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پیام دبیر کنفرانس
با حمد و سپاس بر خداوند یکتا که بار دیگر به ما توفیق داد تا بتوانیم چهارمین
همایش پردازش سیگنال و سیستمهای هوشمند را در دانشکده مهندسی برق دانشگاه
صنعتی امیرکبیر برگزار نماییم و سالم و درود بر انبیای عظام و ائمه گرامی که ما را
در آموزش علوم و فنون هدایت نمودند و سالم مخصوص بر پیامبر گرامی اسالم که
آموزش علم را حتی در سختترین شرایط بر مسلمانان واجب شمرد.
پس از برگزاری موفقیتآمیز سه دوره کنفرانس پردازش سیگنال و سیستمهای
هوشمند طی سالهای  1394تا  ،1396قطب علمی سامانههای پردازش دیجیتال
تصمیم گرفت که چهارمین گردهمآیی را در دیماه  1397برگزار نماید و با
برنامهریزی صورت گرفته امروز این رویداد مهم علمی را با حضور پرشکوه شما
محققین ،پژوهشگران و نویسندگان گرامی آغاز میکنیم .از شما پژوهشگران گرامی که
دعوت ما را پذیرفته و مقالههای خود را که حاصل تالشها و پژوهشهای دستهجمعی
چنین از اینکه ما را در
و طوالنیمدت شماست ،برای این همایش ارسال نمودید و هم
داوری مقالههای دریافتی یاری نمودید کمال سپاسگزاری و امتنان را داریم.
در چهارمین همایش پردازش سیگنال و سیستمهای هوشمند شاهد ارسال نزدیک
به  170مقاله از دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی مختلف بودیم .این مقالهها
های هوشمند ،دادهکاوی ،پردازش صوت و گفتار ،شبکههای
در زمینههای شبکه
های هوشمند،
ها ،بینایی ماشین ،سیستم
سازی داده
کامپیوتری ،محاسبات نرم ،پنهان
ها توسط داوران متخصص
اند .این مقاله
تحلیل و شناسایی الگو و پردازش تصویر بوده
و قابل اعتماد داخل کشور و خارج از کشور مورد داوری قرار گرفتند و با توجه به
محدودیتهای زمانی و مکانی ارائه مقالهها در کنفرانس ،در نهایت تعداد  64مقاله
جهت ارائه در این همایش انتخاب شدند ،اگرچه مجبور شدیم مقاالت با ارزش دیگری
را نیز بهمین دلیل حذف نماییم که در اینجا الزم است از نویسندگان این مقالهها
عذرخواهی نماییم.
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پس از اتمام همایش از مجموعه مقالههای ارائه شده ،مقالههای انگلیسی برای انتشار
در اختیار پایگاه اطالعاتی  IEEEقرار میگیرند تا پس از بررسیهای الزم در وبسایت
این پایگاه نمایه شوند و مقالههای فارسی نیز توسط پایگاه اطالعاتی سیویلیکا نمایه
خواهند شد و مقالههای برگزیده نیز برای انتشار در اختیار چند مجله معتبر داخلی
قرار میگیرند.
در پایان برخورد الزم میدانم از همه اعضای قطب علمی سامانههای پردازش
دیجیتال ،اعضای کمیته علمی همایش و اعضای کمیته راهبری که با زحمات
شبانهروزی خود در برگزاری این همایش همکاری نمودند تشکر نمایم و امیدوارم
بزودی شاهد برگزاری بهتر همایشهای بعدی باشیم.

کریم فائز
دبیر کنفرانس

8

سیس
چهارمین کنفرانس رپدازش سیگنال و تم اهی هوشمند

اعضای کمیته راهبردی
پروفسور سید احمد معتمدی
پروفسور حیدرعلی طالبی
فرد
پروفسور حسن غفوری
پروفسور کریم فائز
داور
پروفسور حمیدرضا امین
دکتر حسن طاهری
دکتر مجید شالچیان
دکتر سعید شریفیان
دکتر ساناز سیدین
دکتر حمیدرضا حبیبیان

رئیس دانشگاه ،رئیس افتخاری کنفرانس
رئیس دانشکدة برق ،رئیس کنفرانس
های پردازش دیجیتال
رئیس قطب علمی سامانه
دبیر کنفرانس
دبیر کمیتة علمی
ها و انتشارات
دبیر کمیته پایگاه داده
دبیر کمیته ارتباط با صنعت
دبیر کمیته انفورماتیک
الملل
دبیر کمیته روابط عمومی و بین
مسئول مالی و پشتیبانی
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اعضای کمیته علمی
زاده
پروفسور علی آقاگل

دانشگاه صنعتی بابل

نیا
دکتر حسن آقایی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پروفسور حمیدرضا ابوطالبی

دانشگاه یزد

پروفسور سیدمحمد احدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فر
دکتر علیرضا احمدی

دانشگاه صنعتی شاهرود

داور
پروفسور حمیدرضا امین

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر شهریار برادران شکوهی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر علیرضا بهراد

دانشگاه شاهد

ور
دکتر رامین پیشه

دانشگاه شربروک

پور
پروفسور حمید حسن

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر یوسف درمانی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر ابوالقاسم راعی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر فیروز زارع

دانشگاه کوئینزلند

دکتر امین زهتابیان

دانشگاه فریه برلین

دکتر سیدعلی سیدصالحی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر ساناز سیدین

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر سیدعلیرضا سیدین

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مجید شالچیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بهرامی
دکتر اسداهلل شاه

دانشگاه گیالن
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دکتر سعید شریفیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر نعمتاهلل شیری

دانشگاه ُکنکوردیا

دکتر حسین صامتی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر حسن طاهری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پروفسور کریم فائز

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زاده
دکتر محمد قاسم

دانشگاه یزد

اله کبیر
پروفسور احسان

دانشگاه تربیت مدرس

پروفسور شهره کسائی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمدحسین کهایی

دانشگاه علم و صنعت ایران

پروفسور سعید گازُر

دانشگاه کوئینز

پروفسور عباس محمدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر لیال محمدی

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

پروفسور محمدحسن مرادی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر حسین مروی

دانشگاه صنعتی شاهرود

پروفسور سیداحمد معتمدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پروفسور پیمان معلم

دانشگاه اصفهان

دکتر محمدشهرام معین

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

دکتر مهرگان مهدوی

دانشگاه ویکتوریا سیدنی

دکتر بابک ناصرشریف

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پور
آبادی
پروفسور حسین نظام

دانشگاه شهید باهنر کرمان
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حامیان کنفرانس

انجمن مهندسین برق و
الکترونیک ایران

انجمن ماشین بینائی و پردازش
تصویر ایران

بخش ایران IEEE

پایگاه اطالعاتی سیویلیکا

شرکت ارتباطات سیار ایران
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لیست داوران به ترتیب حروف الفبا
آذرنوش ،حامد
آقاگلزاده ،علی
ابوالقاسمی ،وحید
ابوطالبی ،حمیدرضا
ابوطالبی ،وحید
احمدی ،محمدمهدی
ازوجی ،مهدی
اسدی امیری ،سکینه
افسری ،فاطمه
امیرمزلقانی ،مریم
امینداور ،حمیدرضا
ایرانپور مبارکه ،مجید
برادران شکوهی ،شهریار
بهراد ،علیرضا
بیرانوند ،حمزه
بیگلری ،محسن
پارساییفرد ،سعیده
پاشائیان ،متین
پوراحمدی ،وحید
پوربهمن ،زهرا
جوان ،محمدرضا
حاجیپور ،سپیده
حبیبی ،ملیحه
حبیبیان ،حمیدرضا

حسنپور ،حمید
حسننژاد ،محمدرضا
حسینزاده ،محسن
خادم ،علی
خسروی ،حسین
درمانی ،یوسف
رحمانی ،حسین
رضائی ،مهدی
رضوانی ،محسن
زیارتبان ،مجید
سادات ،الههسادات
سبقتی ،محمدعلی
سیدصالحی ،سیدعلی
سیدین ،ساناز
شالچیان ،مجید
شاهبهرامی ،اسداهلل
شریعتمدار ،زهرا
شریفی ،ایمان
شریفیان ،سعید
شماخی ،محمدحسن
صادقی ،حمید
صداقت الوار ،نیما
صداقتی ،علیرضا
صفری دهنوی ،راضیه
13
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طاهری ،حسن
عبدالهی ،فرزانه
عبدچیری ،مرجان
عسکرپور ،امیرنادر
عمادی ،محمدجواد
فاتح ،منصور
فاضل ،زیبا
فائز ،کریم
فتحی ،محمد
فردوسی ،سعیده
قاسمزاده ،محمد
قاسمی ،فرناز
قاضیزاده ،مصطفی
قاهری ،حبیبه
قزوینی ،مهدیه
قلیزاده ،محمدحسین
کاظمی نجفآبادی ،سمیه
کافوری ،کیان ابراهیم
کبیر ،احساناله
مالمیر ،محمد
محمدزاده ،هدی
محمدی ،لیال
محمدی ،محمدرضا
محمودیان ،ابراهیم
مراقی ،ولی
14

مکاری ،مژگان
ممتاز ،کیوان
ناصرشریف ،بابک
نصیحتکن ،بهروز
نظامآبادیپور ،حسین
نظری ،سهیال
نوروزی ،یاسر
نیکپور ،محسن
ولی ،منصور
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برنامه کنفرانس در یک نگاه
Conference Program at
a Glance
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برنامه کنفرانس در یک نگاه

Conference Program at a Glance
نشستهای شفاهی

Oral Sessions

Wed. Dec. 26, 13:45 - 15:30

15/30 - 13/45 ، دی5 چهارشنبه

محل
Venue

مقاالت
Papers

عنوان نشست
Title

H1

42, 58, 152,
40, 84

 محاسبات نرم/های هوشمندسیستم
Intelligent Systems/Soft
Computing

A1

H2

48, 113, 124,
136, 116

داده کاوی
Data Mining

A2

H3
H4

1 پردازش صوت و گفتار
7, 39, 89, 135 Voice and Speech Processing
I
تحلیل و بازشناسی الگو
Pattern Recognition and
45, 53, 93, 92
Analysis

کد نشست

Session

A3
A4

H5

32, 56, 82, 94,
103

1 پردازش تصویر
Image Processing I

A5

H6

138, 149, 46,
62, 70

2 پردازش تصویر
Image Processing II

A6
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Wed. Dec. 26, 13:45 - 15:30

15/30 - 13/45 ، دی5 چهارشنبه

Venue

مقاالت

Papers

عنوان نشست

کد نشست

H1

21, 30, 37, 44,
120, 129

های کامپیوتریشبکه
Computer Networks

B1

H2

36, 145, 28, 41,
68

پردازش سیگنال
Signal Processing

B2

H3

99, 18, 65, 79

2  سیگنال/پردازش صوت و گفتار
Voice and Speech/Signal
Processing II

B3

H4

13, 24, 59, 74,
128, 50

1 بینایی ماشین
Machine Vision I

B4

H5

81, 106, 118,
143, 127, 156

2  بینایی ماشین/3 پردازش تصویر
Image Processing III /
Machine Vision II

B5

محل

Title

نشستهای پوستری
H0 :محل

Poster Sessions
Venue: H0
مقاالت

کد نشست

8, 31, 51, 72, 88, 95, 102, 126, 131

P1

Papers
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 محاسبات نرم/های هوشمند
 سیستم: A1 نشست

H1  اتاق،15/30 - 13/45  ساعت، دی5 چهارشنبه
Session A1: Intelligent Systems/Soft Computing
Wednesday December 26, 13:45 - 15:30, Hall 1
Neural Architecture for Persian Named Entity
Recognition

42

Calibration of Triaxial Magnetometers for IoT
Applications Using Metaheuristic Methods

58

Autonomous Flight of Quadcopter in the Presence
of Ground Effect

152

Leila Hafezi, Mehdi Rezaeian

Mohammad Babaee, Saeed Sharifian

Farzad Ahmadinejad, Javad Bahrami, Mohammd Bagher
Menhaj, Saeed Shiry Ghidary

40

های یادگیری ماشین برای سریهای زمانی دربهبود کارایی الگوریتم
بازارهای مالی
 محمدعلی زارع چاهوکی، محمد قاسم زاده،مریم دهقانی

84

ی الگوریتمی کارا جهت آموزش ماشین یادگیری سریع چندالیهارائه
 بهنام قوامی، مهدی افتخاری،سید حمیدرضا موسوی
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 داده کاوی:A2 نشست
H2  اتاق،15/30 - 13/45  ساعت، دی5 چهارشنبه

Session A2: Data Mining
Wednesday December 26, 13:45 - 15:30, Hall 2

Estimation of 2017 Iran’s Presidential Election
Using Sentiment Analysis on Social Media

48

Sasan Salari, Navid Sedighpour, Vahid Vaezinia, Saeedeh
Momtazi

Presenting Bank Service Recommendation for Bon
Card Customers (Case STUDY: In the Iranian Private
Sector Banking Market )

113

Abdorreza Sharifihosseini, Martin Bogdan

Clustering System Group Customers through
Fuzzy C-Means Clustering

124

Yaser Hasanpour, Shima Nemati, Reza Tavoli

Cuff-Less Blood Pressure Estimation Using Only
the Photoplethysmography Signal in the Frequency
Domain

136

Seyedeh Somayyeh Mousavi, Mostafa Charmi, Mohammad
Firouzmand, Mohammad Hemmati, Maryam Moghadam,
Yadollah Ghorbani

116

دهی مددجویان حوزه توانبخشی جهت دریافت خدمت ایاب و ذهاباولویت
K-Means بندیبا استفاده از الگوریتم خوشه
 اسداهلل شاه بهرامی،مینا غالمی
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1  پردازش صوت و گفتار:A3 نشست
H3  اتاق،15/30 - 13/45  ساعت، دی5 چهارشنبه
Session A3: Voice and Speech Processing I
Wednesday December 26, 13:45 - 15:30, Hall 3
An End-to-End Deep Learning Model to Recognize
Farsi Speech from Raw Input

7

Sina Alisamir, Seyed Mohammad Ahadi, Sanaz Seyedin

A New Quantum-PSO Metaheuristic and Its
Application to ARMA Modeling of Speech
Spectrum

39

Abbas Neekabadi, Seyed Jahanshah Kabudian

A Regularized Least Squares-Based Method
for Optimal Fusion of Speech Pitch Detection
Algorithms

89

Ziba Imani, Seyed Jahanshah Kabudian

NMF-based Cepstral Features for Speech Emotion
Recognition
Milad Lashkari, Sanaz Seyedin

21
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 تحلیل و بازشناسی الگو:A4 نشست
H4  اتاق،15/30 - 13/45  ساعت، دی5 چهارشنبه

Session A4: Pattern Recognition and Analysis
Wednesday December 26, 13:45 - 15:30, Hall 4

Domain adaptation by manifold transfer for image
classification

45

Samaneh Azarbarzin, Fatemeh Afsari

Cloud Workload Prediction Using ConvNet And
Stacked LSTM

53

Peyman Yazdanian, Saeed Sharifian

Graph Fusion with Correlation Graph in
Semisupervised Learning

93

Saeedeh Bahrami, Alireza Bosaghzadeh, Fadi Dornaika

92

های هوشمند با استفاده از یادگیری عمیقکشف افعال ناهنجار در خانه
پور حمید حسن،اکبر پویان علی،محمود معلم

22

سیس
چهارمین کنفرانس رپدازش سیگنال و تم اهی هوشمند

1  پردازش تصویر:A5 نشست
H5  اتاق،15/30 - 13/45  ساعت، دی5 چهارشنبه

Session A5: Image Processing I
Wednesday December 26, 13:45 - 15:30, Hall 5

Improving Early Prostate Cancer Diagnosis by
Using Artificial Neural Networks and Deep Learning

32

Hengame Abbasi Mesrabadi, Karim Faez

Nuclear Atypia Grading in Histopathological Images
of Breast Cancer Using Convolutional Neural
Networks

56

Sanaz Karimi Jafarbiglo, Habibollah Danyali, Mohammad
Sadegh Helfroush

Classification of Panchromatic Images Using
Ripplet Transfrom and LBP Methods

82

Fatemeh khalili, Hassan Ghassemi

Hyperspectral Unmixing Based on Clustered
Multitask Networks

94

Sara Khoshsokhan, Roozbeh Rajabi, Hadi Zayyani

Deep Learning Network for Fully Automatic Left
Ventricle Segmentation
Maryam Talebi Rostami, Abolghasem Asadollah Raie

23
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نشست  :A6پردازش تصویر 2
چهارشنبه  5دی ،ساعت  ،15/30 - 13/45اتاق H6

Session A6: Image Processing II
Wednesday December 26, 13:45 - 15:30, Hall 6

138

Vessel Segmentation in Coloured Retinal Fundus
Images Based on Multi-scale Analysis
Mohammad Ali Dastgheib, Sanaz Seyedin

149

Hyperspectral Image Classification using BandGroup Non-negative Tensor Factorization
Sayeh Mirzaei

بهبود قطعهبندی تصاویر میکروسکوپی سلولهای اسپرم در تراکمهای
متفاوت بر اساس الگوریتم آستانهیابی کیتلر تركيبي
فاطمه مستاجر خیرخواه ،حمیدرضا صادق محمدی ،عبدالحسین شاهوردی

46

تثبیت خودکار تصاویر ماهواره ای با استفاده از تبدیل موجک و کرولت و
کانتورلت
احمدرضا کریمیان خمسه ،محمدحسن قاسمیان یزدی

62

تشخیص خطوط جاده براساس ترکیب ویژگی های رنگ و لبه تصویر
علی اصغر فالح جوشقانی ،علی سلیمانی

70

24

سیس
چهارمین کنفرانس رپدازش سیگنال و تم اهی هوشمند

های کامپیوتری شبکه:B1 نشست
H1  اتاق،18/00 - 16/00  ساعت، دی5 چهارشنبه

Session B1: Computer Networks
Wednesday December 26, 16:00 - 18:00, Hall 1
A QGSA Cluster Head Selection Approach for
Hierarchical Routing Protocol in the EH-WSNs

21

Milad Khademi Nori, Saeed Sharifian

PESS-MinA: A Proactive Stochastic Task Allocation
Algorithm for FaaS Edge-Cloud environments

30

Abolfazl Danayi, Saeed Sharifian

A Novel Approach for Service Function Chain (SFC)
Mapping with Multiple SFC instances in a Fog-ToCloud Computing System

37

Ali Zamani, Saeed Sharifian

Multiobjective Optimization in the Cloud Computing
Environment for Storage Service Selection

44

Omid Halimi Milani, Seyed Ahmad Motamedi, Saeed
Sharifian

Joint Power Control and Sub-carrier Assignment to
Maximize Total Data Rate for Two-Tier Networks

120

Maryam Farajzadeh Dehkordi, Hassan Taheri, Shiva Kazemi
Taskou, Mehdi Rasti

An Improved Spread Factor Assignment Method for
Large-Scale LoRaWAN Deployments in IoT
Mohammad Babaee, Saeed Sharifian

25
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 پردازش سیگنال:B2 نشست
H2  اتاق،18/00 - 16/00  ساعت، دی5 چهارشنبه

Session B2: Signal Processing
Wednesday December 26, 16:00 - 18:00, Hall 2

A Novel Approach to Classify Motor-Imagery EEG
Recordings with Convolutional Neural Network
Using Network Measures

36

Leila Mousapour, Fateme Agah, Soorena Salari, Marzieh
Zare

Learning-based Compressive Sensing for UWB
Receiver

145

Azadeh Motamedi, Nafiseh Erami, Mohsen Najafi

28

 مبتنی بر مدل الموتیOSTBC-OFDM بهبود امنیت در شبکه
 محمد ترابی،علیرضا بقائی پوری

41

طراحی و ساخت سیستم پیشرفته پردازش و سنجش تخلیه جزئی
 محمدرضا، جعفر جعفری بهنام، علی کاویانی،نیا فراز ملک،حمیدرضا صادق محمدی
نقاشان

68

جداسازی و طبقه بندی بیزین تصاویر ابرطیفی در مدل مرتبه دو خطی
 محمدحسین کهائی،فهیمه امیری

26

سیس
چهارمین کنفرانس رپدازش سیگنال و تم اهی هوشمند

نشست  :B3پردازش صوت و گفتار /سیگنال 2
چهارشنبه  5دی ،ساعت  ،18/00 - 16/00اتاق H3

Session B3: Voice and Speech/Signal Processing II
Wednesday December 26, 16:00 - 18:00, Hall 3

99

A Novel Algorithm Based on Time-Frequency
Analysis for Extracting Melody from Human
Whistling
Abolfazl Danayi, Sanaz Seyedin

طراحی و جمع آوری دادگان صوتی اعداد تک رقمی فارسی مبتنی بر
تلفن همراه
شیما طبیبیان

18

تعیین عمق و قطر توده در بدن انسان به کمک الگوریتم Capon
لیال امیری ،شهرام حسینزاده

65

ترکیب ویژگیها و مدلها در باندهای فرکانسی برای تشخیص حمالت
بازپخش در سیستمهای تصدیق هویت گوینده
مرتضی یزدانی ،بابک ناصرشریف

79
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1  بینایی ماشین:B4 نشست
H4  اتاق،18/00 - 16/00  ساعت، دی5 چهارشنبه

Session B4: Machine Vision I
Wednesday December 26, 16:00 - 18:00, Hall 4

Text Detection in Natural Scenes using Fully
Convolutional DenseNets

13

Mitra Behzadi, Reza Safabakhsh

Leaf Classification for Plant Recognition with Deep
Transfer Learning

24

Ali Beikmohammadi, Karim Faez

Differentiating between Benign and Malignant nonMass Enhancing Lesions in Breast DCE-MRI by
Using Curvelet-based Textural Features

59

Fazael Ayatollahi, Parinaz Eskandari, Shahriar B. Shokouhi

Accurate Extraction of Corresponding Surface
Normal Vectors by Point Cloud Partitioning for 3D
Face Recognition under Expression Variation

74

Nasrin Ravansalar, Hoda Mohammadzade

Design and Implementation of a Parcel Sorter Using
Deep Learning

128

Mir Alireza Athari, Farzad Ahmadinejad, Mehran Ahmadi

50

گیری حرکات جبرانی در تمرینات توانبخشی فیزیکی بهتشخیص و اندازه
کمک دوربین کینکت
 علی نادیان،فاطمه مرتضوی

28

سیس
چهارمین کنفرانس رپدازش سیگنال و تم اهی هوشمند

نشست  :B5پردازش تصویر  /3بینایی ماشین 2
چهارشنبه  5دی ،ساعت  ،18/00 - 16/00اتاق H5

Session B5: Image Processing III/Machine Vision II
Wednesday December 26, 16:00 - 18:00, Hall 5

طبقهبندی طیفی مکانی تصاویر ابرطیفی با استفاده از زیرفضای سیگنال و
فیلتر حفظ لبه
نگین البرزی ،فرشته پورآهنگریان ،همایون بهشتی

81

بهبود تخمین تاری لبههای موجود در تصویری با عمق میدان کم
عطیه حسامی ،علیرضا احمدیفرد

106

قطعهبندی اراضی دارای پوشش گیاهی در تصاویر ماهوارهای لندست
ندا اسدی ،مهدی حریری

118

استفاده از یادگیری عمیق برای آشکارسازی خطای کارکردی در موتورهای
القایی سه فاز مبتنی بر تصاویر حرارتی
مجید خانجانی ،مهدی ازوجی

143

آشکارسازی و مرکزیابی دقیق خورشید در هوای ابری
ایرج هادی نژاد ،علی جعفری ،محمدامین امیری

127

ردیابی اهداف با وجود انسداد کامل با استفاده از فیلتر همبستگی تفکیک
کننده با اطمینان مکانی و کانالی و فیلتر کالمن
علی صادقی دعوتی ،یاسر نوروزی ،مهدی شرفی ،فاطمه نراقی

156
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نشست P1

چهارشنبه  5دی ،ساعت  ،16/00 - 14/00اتاق H0

Session P1
Wednesday December 26, 14:00 - 16:00, Hall 0

8

Subjective Video Quality Prediction from Objective
Video Quality to Enrich Datasets
Mohammadsadegh Alizadeh, Mohammad Sharifkhani

31

Wrist and Fingers ROM Measurement Using
Machine Vision Techniques
Mohammad Kavian, Ali Nadian-Ghomsheh

موازیسازی الگوریتم تبدیل فوریه سریع برای شبکه بر تراشههای مبتنی
بر همبندی  WKبازگشتی
جالل آلناصری ،احمد پاطوقی

51

مطالعه عملی اتالف غیرفنی مشترکین خانگی برق با استفاده از ضریب
همبستگی پیرسون
نعیم فلکی ،اسداهلل شاه بهرامی ،سید ابوالقاسم میر روشندل

72

بهبود عملکرد سیستم مستقل از متن تصدیق هویت گوینده برای گفتار
آلوده به نویز با ترکیب دو روش  GMM-UBMو I-Vector PLDA
محسن محمدی ،حمیدرضا صادق محمدی

88

آموزش و پیشبینی ساختار شبکهی عصبی  RBFبر پایهی الگوریتم
بهینهسازی ازدحام ذرات به منظور تخمین توابع
مهدی محمدی لک ،علی سلیمانی ایوری

95

تصویرسازی با استفاده از سنسور آشکارساز حرکت مبتنی بر پدیدهی داپلر
سعید براتی ،سید علیرضا سیدین

102

30

سیس
چهارمین کنفرانس رپدازش سیگنال و تم اهی هوشمند
ادامه نشست P1

چهارشنبه  5دی ،ساعت  ،16/00 - 14/00اتاق H0

Continue the Session P1
Wednesday December 26, 14:00 - 16:00, Hall 0

انجمنیابی در شبکههای اجتماعی به کمک یادگیری عمیق
سید محمدمهدی صالحی ،علیاکبر پویان
جایابی و مسیریابی قطعات برد مدار چاپی با استفاده از الگوریتمهای تکاملی
میترا رفعتپور ،سیدعلی سلیمانی ایوری

126
131
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چکیده مقاالت فارسی
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چهارمین کنفرانس رپدازش سیگنال و تم اهی هوشمند

کد مقاله18 :

رقمی فارسی مبتنی بر
آوری دادگان صوتی اعداد تک
طراحی و جمع
تلفن همراه
شیما طبیبیان
shimatabibian@gmail.com

های کارای پردازش گفتار ،استفاده از
امروزه با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و سیستم
ها با یکدیگر در تعامالت میان انسان و ماشین نیز ورود
گفتار عالوه بر تعامالت انسان
پیدا کرده است .در کنار انواع مختلف گفتار (رسمی ،محاوره ای ،اخبار و  )...ارقام نقش
کنند .در این مقاله به بررسی روند
مهمی در بسیاری از ارتباطات انسان و ماشین بازی می
رقمی فارسی
آوری و ارزیابی یک مجموعه دادگان صوتی برای اعداد تک
طراحی ،جمع
پرداخته شده است .تفاوت اصلی این دادگان با سایر دادگان رقمی موجود در زبان فارسی،
تواند برای آموزش
باشد .این دادگان می
ضبط محتوای آن مبتنی بر تلفن همراه می
گیر صوتی تلفن همراه،
های بازشناس رقم مبتنی بر تلفن همراه از قبیل شماره
سیستم
های رزرواسیون و کنترل وسایل خانه هوشمند ،مورد استفاده
ها ،کلیه سرویس
تلفن بانک
قرار بگیرد .این دادگان به دو بخش آموزش و آزمون تقسیم شده است .نتایج ارزیابی
دادگان ارائه شده در این مقاله نشان میدهد ،کارایی بازشناس ارقام گسسته آموزش
یافته بر روی این دادگان ،در بهترین حالت از صحت  %99و دقت  %98برخوردار است.
باشد.
همچنین میزان خطا در سطح کلمه تنها  %2می

33
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کد مقاله28 :

بهبود امنیت در شبکه  OSTBC-OFDMمبتنی بر مدل الموتی
ی و محمد ترابی
علیرضا بقائی پور 
a_baghaeipouri@sbu.ac.ir

در این مقاله به بررسی امنیت در شبکه  OSTBC-OFDMبا دو آنتن در فرستنده
و یک آنتن در گیرنده پرداختهایم .فرض شده فرستنده جهت کدگذاری و کدگشایی
 OSTBCاز مدل الموتی استفاده میکند .با بیان مدل ارسال و دریافت در سیستم یاد
شده روابط بسته تئوری برای ظرفیت محرمانگی و احتمال قطع ارتباط محرمانه بدست
آورده شده است .عالوه بر این جهت ایجاد امنیت و مقابله با شنود ،روش کمهزینهای را
های ارسالی است .این چرخش فاز
بهکار بردهایم که مبتنی بر چرخش فاز تصادفی سمبل
تصادفی با استفاده از کلیدی که وابسته به کانال بین فرستنده و گیرنده مجاز است ،کنترل
شود و لذا شنودگر از آن اطالعی ندارد .در این روش نیازی به افزایش توان سیگنال
می
ارسالی یا اختصاص بخشی از توان به ارسال نویز نخواهیم داشت .در بخش شبیهسازی
سازی سیستم بررسی شده و تطابق نتایج تئوری
صحت روابط تئوری با استفاده از شبیه
سازی نمایش داده شده است .عالوه بر این اثر تغییر بهره کانال گیرنده مجاز
و شبیه
های روش
و شنودگر بر روی معیارهای امنیت نشان داده شده است .همچنین قابلیت
پیشنهادی در بهبود امنیت نیز ارائه گردیده است.

34
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کد مقاله40 :

بهبود کارایی الگوریتمهای یادگیری ماشین برای سریهای زمانی در
بازارهای مالی
زاده و محمدعلی زارع چاهوکی
مریم دهقانی ،محمد قاسم
maryamdehghani26@yahoo.com

های مختلف یادگیری ماشین برای
این پژوهش در رابطه با بررسی سودمندی مدل
های زمانی در بازارهای مالی میباشد .چالش مورد توجه در این حوزه،
پیشبینی سری
این است که مدیران اقتصادی و جامعه علمی ،همچنان خواستار الگوریتمهای پیشبینی
بینی و به
باشند .رفع چالش یاد شده موجب ارتقای کیفیت پیش
با دقت بیشتری می
دهیم که
شود .در این پژوهش نشان می
وری باالتری می
جهت آن ،سودآوری و بهره
های بازار
هاي زماني مالی موجود در داده
توان با بهرهبردن از تحلیل فنی سري
چگونه می
بورس ،ضمن دسترسی به موثرترین ویژگیها ،به نتایج ارزشمند دست یافت .راه حل
ماشین مبتنی بر رگرسیون ،با تاکید
های یادگیری
پیشنهادی ،تکیه بر بکارگیری الگوریتم
ِ
بر روش انتخاب ویژگی پیشرو ،جهت یافتن بهترین متغیرهای فنی ورودی دارد .موارد
یاد شده ،با بکارگیری ابزارهای یادگیری ماشین به زبان  Pythonپیادهسازی گردیدند.
دادههای تحقیق که در این پژوهش به کار گرفته شدند ،اطالعات مربوط به سهام دو
باشند .این دادهها مربوط به سالهای  ١٣٨٧تا ابتدای سال
شرکت از بورس تهران می
دهند که ویژگیهای فنی منتخب توسط روش
 ١٣٩٧میباشند .نتایج آزمایشی نشان می
های یادگیری مورد نظر
پیشرو ،موثرترین و نیز بهترین مقادیر برای پارامترهای الگوریتم
های با حداقل میزان خطا برای
را مییابند .بکارگیری این مقادیر ،منجر به پیشبینی
دادههای سهام میشود.
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کد مقاله41 :

طراحی و ساخت سیستم پیشرفته پردازش و سنجش تخلیه جزئی
نیا ،علی کاویانی و جعفر جعفری بهنام
حمیدرضا صادق محمدی ،فراز ملک
mohammadis@acecr.ac.ir

های استاندارد فشارقوی برای بررسی
سنجش سیگنال تخلیه جزئی از مهمترین آزمون
آید .در این مقاله ضمن آشنایی با تخلیه
شمار می
صحت عملكرد تجهیزات عایقی به
های واقعی تخلیه جزئی و الگوسازی
های پردازش آن ،روش تشخیص پالس
جزئی و شیوه
شود .همچنین ساختار یك سیستم پیشرفته مبتنی بر كامپیوتر سنجش و
آنها بیان می
پردازش تخلیه جزئی معرفی گردیده و جزئیات طراحی و ساخت این سیستم كه تركیبی
شود .در نهایت با ارائه نتایج
افزاری است ،شرح داده می
افزاری و نرم
های سخت
از بخش
ای از كاربرد آن در سنجش سیگنال تخلیه جزئی
آزمون و عملكرد این سیستم ،نمونه
گردد.
یكی از تجهیزات فشارقوی در صنعت عرضه می
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کد مقاله46 :

بهبود قطعهبندی تصاویر میکروسکوپی سلولهای اسپرم در تراکمهای
یابی کیتلر تركيبي
متفاوت بر اساس الگوریتم آستانه
فاطمه مستاجر خیرخواه ،حمیدرضا صادق محمدی و عبدالحسین شاهوردی
fkheirkhah@gmail.com

های اسپرم عامل مهمی در تشخیص و درمان ناباروری در مردان
آنالیز حرکتی سلول
صورت خودکار در گام اول نیاز به قطعه-بندی تصاویر
باشد .برای انجام این آنالیز به
می
های اسپرم از بقیه اجزای تصاویر است .اندازه کوچک
و تشخیص و جداسازی سلول
های قطعهبندی موجود دشوار
های اسپرم ،انجام با دقت باالي این کار را با الگوریتم
سلول
سازد .در این مقاله از روشی توسعهیافته مبتنی بر یک الگوریتم آستانهیابی بهبودیافته
می
با عنوان کیتلر بهبودیافته برای جداسازی سلولهای اسپرم در انواع نمونهها با تراکمها
های اسپرم
گردد که باعث دقت باالتر در جداسازی و تشخیص سلول
مختلف استفاده می
گردد.
و در نتیجه مرحله آنالیز حرکتی آنها می
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کد مقاله50 :

گیری حرکات جبرانی در تمرینات توانبخشی فیزیکی
تشخیص و اندازه
به کمک دوربین کینکت
فاطمه مرتضوی و علی نادیان
a_nadian@sbu.ac.ir

افراد دچار سکته مغزی به منظور تقویت اعضای از کار افتاده خود ،با تجویز درمانگر
موظف به انجام تمرینهایی توانبخشی هستند .یکی از مسائل مهم در حین انجام
تمرینهای توانبخشی ،تحت نظر داشتن حرکات جبرانی است  .حرکات جبرانی به
حرکاتی مانند خم کردن تنه گفته می شود تا ضعف عضالنی دیگر اعضای بدن مانند
دستها را در حین انجام تمرین جبران کنند .اینگونه حرکات در دراز مدت ا در روند بهبود
بیمار اثری منفی دارند در نتیجه تشخیص این حرکات ضرروی است .در این مقاله ،روشی
برای تشخیص حرکات جبرانی با استفاده از دوربین کینکت ارائه میشود .به کمک
دوربین و کتابخانه کینکت ،مکان  3بعدی مفاصل بدن از تصویر عمق کینکت استخراج
های توصیف کننده حرکات جبرانی
شده و با استفاده ازروابطه مثلثاتی بین مفاصل ،زاویه
گیری زاویه از بین روشهای
شوند .در نهایت ،با انتخاب بهترین روش اندازه
محاسبه می
ترین آستانه برای تشخیص هر
متعددی که در این مقاله ارائه و ارزیابی شدهاند ،مناسب
شود .برای ارزیابی روش ،از حرکات جبرانی شبیه
یک از حرکات جبرانی استخراج می
سازی شده تحت نظارت یک متخصص کاردرمانی استفاده شد .نتایج نشان میدهد،
تواند بعنوان یک روش مقرون به صرفه و دقیق
سیستم پیشنهادی مبتنی بر کینکت می
برای تشخیص حرکات جبرانی در حین تمرینهای توانبخشی استفاده شود.
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کد مقاله51 :

سازی الگوریتم تبدیل فوریه سریع برای شبکه بر تراشههای
موازی
مبتنی بر همبندی  WKبازگشتی
جالل آلناصری و احمد پاطوقی
jalalalnaseri@gmail.com

سازی الگوریتم تبدیل فوریه سریع بر روی چند کامپیوترهای
در این مقاله موازی
است .ایده اصلی الگوریتم پیشنهادی این
مبتنی بر همبندی  WK(4,L), L∈Nارائه شده
است برای هر  Nسیگنال ورودی که توانی از  2باشد ،فقط به  N/4پردازنده الزم است
که هر پردازنده شامل  4بیت حافظه است .سیگنال های ورودی به صورت ستونی و به
شوند که با این روش یک مرحله
های حافظه هر پردازنده جاگذاری می
ترتیب در بیت
های پیشین ارائه شده ،کمتر
ها نسبت به همبندی
از کل مراحل جابجایی بین پردازنده
شود .جهت ارزیابی الگوریتم پیشنهادی ،همبندی  )4,2(WKرا به عنوان نمونه با
می
ها ،تعداد سیگنال ها،
اندازه از دید پارامترهایی همانند تعداد پردازنده
همبندی توری هم
ساز  Xmulatorارزیابی و مورد
طول پیام و تعداد کانال های مجازی با نرم افزار شبیه
مقایسه گردید و در نتیجه این مقایسه ،همبندی  WKبازگشتی از نظر کارایی (میانگین
تاخیر بسته)  %48و میزان توان مصرفی  %16نسبت به همبندی توری بهبود یافته است.

39

The Fourth Iranian Conference on

S ignal P rocessing and
)I ntelligent S ystems (ICSPIS 2018

کد مقاله62 :

تثبیت خودکار تصاویر ماهواره ای با استفاده از تبدیل موجک و کرولت و
کانتورلت
احمدرضا کریمیان خمسه و محمدحسن قاسمیان یزدی
ahmadreza.karimian@yahoo.com

تثبیت تصاویر به فرایند هم مختصات کردن تعدادی تصویر که از یک صحنه یکسان در
زمان یا زاویه یا به وسیله سنسورهای تصویربرداری مختلف گرفته شده باشند میگویند.
برداری هوایی ،تصاویر پزشکی ،تصاویر
تثبیت تصاویر امروزه کاربردهای بسیاری در نقشه
های خودکار هستند که بدون
های تثبیت تصاویر روش
نظامی و ...دارند .یکی از روش
های پردازش تصویر تثبیت میشود .به
نیاز به شخص ناظر ،تصاویر با استفاده از الگوریتم
های خود
این صورت که دو تصویر با استفاده از آنالیزهای چند رزولوشنه به زیر مجموعه
های ریاضی
شود و سپس با استفاده از الگوریتم
های تصویر تجزیه می
شامل مرزها و لبه
شود .در این مقاله روشی پیشنهاد شده است که با
رابطه هندسی بین دو تصویر پیدا می
استفاده از تبدیل موجک و کرولت و کانتورلت تصاویر را تجزیه شده و در نتیجه مرزهای
آن را استخراج میشود و سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک این تصاویر بر هم منطبق
های پیشین مقایسه میکنیم و نتایج نشان
میشود و در انتها روش پیشنهادی را با روش
خواهد داد که روش پیشنهادی دارای سرعت و دقت بیشتری است.
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کد مقاله65 :
تعیین عمق و قطر توده در بدن انسان به کمک الگوریتم Capon
زاده
لیال امیری و شهرام حسین
l.amiri4170@yahoo.com

توانند به صورت پویا وزن خود را برای پاسخ دادن به تغییر
های هوشمند می
آنتن
های سیگنال دریافتی
ها بر اساس ویژگی
شرایط به روزرسانی کنند ،بنابراین معموال وزن
شوند در کاربردهای پزشکی و صنعتی تئوری
برداری و محاسبه می
ای نمونه
به صورت دوره
یابی منبع
های فراصوت مورد استفاده قرار گرفته است .جهت
آرایه فازی در تصویربرداری
دهی پرتو
یابی و شکل
های مختلف جهت
سیگنال و توان پردازش امواج به کمک الگوریتم
ترین اهداف کاربرد آرایه فازی است که قادر به تشخیص بهتر و باال بردن
آرایه از عمده
ی
سازی یک آرایه
کیفیت تصاویر و امواج دریافتی است .در این مقاله با طراحی و شبیه
افزار  Comsolفشار موج بدست آمده با استفاده از الگوریتم Capon
آنتن در محیط نرم
پردازش و روشی جدید برای تشخیص مختصات مکانی و قطر توده ارائه شده است.
همچنین پردازش امواج به کمک الگوریتم  Caponدرصد خطای بسیار کمتری نسبت
به پردازش امواج بدون این روش دارد.
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کد مقاله68 :

بندی بیزین تصاویر ابرطیفی در مدل مرتبه دو خطی
جداسازی و طبقه
فهیمه امیری و محمدحسین کهائی
f_amiri@iust.ac.ir

بندی تصاویر ابرطیفی در مدل ترکیب
در این مقاله ،الگوریتمی برای جداسازی و طبقه
غیرخطی ارائه شده که بر اساس استنتاج بیزین سلسله مراتبی است .مدل ترکیب بکار
رفته در این الگوریتم مدل مرتبه دو خطی است که شامل هر دو بخش خطی و غیرخطی
شود .این ترکیبات
های طیفی مواد خالص موجود در صحنه تصویربرداری می
از مشخصه
نماید .در این روش
شونده گوسی جمع و پیکسل ابرطیفی را تولید می
با نویز سفید جمع
های
از مدل میدان تصادفی مارکف برای بکارگیری اطالعات همبستگی مکانی پیکسل
های
شود تصویر ابرطیفی دارای کالس
مجاور استفاده شده است .برای این کار فرض می
های متعلق به هر کالس ،بسیار شبیه
مختلفی است و فراوانی مواد مختلف برای پیکسل
بردار مونت-کارلو زنجیره
باشد .بدین ترتیب استنتاج بیزین طراحی و از نمونه
به هم می
ها استفاده شده است.
های فراوانی و اندیس کالس پیکسل
مارکف برای تولید نمونه
زند.
ساختار پیشنهادی بردار فراوانی و نقشه کالس تصویر را به طور همزمان تخمین می
دهد این روش دارای دقت جداسازی و بازسازی بهتری نسبت به الگوریتم
نتایج نشان می
خطی و غیرخطی است.
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کد مقاله70 :

های رنگ و لبه تصویر
تشخیص خطوط جاده براساس ترکیب ویژگی
ی و علی سلیمانی
علی اصغر فالح جوشقان 
aliasghar.fallah@gmail.com

در این مقاله ،روشی جهت تشخیص خطوط سطح جاده بر روی تصاویر ویدیویی با
های الزم
شود .در مرحله اول پیش پردازش
های رنگ و لبه ارائه می
استفاده از ویژگی
شود سپس مکان نقطه محوشدگی در تصویر محاسبه
بر روی تصویر ورودی انجام می
گردد .در مرحله دوم تصویر
شود و با توجه به این نقطه ،ناحیه مورد عالقه انتخاب می
می
ها ،خطوط
از فضای رنگ  RGBبه فضای رنگ  YCbCrمنتقل می شود .در اکثر جاده
جاده به رنگ سفید یا زرد هستند بنابراین با استفاده از طیف رنگها درفضای رنگ YCbCr
گردند .در مرحله آخر با
های زرد و سفید در تصویر تعیین می
نواحی مربوط به رنگ
های دیگر ،خطوط جاده
یاب کنی و تبدیل هاف و انجام پردازش
استفاده از الگوریتم لبه
دهد که
شوند .نتایج آزمایشات بر روی پایگاه داده  IROADSنشان می
شناسایی می
رسد.
ای که دقت آن به  91/25درصد می
الگوریتم ارائه شده عملکرد خوبی دارد به گونه
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کد مقاله72 :

مطالعه عملی اتالف غیر فنی مشترکین خانگی برق با استفاده از ضریب
همبستگیپیرسون
 ،اسداهلل شاه بهرامی و سید ابوالقاسم میر روشندل
نعیم فلکی
naeem.falaki1994@gmail.com

های دیگر
صنعت برق یکی از صنایع مهم در ایران و سراسر جهان است .توسعه زمینه
وابسته به صنعت برق است .اما در این صنعت ساالنه زیان اقتصادی عظیمی به دلیل اتالف
برق به همراه دارد .اتالف به دودسته تقسیم شده است .دسته اول اتالف فنی به دلیل
مشکالت در تجهیزات ،شبکه و انتقال است .دسته دوم اتالف غیر فنی که به دلیل وجود
کاری سیم و کابل ،اشتباهات مأمور
کاری کنتور ،دست
رفتارهای متفاوت مانند دست
نشده در مشترکین برق است .هدف این مقاله استفاده از الگوریتم
کنتور و قبوض پرداخت
منظور شناسایی رفتار مشکوک یا غیرعادی مشترکین در
ضریب همبستگی پیرسون به
های مختلف واقعی مشترکین مانند شماره اشتراک،
مصرف برق است .بدین منظور داده
های استان
نوع فعالیت ،عنوان تعرفه ،کد تعرفه ،دوره و مقدار مصرف در یکی از شهر
سازی الگوریتم فوق بر
آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج پیاده
گیالن جمع
بندی
ها را به دودسته مصرف عادی و غیرعادی تقسیم
های مشترکین برق ،آن
روی داده
دست آمد 75/45 .درصد از مشترکین
کرده است .دقت این دستهبندی  80/37درصد به
مورد بررسی مصرف عادی و  24/55درصد دیگر مصرف غیرعادی دارند.
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کد مقاله79 :

ترکیب ویژگی ها و مدل ها در باندهای فرکانسی برای تشخیص حمالت
بازپخش در سیستم های تصدیق هویت گوینده
ف
مرتضی یزدانی و بابک ناصر شری 
m.mortezayazdani2013@gmail.com

های تصدیق هویت گوینده و افزایش حمالت عمدی
اخیرا با رشد کاربردهای سیستم
های تصدیق هویت گوینده بسیار اهمیت یافته
ها ،امنیت سیستم
گوناگون به این سیستم
ی
ی بازپخش که در آن صدای ضبط شده
است .از میان حمالت مختلف ،انجام حمله
شود .به دلیل عدم نیاز به دانش تخصصی ،سادگی و
شخص برای سیستم پخش می
ها و
تشخیص بسیار مشکل از اهمیت بیشتری برخوردار است .از این جهت ویژگی
های مختلف در چالشی
های متفاوتی با توجه به تاثیرات این حمله در فرکانس
مدل
موسوم به  ASVSpoof 2017مطرح گردیدند .در این مقاله ،پس از بررسی انواع
های مرسوم در تشخیص حمالت بازپخش ،با توجه به تاثیرات این حمله
ها و مدل
ویژگی
ها برای مقابله با این نوع حمله
در باندهای فرکانسی  ،در ابتدا ترکیبی موثر از ویژگی
های
های مخلوط گاوسی آموزش یافته بر روی ویژگی
معرفی شده است .سپس مدل
مذکور بوسیله الگوریتم ژنتیک وزن دهی و با یکدیگر ترکیب شده اند و به این طریق یک
روش ترکیب مدل برای مقابله با این نوع حمله پیشنهاد شده است .نتایج روی دادگان
ای قابل قیاس و حتی
ها نتیجه
 ASVSpoof 2017نشان می دهد که ترکیب ویژگی
ها در بهترین حالت نرخ
ها دارد  .از سوی دیگر ،با روش ترکیب مدل
بهتر از دیگر ویژگی
ی ارزیابی  4/5بدست
ی توسعه صفر و در زیرمجموعه
خطای برابر ( )EERدر زیر مجموعه
باشد.
آمده است که جزو بهترین نتایج بدست آمده بر روی این دادگان می
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کد مقاله81 :

بندی طیفی مکانی تصاویر ابرطیفی با استفاده از زیرفضای سیگنال
طبقه
و فیلتر حفظ لبه
ی
ن و همایون بهشت 
 ،فرشته پورآهنگریا 
نگین البرزی
negginalborzi@gmail.com

تصاویر ابرطیفی در سنجش از دور دارای صدها باند طیفی است که اطالعات
ارزشمندی را فراهم کرده است که تشخیص دقیق اشیا را افزایش داده است .در این
ی
بندی تصاویر ابرطیفی با استفاده از اطالعات طیف 
مقاله ،روش جدیدی به منظور طبقه
مکانی ارائه شدهاست .دراین مقاله با استفاده از روش شناسایی زیرفضای سیگنال
ابرطیفی( ،)HYSIMEکه ماتریس کورلیشن سیگنال و نویز را تخمین میزند و زیر
مجموعهای از مقادیر ویژه را برای بهترین نمایش زیرفضای سیگنال در جهت مینیمم
کند ،به استخراج زیرمجموعه از فضای نمونهی
کردن خطای مربع میانگین ،انتخاب می
اصلی پرداخته شده است .بعداز کاهش بعد با استفاده از روش  HYSIMEو فیلترگذاری
بندی زیرفضاهای ابرطیفی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
حفظ لبه ( )EPFو طبقه
بندی بدست آمده از روش ارائه شده ،بااستفاده از آرای اکثریت
( ،)SVMنتایج طبقه
بند طیفی مکانی شکل بگیرد .نتایج
گیری ادغام شده است تا طبقه
در سطح تصمیم
مکانی ارائه شده منجر به بهبود قابل
ی
بند طیف 
شبیهسازی نشان داده است که طبقه
بندی تصویر ابرطیفی ایندیانا ،شده است؛ بطوریکه
مالحظهای در دقت و اعتبار طبقه
میتواند این تصویر را با دقت  98/79 %طبقهبندی نماید.

46

سیس
چهارمین کنفرانس رپدازش سیگنال و تم اهی هوشمند

کد مقاله84 :

ی الگوریتمی کارا جهت آموزش ماشین یادگیری سریع چندالیه
ارائه
ی
 ،مهدی افتخاری و بهنام قوام 
رضا موسوی
سید حمید
hamidmousavi0@gmail.com

های عصبی ،با یک
ماشبن یادگیری سریع ،یک الگوریتم یادگیری برای آموزش شبکه
بندی
ی مخفی است .این الگوریتم روشی موثر در حل مسائلی مانند رگرسیون و طبقه
الیه
ی اول و ساختار
ی وجود پارامترهای تصادفی در الیه
دهد .به واسطه
در اختیار ما قرار می
بندی این الگوریتم قابل قبول نیست .اتوانکد ِر
ی این مدل ،پایداری و دقت طبقه
تک الیه
ی عصبی با یک الیه مخفی با ورودی و
مبتنی بر ماشین یادگیری سریع ،یک شبکه
بندی و جلوگیری از تولید
خروجی یکسان است .در این مقاله ،برای بهبود دقت طبقه
پارامترهای تصادفی ،الگوریتم اتوانکدر تکرارشونده مبتنی برماشین یادگیری سریع برای
آموزش یک ماشین یادگیری سریع چند الیه ارائه شده است .در ادامه از این مدل چند
ها روی  5مجموعه
ها استفاده شده است .نتایج آزمایش
بندی داده
الیه به منظور طبقه
دهد که روش پیشنهادی برای آموزش ماشین یادگیری سریع چندالیه ،به
داده نشان می
ی عدم استفاده از پارامترهای تصادفی،پایدارتر بوده و با دقت بیشتری نسبت به
واسطه
کند.
ساختارهای چندالیه پیشین و ماشین یادگیری سریع اصلی عمل می
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کد مقاله88 :

بهبود عملکرد سیستم مستقل از متن تصدیق هویت گوینده برای گفتار
آلوده به نویز با ترکیب دو روش  GMM-UBMو I-Vector PLDA
ی
ی و حمیدرضا صادق محمد 
محسن محمد 
mohammadi.mohsen@gmail.com

گيری از نمونه سيگنال گفتار برای تصدیق هویت افراد با وجود مزایای فراوان،
بهره
توان به کاهش دقت این شيوه در
هایی را نیز به دنبال دارد که از آن جمله می
محدودیت
های
های واقعی به دلیل حضور نویزهای متفاوت و عوارض كانال اشاره کرد .روش
محیط
های مختلف سیستم تصدیق هویت
گوناگونی تاكنون برای كاهش این مشکالت در بخش
اند .روش
سازی و مقایسه و امتیازدهی ارائه شده
گوینده یعنی استخراج ویژگی ،مدل
خصوص در جبران اثرات
نستباً جدید  I-Vector PLDAکه عملکرد بسیار موفقی به
های آموزش و آزمون دچار افت کارایی
منفی کانال دارد ،در شرایط عدم تطبیق بین داده
حلی مرسوم برای
های مختلف در مراحل گوناگون ،راه
شود .ترکیب روش
شدیدی می
های
های تشخیص هویت است .در این مقاله تأثیر ترکیب روش
بهبود کارایی سیستم
متفاوت در مرحله امتیازدهی بر عملكرد سیستم تصدیق هویت گوینده ،برای دو روش
 GMM-UBMو  ،I-Vector PLDAدر شرایط گفتار تمیز و نویزی مورد ارزیابی و
ها دو بردار ویژگی  MFCCو PNCC
سازی آزمون
مقایسه قرار گرفته است .در پیاده
های TIMITو
خدمت گرفته شده و برای سیگنال گفتار و نویز به ترتیب از دادگان
به
دهد که ترکیب امتیازهای
ها نشان می
 NOISEX-92استفاده گردیده است.نتایج آزمون
های متفاوت خطای سیستم تصدیق هویت گوینده را در شرایط عدم
حاصل از روش
دهد و این کاهش در
های آموزش تمیز و آزمون نویزی ،كاهش می
تطبیق ،یعنی داده
برخی حاالت بسیار چشمگیر است.
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کد مقاله92 :

های هوشمند با استفاده از یادگیری عمیق
کشف افعال ناهنجار در خانه
پو ر
ن و حمید حسن
اکبر پویا 
محمود معلم ،علی
moallem@shahroodut.ac.ir

ویژه سالخوردگان و بیماران این امکان را
های هوشمند به بسیاری از افراد به
خانه
تنهایی زندگی نموده ،استقالل و آسایش خود را حفظ کنند .البته تحقق
دهد که به
می
محض مالحظه
این امر درگرو آن است که افعال ساکنان خانه بهطور دائم پایش شده و به
ناهنجاری ،موضوع به نزدیکان یا پرستاران فرد گزارش گردد تا آنها هم با خاطری آسوده
های هوشمند ،بدون استفاده از دانش خبره و صرفاً
زندگی کنند .کشف ناهنجاری در خانه
های
ویژه شبکه
های موجود اصوالً کار آسانی نیست؛ اما یادگیری عمیق ،به
با اتکا به داده
بازگشتی این امر را بیشتر از گذشته ممکن کرده است .ما در مقاله حاضر یک شبکه
های خام حسگرهای دودویی ،شامل حسگرهای حرکت و درب،
بازگشتی را با خروجی
بینی کند که
دهیم تا بتواند با دریافت یک سلسله از رویدادهای مشابه ،پیش
آموزش می
کارگیری جستجوی
در رویداد بعدی کدام حسگر روشن یا خاموش خواهد شد .سپس با به
دهیم تا محدوده
ای از رویدادهای محتمل گسترش می
پرتو محلی ،این رویداد را به سلسله
های
بینی ،یعنی فاصله سلسله
احتمالی افعال آتی مشخص گردد .خطای این پیش
ها ،مثل
های سنجش شباهت رشته
یادشده با رشته رویدادهای واقعی ،با استفاده از روش
شود .مدل کردن این خطا در قالب یک توزیع
ترین زیررشته مشترک ،ارزیابی می
طوالنی
کند تا به هر ورودی یک رتبه ناهنجاری داده شود .نقاطی که رتبه آنها
گوسی کمک می
عنوان روند ناهنجار در نظر گرفته خواهند
تر باشد به
از یک حد آستانه مشخص بزرگ
دهد که این روش امکان کشف افعال ناهنجار را
شده نشان می
شد .نتایج تجربیات انجام
کند.
با دقت قابل قبولی فراهم می
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کد مقاله95 :

ی الگوریتم
ی عصبی  RBFبر پایه
بینی ساختار شبکه
آموزش و پیش
منظور تخمین توابع
سازی ازدحام ذرات به
بهینه
ی
ک و علی سلیمانی ایور 
مهدی محمدی ل 
mehdimlak@gmail.com

های یادگیری با نظارت بوده که هدف آن تولید یک مدل
تقریب تابع نوع مهمی از روش
های
مناسب برای توابع ناشناخته است .این مدل باید بتواند به خوبی رابطه بین داده
ورودی و خروجی را توصیف نماید .هدف روش پیشنهادی در این مقاله ،توسعه و ارزیابی
ی عصبی پایه شعاعی ()RBF
یک الگوریتم نوین به منظور تخمین توابع به کمک شبکه
سازی ازدحام ذرات ( )PSOاست .در روش پیشنهادی این مقاله مراکز
و الگوریتم بهینه
شوند و دو
ی  RBFبا الگوریتم  Kmeansتعیین می
های) شبکه
ی کرنلهای (هسته
اولیه
گیری
ی مخفی با بهره
های الیه
ها و تعداد نرون
عنصر مهم یعنی پارامتر پراکندگی کرنل
شود تا عالوه
گردند .این امر موجب می
از الگوریتم  PSOو به صورت خودکار حاصل می
ی
بینی نماییم .شبکه
بر آموزش موثر شبکه ،بتوانیم ساختار مناسب آن را نیز پیش
عصبی  RBFنسبت به  MLPدارای سرعت عملکرد بسیار باالتری به خصوص در بحث
تقریب توابع است .عالوه بر آن ،به دلیل قابلیت جست و جوی سراسری الگوریتم PSO
ی  RBFنتایج بسیار خوبی در تقریب چندین تابع معیار
در یافتن پارامترهای آزاد شبکه
حاصل شده است.
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کد مقاله102 :

ی
تصویرسازی با استفاده از سنسور آشکارساز حرکت مبتنی بر پدیده
داپلر
سعید براتی و سید علیرضا سیدین
sbarati@mail.um.ac.ir

ترین دالیل رشد
مراقبت و نظارت بر محیطهای مهم در هر شرایط جوی یکی از مهم
تصویر برداری با امواج رادیویی است .پدیده داپلر تحولی شگرفی در سیستم های تصویر
های تصویربرداری با استفاده از امواج
برداری با امواج رادیویی پدید آورد .در سیستم
مندی از پدیده داپلر حرکتی بین هدف و سیستم وجود دارد که این
رادیویی برای بهره
تواند خطی یا دایروی و  ...باشد .در این مقاله به شبیهسازی و ساخت سیستم
حرکت می
تصویرسازی با استفاده از سنسورهای آشکار ساز حرکت مبتنی بر اثر داپلر پرداخته
ای میباشد.
شود .در این کار منشا پدیده داپلر حرکت سنسور بر روی یک محور دایره
می
در نهایت محدودیتها و عوامل موثر بر کیفیت تصویر بیان میگردد.
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کد مقاله106 :

های موجود در تصویری با عمق میدان کم
بهبود تخمین تاری لبه
عطیه حسامی و علیرضا احمدی فرد
h3.hessami@gmail.com

های تخمین نقشه تاری تصویر مبتنی بر لبه ،درستی نقشه تاری به شدت
در روش
ها وابسته است .در این مقاله روشی برای
یابی در تصویر و تخمین تاری لبه
به شیوه لبه
های تصویر با عمق میدان کم ارائه شده است .به این ترتیب که با
بهبود تخمین تاری لبه
ها به
یاب َکنی با انحراف معیار متغیر ،نقشه معیار لبه
های تصویر به وسیله لبه
استخراج لبه
های موجود
آید .سپس بر اساس انحراف معیارهای مذکور به هر پیکسل از لبه
دست می
گوییم.
شود که به آن انحراف معیار محلی می
در نقشه معیار ،مقداری تخصیص داده می
ها به انحراف معیار محلی وابسته است؛ بنابراین هرچه دقت
میزان تاری موجود در لبه
ها با دقت بیشتری تخمین
محاسبه انحراف معیار محلی بیشتر باشد ،تاری موجود در لبه
شود .نتایج به دست آمده حاکی از کارآمد بودن روش پیشنهادی است.
زده می
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کد مقاله116 :

دهی مددجویان حوزه توانبخشی جهت دریافت خدمت ایاب و
اولویت
بندی K-Means
ذهاب با استفاده از الگوریتم خوشه
مینا غالمی و اسداهلل شاه بهرامی
m.gholami1991@gmail.com

آوری
ها جمع
ها توسط افراد یا دستگاه
های زیاد که در اکثر سازمان
با توجه به حجم داده
های پیشرو
ها از چالش
شوند ،استخراج الگوهای خاص و دانش از این داده
و ذخیره می
های حجیم ،متنوع که با سرعت زیاد
ها است .چرا که در این داده
ها و شرکت
سازمان
گیری مورد
تواند در امر تصمیم
ای وجود دارند که می
شوند ،الگوهای نهفته
تولید می
های خدماتی همچون کمیته
های مربوطه سازمان
استفاده قرار گیرند .از جمله سازمان
باشند که تخصیص اعتبارات و منابع به
های خیریه می
امداد ،سازمان بهزیستی و انجمن
های زیاد احتمال اشتباه سهوآ
ها ،با توجه به در نظر گرفتن ویژگی
افراد در این سازمان
کاوی ،دقت
های داده
توان با استفاده از الگوریتم
ها وجود دارد ،که می
در این سیستم
ها را در تخصیص منابع و افزایش رضایتمندی مشتریان افزایش داد .بدین
این سازمان
دهی
بندی  K-Meansبرای اولویت
منظور هدف این مقاله استفاده از الگوریتم خوشه
مددجویان حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی جهت دریافت خدمت ایاب و ذهاب است.
های واقعی نشان داده است که الگوریتم در نظر گرفته شده
سازی بر روی داده
نتایج پیاده
های شدت معلولیت ،سن و نوع شغل
بندی مددجویان را بر اساس ویژگی
توانایی خوشه
باشد.
به سه خوشه را دارد که از نظر کارشناسان سازمان دارای دقت باالیی می
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کد مقاله118 :

ای لندست
بندی اراضی دارای پوشش گیاهی در تصاویر ماهواره
قطعه
ی و مهدی حریری
ندا اسد 
ne.asadi14@gmail.com

بندی اراضی دارای پوشش گیاهی در روی زمین با استفاده از
شناسایی و قطعه
ای در مطالعات کشاورزی حائز اهمیت است .بنابراین در این مقاله
تصاویرماهواره
ای لندست با استفاده از الگوریتم
بندی این اراضی در تصاویر ماهواره
افزایش دقت قطعه
گیرد.
بندی میانگین فازی مورد بررسی قرار می
خوشه
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کد مقاله126 :

های اجتماعی به کمک یادگیری عمیق
یابی در شبکه
انجمن
اکبر پویان
ی و علی
سید محمد مهدی صالح 
mahdi_salehi@shahroodut.ac.ir

ناپذیر در زندگی
های اجتماعی و فضای مجازی به فعالیتی اجتناب
حضور در انواع شبکه
ها ،اطالعات متنوع و مهمی را در اختیار
بشر امروزه تبدیل شده است .تحلیل این شبکه
دهد .هر انجمن شامل چند عضو شبکه اجتماعی است که با توجه
گران قرار می
تحلیل
ها ،یک مبحث مهم و
شود .مطالعه انجمن
بندی اعضای شبکه تعیین می
به نحوه دسته
های
های اجتماعی است که ویژگیها و الگوهای موجود در الیه
کلیدی در تحلیل شبکه
کند .در
یک شبکه را نمایان ساخته و موجبات درک بهتر ساختار و رفتار آن را فراهم می
ها با استفاده از یادگیری عمیق ارائه شده است که
این مقاله ،روشی برای یافتن انجمن
کردن اطالعات
کند .این نحوه مدل
ها عمل می
براساس بهبود نحوه نمایش برداری گره
شود .روش پیشنهادی این
ورودی به شبکه یادگیری عمیق باعث کارایی بیشتر آن می
تری از افراد موجود در شبکه های
یابی باکیفیت
ها ،انجمن
مقاله در مقایسه با دیگر روش
کند.
اجتماعی را ارائه می
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کد مقاله127 :

استفاده از یادگیری عمیق برای آشکارسازی خطای کارکردی در
موتورهای القایی سه فاز مبتنی بر تصاویر حرارتی
مجید خانجانی و مهدی ازوجی
majid.khanjani.am@gmail.com

در این مقاله ،روشی خودکار برای آشکارسازی خطای کارکردی در موتورهای القایی
سه فاز مبتنی بر تصاویر حرارتی فروسرخ پیشنهاد شده است .تنشهای محیطی،
فاز که ابزاری پرکاربرد در صنعت محسوب
حرارتی و بارگذاری بر موتورهای القایی سه
انجامد .اگر این خطاها بههنگام آشکار
شوند به بروز خطا و کاهش کارایی موتور می
می
تواند به از کارافتادگی کامل موتور منجر شود .در این راستا،
نشده و یا برطرف نشود ،می
های غیرتهاجمی و غیرمخرب بسیار مورد توجهاند .در این مقاله با درنظرگرفتن
آزمایش
طی آموزش ماشین بردار پشتیبان
خطاهای کارکردی گوناگون در موتور القایی سهفازِ ،
بر ویژگیهای استخراجی از یک شبکه عصبی عمیق ،به دستهبندی و آشکارسازی این
ای حاوی تصاویر
خطاها پرداخته شده است .ارزیابی روش پیشنهادی بر روی پایگاه داده
تواند  %99/8خطاهای موتور القایی
حرارتی واقعی ،نشان داده که الگوریتم پیشنهادی می
را آشکار کند.
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کد مقاله131 :

های
جایابی و مسیریابی قطعات برد مدار چاپی با استفاده از الگوریتم
تکاملی
پور و سیدعلی سلیمانی ایوری
میترا رفعت
m.rafatpour@gmail.com

پردازد .از
جایابی به مسأله قرار گرفتن اشیا در یک فضا و تحت قیود مشخص می
ها ،آشپزخانه ،سرویس بهداشتی در معماری
توان به جایابی اتاق
کاربردهای این مسأله می
ساختمان ،جایابی بهینه تجهیرات یک کارخانه و جایابی و مسیریابی قطعات روی بردهای
های تکاملی
های کالسیک و روش
گونه مسائل روش
مدار چاپی اشاره کرد .برای حل این
سازی ازدحام ذرات ،کوچک کردن
وجود دارد .در این مقاله با استفاده از الگوریتم بهینه
بندی و کاهش فاصله قطعات ،موردنظر
ی از طریق دو عامل کاهش سیم
فضای برد مدارچاپ 
هایی برای حذف تداخل قطعات مجاور وجود دارد .مهمترین چالش
است .محدودیت
تعیین تابع هدف برنامه است ،چرا که با زیاد شدن قیدها احتمال دور شدن از جواب بهینه
ی الگوریتم
ها
شود و اجرای الگوریتم به زمان بیشتری نیاز دارد .یکی از ضعف
زیاد می
همگرایی زودرس و به دام افتادن در بهینه محلی است .برای حل این مشکل ،از یک
دهد
الگوریتم ترکیبی با عملگر جهش استفاده شده است.نتایج این تحقیق نشان می
حل مناسبی برای این مسأله ارائه
الگوریت م فوق ،با تابع هدف و قیدهای اعمال شده راه
شود الگوریتم ترکیبی نام برده ،نتایج بهتری نسبت به
کند .همچنین نشان داده می
می
جایی بهتر قطعات
توان به جابه
الگوریتم استاندارد به دنبال دارد ،که از جمله این نتایج می
ی اشاره کرد.
بند 
و کاهش سیم
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کد مقاله143 :

آشکارسازی و مرکزیابی دقیق خورشید در هوای ابری
ی و محمدامین امیری
ایرج هادی نژاد ،علی جعفر 
hadinejad.iraj@gmail.com

طور ناوبری دقیق برای
امروزه ردیابی خورشید به منظور دریافت حداکثر انرژی و همین
تعیین جهت و موقعیت یکی از مباحث علمی پرکاربرد در میان محققان است .در ردیابی
خورشید مهمترین مساله داشتن حسگر مناسب با حساسیت باال برای آشکارسازی دقیق
است .حسگر دوربین در میان حسگرهای موجود به دلیل دریافت تصویر با سرعت و وضوح
های پردازش تصویر
باال ،امکان مرکزیابی و ردیابی دقیق خورشید را با استفاده از تکنیک
کند .با وجود امکان آشکارسازی کامل خورشید در هوای صاف ،در هوای ابری
فراهم می
به دلیل محوشدگی بخشی از خورشید و عدم آشکارسازی کامل آن ،دقت ردیابی کاهش
یابد .در این مقاله روشی برای آشکارسازی و مرکزیابی دقیق خورشید در هوای ابری
می
با حذف پیکسلهای نویزی و تضعیف شده برای تصویر دریافتی از دوربین ارائه شده
های مربوط به مرز دایره خورشید و اعمال
است .روش پیشنهادی با استخراج پیکسل
تبدیل هاف بر روی تصویر لبهیابی شده ،مرکزیابی اولیه از خورشید را اجرا کرده و در
ادامه با تخمین همه دایرههای ممکن بر روی پیکسلهای واقع در محیط دایره خورشید،
مرکز دقیق را با دقت زیر پیکسل محاسبه میکند .نتایج شبیهسازی انجام شده بر روی
تصاویر خورشید در هوای ابری ،نشان دهنده کارایی الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با
های دیگر است.
روش
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کد مقاله156 :

ردیابی اهداف با وجود انسداد کامل با استفاده از فیلتر همبستگی
تفکیک کننده با اطمینان مکانی و کانالی و فیلتر کالمن
علی صادقی دعوتی ،یاسر نوروزی ،مهدی شرفی و فاطمه نراقی
m.sharafi7192@gmail.com

ترین موضوعات در بینایی ماشین است .یکی از
ردیابی یکی از مهمترین و چالشی
باشند.
کننده ( )DCFمی
ها ،فیلترهای همبستگی تفکیک
بهترین و جدیدترین ردیاب
کننده با اطمینان مکانی و کانالی یکی از
ردیاب مبتنی بر فیلتر همبستگی تفکیک
های أخیر است .این ردیاب در بسیاری از
های معرفی شده در سال
جدیدترین ردیاب
موارد از جمله تغییر اندازه هدف ،چرخش هدف ،جابجایی تصویر و دقت ردیابی نسبت
های موجود در ردیابی
کند .یکی از چالش
به ردیاب های پیشین بسیار بهتر عمل می
دهد
مشکل انسداد کامل است .ردیاب  CSR-DCFدر مواردی که انسداد جزئی رخ می
کند اما همچنان در مقابل انسداد کامل ضعیف است و اگر انسداد
نیز بسیار خوب عمل می
رود .در این
کامل رخ دهد احتمال از دست رفتن هدف یا تشخیص مکان اشتباه باال می
مقاله ما با استفاده از ترکیب فیلتر کالمن با ردیاب  CSR-DCFیک ردیاب جدید ارائه
کند .ردیاب ارائه شده به این صورت
کنیم که در انسدادها نیز بسیار خوب عمل می
می
زند،
کند که ابتدا فیلتر کالمن مکان بعدی هدف را در فریم بعدی تخمین می
عمل می
شود .ما در این مقاله یک
گیری در فریم بعد ،مقدار مکان بروزرسانی می
پس از اندازه
کنیم که به صورت تطبیقی تغییر
روش برای تعیین مقدار آستانه فیلتر کالمن معرفی می
شود که این ردیاب دقیق تر از
کند .براساس آزمایشات انجام شده نشان داده می
می
کند.
دهد عمل می
ردیاب  CSR-DCFبخصوص زمانیکه انسداد کامل رخ می
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Paper code: 7

An End-to-End Deep Learning Model to Recognize Farsi Speech
from Raw Input
Sina Alisamir, Seyed Mohammad Ahadi, Sanaz Seyedin
sina.alisamir@aut.ac.ir
Automatic speech recognition systems usually solve the problem of recognizing speech by dividing the problem into different independent stages. First,
they extract speech features and then use an acoustic model to reach the
phoneme probabilities and from those probabilities, they reach a sequence
of recognized words. Recent advances in technology, especially in the area
of deep neural networks in combination with speech recognition, shows that
this division is not necessary and we can reach a sequence of alphabet letters
straight from the raw signal. In this work, we implemented and tested an endto-end convolutional neural network system with raw input for Farsi speech
recognition and then compared its performance to another system that uses
MFCC features. We show that using an end-to-end system with our configuration, which reaches a series of phonemes from raw speech works better for
Farsi speech as well as for English.
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Subjective Video Quality Prediction from Objective Video Quality
to Enrich Datasets
Mohammadsadegh Alizadeh, Mohammad Sharifkhani
alizadehms@gmail.com
A method is proposed for the generation of a set of video sequence with a predictive subjective video quality (Mean Opinion Score) based on a limited number of sequences and the associated objective video quality measure (Peak
Signal-to-Noise Ratio). The MOS is predicted using a sigmoid function model
that is optimized based on a limited number of subjective tests for each video
sequence. The correlation of the P-MOS to MOS achieved using this method
is 0.94. The method can be used to enrich an existing video sequence dataset
for the training phase in machine learning or deep leaning applications without
bearing the burden and cost of the human opinion based regular subjective
video quality test.
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Text Detection in Natural Scenes using Fully Convolutional
DenseNets
Mitra Behzadi, Reza Safabakhsh
mitrabehzadi@gmail.com
Text detection in natural scenes is a challenging problem many researchers
have worked on in the past decade. In this paper, we present a novel approach
to text detection using Fully Convolutional DenseNets. DenseNets have been
very successful in object detection and recognition over the past couple of
years, yet they have never been used to detect text before. To do text detection
using FC-DenseNet, we train it to do semantic segmentation on the images.
That is, we segment each image into 3 sections that are text, background and
word-fence. Using word-fence as a segment allows for the model to learn in a
way that can separate close words. We use synthetic data to train our network
from scratch, then use real augmented data to do fine-tuning. Our final model
achieved the Recall and Precision of 0.83 and 0.71 on ICDAR 2013 dataset,
respectively.
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A QGSA Cluster Head Selection Approach for Hierarchical
Routing Protocol in the EH-WSNs
Milad Khademi Nori, Saeed Sharifian
miladkhademinori@aut.ac.ir
Abstract—Energy Harvesting Wireless Sensor Network (EH-WSN) plays
an important role in the IoT paradigm. It measures and accumulates all of the
physical parameters from the ambient and facilitating IoT applications to benefit
from that data. Since the energy harvesting rate in EH-WSN has a random
nature, the main purpose in EH-WSN is to ensure that EH-WSN nodes will not
suffer from energy shortage by minimizing the energy consumption of EH-WSN
as much as possible. We propose an energy efficient agglomerative hierarchical
clustering approach which clusters the whole network more intelligently and
efficiently. Also, we formulated an optimization problem to selects the fittest
Cluster Head (CH) using Quantum Gravitational Search Algorithm (QGSA).
The numerical analysis demonstrates that the proposed approach outperforms
Direct Transmission and DEARER about 1.9× in the energy efficiency and 0.4×
in the packet fail probability.
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Leaf Classification for Plant Recognition with Deep Transfer Learning
Ali Beikmohammadi, Karim Faez
dr.abm@aut.ac.ir
Plant recognition systems that developed by computer vision researchers, help
botanists in faster recognition and detection of unknown plant species. Until now,
multiple studies focused on the process or algorithms that maximize use of botanical
datasets for plants prediction modeling, but this method depends on leaf characteristics
which can be changed with botanical data and different feature extraction techniques.
On the other hand, recently, due to the popularity and successful implementation of
deep learning-based methods in various areas such as image classification, object
detection, and speech recognition, the researchers directed from traditional featurebased methods to deep learning. In this research, one more efficient method presented
that use transfer learning to recognize plant for leaf classification, which first uses a
pre-trained deep neural network model for learning useful leaf characteristics directly
from the input data representation. Then use a logistic regression classifier for leaf
classification. It is seen that transfer learning from a large dataset to limited botanical
dataset in plant recognition task is well done. The proposed method is evaluated on
two well-known botanical datasets, i.e., Flavia with 32 classes and Leafsnap with
184 classes, and has succeeded in achieving an accuracy of 99.6% and 90.54%,
respectively. The results show that despite the large change in the number of classes
in these two datasets, the proposed method, have a good performance and show
the better result than methods based on the hand-crafted feature and other methods
based on the deep learning in terms of memory and precision.
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PESS-MinA: A Proactive Stochastic Task Allocation Algorithm for
FaaS Edge-Cloud environments
Abolfazl Danayi, Saeed Sharifian
adanayidet@gmail.com
By the advent of FaaS Cloud services and the micro-services programming
architecture, designing task allocation algorithms with higher performance has
become a crucial task. Motivated by this high-interested challenge, we propose
a new allocation algorithm called PESS-MinA based on our novel modular
model for FaaS Edge-Cloud environments. In contradiction to widely-used
Max-Min and Min-Min algorithms which are both reactive and deterministic,
this algorithm is based on stochastic score, and thus provides proactivity
considerations. Experiments with Google Cloud Trace dataset show that our
algorithm exhibits better performance in both resource load balancing and
QoS assurance of FaaS. According to simulations, PESS-MinA decreased the
dropped tasks percentage from 2.9% to 0.01%, alongside with a triple balancing
score.
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Paper code: 31

Wrist and Fingers ROM Measurement Using Machine Vision
Techniques
Mohammad Kavian, Ali Nadian-Ghomsheh
a_nadian@sbu.ac.ir
Machine vision techniques are gaining more attention for monitoring the
performance of physically disabled patients. Such monitoring systems lead
to diagnosis and treatment plans to improve the life quality of patients. In this
paper, a vision based method for wrist and fingers range of motion measurement
is presented. Range of motion is crucial step for quantifying human motor
disabilities. An image capturing system is designed and implemented to take
images from the hand in vertical and horizontal views. Markers are placed on
the hand to enable localization of the hands joints. Using the marked image
of the hand, joints positions are extracted and range of motion is calculated
via trigonometry relationships. The presented method is reproducible, costefficient and requires less human interaction compared to previous methods.
In order to evaluate the accuracy of the method, standard goniometry was
considered. Comparison between goniometry readings and the output of our
algorithm showed that the presented method is capable to measuring range of
motion values accurately.
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Improving early prostate cancer diagnosis by using Artificial
Neural Networks and Deep Learning
Hengame Abbasi Mesrabadi, Karim Faez
hengameabbasi@gmail.com
Prostate cancer could be diagnosed by routine controls such as biopsy. But considering
prostate biopsy side effects, using automated tools along with some selected features in early
diagnosis of this cancer seems necessary. Even though production of this tool previously
has been done, but the importance of the issue binds us to increase its accuracy as much as
possible. Using Deep Learning to enhance medical diagnosis is an important matter in areas
of research. Deep Learning & Artificial Neural Networks are classification algorithms that
can be used for classification. In this movement, we are going to improve existing classifier
based expert system for early diagnosis of the organ to attain informed decision without biopsy
by using some definite features. 50 data used in this paper are collected from Imam Reza
hospital (Tehran). Classifying training input data, we have used following classifiers: Scaled
conjugate gradient (SCG), Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS), and LevenbergMarquardt (LM) training algorithms of Artificial Neural Networks (ANN); and AlexNet which is
one of the CNNbased methods of Deep Learning.The proposed system was designed based
on AlexNet function which had the best performance among existing methods. In fact, this
paper is going to state how deep learning could be used for early diagnosis of cancer and Deep
Learning advantages of SVM in cancer diagnosis as well. In the end, the predictive accuracy
of the mentioned method of Deep Learning has been compared with that of gained by use of
SVM andANN. Deep Learning achieved classification accuracy is 86.3%, while for SVM was
81.1% and forANN 79.3%. But sensitivity and specificity didn’t have considerable changes.
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Paper code: 36

A Novel Approach to Classify Motor-Imagery EEG Recordings
with Convolutional Neural Network Using Network Measures
Leila Mousapour, Fateme Agah, Soorena Salari, Marzieh Zare
lmousapour@gmail.com
Electroencephalogram (EEG) signal recorded during motor imagery (MI) tasks has been
widely applied in brain-computer interface (BCI) applications as a communication approach.
To improve the classification success rate of MI tasks, this paper proposes a novel input form
based on brain network connectivity measures to perform classification for MI EEG for the
datasets from BCI Competition IV. Firstly, using connectivity patterns between brain regions
during MI six more frequent network features were selected and their maps in form of 2-D
images were generated; then a simple yet powerful convolutional neural network (CNN)
with 1 convolutional layer was applied to perform binary classification of MI tasks (left-hand,
right-hand, both feet and tongue movements). The discrimination ability of these features
was compared with each other. Our results demonstrate that CNN fed with path length
feature map can further improve classification performance in most binary problems. While
all classification results are better than 86%, the best accuracy using brain network features
is 96.69% in right-tongue separation. The present study shows that the proposed method is
effective to classify MI, and provides a practical method for the classification of non-invasive
EEG signals in BCI applications.
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A Novel Approach for Service Function Chain (SFC) Mapping with
Multiple SFC instances in a Fog-To-Cloud Computing System
Ali Zamani, Saeed Sharifian
az_1995@aut.ac.ir
Internet of Things (IoT) has been ever-growing over the last few years. The
IoT devices generate a massive amount of data that should be transmitted to
the cloud for computing. Cloud consolidation and centralization lead to many
network hops between the IoT devices and its associated cloud which makes
two critical problems: (i) high latencies (ii) high bandwidth consumption in the
IoT domain. Network Function Virtualization (NFV), Software Defined Network
(SDN) and fog computing have been emerged to address these problems. In
the Fog-to-Cloud (F2C) architecture, Fog and cloud work together to provide
computing, storage, and application services in the IoT domain. To build complex
services a specific set of virtual network functions can be chained together in a
specific order which is known as Service Function Chaining (SFC). The joint
VNF placement and traffic routing are called SFC mapping. In this paper, we
propose an Integer Linear Program (ILP) model to solve SFC mapping in the
fog-to-cloud Computing System in order to minimize the overall end-to-end
(e2e) latency of IoT devices. We observe that our approach reduces the overall
e2e latency of IoT devices significantly. Moreover, our approach helps us to
analyze the effect of a number of instances in the end-to-end latency of IoT
devices.
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A New Quantum-PSO Metaheuristic and Its Application to ARMA
Modeling of Speech Spectrum
Abbas Neekabadi, Seyed Jahanshah Kabudian
neekabadi@gmail.com
In speech signal representation models, autoregressive moving average
(ARMA) modeling is used in various applications, such as feature extraction,
signal coding, speech synthesis, and speech recognition. In this paper, a new
method based on quantum-behaved particle swarm optimization (QPSO) is
proposed for estimation of ARMA model coefficients. In the proposed algorithm
called PMF-QPSO (probability mass function QPSO), by storing some of the
last global best particles in memory, based on their fitnesses, they are given a
chance to influence the motion of the next generation particles, which reduces
the risk of stopping in local optima and increases the exploration of QPSO
algorithm. Also, to ensure the stability of the estimated model, line spectral
frequencies (LSF) are used as optimization parameters, and, accordingly, the
truncated Laplace distribution is considered for the probability distribution of
new particle locations. The implementation of the suggested algorithm in highorder ARMA models on a set of speech signals shows that the proposed method
compared to the previousARMAmodeling techniques improves the logarithmic
spectral distance measure and compared to the previous QPSO algorithms,
performs better in terms of the accuracy and speed of convergence.
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Neural Architecture for Persian Named Entity Recognition
Leila Hafezi, Mehdi Rezaeian
l.hafezi81@gmail.com
Named entity recognition task is a challenging problem specially for languages
with low resources of annotated corpora such as Persian. In this paper, we use
deep learning approaches to obtain high performance results without using any
specific hand-made features and gazetteers. In the recent years, LSTMs have
been observed as the most effective solution for sequence prediction problems
like NER. For this purpose, we use a LSTM-CRF approach for Persian NER
and combine with the pre-trained word embedding. For achieving language
independent vector representation, we use character-based representation.
By using a bidirectional LSTM, word and character level features automatically
detect and the need for most of hand-engineered features eliminates. This
model obtains 86.55% F1 score that is the highest score in compare to previous
results in Persian language. We also apply this architecture for dataset in [2] and
achieve 84.23% F1 score, published result for this dataset is showed 77.45%
F1 score.
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Multiobjective Optimization in the Cloud Computing Environment
for Storage Service Selection
Omid Halimi Milani, Seyed Ahmad Motamedi, Saeed Sharifian
omidhalimimilani@gmail.com
Many cloud services are currently available to provide services for users in a
cloud environment. By the advent of the internet of things(IoT), the importance of
cloud processing is increased. One of the services in cloud providers is storage
service. Since the energy consumption and the fair distribution of load between
the servers are significant for satisfying the Quality of service(QoS) constraint,
a lot of research has been done in this regard. To respond faster to users, we use
the architecture of the edge computing. Furthermore, to prevent overload in
one service, we decide to make decisions in one layer before the cloud service
providers’ layer. In this article, we use the MOWCA algorithm which is running
in Fog-layer. We evaluate our algorithm with other algorithms that have been
mentioned earlier in this regard. The Pareto’s results have improvements in both
energy consumption and Load Balancing between solutions while satisfying
the spacing metric.

73

The Fourth Iranian Conference on

S ignal P rocessing and
I ntelligent S ystems (ICSPIS 2018)
Paper code: 45

Domain adaptation by manifold transfer for image classification
Samaneh Azarbarzin, Fatemeh Afsari
sam_a1385@yahoo.com
There are many progress towards transfer learning tasks where the
distribution of two datasets is different. Most of them try to build a classifier
from source dataset and then apply it to target dataset to obtain more correct
labels for target samples by transferring knowledge between two domains. But
they pay no attention to manifold transfer across datasets. In this paper, our
goal is to inject the structure of source data to target part and learn a mapping
matrix that maps both datasets to a new subspace in which the target manifold
follows the properties of source manifold. In the next stage, we learn a metric
such that distinct domains get close to each other by decreasing the difference
between their means through marginal and conditional adjustment. Then, our
algorithm uses marginalized denoising and low-rank property to increase the
robustness of trained metric. We evaluate the validity of our algorithm by testing
it on 12 cross-domain image datasets and show its ability against other domain
adaptation approaches in classification tasks.
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Estimation of 2017 Iran’s Presidential Election Using Sentiment
Analysis on Social Media
Sasan Salari, Navid Sedighpour, Vahid Vaezinia, Saeedeh Momtazi
navid.sedighpour@aut.ac.ir
Nowadays with growth of social media, they become a part of every man’s
life; so, they can be used in analysis and prediction tasks. People share their
feelings, opinion and viewpoints on these media. One of the most important
uses of social media is in national elections. In days near the election, people
share their opinions, candidates share their plans and channels try to broadcast
election events. So, data scientists can analyze these widely broadcasting
messages to predict the election results. In this paper, we propose using both
text and meta data analysis methods including sentiment analysis of hashtags
and messages, time and reputation analysis to predict Iran’s 2017 presidential
election. We used sentiment analysis of messages on words with positive and
negative polarities for text analysis and hashtags to determine the polarity of
messages for metadata analysis. In addition, we used time analysis to weight
messages score by their closeness to the election. Finally, we used reputation
analysis of messages to calculate the impact of messages on people’s opinion.
For doing so, we used the number of views on telegram messages and numbers
of members of the channels to weight messages by an appropriate weight. Our
experiments on twits and telegram data show that the proposed model achieved
97.3% accuracy compares to the real results of the election.
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Cloud Workload Prediction Using ConvNet And Stacked LSTM
Peyman Yazdanian, Saeed Sharifian
p.yazdanian74@gmail.com
Today, with massive growth of cloud computing in recent years, service level
agreement (SLA) and dynamic resource scaling for better services is of great
importance. Investigating the cloud trace in order to have a prediction of traffic
in future times for computational tasks is of great popularity in previous works.
To solve this issue many efficient manners have been used. In this paper, we
combined 1D ConvNets and stack of long-short term memory (LSTM) blocks
to process long sequence of Google trace data in order to have a precise and
light computing prediction of RAM and CPU requests in future timestamps.
Experimental results confirms that our approach while having high accuracy,
also not involved in heavy calculations and efficiently works with long sequences.
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Nuclear Atypia Grading in Histopathological Images of Breast
Cancer Using Convolutional Neural Networks
Sanaz Karimi Jafarbiglo, Habibollah Danyali, Mohammad Sadegh Helfroush
snzkmiii@gmail.com
Early detection of breast cancer can efficiently increase the success of
treatment. One of the criteria for diagnosis and grading of breast cancer is nuclear
atypia. Manual Grading of histopathological images is a subjective and time
consuming task. Therefore, it’s necessary to provide an automatic diagnostic
system for grading histopathological images. In this paper, we present an
automatic diagnostic system that classify histopathological images based on
nuclear atypia criterion.According to a recent success of Conovolutional Neural
Networks (CNNs) in image classification, in this paper, a CNN-based method
has been used. An image augmentation method are applied to the images,then
they are processed before entering the network to better differentiate the colors.
The images are processed in L*a*b* color space and finally images are entered
to the proposed network for nuclear atypia grading. Simulation results and
comparison to other related works show the efficiency of the proposed system.
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Calibration of Triaxial Magnetometers for IoT Applications Using
Metaheuristic Methods
Mohammad Babaee, Saeed Sharifian
mbabaee@aut.ac.ir
MEMS magnetometers are widely used for heading determination, indoor
positioning and IoT applications, but they are prone to different kinds of errors.
Scale and bias errors are the two ones that vary with presence of ferromagnetic
materialsandexternalmagneticfieldsnearthesensor.Inthispaperperformance
analysis of DE, GA and PSO based calibration of a triaxial AMR magnetometer
is evaluated. The experiment is tested on real distorted raw measurements of
a low-cost magnetometer. The results show that the three algorithms can be
used for calibration, however PSO is faster and will result in the least error. A
comparison of the obtained results with other works in the literature show that
the proposed methods are easier to model and implement and result in less
error.
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Differentiating between Benign and Malignant non-Mass
Enhancing Lesions in Breast DCE-MRI by Using Curvelet-based
Textural Features
Fazael Ayatollahi, Parinaz Eskandari, Shahriar B. Shokouhi
fazael_ayatollahi@elec.iust.ac.ir
Breast DCE-MR imaging plays an important role in effective detection and
diagnosis of breast cancer. Non-mass enhancing breast lesions have been
less studied in CADx systems because of their challenging intrinsic. In this
study, a CADx system is proposed for differentiating benign and malignant nonmass enhancing lesions in breast DCE-MRI. Proposed system uses dynamic
information of the 4D DCE-MRI data to segment the lesions on the basis of a
fuzzy clustering algorithm. Curvelet-based textural features are extracted from
3D segmented lesions and classified by SVM classifier. The results achieved
the accuracy of 75% and AUC of 0.75 for non-mass enhancing breast lesions
which provides comparable results to other recent methods.
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Accurate Extraction of Corresponding Surface Normal Vectors
by Point Cloud Partitioning for 3D Face Recognition under
Expression Variation
Nasrin Ravansalar, Hoda Mohammadzade
hoda@sharif.edu
In holistic-based 3D face recognition methods, which have been shown to
be more promising than feature-based methods, the most commonly used
feature for recognition is the 3D coordinate of the face points. According to the
experiments in this work, surface normal vectors alone have more discriminative
information than the coordinates, and utilizing them along with the coordinates
of the points improves the recognition. However, because of the variation in the
aspect ratio of the face of different individuals, registering the points of a face all
together to the reference face does not result in an appropriate correspondence
between their points. This outcome in particular affects the quality of the
extracted surface normal vectors and consequently degrades the recognition
performance. In this paper, it has been shown that by partitioning the point
cloud of a face into smaller parts and then registering each part separately to
the reference face, the recognition performance can be significantly improved.
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Classification of Panchromatic Images Using Ripplet Transfrom
and LBP Methods
Fatemeh Khalili, Hassan Ghassemi
sepidehkhalili69@ymail.com
Abstract— Today, remote sensing is the most effective method is extracting
texture features. Image classification is done in two steps: Image feature
extraction and automatic classification of these features. In the feature
extraction step, RippletI, RippletII, Curvelet and Ridgelet transforms were used.
These transforms yield appropriate results in identifying borders and edges of
the figures. LBP method is a simple got accurate method for identifying index
class distribution. Hence, using staking method (combine ripplet transform and
LBP methods) results in higher number of features vectors and improves the
classification accuracy as much as 5%. SVM classify is used in classification
step. Experimental results has been performed two databases (south Tehran
and brotza).
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A Regularized Least Squares-Based Method for Optimal Fusion of
Speech Pitch Detection Algorithms
Ziba Imani, Seyed Jahanshah Kabudian
zibaimani@gmail.com
Fundamental frequency estimation is one of the most important issues in the field
of speech processing. An accurate estimate of the fundamental frequency plays a
key role in the field of speech and music analysis. So far, various methods have been
proposed in the time- and frequency-domain. However, the main challenge is the
strong noises in speech signals. In this paper, to improve the accuracy of fundamental
frequency estimation, we propose a method for optimal combination of fundamental
frequency estimation methods, in noisy signals. In this method, to discriminate voiced
frames from unvoiced frames in a better way, the Voiced/Unvoiced (V/U) scores of four
pitch detection methods are combined linearly. These methods are: Autocorrelation,
Yin, YAAPT and SWIPE. After identifying the Voiced/Unvoiced label of each frame, the
fundamental frequency (F0) of the frame is estimated using the SWIPE method. The
optimal coefficients for linear combination are determined using the regularized least
squares method with Tikhonov regularization. To evaluate the proposed method, 10
speech files (5 female and 5 male voices) are selected from the PTDB-TUG standard
database and the results are presented in terms of SDFPE, GPE, VDE, PTE and FFE
standard error criteria.The results indicate that our proposed method relatively reduced
the aforementioned criteria (averaged in various SNRs) by 27.13%, 22.14%, 17.40%,
and 26.74% respectively, which demonstrate the effectiveness of the proposed
method in comparison to state-of-the-art methods.
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Graph Fusion with Correlation graph in Semisupervised Learning
Saeedeh Bahrami, Alireza Bosaghzadeh, Fadi Dornaika
bahramisaeede@gmail.com
In real world problems, different information can be extracted from one
identity. While in graph-based learning each feature is used to construct one
graph, using different features leads to several graphs. In practice, using
different information or views leads to more discriminability and information
from the data. While data space is the most general space used to extract labels,
recently, label space has been used in label propagation process to enhance
the accuracy. In this article, we introduce Correlation graph as a new graph
that is based on label space. Moreover, we fuse the correlation graph with a
graph that built on data space. In addition, we update the Correlation graph in
each iteration of the label propagation process. Moreover, we extend the FME
label propagation algorithm into two views. Experimental results on different
databases show that our proposed method obtained more accurate results
compared to recently methods which used label space in their label propagation
process.
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Hyperspectral Unmixing Based on Clustered Multitask Networks
Sara Khoshsokhan, Roozbeh Rajabi, Hadi Zayyani
rajabi@qut.ac.ir
Hyperspectral remote sensing is a prominent research topic in data
processing. Most of the spectral unmixing algorithms are developed by
adopting the linear mixing models. Nonnegative matrix factorization (NMF) and
its developments are used widely for estimation of signatures and fractional
abundances in the SU problem. Sparsity constraint was added to NMF, and was
regularized by different norms. In this paper, at first hyperspectral images are
clustered by fuzzy c- means method, and then a new algorithm based on sparsity
constrained clustered distributed optimization is used for spectral unmixing. In
the proposed algorithm, a network including clusters is employed. Each pixel
in the hyperspectral images considered as a node in this network that belongs
to specific cluster. The proposed algorithm is optimized with diffusion LMS
strategy, and then the update equations for fractional abundance and signature
matrices are obtained. Simulation results based on defined performance
metrics illustrate advantage of the proposed algorithm in spectral unmixing of
hyperspectral data compared with other methods.
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A Novel Algorithm Based on Time-Frequency Analysis for
Extracting Melody from Human Whistling
Abolfazl Danayi, Sanaz Seyedin
adanayidet@gmail.com
Human whistling signal can be considered as a potential human-computer
communication media. Besides, this signal can be used in music production,
where music composers whistle their melody and an accurate note extraction
system converts their whistled melody into musical notes. Thus, this paper
introduces an accurate and robust note extraction system called SFMS. This
system is based on four stages. First, in the Segmentation stage, starting
and ending indexes of each note will be extracted. In the next stage, named
Frequency extraction, dominant frequencies of notes will be calculated and in the
Mapping stage each frequency will be transformed into a note number. Finally,
in the MIDI Synthesis stage the output will be synthesized into a MIDI file. The
SMQT transform is utilized in the Segmentation stage to add robustness to this
process. Since the first stage is a robust segmentation algorithm, frequencies
are extracted with a full time frequency analysis which results in an accurate
dominant frequency estimation and extraction. Experiments are conducted
and discussed. We have introduced of method to measure the musical error of
note extraction algorithms and the results show that our algorithm works with
92.7% accuracy.
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Deep Learning Network for Fully Automatic Left Ventricle
Segmentation
Maryam Talebi Rostami, Abolghasem Asadollah Raie
talebi.m@aut.ac.ir
The segmentation of left ventricle (LV) is an essential step for evaluation
of LV structure and function, which is very important for some heart disease
diagnosis. This study presents a new approach to segment LV endocardium
and epicardium in all slices for two specific phase in cardiac cycle based on deep
learning. The proposed method contains two step: (1) localization of region
of interest (ROI) within whole image and removing unrelated areas to LV, (2)
segmentation and delineation of LV based on the ROI extracted in previous step.
Each step of the framework employ an isolated convolutional neural network
(CNN). The experimental results demonstrated that the proposed network is
capable of high precision LV segmentation. The model achieved 0.90 average
dice measure for endocardium and 0.91 average dice measure for epicardium
in middle slices.
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Presenting Bank Service Recommendation for Bon Card
Customers (Case STUDY: In the Iranian Private Sector Banking
Market)
Abdorreza Sharifihosseini, Martin Bogdan
sharifi.zeinab@gmail.com
Data analysis and knowledge retrieval play a prominent role for bank industry.
This organization employ different transaction services such as Internet,
Mobile Applications, Point of Sale (POS), and Automated teller Machine (ATM).
This paper considers the customers who use the POS locatd in different places
for purchase through the Bon Card. In this study, we proposed to recommend
a banking POS service which have not been considered by each customer
previously. authors have prepared dataset that consist of triples of -customer,
product,rating- in order to recommend POS to customer. To determine the
rating, an interesting concept is used that is also a marketing analysis tool.
Therefore, the concept of Recency, Frequency and monetary (RFM) are used
as a method to determine the rating that each customer has given to the product.
There are customers who did not rate some products in this dataset. our goal is
to offer POS to customer, so the matrix factorization technique is chosen.
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Joint Power Control and Sub-carrier Assignment to Maximize
Total Data Rate for Two-Tier Networks
Maryam Farajzadeh Dehkordi, Hassan Taheri, Shiva Kazemi Taskou, Mehdi
Rasti
mrymfarajzadeh@gmail.com
Two-tier network is one of the most promising solutions to improve indoor
coverage of cellular networks. When macro-tier and femto-tier share frequency
spectrum, management of interference as a critical issue, attract much attention
from industry and academia. Joint sub-carrier assignment and power control
is considered as a way to interference management in orthogonal frequency
division multiple access based two-tier networks. In this paper, a joint sub-carrier
assignment and power control problem is addressed to maximize femtocells’
total data rate such that the maximum transmit power budget and minimum data
rate of users (macro and femto users) are satisfied. This problem is a mixedinteger non-linear programming problem, thus its optimal solution cannot be
obtained in polynomial time. So, to tackle this issue, we decompose this problem
into two sub-carrier assignment and power control sub-problems. To solve
these sub-problems, heuristic algorithms are proposed. The simulation results
demonstrate that our proposed algorithms outperform the existing algorithms in
terms of femtocells’ total data rate.
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Clustering System Group Customers through Fuzzy C-Means
Clustering
Yaser Hasanpour, Shima Nemati, Reza Tavoli
yaserh@systemgroup.net
Like other economic sectors, it is important to identify, satisfy, and attract
profitable customers in the software industry. Organizations have decided to
analyze customer behavior and keep the most valuable customers satisfied
due to competitive conditions and customer attraction costs. This applieddescriptive study was conducted on the dataset of System Group customers,
including 26620 records in 2017. The dataset was analyzed to extract key
factors such as the quality of being strategic, the number of software systems,
contract sum and customer lifetime. For this purpose, the cross-industry
standard process for data mining (CRISP-DM) was employed along with the
fuzzy C-means (FCM) clustering algorithm to classify customers and identify
profitable and loyal ones.Then the existing data were clustered, and the resultant
clusters were evaluated. Finally, the dataset was divided into four major clusters.
The first, second, third, and fourth clusters included the special customers
(140 members), loyal customers (1800 members), ordinary customers (8960
members), and low-value customers (15720 members), respectively.
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Design and Implementation of a Parcel Sorter Using Deep
Learning
Mir Alireza Athari, Farzad Ahmadinejad, Mehran Ahmadi
miralireza.athari@ee.kntu.ac.ir
Automation in industrial environment reduces the cost of the operation while
increasing the overall performance system. Having an automation system in
the E-commerce warehouse to sort the parcels based on their destinations or
shippingmethodwillreducetheparcelprocessingtimesignificantly.Toautomate
parcel processing in Digikala’s warehouse a parcel sorter system is designed
and implemented. In this system shipment method of the parcel is indicated
with a set of markers. A computer vision system is developed to identify these
markers using deep learning algorithms. The parcels are identified while they
are moving on the conveyor belt in a relatively high speed (1 m/s). The computer
vision system is capable of processing 1.3 MP pictures in real-time with a rate
of 100 FPS. To sort the parcels a omni wheel roller mechanism designed and
utilized. To achieve best results in a practical environment, a gapper mechanism
and pack positioning conveyor is implemented before packages reach the
sorter. This system is successfully installed in the Digikala’s warehouse.
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An Improved Spread Factor Assignment Method for Large-Scale
LoRaWAN Deployments in IoT
Mohammad Babaee, Saeed Sharifian
mbabaee@aut.ac.ir
Long-range communication is a major requirement for large-scale IoT
deployments and LoRaWAN is one of the widely adopted low-power wide area
network solutions used for IoT connectivity. Although LoRaWAN advantages
from simplicity and flexibility in deployment and operation, it suffers from
collisions that limit the scalability of the network because of its random access
nature and large time-bandwidth product. In this paper, we model a network
in which nodes select the spread factor parameter and start transmitting in
an ALOHA based manner. We have shown that when the number of nodes
transmitting periodically increases, collision becomes a serious challenge
in the network which limits the scalability of the technology. We then propose
a metaheuristic method for the selection of spread factors in the network to
address this problem. The results show that using the proposed method, packet
drop rate can be improved by 42% in low density networks and up to 8% in the
worst case for a scenario with thousands of nodes.
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NMF-based Cepstral Features for Speech Emotion Recognition
Milad Lashkari, Sanaz Seyedin
miladlashkari@aut.ac.ir
Speech Emotion Recognition (SER) has received growing attention in recent
years. For this purpose, various methods have been proposed. Feature extraction
is the major part of SER methods and has conventionally done according to
parametric representations that were specifically developed for speech signals,
like Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC). The discrimination abilities of the
aforementioned features for SER task could be improved with the aid of the vocal
production mechanisms of speakers at different emotional states. In this paper,
a new feature extraction scheme for SER is proposed that integrates this particular
information through the decomposition of emotional speech spectrums and providing
an improved spectral representation of various emotions. By employing this scheme,
two novel methods are represented. In the first method, a filter bank that is automatically
learned by Non-negative Matrix Factorization (NMF) technique on emotional speech
spectrums, has been used to extract cepstral like features. In the second method,
the features are straightly derived from the activation coefficients of the spectrum
decomposition as achieved by NMF. Finally, to increase the discrimination abilities
of features among emotion classes, each of the feature vectors is normalized to its
mean value. According to experiments on Emo-DB database, fusion of the proposed
features with MFCCs outperforms the performance of an SER system compared with
conventional MFCC as the baseline or the simple unsupervised NMF-based features
derived from the speech spectrums.
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Cuff-Less Blood Pressure Estimation Using Only the
Photoplethysmography Signal in the Frequency Domain
Seyedeh Somayyeh Mousavi, Mostafa Charmi, Mohammad Firouzmand,
Mohammad Hemmati
s.somaiie.mousavie@znu.ac.ir
Blood Pressure (BP) is the result of cardiovascular activity and
photoplethysmography (PPG) signal is a good indication of the mechanical
activity of the heart. Many studies have examined the relationship between
PPG signal and BP. Also, results of BP estimation have reported by using the
only PPG signal.
This paper presents a new algorithm for estimating BP using only the PPG
signal, without any cuff and calibration.Anew feature vector extraction method in
the frequency domain, called the frequency whole-based method, is proposed.
According to the British Hypertension Society (BHS) standards, the proposed
algorithm achieves grade B for the Diastolic Blood Pressure (DBP) and grade C
for Mean Atrial Blood Pressure (MAP) estimations on MIMIC II dataset.

93

The Fourth Iranian Conference on

S ignal P rocessing and
I ntelligent S ystems (ICSPIS 2018)
Paper code: 138

Vessel Segmentation in Coloured Retinal Fundus Images Based
on Multi-scale Analysis
Mohammad Ali Dastgheib, Sanaz Seyedin
alidastgheib@aut.ac.ir
Retinal diseases are already the most common cause of childhood blindness
worldwide. Accordingly, it would be extensively beneficial to humans and healthrelated communities if we could automate the procedure of diagnosis thoroughly
or at least partially by exploiting capabilities of computer-aided diagnosis (CAD).
This paper proposes two segmentation methods, a supervised method and an
unsupervised one, which shall expertly tackle the problem of vessel segmentation
in retinal fundus images. Our unsupervised method exploits the power of multiscale spatial filters to locate and detect different types of vessels in terms of vessel
diameter. Furthermore, we proposed a novel denoising filter to overcome a challenge
called “FOV’s tangential ring” effectively. In our supervised algorithm, we combined
the unsupervised method with a support-vector machine (SVM) classifier, in which
samples’ features are produced using a feature-fusion technique. Dataset used in this
research is the public DRIVE (Digital Retinal Images for Vessel Extraction) dataset.
We have also addressed another challenging problem with a solution that is dataset
independent, the challenge of generating mask for retinal coloured images. Our
supervised method has achieved a higher accuracy of 94.48%, and our unsupervised
method has achieved an accuracy of 94.28% with a response time of 1.65 second
providing human operators or automatic systems with fast and reliable results.
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Learning-based Compressive Sensing for UWB Receiver
Azadeh Motamedi, Nafiseh Erami, Mohsen Najafi
azadeh.motamedi@gmail.com
Ultra-wideband (UWB) communication is an emerging technology for high
data rate information transfer in a medium range wireless communication
network. It has different applications such as UWB radars, wireless sensor
networks, and medical imaging. The Federal Communication Commission
(FCC) requires UWB signals to have a very short width and a very low power.
Such a low power signal demands Analogue to Digital Converter (ADC)s with
high sampling rates which are hard to realize. The research community has
put forth a number of approaches to address this issue using Compressive
Sensing (CS) with random or semi-random measurement matrices. However,
these approaches are computationally demanding when a higher accuracy is
desired. In this research, we propose a data-driven approach for extracting rich
signal segments. Such segments are identified using autoencoders which have
been trained on training examples that are stochastically analogous to those
of our interest. The learning-based approximation of the measurement matrix
enables us to achieve a high accuracy by eliminating the need for sampling
signal segments which are not quite effective in the reconstruction phase.
Empirical results show our approach outperforms state-of-the-art solutions by
yielding a superior Bit Error Rate (BER) especially in environments with low
Signal to Noise Ratio (SNR).
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Hyperspectral Image Classification using Band-Group Nonnegative Tensor Factorization
Sayeh Mirzaei
s.mirzaei@ut.ac.ir
In this paper, we propose a classification framework for 3D hyperspectral data.
Discriminative features are extracted through applying Non-negative Tensor
Factorization (NTF) technique to the image tensor. The factorized components
indicate the spectral signatures and 2D abundance maps of the constituent
materials. We use a composite kernel Multinomial Logistic Regression (MLR)
classifier. The obtained abundance matrices for training samples, constitute the
spatial features which are fed to the classifier. Applying NTF, the spatial structure
of the image is preserved in contrast to matrix factorization methods. We have also
analyzed the effect of exploiting band group NTF; Instead of decomposing the
image over whole spectral bands, we split the spectra into several band groups
and apply the NTF algorithm to each sub-band.The abundance maps obtained for
these band groups construct the spatial features. The original image cube makes
the spectral features. The spatial and spectral kernels are acquired and stacked
to form the training feature vector. This way, both spectral properties and spatial
structure are effectively exploited to achieve higher classification accuracy. The
experiments are performed on a widely studied hyperspectral dataset. Superior
classification performance is attained using the proposed training features
compared to NMF. We also compare the MLR with SVM classifier.
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Autonomous Flight of Quadcopter in the Presence of Ground
Effect
Farzad Ahmadinejad, Javad Bahrami, Mohammd Bagher Menhaj, Saeed
Shiry Ghidary
farzadsw@gmail.com
Flying near the ground surface produces the ground effect which causes
fluctuations in the flight dynamics of a MAV.Asimilar effect occurs while flying near
ceiling. In this paper the changes on the quadcopter’s dynamic due to ground
effect and ceiling effect is studied, and accordingly, a controller for regulating
quadcopter’s altitude in these conditions is proposed. To attain autonomous
flight in a GPS-denied environment, an onboard computer-vision subsystem is
designed to estimate velocity and relative position of the quadcopter. A fuzzyPD controller is designed and implemented in both simulations and real-world to
control altitude of the quadcopter. The results show that this nonlinear controller
has higher performance in comparison to classic controllers.
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