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مقدمه 
طبقه بندی مد برای شناسایی اقالم لباس در تصویر است که در رسانه های

ی از لباس در بسیار. اجتماعی، تجارت الکترونیک و قوانین کیفری کاربرد دارد
دگی و فرهنگ ها منعکس کننده ویژگی هایی مانند سن، موقعیت اجتماعی، شیوه زن

.تهمچنین پوشاک یک توصیه گر مهم در شناسایی انسان ها اس. جنسیت است
قالم مشابه پیش بینی جزئیات لباس در یک تصویر بدون برچسب می تواند کشف ا

.ترین مد را در یک پایگاه داده تجارت الکترونیکی آسان کند
مد به این ترتیب طبقه بندی تصاویر مورد عالقه کاربر، می تواند مدلی از یک
بر ارائه می اتوماتیک را هدایت کند که توصیه هایی را براساس سبک پیش بینی کار

مشابه تمرکز اصلی ما بر بهینه سازی طبقه بندی پوشاک و بازیابی پوشاک. دهد
.برای یک آیتم است

%30تدق-کانولوشنسادهعصبیشبکهیکازاستفادهبابندطبقهسیستمساخت

الیهکردناضافه-الیه2جایبهکانولوشنالیه5ازاستفاده)شبکهکردنترعمیق
dropoutسازبهینهوadadelta)

آمادهپیشهایشبکهازاستفاده
آمادهپیششبکهVGG16دیتاستبررویDeepFashion
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آمادهپیششبکهResNet18دیتاستبررویAmazonFashion
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ایچرخهیادگیرینرخازاستفاده
%96بهشبکهدقترساندنو

 پیش بینی سلیقه کاربر به روشfeature learning

ن سایز اولی)با اضافه کردن دوالیه تماما متصلResNet18استفاده از شبکه پیش آماده 
به آن و فاین تیون کردن آن ( نورون6نورون و الیه دوم 100و10و 3الیه متغیر با 

و استخراج ویژگی از الیه تماما متصل ماقبل آخر AmazonFashionبرروی دیتاست 
.و میانگین و واریانس و واریانس هندسیheat-mapآن و چاپ آن به صورت 

خالصه و جمع بندی
رای بهبود دقت ابتدا یک سیستم طبقه بند با شبکه عصبی ساده پیاده سازی کردیم و سپس ب

ادی اما چون شبکه های ع. آن، شبکه را عمیق تر کرده و نحوه بهینه سازی آن را عوض کردیم
زیادی نیز برای آموزش نیاز دارند؛ لذا از شبکه های عصبی زمانعالوه بر تعداد داده زیاد، 

ه این که برروی شبکه های پیش آماده آموزش داده می شوند استفاده کردیم و بکانولوشن 
فاده ترتیب عالوه بر دقت، در زمان نیز صرفه جویی کردیم و از تعداد داده کمتری نیز است

دقتی درنهایت نشان دادیم که با استفاده از روش نرخ یادگیری چرخه ای می توان به. کردیم
.درصد رسید96در حدود 

ندی استفاده از ویژگی هایی که از شبکه های مورد استفاده برای طبقه بدر قسمت بعد با 
ر داشتیم و سعی در پیش بینی سلیقه کاربر برای ساخت سیستم توصیه گاستخراج کردیم 

.درنهایت نیز از روشی به نام سبک عمیق برای این منظور استفاده کردیم
:کاربرد های صنعتی

ن طبقه بندی مد، یک راه سریع و موثر برای مدیریت حجم محصوالت فروشگاه های آنالی
است که می تواند در دسته بندی محصوالت با مارک ها، سبک ها و نوع های مختلف مورد

یجاد همچنین می تواند برای ساخت مجموعه های مد لباس و حتی برای ا. استفاده قرار بگیرد
نیز برای نتایج طبقه بندی تصاویر پوشاک. سیستم های توصیه گر محصول استفاده شود

.اهدافی مانند فیلترکردن محصول و جستجو مفید است

اصلیمراجع
1. R. Patki, and S. Suresha, “Apparel classification using CNNs,”  unpublished.

2. Srivastava, Archit Arora and Prateek. “Fashion Classification and Detection 

Using Convolutional Neural. ” December 2, 2016.

3. Jiang Wang, Yang Song, Œomas Leung, Chuck Rosenberg, Jingbin Wang, James

4. Philbin, Bo Chen, and Ying Wu. 2014. “Learning Fine-Grained Image 

Similarity with Deep Ranking.” In Proc. CVPR. 1386–1393.

49: شماره پوستر

روش رتبه بندی عمیق
م و برچسب استفاده از تصاویر سه گانه به منظور رتبه بندی یک شبکه به صورت مستقی

.گذاری داده های آموزشی براساس شباهت نسبی
رتبه . 3شبکه های کانولوشنال . 2نمونه برداری سه گانه . 1: شبکه شامل سه قسمت است

بندی شباهت تصویری

heat-map نورون10بردار ویژگی شبکه با

heat-map نورون3بردار ویژگی شبکه با

یقمعماری شبکه رتبه بندی عم

heat-map نورون100بردار ویژگی شبکه با


