی از داده اس  و بته عنت  

ساختار سلسله مراتبی رفتار متی کنتد. همچنتین بتا استتفاده از      

فیلتر های دیجیتال در هر الیته  هت  بته دست  آوردن ویاگتی      

های مهم داده های مشاهده شده به کاربرده شده است . وزن بته   

اشتراک گذاشته شده تعدادی از پارامترهای آزاد آموخته شتده را  

دهد که همین امر باعث افزایش بهتره وری یتادگیری    کاهش می

می شود. ابعاد نقشه ویاگی مهمی اس  که توسا نمونه بترداری  

زمانی و یا مکانی کاهش متی یابتد. در حتال حاضتر ایتن رونتد از       

دارای پیچیدگی محاسباتی است  کته بته مجموعته ای  دیتد از      

 اعمال می شود.   [5 نقشه های ویاگی 

  (RBM)دستگاه محدود بولتزمن  -6-1

مدل هتای عصتبی تصتادفی     AEs RBMه مغایر با  چنانچ

شبکه عصبی با دو الیته بته موقعیت  هتای      RBM هستند. یک

قابل مشاهده و پنهان از یک سیستم احتمالی مربتو  است . هتر    

( متصل می ۶گره از یک الیه به هر گره از الیه های دیگر )شکل 

(. نورون قابل مشاهده  مطاب  با شرت ویاگتی هتای   ۶شود)شکل 

ولیه داده شده و پنهان آنهایی که به ویاگی های مشت  شده بته  ا

 
 
 
 

 
 
 

6 TDNN 
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 RBMعنوان توابع از تغییرات قابل مشاهده اس . آزمتون ن تر.   

تعریف می کند که توزیع احتمال در مجموعه ای از حاالت قابتل  

مشاهده و هد  آموز  شی بته حتداکثر رستاندن احتمتال یتک      

طراحی  RBM  نمونه آموز  اس . رو  های موثر برای آموز

آن  K( و مرحلته  CDشده اند. در میتان آنهتا اختتال  متقابتل )    

(KCD و )(PCD)   تغییترات، هستتند.   2۹مداوم ]RBMs  را

می توان در متدل هتای عمیت  ماننتد شتبکه هتای عمیت  بتاور         

(DBN)  2۱   ماشین آالت بولتزمن عمیت ، ](DBM)  24 و ]

کانولوشتن   [ و شبکه های عصبی21عمی    AEsکاربردی برای 

 [ قبل از آموز  استفاده کرد.2۱ 

 شبکه عصبی پيچيدگی بافت  -7

CNN     بتته صتتورت طبیعتتی و بتتدون ترتیتتب الیتته هتتای

پیچیدگی را تجمیع میکند.این الیه ها می توانند با بانک فیلترها 

که برای تحیلیل باف  استفاده میشوند مقایسه کرد. درحالی کته  

فیلترهتتا و تتود   ویاگتتی هتتایی از قبتتل تعیتتین شتتده بانتتک    

 دید حین انتشار بته   قابلی  یادگیری ویاگی های CNNدارند.

 لو و عقب را دارد.این ویاگی های  دید آموخته شده میتوانند 

ترکیب شوند تا به دسته بندی تصاویر ناشتناخته بیشتتر کمتک    

کنند. یک  معماری ستاده شتبکه را بتا قابلیت   ستتجوی ایتن       

توضتی  داده شتده    [2۶ در  همان طتور  شده کهویاگی طراحی 

اس  اطالعات فضای کلی در اولوی  کم تری از اهمی  در برابتر  

نیاز به آنالیز شکل کلی  ه  شناسایی قرار دارند.به همین دلیتل  

را باهم تجمیع  Convolutionنیاز اس  که نتایج خرو ی الیه 

 .نشات گرفتته شتده است      Alexnetشبکه از شبکه این کنیم، 

شتبکه بته طتور کامتل متصتل متی تواننتد بته طتور          اندازه یتک  

چشمگیری، بدون کاهش کارایی، کاهش پیدا کنند به صورتی که 

تعداد کمتری نرون رو پرداز  میکنند. بنابر این تعداد پارامترهتا  

همچنتین    و که برای آموز  ، زمتان آمتوز  ، زمتان محاستبه    

 .  حاف ه مورد نیاز کاهش می یابند

 گيری نتيجه -8

تواند منجتر بته    ینامناسب از سنگ م یاز آنجا که طبقه بند

مناستب از آنهتا بتا     یشود ، طبقته بنتد   یاقتصاد یمشکالت اصل

حتال بتا    نیت از علتل مهتم است . بتا ا     تشانیفیتو ه به ظاهر و ک

 یبا تو ته بته اپراتورهتا    یطبقه بند یاستفاده از کارشناسان برا

در ن تر گرفتته    یاتلف که توسا اپراتورهت مخ یارهایمختلف، مع

توانتد  منجتر بته خطتا در عملکترد       یم ایو نوع نور مح شود،یم

 معایب مزایا روش

Convolutional Neural 

Networks(CNN) 

امکان استفاده از خواص سیگنال 

های طبیعی به دلیل اتصاالت 

محلی، وزن به اشتراک گذاشته، 

 [22 ادغام و استفاده از چند الیه 

 [2۹ انعطا  پذیری و سرع  باال 

پرداز  ورودی های مختلف در 

 ابعاد فضایی

با اندازه  یریتصاو ازمندین

 [2۹  ثاب  اس 

 نکهیاز ا یدرک درست چیه

 نیبه ا یمعمار نیچرا ا

 و ود ندارد کندیکار م یخوب

 2۹] 

Spars Coding 

فیلتر های گابور به صورت دستی با 

فرمول های ثاب  برای هر دیتا س  

 [24  تصویری طراحی می شوند

استفاده از این رو  زمانبر و 

ی به کار بردن ان برا

پارامترهای زیاد دشوار می 

 [24  باشد

Auto-Encoding 

قدرت باال در تشخیص و حذ  نویز 

 21] 

های پیچیده  دار کردن داده معنی

 2۱] 

ها با ابعاد  یادگیری باال در داده

 [22 طبیعی باال 

درصورت وقوع خطا در الیه 

شود  اول بسیار ناکارآمد می

 22] 

Restrict Boltzmann 

Machines(RBM) 

ترکیبی از مزایای یادگیری 

Generative   وDiscriminative   اس

و  برای دیتا س  های محدود 

 [22  مناسب می باشد

در دیتا تا س  با حجم باال 

 [22  کارآمد نیس 

 های شبکه عصبی شماتیک رو  :1شکل 

 های مورد بحث مزایا و معایب رو  :1جدول
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که قادر به طبقته   ستمیبا استفاده از س ن،یشود. بنابرا یطبقه بند

 باشد. یم یخودکار اس  ضرور یبند

متصتل   یهتا  هیت ال یتمام یشنهادیرو  پ لهیضمن بوس در

 زیدر آنتال  یکمتتر   یت اهماستخراج شده  کیکالس  CNN کی

 نیاز آختر  یانترژ  اریت مع کیت   نی[، بنابر22باف  خواهند داش  

کتامال متصتل  متصتل     هیت ال کیکانولوشن را که آن را به  ی هیال

 کیت  ییراکتا  توانتد ی. راه ارائه شده ممیکن یم عینموده اس  تجم

شبکه را از ن ر کاهش حاف ه مورد استتفاده و محاستبات بهبتود    

 [.22بخشد  
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