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چکیده
با پیشرفت روزافزون تکنولوژی ،جایگزینی سیستمهای نظارتی در صنایع نظامی ،ترابری ،پزشکی ،فضایی و غیره
بهجای انسان رو به افزایش است .از مهمترین این سیستمها میتوان به سیستمهای بینایی ماشین اشاره کرد که مبتنی بر
پردازش تصاویر میباشند .یکی از شاخههای مهم پردازش تصاویر ،دستهبندی آنها برای تشخیص اشیاء یا نواحی خاص
میباشد .یکی از روشهای متداول در دستهبندی تصاویر استفاده از لبهیابها میباشد .با این وجود در بسیاری از تصاویر
که در صنایع و علوم مختلف به دست میآیند ،لبههای واضحی وجود ندارند .از اینرو نیاز به تکنیکهای قطعهبندی که بر
مبنای بافت تصاویر عمل میکنند احساس میشود .بنابراین با توجه به عدم وجود لبههای مشخص در برخی تصاویر
همچون تصاویر بافتی ،امروزه مسئلهی دستهبندی تصاویر بافتی در علم بینایی ماشین بسیار مورد توجه قرارگرفته است.
در این مقاله روشی برای دستهبندی تصاویر بافتی مبتنی بر تئوری فازی پیشنهادشده است .در روش پیشنهادی با
بهکارگیری تئوری فازی به تصحیح مرزها پرداختهشده است .با استفاده از رویکرد پیشنهادی میتوان به بهبود دقت
مرزبندی تصاویر و دستهبندی آنها کمک نمود.

واژگان کلیدی :تصاویر بافتی ،تبدیل کانتورلت ،تصحیح مرز ،تئوری فازی.
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مقدمه
در سالهای اخیر الگوریتمهای متفاوتی برای دستهبندی خودکار تصاویر بافتی پیشنهادشده است .در الگوریتمهای دستهبند
متداول ،هر الگو تنها به یک مجموعه تخصیصیافته و الگوها به دستههای غیر متصل دستهبندیشده است ).(Javidan, 2011
بنابراین آنها در طبقههای فشرده و کامالً مجزا عملکرد قابلقبولی دارند .اما در اکثر موارد دستهبندی تصاویر بافتی بهخصوص
تصاویر بستر دریا و توزیع دو مجموعه که معموالً در فضای ترکیب ،همپوشانی دارند عملکرد الگوریتمها مناسب نیست
) .) Mignotte et al, 2000با توجه به نامشخص بودن مرزهای بین مجموعههای مختلف در تصاویر بافتی ،بخش تصحیح مرز
در تصاویر بافتی بسیار موردتوجه قرارگرفته است (  .)Long et al, 2006یکی از چالشهای موجود در مرزبندی تصاویر بافتی و
دستهبندی آنها مسئله پیشروی است .روش پیشنهادی در این مقاله با بهکارگیری تئوری فازی در بخش تصحیح مرز به چالش
پیش گفته را مرتفع نموده است .ساختار مقاله در ادامه به این صورت سازماندهیشده است که در بخش دوم پیشینهی تحقیق
ارائهشده است .بخش سوم به معرفی روش پیشنهادی پرداخته است .در بخش چهارم نتایج حاصل از ارزیابی روش پیشنهادی
ارائه دادهشده است .نتیجهگیری مقاله در بخش پنجم بیانشده است.
پیشینه تحقیق
هدف اصلی از مطالعهی بافت تصویر ،طبقهبندی بخشهایی از تصویر است که دارای بافتهای متفاوت هستند .بدین منظور
روشهای متفاوتی در مقاالت علمی مطرح گردیدهاند و هنوز یک روش کلی برای بخشبندی بافتهای گوناگون تصویر که
بدون خطا ،این کار را انجام دهد معرفی نشده و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد ) .( Lu and Weng, 2007تبدیل
کانتورلت بهعنوان بهبودی بر تبدیلهای دیگر همچون کرولت پیشنهادشده است .تبدیل کانتورلت نهتنها تمام ویژگیهای
تبدیل موجک اعم از محلی سازی مکان فرکانس و نمایش مالتی رزولوشن رادار است بلکه ویژگیهای دیگر ازجمله جهتداری
و ناهمسان گری را دارد ( .) Long et al, 2006; Dong and Ma, 2013بر اساس تحقیقات انجامشده دقت نتایج آن بیشتر از
تبدیل موجک و تبدیلهای پیش از آن است .روشهای دستهبندی مبتنی بر بافت ،شامل دو دستهی روشهای با سرپرستی و
روشهای بدون سرپرستی میباشد .در اکثر مقاالت ارائهشده تاکنون ،روشهای دسته مبتنی بر بافت از دو مرحله اصلی
تشکیلشده است ) .( Long and Younan, 2006; Malik et l, 2001مرحله اول استخراج ویژگیهای مؤثر بافت از تصویر،
مرحله دوم دستهبندی تصویر توسط یکی از الگوریتمهای خوشه یابی یا دستهبندی با استفاده از ویژگیهای استخراجشده است
(  .) Javidan and Eghbali, 2005از سوی دیگر برای دستهبندی تصاویر معموالً دو نوع روش وجود دارد .نوع اول مبتنی بر
ناحیه و نوع دوم ،مبتنی بر مرزها و لبهها میباشد .در بسیاری از روشهای پیشنهادشده برای دریافت نتایج ترکیب انواع روش-
های پیشگفته استفادهشده است ) .( Besbes et al, 2007; Fotouhi et al, 2009; Li et al, 2008; Javidan et al, 2008تاکنون
روشهای متفاوتی برای دستهبندی تصاویر بافتی پیشنهادشده است .بهعنوان نمونه در ) ،( Lu and Weng, 2007با استفاده از
تئوری مودولوس ماکسیما 1یک روش تشخیص لبه بر مبنای تبدیل کانتورلت ارائه شدهاست که نسبت به روشهای پیشین بر
روی تصاویر نویز دار بهخوبی عمل کرده است .بهعنوان مثالی دیگر میتوان به روش بکار رفته در ) (Javidan, 2011اشاره نمود
که از الگوریتم چهار همسایگی در بخش تصحیح مرز استفاده نموده است .در این روش بالکهای تصویر دریافتی که طی
تقسیمشده است از باال ،سمت چپ به ترتیب مورد ارزیابی قرار گرفتهشده است .ابتدا در این
فرآیندی به بالکهای
روش ،بالکهای چهار طرف بالک جاری موردبررسی قرارگرفته شده است .اگر بالک موردنظر حداقل با نصف همسایههای خود
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همطبقه باشد برچسب یا کالس بالک تغییر نمیکند .در غیر این صورت اگر کالس بالک با نصف همسایههای خود (سه
همسایه از چهار همسایه) همطبقه نباشد کالس بالک موردنظر تغییر میکند .این فرایند در مورد سایر بالکها تکرار شده
است .مسئله پیشروی بهعنوان یکی از چالشهای موجود در اکثر روشهای دستهبندی تصاویر بافتی معرفیشده است .نمونهای
از این مسئله در شکل ( )1نمایش دادهشده است.

شکل ( :)1وجود مسئله پیشروی در اجرای الگوریتم چهار همسایگی

همانطور که در شکل ( )1نشان دادهشده است مسئله پیشروی در بالک باال سمت چپ بهطرف بالکهای قرارگرفته در پایین
و سمت راست وجود دارد .چون بالکها از چپ به راست و از باال به پایین بررسیشده است ،در صورت لزوم کالس آن
تغییریافته و ممکن است تغییر کالس بالک  xyبر رأیگیری بالکهای  x+1yو  xy+1و ...اثر گذاشته باشد که این تأثیر
ممکن است مسئله پیشروی را به دنبال داشته باشد .این نوع پاالیش برای پیکسلها و یا بالکهای کوچک بهدرستی جواب
میدهد (خطای آن قابل چشمپوشی است) .با بزرگ شدن اندازهی بالک ممکن است پیشروی تا جایی ادامه پیدا کند که
تمامی بالک و یا بخشی از آن حذف شود.
روش پیشنهادی
در روش پیشنهادی با استفاده از تئوری فازی میتوان مسئله پیشروی که در بسیاری از روشهای دستهبندی تصاویر بافتی مانند رأیگیری
چهار همسایگی ) .(Javidan, 2011وجود داشته را به میزان قابل قبولی مرتفع نموده و دقت را بهبود داد .بر این اساس به هر بالک یک
درجه عضویت نسبت دادهشده و هرکدام از همسایهها با توجه به درجه عضویت آن بر رأیگیری اثرگذار میباشند .در روش پیشنهادی
منظور از درجه عضویت ،میزان عضویت بالک موردنظر در کالس سفید تعریفشده است .بهعنوانمثال اگر درجه عضویت بالک 57.0
باشد ،بدان معنی است که بالک موردنظر با درجه عضویت  57.0عضو کالس سفید و با درجه عضویت  57.0عضو کالس سیاه میباشد.
بنابراین با محاسبه میزان عضویت هر بالک به کالس سفید بهراحتی میتوان میزان عضویت بالک موردنظر در کالس سیاه را تعیین نمود.

دیاگرام کلی روش پیشنهادی در شکل ( ).نمایش دادهشده است.
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شکل ( :)2دیاگرام روش پیشنهادی برای تصحیح مرز تصاویر بافتی

در روش پیشنهادی ابتدا به هر بالک با کالس سفید درجه عضویت یک تخصیص یافته است .از گوشه باالی عکس ،سمت چپ
به سمت راست و پایین به ترتیب بالکها مورد بررسی قرارگرفته شدهاست .ابتدا مجموع درجات عضویت همسایههای بالک
موردنظر با درجه عضویت خود بالک بر اساس فرمول ( )1محاسبه شده است.
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()1

dm  dbx  dby

در اینجا  ،dbyدرجه عضویت بالک موردنظر ،dbx ،مجموعه درجات عضویت بالکهای همسایه میباشد .سپس با استفاده از
فرمول ( ،).درجه عضویت جدید بالک مورد بررسی محاسبه شده است.
()2

)dby  dm / ( n  1

در اینجا n ،تعداد بالکهای همسایه dby ،درجه عضویت جدید بالک موردنظر میباشد .این روند تا زمان بررسی تمام بالکها
تکرار شده است .در انتها کالس بالکهایی که درجه عضویت آنها بزرگتر از  570بوده ،سفید ،کالس بالکهایی که درجه
عضویت آنها کوچکتر از  570بوده ،سیاه در نظر گرفته شده است .کالس بالکهایی که درجه عضویت آنها  570میباشد
بدون تغییر خواهد ماند .شکل ( )3نمونهای از اجرای روش پیشنهادی را نمایش داده است.

شکل ( :)3نمونه ای از اجرای روش پیشنهادی برای تصحیح مرز تصاویر بافتی
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ارزیابی روش پیشنهادی
برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی ،روشهای رأیگیری چهار همسایگی ،رأیگیری هشت همسایگی و رأیگیری هشت
همسایگی با استفاده از تئوری فازی بر نمونههایی از تصویر پیادهسازی شده است .روش بر روی  1555تصویر که هرکدام
بهصورت تصادفی ایجادِ شده ،اجرا شده است .تصاویر شامل  055بالک  .5*.5میباشد که بالکهای سمت چپ معموالً به
کالس سفید و بالکهای سمت راست به کالس سیاه گرایش دارند .نتایج ارزیابی در جدول شماره  1نمایش دادهشده است.
جدول ( :)1نتایج ارزیابی روش پیشنهادی
روش

)P/(20*20

)T/(20*20

P

T

B

a

چهار همسایگی

3.81

18.1

15.24

72.4

28.58

43.82

هشت همسایگی

5.11

22.1

20.44

88.4

33.98

54.42

روش پیشنهادی

1.68

18.67

6.72

74.7

33.99

40.71

معیار مقایسه میان الگوریتمها ،کمترین تغییر و پیشروی در تصاویر تعریف شده است .در جدول باال ،پارامتر  ، aنشان دهنده
تعداد بالکهایی است که کالس آنها از سیاه به سفید و پارامتر  bنشاندهنده تعداد بالکهایی است که کالس آنها از سفید
به سیاه تغییر نموده است .تعداد تغییرات صورت گرفته توسط رابطه ( )3محاسبهشده است.
() 3

T  a b

بر اساس آزمایش صورت گرفته در روش پیشنهادی ،تعداد تغییرات بهطور میانگین  .07.به دست آمده است .درصورتیکه
تعداد تغییرات در روش رأیگیری چهار همسایگی  ..70میباشد .پارامتر تعداد تغییرات ،به پراکندگی کالس بالکها در
تصویر وابسته است .میزان پیشروی در تصاویر با بهکارگیری رابطه ( )0محاسبه شده است.
()0

P  a b

در اینجا پارامتر  Pنشاندهنده میزان پیشروی میباشد .معموالً کالس سمت چپ ،باال بهطرف کالس سمت راست ،پایین پیشروی دارد .در
روش پیشنهادی ،میزان پیشروی بهطور میانگین در آزمایش انجامشده  17.1برآورد شده است .درحالیکه در روش رأیگیری چهار
همسایگی میزان پارامتر موردنظر  3711میباشد .در شکل ( )0مقایسهای میان مقادیر پارامترهای  Pو  Tدر روشهای رأیگیری چهار
همسایگی) . (Javidan, 2011رأیگیری هشت همسایگی و روش پیشنهادی انجامشده است.
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شکل ( :)4مقایسه میان روشها بر اساس مقادیر پارامترهای  Pو T

شکل ( ) 0بیانگر آن است که روش پیشنهادی نتایج بهتری در پارامتر  ، pمیزان پیشروی در تصاویر بافتی را نشان میدهد .در
شکل ( )0نمودار خطی ،پارامتر  Pدر  05نمونه اولیه در روشهای مورد مقایسه را نشان داده است.

شکل ( :)5نمودار خطی از  55نمونه اول پارامتر Pدر روش ها

هدف از انتخاب  05نمونه اولیه این است که انحراف معیار به وضوح نمایش داده شود .در شکل ( )0خط آبی نشان دهنده نتیجه
اجرای  0نمونه اول توسط روش رأیگیری چهار همسایگی ) .(Javidan, 2011خط قرمز نتیجه اجرای  05نمونه اول با
بهکارگیری روش رأیگیری هشت همسایگی میباشد .همانگونه که در شکل ( ) 0نشان داده شده است میزان پیشروی در
روش رأیگیری هشت همسایگی نسبت به روش رأیگیری چهار همسایگی بیشتر میباشد .رأیگیری از هشت بالک همسایه
در روش رأیگیر ی هشت همسایگی سبب شده است که در تصحیح مرز تصاویر بافتی مورد آزمایش نتایج ضعیفتری ارائه
شود .در شکل ( )0خط سبز نشاندهنده نتیجه اجرای  05نمونه اول تصاویر بافتی با بکار گیری روش پیشنهادی میباشد .با
توجه به اینکه در انتخاب بالکها از رأیگیری فازی استفاده شده است ،بنابراین میزان پیشروی به مقدار قابلتوجهی کاهش
یافته است.
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نتیجهگیری
در این مقاله روش جدیدی مبتنی بر رأیگیری هشت همسایگی فازی جهت تصحیح مرز ارائهشده است .در طبقهبندی تصاویر
بافتی و توزیع دو دسته ،معموالً در فضای ترکیبی همپوشانی دارند و مرزهای موجود بین طبقات مختلف در فضای ترکیبی
بهطور صریح قابلتعریف نمیباشند؛ بنابراین ضروری است که نتیجهی بخشبندی تصحیح شود و مرزهای بین مناطق طبقه-
بندی شده باید تصحیح شوند .برای انجام این درکارهای پیشین مانند رأیگیری چهار همسایگی ،مشکل پیشروی وجود داشته
است .در این مقاله در راستای رفع چالش پیشگفته راهکاری پیشنهاد شده است .الگوریتم ارائهشده با مرتفع نمودن مشکل
پیشروی ،دقت مرزبندی را بهبود داده است.
در این روش میزان اثرگذاری همسایههای اصلی و فرعی یکسان است که این امر میتواند بهعنوان یک چالش در کارهای آتی
موردبررسی قرار داده شود.
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