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بندي با استفاده از خوشه در مقابل نويز  بندي تصاوير رنگيقطعهمقاوم سازي 

  هاپيكسل اطالعات همسايگياي با در نظر گرفتن فازي نوع دوم فاصله
مهدي داننده حكم آباد رضا خاكپور امير مسعود افتخاري مقدم هادي نبئي

شركت هوشمندسازان رهيافت شركت هوشمندسازان رهيافت اه آزاد اسالمي واحد قزويندانشگ شركت هوشمندسازان رهيافت
Rkhakpour@Qazviniau.ac.ir Mdanandeh@Qazviniau.ac.ir Eftekhari@Qazviniau.ac.ir Nabaee@Qazviniau.ac.ir

  :چكيده
در روش ؛ مواجـه هسـتيم   بندي تصوير با اطالعات مبهم و نـويز در قطعه
، شـديداً از  اگر تصوير حتي به كمي نويز آغشته شود FCMبندي خوشه
بنـدي  در اين مقاله ما يك متد جديد خوشـه . شودكاسته مي اشكارايي

ها ارائـه  نظر گرفتن اطالعات همسايگي پيكسلدراي با دوم بازهفازي نوع
بندي و مواجهـه بـا   در سيستم حاضر براي بهبود كيفيت خوشه. ايمداده
دوم و براي كـاهش تـاثير نـويز از    نوع ها از فازيقطعيت موجود دادهعدم

در روش پيشنهادي براي مقابله بـا  . ايماطالعات همسايگي استفاده كرده
بندي در متد خوشه m2و m1ساز ، ما از دو فازيm سازقطعيت فازيعدم

FCM ــره ــردهبه ــمب ــين. اي ــات همســايگي در   همچن اســتفاده از اطالع
در  پيشـنهادي  مقاومـت الگـوريتم   عث افزايشتعلق با مقاديررساني بروز

 در روش ايـن  مقاومـت  ،ات انجام گرفتـه آزمايش در. است شدهبرابر نويز 
-نـوع  FCMو FCM ،SFCM مانند يگرد رايج هايروش با نويز مقابل

 مقاومـت  دهنـدة  نشـان  آزمايشـات  نتايج. است شده مقايسهاي دوم بازه
  .است هاروش ساير با مقايسه در يپيشنهاد روش باالتربسيار 
بندي فـازي پـي تصـوير،    اي، قطعهفازي نوع دوم بازه: كليدي هايواژه

  مقاوم سازي در مقابل نويز
  مقدمه .1

ير يك كار بسيار مهم و ضروري در پردازش تصوير و بندي تصوقطعه
راي درك يك تصوير نياز است كه ب زيرا ]20[باشدبينايي ماشين مي

يك روش مبتني  در اين مقاله. ابتدا اشياء موجود در آن تفكيك شوند
، هاي پيشين داردبندي فازي كه عملكرد بهتري نسبت به روشبر خوشه

و  1هايي دقيقفازي، ناحيه بندي غيرقطعههاي رهيافت .ارائه شده است
در حاليكه به خاطر مسائلي چون نور پردازي . كنندقطعي ايجاد مي

-بصورت دقيق تعيين نميها قطعههاي موجود در تصوير هميشه ناحيه
تواند در هر سطحي از تحليل تصوير و تشخيص شوند و عدم قطعيت مي
عملكرد هر سطح براساس  بدليل اينكه. ]18[الگو وجود داشته باشد
در  تاثير مهمي اوليهتصميم گيري در سطوح  نتايج سطوح قبلي است،
پردازش عنوان اولين مرحله در ببندي قطعه. فعاليت سطوح باالتر دارد

  . ابهام و عدم قطعيت را داشته باشد باه هبايد توانايي مواج ، تصوير
 

 
ي تعريف رخدادهايي راهاي فازي را بآقاي لطفي زاده مفهوم مجموعه  

ه با ابهام و عدم قطعيت هدر مواج. معرفي كرده استبا دانش مبهم 
. دهداي را ارائه تايج قانع كنندهنقادر نيست اول نيز  نوعفازي  گاهي

 عدم قطعيتدهند كه به ما اجازه مي 2هاي فازي نوع دوممجموعه
ازي نوع دوم هاي فالبته استفاده از مجموعه. ]2[را مدل كنيم بيشتري
- فازي نوع اول افزايش مي يچيدگي محاسباتي را در مقايسه بامعموالً پ

هر يك از درجه تعلقات  3يهاي ثانويهدهد، كه به دليل محاسبه تعلق
را با استفاده از  مطلوبيبا اين حال اگر ما نتوانيم نتايج . باشدمي 4اوليه

هاي فازي نوع دوم هاي فازي نوع اول بدست آوريم از مجموعهمجموعه
- كند، استفاده ميمينتايج بهتري را ارائه  براي اداره عدم قطعيت كه

هاي فازي هاي فازي نوع دوم را به مجموعهاگر ما مجموعه ].6- 2[كنيم
تبديل كنيم هزينه محاسباتي به صورت قابل توجهي  5اينوع دوم بازه
  .باشنديك ميهاي ثانويه برابر تعلقهمه ، چونكه ]1[يابدكاهش مي

  FCM اولين بار . باشدبندي ميهاي خوشهيكي از معروفترين تكنيك
الت را كه در زير به ابرخي اشك حال اين متدمعرفي شد  Dunnتوسط 

  . ها اشاره شده است را داردآن
  . نياز دارد هاخوشهتعداد  براي تعييناين الگوريتم به دانش اوليه  -1
البـاً در فضـاي رنـگ همپوشـاني دارنـد،      هاي نزديك به هم غخوشه -2

توانـد  ها باهم تفاوت زيادي داشته باشـد، مـي  اين خوشه زمانيكه چگالي
  .شودها بندي اشتباه پيكسلموجب خوشه

  .بندي شديداً نسبت به نويز حساس استاين روش خوشه -3
ا هايي بهاي فازي نوع دوم مشكل ابهام دادهابتدا با استفاده از مجموعه   

هاي نزديك به هم را حل كرده و بـا كمـك اطالعـات همسـايگي     خوشه
  .ايمتر كردهها، اين الگوريتم را نسبت به نويز مقاومپيكسل

بندي خوشه. كندها را كنترل ميميزان فازي بودن خوشه mسازفازي  
دهد، ها رخ ميها كه به جهت چگالي متفاوت خوشهنامطلوب داده

براي همه  mيك مقدار ثابت . ين پارامتر وابسته استشديداً به مقدار ا
بنابراين ما از دو فازي  مطلوبي را ارائه دهد،تواند نتايج ها نميخوشه

m2, m1 به اين ترتيب براي الگوها بجاي يك درجه . كنيماستفاده مي
  .تعلق، يك بازه تعلق خواهيم داشت
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 بنديقطعه دراي نوع دوم بازه FCMرغم دقت باالي روش علي  
از  بشدتتصاوير، در صورت آغشته شدن تصوير به مقدار كمي نويز 

حل اين مشكل از اطالعات  براي. ]17- 15[شودكارايي آن كاسته مي
در روش  .]7[استفاده شده تا تأثير نويز را به حداقل برسانيم همسايگي
-با اضافه كردن اطالعات همسايگي همانطور كه انتظار مي پيشنهادي

در مقابل  ،اينوع دوم بازه SFCM پيشنهاديبندي ، روش خوشهرفت
  .هاي موجود مقاومتر شده استنسبت به روش زيادينويز به ميزان 

  
   mقطعيت فازي ساز. 2

 متراكم هاخوشهطوري است كه  مطلوب يك مجموعه الگو بنديخوشه
 بينيد،مي 1همانطور كه در شكل  .دنپذير باشبوده به سادگي تفكيك

 حال،با اين. داراي چگالي و ساختار يكساني هستند c2وc1هايوشهخ
فاصله  كه غالباً الگوهايي .شوندكمتر ديده مي 6مجموعه الگوهايي چنين

 )7قرار دارند بيشينه فازي مرز تعلقدر (دارند يكساني با مراكز خوشه
  .كنندها كمتر مشاركت ميبروز رساني خوشه در الگوها ساير نسبت به

  
به عنوان ناحيه تصميم گيري براي  1خط عمودي موجود در شكل 

تواند توسط اين مرز مي. آيدها به حساب ميبه خوشه هاتعلق الگو
نشان داده شده توسعه يابد، كه با  2شكل  كه در mساز پارامتر فازي

يه قرار دارند همچنين الگوهايي كه در اين ناح. شودتر ميپهن mافزايش
نتايج  معموالً .خواهند داشت تقريبا تعلق يكساني به مراكز خوشه

آيد، همانطور كه در بدست مي m=2بندي با استفاده از مطلوب خوشه
-ات چنداني در نتايج خوشهتغيير  mنشان داده شده با تغيير 2شكل 
بندي مجموعه براي خوشه 8پي FCMمتدهاي . دهدروي نميبندي 
، مناسب هستند چگالي و شكل مشابه باهايي شامل خوشهكه ايي الگوه
ها چگالي يا شكل متفاوتي داشته باشند، خوشهولي اگر . باشندمي

  .كندتغيير مي mبسته به مقدار فازي ساز  FCMكارايي 

   

اسب متن mشود، در مرز فازي بيشينه اگر مقدارمشاهده مي 3در شكل  
بندي نامطلوبي ارائه تواند  نتايج خوشهها نباشد، ميبا چگالي خوشه

الگوهايي كه در سمت چپ مرز فازي بيشنه قرار دارند متعلق به . دهد
. گذارندي ميابرتاثير بر نيز c1در حالي كه در خوشه  ،هستند  c2خوشه

، براي الگوهايي كه شامل FCMبندي در براي بهبود كارايي خوشه
 mنيازمند تنظيم و كنترل فازي ساز  ،هاي متفاوتندهايي با اندازهشهخو
هاي بزرگ تنظيم كنيم، مرز را با اندازه mساز اگر ما فازي. باشيممي

اين ممكن . آيدبدست مي )ب(3تري همانند شكل فازي بيشينه پهن
با اين . مناسبتر باشدكوچكتر،  mنسبت به  c1است از نقطه نظر خوشه 

تمايل خواهد داشت به سمت  ،v1 مركز خوشه تخمين زده شدهحال 
. شودمنحرف مي خودآل ايده از محل v1از اينرو . حركت كند c2خوشه 

بنابراين حالت . باشدنيز مناسب نمي c2اين مسئله از نقطه نظر خوشه 
آل ناحيه بيشينه فازي با ناحيه چپ وسيع و ناحيه راست باريك با ايده

نشان  4باشد، كه در شكل عيت عضويت فازي بيشينه ميتوجه به موق
  .داده شده است

  
بـه ايـن صـورت     FCMتواند توسـط  متاسفانه ناحيه فازي بيشينه نمي  

در هر خوشـه بطـور مسـاوي تـاثير      mساز چون فازي ،نمايش داده شود
كه در مرز بيشينه  ابهام و عدم قطعيتي قسمت، اين در. ]1،6[گذاردمي

ذكـر شـد    همان طور كه قـبالً . ، شرح داده شدوجود داشت FCMفازي 
كـه   4در شكل  x2و  x1ساز براي الگوهاي مختلفي مثل الگوييك فازي

هـاي  فاصـله برابـري دارنـد، درجـه تعلـق      v2و  v1هـاي  از مراكز خوشـه 
ب ها ايـن امـر موجـ   سبب تفاوت چگالي خوشهبه . دهديكساني ارائه مي

بـراي حـل ايـن مشـكل مـا از دو      . گرددبندي نامطلوبي مينتايج خوشه
ايم تا با استفاده از بازه تعلق به جاي يـك درجـه   ساز استفاده كردهفازي

هاي مختلف توابع تعلق مناسـبي را پيـدا   تعلق دقيق بتوانيم براي خوشه
 . كنيم

                  )ب(           )                        الف(        
يشينه فازي براي دو خوشه با چگالي ها ناحيه ب .3شكل 

 .درجه فازي زياد) ب(درجه فازي كم ) الف(متفاوت 

هانشان دهنده  تعلق دقيق و غير فازي  به داده. 1شكل   

               )ب(         )                       الف(             
) الف( -ناحيه بيشينه فازي براي دو خوشه مشابه .2شكل 

 .درجه فازي زياد) ب( -درجه فازي كم
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هاي فازي نوع ، ما از مجموعه9عدم قطعيت به اين ترتيب براي مديريت  

و براي كاهش پيچيدگي محاسباتي و همچنين بهبـود  . ايمدوم بهره برده
اي به جاي هاي فازي نوع دوم بازهاز مجموعه FCMبندي كيفيت خوشه

در بخش بعـدي، مـا عـدم    . ايمهاي فازي نوع دوم استفاده كردهمجموعه
  .ايمتعريف كرده FCMگوريتم در ال mقطعيت را براي فازي ساز 

  m قطعيت فازي سازعدم. 3
FCM است كه درجه عضويت فازي را به الگوها  ييك الگوريتم تكرار

هاي ها را بر طبق عضويتاختصاص داده و پارامترهاي اوليه خوشه
ميزان همكاري يك الگو در . ]10[كنداختصاص يافته بروز رساني مي

بروز رساني مراكز . بستگي دارد mزي ساز ها به مقدار فاتخمين خوشه
  .باشدبه صورت زير مي xiبراي الگوي  uj(xi)و درجه عضويت  vjخوشه 
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. اشدبمي xiالگوي  و j (k)نشان دهنده فاصله بين خوشه  dji (dki) فاصله
توسط فاصله نسبي  vjرا به خوشه  xiدرجه عضويت الگوي ) 2(معادله 

 اين مقدار به فاصله نسبي. دهدنشان مي vjو مركز خوشه  xiبين الگوي 
  .نيز بستگي دارد mها و فازي ساز و همه مراكز خوشه xiبين خوشه 

  
  mطبق فاصله نسبي با مقادير مختلف  ها را برانواع تابع تعلق 5شكل   

شود، فرض شده مشاهده مي 5همانطور كه در شكل  .دهدرا نشان مي

v1  وv2 نمودار درجه عضويت . هستند مراكز خوشه يك مجموعه داده
نشان ) ب(5در شكل  mبرحسب مقادير مختلف  v1الگوها به خوشه 
مقادير تعلق بيشتر از نوع دقيق  ،m→1هنگاميكه . داده شده است

مرز فازي ) راست(و الگوهايي كه در سمت چپ  شوندمي) 10سخت(
بطور متناظر . اندمتعلق v1 (v2)كالٌ به مركز خوشه ، بيشينه قرار دارند

رسد، يعني ، تعلق به بيشترين مقدار فازي ميm→∞زمانيكه
رار دارند، دقيقاً به آن مركز خوشه الگوهايي كه فقط در مركز خوشه ق

  .است 0.5 در حدودشان مقدار تعلق بقيهتعلق كامل دارند و 

  
هاي يك مجموعه الگو بطوريكه قبالً نيز ذكر گرديد، اگر شكل خوشه  

اثر مناسبي  mتغيير فازي ساز . حجم و چگالي مشابهي نداشته باشند
به خاطر اينكه توسعه . نخواهد داشت FCMبندي در نتيجه خوشه

موجب بروز رساني نامطلوب مراكز  FCMنامناسب مرز بيشينه فازي در 
توسعه مطلوب ناحيه همانطور كه شرح داده شده . شودها ميخوشه

       . تواند ايجاد كندبندي مطلوبي را مينتايج خوشه ،)4شكل (بيشينه فازي
اي را با هاي درجه عضويت چنين ناحيهتهمچنين به سبب محدودي  

. توانيم طراحي كنيمبكار رفته نمي FCM كه در mساز يك مقدار فازي
دهند، هاي فازي متفاوتي را نشان ميكه درجه m2, m1ساز با دو فازي

نشان داده  6در شكل م يك ناحيه بيشينه فازي مطلوب، كه توانيمي
، 6ه فازي توسعه يافته در شكل ناحيه بيشين .، ايجاد كنيمشده است

نابراين ما درجه ب. است بعنوان عدم قطعيت مورد بررسي قرار گرفته
به جاي مقدار معين يك مقدار غير قطعي را  FCMدر  عضويت يك الگو

يك عضويت درجه عدم قطعيت  در اين مقاله،. گيريمدر نظر مي) فازي(
اداره . ايمعريف كردهه فازي غير قطعي تبه عنوان يك مرز بيشينالگو، 

تواند اميد بهبود كارايي كردن مناسب عدم قطعيت تعريف شده مي
اين امر در بخش بعد با تركيب . را افزايش دهد FCMبندي خوشه

  .داده شده است شرحاي هاي فازي نوع دوم بازهمجموعه

4 .SFCM ايهاي فازي نوع دوم بازهدر مجموعه  
جموعه فازي را با مجموعه فازي نوع هنگامي كه ما عدم قطعيت يك م

تواند مي xiالگوي ) Jxi(دهيم، عضويت اوليه اي نمايش ميدوم بازه
 يك نمايش مقدار هاي ثانويه برابراي با درجهبعنوان يك عضويت بازه

 

ناحيه بيشينه فازي مطلوب براي دو خوشه با چگالي . 4شكل
 .مختلف

 
  m2و  m1طعي با دو فازي سازناحيه بيشينه فازي غير ق.6شكل

 
نشان )  ب(مجموعه الگويي با دو مركز خوشه ) الف(. 5شكل 

 دهنده انواع تعلقات فازي
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~اييك مجموعه فازي نوع دوم بازه]. 1[داده شود
A 3(رابطه  بصورت (

  . شودنشان داده مي
)3(

                 ( ) ( ) [ ] ( )
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داده  اي را نشانعه فازي نوع دوم بازهيك مثال از مجمو )الف(7شكل  

در . دهدكه در آن ناحيه سايه زده شده اثري از عدم قطعيت را نشان مي
 با بازه تعلق باالي x'اين شكل مقدار تعلق براي نمونه يك بعدي

( )'_
xu و پايين ( )'xu

−
عضويت  x'بنابراين هر. داده شده است نشان 

   :اي به صورت بازه زير دارداوليه
                                 )4(

                     
( ) ( )
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' , xuxuJ x
   

نشان داده شده كه درجه ثانويه براي ) ب(7در شكل  x'و برش عمودي
هاي فازي نـوع دوم  بر اساس خاصيت مجموعه x'مقادير تعلق اوليه هر

با محاسبه فاصله  FCMتعلق فازي در  در كل،. باشداي برابر يك ميهباز
كـه قـبالً ذكـر شـده     ) 2(ها طبق رابطه هنسبي بين الگوها و مراكز خوش

  . آيدبدست مي
 اينوع دوم بازهSFCM تعلق اوليه تعريف بازه. 4-1

اي پـايين  حاال براي تعريف بازه تعلق اوليه براي يك الگو، ما تعلقات بازه
 نحـوه بـروز  . كنـيم تعريف مي mو باال را با استفاده از دو مقدار متفاوت 

اي هاي فازي نوع دوم بازهدر مجموعه xiالگوي  رساني تعلقات اوليه يك
  .نشان داده شده است) 5(توسط رابطه 
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هـاي فـازي   فازي سازهايي هستند كه درجـه   m2 و m1 )5(در رابطه    
ما بازه يك تعلق اوليـه را بـراي يـك الگـو     . كنندمتفاوتي را بازنمايي مي

ايـن مقـادير   . كنـيم علق بيشينه و كمينه يك الگو تعريـف مـي  بصورت ت
  .شودتوسط تعلق باال و پايين براي يك الگو به ترتيب مشخص مي

  اينوع دوم بازه SFCMاطالعات همسايگي . 4-2
هـاي همسـايه   هاي تصوير اين است كه پيكسـل يكي از مهمترين ويژگي

هـاي همجـوار   لبه عبـارت ديگـر پيكسـ   . همبستگي شديدي باهم دارند
مقادير ويژگي مشابهي دارند و احتمال اينكه آنها به يك خوشـه متعلـق   

بنـدي بسـيار مهـم    در خوشـه  ،اين رابطه مكـاني . باشند بسيار زياد است
هاي بهبود يافته آن لحـاظ  استاندارد و برخي نسخه FCMولي در  ت،اس

-و خوشه تواند در كاهش تأثير نويزاين اطالعات مكاني مي. نگشته است
جهـت  . هاي تصويري نقش بسيار مهمي داشـته باشـد  بندي صحيح داده

. پيشنهاد شـده اسـت   ها از تابع زيراستخراج اطالعات همسايگي پيكسل
-در متد پيشنهادي اين تابع بر روي درجه تعلق باال و پايين اعمال مـي 
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-مي iيك پنجره همسايگي به مركز پيكسل  NB(xi) ،)6(در رابطه   

نيز  hji. ر گرفته شده استدر نظ 3×3 جا يك پنجرهباشد، كه در اين
براي . كندك خوشه را مشخص ميميزان تعلق يك داده به ي ujiمشابه 

و تعلق خود پيكسل از رابطه  هاي همسايهتعلق پيكسل تركيب اطالعات
جهت كنترل  qو  pپارامترهاي ، )7(در رابطه  .شوداستفاده مي )7(

در نواحي همگن اين . باشندميزان مشاركت اطالعات همسايگي مي
مواجه با نويز با  گذارد ولي دربندي نميرابطه تأثير چنداني در خوشه

  .دهدرا به شدت كاهش ميويز نفاده از تعلق نقاط همسايه تأثير است
  توابع اعتبار سنجي. 4-3

دهند، استفاده از فازي سازهايي كه درجات مختلف فازي را نمايش مي
نياز دارند كه در  FCMتوابع هدف متفاوتي نيز براي مينيمم سازي در 

  .نشان داده شده است) 8(رابطه 
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هاي فازي نوع دوم يك مثال از مجموعه) الف( .7شكل 

 .’xبرش عمودي داده ) ب( - ايبازه
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اي را براي دو مورد يك مثال از مجموعه فازي نوع دوم بازه 8شكل   
 ، m1=2.0و   m1=1.1 ، m2=5.0بندي با تركيب فازي سازهاي خوشه

m2=5.0 تفاوت تابع تعلق فازي و اثر عدم قطعيت در . دهدنشان مي
مقادير تعلق براي الگوهاي جاي . نشان داده شده است ناحيه خاكستري

براي مركز خوشه مورد نظر ) در تكرار كنوني(گرفته در هر مركز خوشه 
شود، از اينرو اثر عدم ها صفر در نظر گرفته مييك، و براي ساير خوشه

براي الگوهايي كه از دو  .قطعيت در اين دسته از الگوها وجود ندارد
نيز اثر ) دارند 0.5مقدار تعلق (تقريباً برابري دارند  مركز خوشه فاصله

از اين جهت بهتر است كه براي . عدم قطعيت چندان محسوس نيست
كاربرد . قطعيت مورد بررسي قرار نگيردنقاط كمينه و بيشينه فازي عدم

در بهبود فرآيند بروز  FCMاي در هاي فازي نوع دوم بازهمجموعه
باشد، كه در بخش بعدي بندي سخت ميبخشها و رساني مراكز خوشه

  . مورد بررسي قرار گرفته است

   

  ايدوم بازهنوع SFCMسازي برايكاهش نوع و غير فازي. 5
هاي اوليه براي يك الگو با دو در اين مقاله ما يك بازه از درجه عضويت

كنند، تي را بازنمايي ميرا كه درجات عضويت متفاو m2و  m1فازي ساز 
بجاي يك درجه تعلق دقيق بازه عضويت  استفاده از. كنيممحاسبه مي

اداره كردن عدم قطعيت است براي بازنمايي و  ،براي يك مجموعه الگو
اي نوع دوم بازه SFCMدر  m2و  m1استفاده از فازي سازهاي  كه با

ازي نوع دوم قطعيت تعريف شده در يك مجموعه فعدم. دشوجاد مياي
براي . اداره شود SFCMاي بايستي بطور مناسبي توسط تمام مراحل بازه

توسط دو  SFCMرا در الگوريتم  m اين امر، ما عدم قطعيت فازي ساز
  :كنيمفرايند زير اداره مي

  هافرآيند بروز رساني مراكز خوشه - 1
 بندي نهاييتعيين خوشه جهت 11سازيغيرفازيفرآيند  - 2

توسعه  ها بايند بروز رساني مراكز خوشها با اصالح فرآما اين كار ر  
آغاز  SFCMاي در طي اجراي الگوريتم هاي فازي نوع دوم بازهمجموعه

سازي را با و غيرفازي 12براي اين ما متدهاي كاهش نوع. كنيممي
در بين متدهاي ]. 1[بريماستفاده از اعمال فازي نوع دوم بكار مي

استفاده كرديم،  13ساز مركز ثقلفازي غير ، ما ازكاهش نوع مختلف

 .به متد بروز رساني مركز خوشه شباهت دارد اين غير فازي سازچون 
  .شودمركز ثقل مجموعه فازي نوع اول به صورت زير محاسبه مي
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اگر يك مجموعه فازي نوع دوم  

~
Xكه دامنه آن شامل N  نقطه

x1,…,xN توانيم مركز ثقل مجموعه فازي نوع دوممي باشد،مي~
X را

  .توسط قاعده زير بدست بياوريم
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-اي را بررسي ميهاي فازي نوع دوم فاصلهما مجموعه بدليل اينكه    
جايگزين كنيم و اين  Xدر مجموعه  1.0را با  f(u(xi))نيم تواكنيم، مي

بصورت زير باز ) 10(در نتيجه رابطه . بندي فازي بكار ببريمرا در خوشه
  .شودنويسي مي
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نشان داده شده، مراكز خوشه تخمين زده ) 11(همانطور كه در معادله 
- نمايش داده مي [vL , vR]وسط بازه شده با كاهش نوع مركز ثقل ت

نياز دارند تا به ترتيب  ،بين بازه هاياساساً همه مراكز خوشه. شوند
  . محاسبه شوند [vL , vR]جهت بازنمايي فاصله 

Mendel    و همكارانش يك الگوريتم تكراري كه هر دو انتهاي يـك بـازه
ون اينكـه همـه   ايـن الگـوريتم بـد   . انـد زند، پيشـنهاد داده را تخمين مي

-هبازهاي فازي جاسازي شده براي يك مجموعه فازي نوع دوم مجموعه
توسط مرتـب   كار اين ].2[زندرا تخمين مي vLو  vR ،اي را استفاده كند

عيـت بـين   يـك موق  كردن مجموعه الگو به ترتيب صعودي و پيدا كردن
 .شـود ميضويت باال و پايين براي يك مجموعه الگو تخمين زده عدرجه 

بـراي بازنمـايي    ،صـعودي نيازمند يك مجموعه الگو مرتـب بصـورت    كه
در متـد   .اي اسـت بـازه يـك مركـز خوشـه     vRو راست  vLمقادير چپ 
ها را براي تخمين مراكز خوشه Mendel ، ما الگوريتم تكراريپيشنهادي
 SFCMايمبهبود داده.  

  
اي تخمين زده شده براي مراكز خوشه هباز اولع مجموعه فازي نو      
  . تواند به صورت زير بازنمايي شودمي

اي هاي فازي نوع دوم بازهتوابع تعلق مجموعه نمايش .8شكل  
 m2=5وm1=2با ) ب( m2=5و  m1=1.1با)الف(

 .اي فازي نوع استانداردمركز بازهمركز دقيق و .9شكل
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)12                                                    (
      

[ ].,0.1 RLj VVV =  
به سادگي  vjيك مركز خوشه دقيق براي مركز خوشه نخمين زده شده 

 vjچون مركز خوشه . آيدتوسط يك متد غير فازي ساز بدست مي
  .اي استهبازتخمين زده شده يك مجموعه فازي نوع اول 
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بكار  7 شكلمثالً در  هاي كاهش نوع و غير فازي سازيزمانيكه رويه  
تواند اي ميهبازمركز خوشه يك مجموعه فازي نوع دوم  ،شوندبرده مي

  .نشان داده شده بدست آيد 9به صورتي كه در شكل 
 ،زي سازيازده شده از طريق كاهش نوع و غير فمركز خوشه تخمين   
توسط يك  اين عدم قطعيت. روداي اداره كردن عدم قطعيت بكار ميبر

- ايجاد مي  SFCM در mبازه عضويت با بكار بردن دو مقدار متفاوت 
- اي ميهبازعدم قطعيت با يك مجموعه فازي نوع دوم اداره كردن . شود

كه  SFCMها در مقايسه با تواند نتايج مطلوبي را در مورد مراكز خوشه
هايي با در شرايطي كه توزيع الگوها شامل بخش mفقط از يك مقدار 

في ااين به خاطر درجه آزادي اض. اندازه و حجم  متفاوتي است ارائه دهد
همچنين . شودحاصل مي mاده از دو مقدار است كه هنگام استف

بندي بهتري نسبت به اطالعات همسايگي نيز سبب ارائه نتايج خوشه
FCM بندي، تخمين عنوان آخرين نتيجه خوشهه ب .شودنوع دوم مي

-بندي سخت تعلقات فازي يك الگو بدست ميمركز خوشه توسط بخش
به يك خوشه انتصاب  به عبارت ديگر، يك الگو برحسب تعلق فازي. آيد

بعنوان غير فازي سازي بندي سخت را از اينرو ما بخش .شودداده مي
   .كنيممجموعه فازي بررسي مي براي يك

  
  .Xنوع براي مجموعه الگوي  كاهش. 10شكل

بندي اي را قبل از بخشهبازما بايستي نوع مجموعه فازي نوع دوم 
 ،ي بايد انجام شودبندكاهش نوع قبل از بخش. سخت كاهش بدهيم

),()(چون تعلقات
_

ii xuxu
−

توانند مستقيماً در بدست آوردن از نمي 
 . بندي سخت استفاده شوندبخش

ها انجام براي تخمين مراكز خوشه ، ما كاهش نوع رامتد پيشنهاديدر   
)(براي اين كار درجه تعلق چپ . دهيممي i

L
j xu  و تعلق راست

)( i
R
j xu شود تا بترتيب براي همه الگوها همواره تخمين زده ميvL  و

vR كاهش نوع با استفاده از  نبنابراي. تشكيل شوند)( i
L
j xu  و

)( i
R
j xu ها حاصل ميبندي يك مجموعه الگو به خوشهبراي بخش -

  .گيرندزير انجام ميبندي سخت به صورت كاهش نوع و بخش. شود
  :كاهش نوع
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  :بندي سختو بخش
)15 (
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ikij ≠=> ,...,1,

)( هاي عضويت) 14(در عبارت       i
L
j xu  و)( i

R
j xu  بر حسب هر

مقدار نشان دهنده عضويت بنابراين الزم است . ويژگي يك الگو متفاوتند
كه به طريق زير بدست . چپ و راست براي هر ويژگي محاسبه شود
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كل ش. دهدرا نشان مي xiهاي الگوي تعداد ويژگي M ،)16(در عبارت 
 متد. دهدنشان ميبندي سخت قبل از بخشرا رويه كاهش نوع  10

بطور مختصر شرح داده  11در شكل اي هبازدوم نوع  SFCMپيشنهادي 
   .شده است

به عنوان آخرين توضيح بايد گفت، متد پيشنهادي ما عدم قطعيت را 
كند كه با براي يك مجموعه الگو با يك بازه عضويت فازي بيان مي

 باشد، m1=m2 اگر. آيدبدست مي m2و  m1استفاده از دو فازي ساز 
هاي آن چ عدم قطعيتي براي عضويتيك مجموعه فازي نوع اول كه هي

در اين مورد، نتايج متد پيشنهادي دقيقاً . آيدوجود ندارد، بدست مي
گيريم كه متد پيشنهادي بنابراين ما نتيجه مي. است SFCMبرابر نتايج 

  . است SFCMما فرم تعميم يافته 
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  آزمايش و مقايسه -6

قايسه دقت و سـنجش ميـزان مقاومـت روشـهاي     در اين قسمت براي م
هـا روي تصـاوير مختلـف    قبل با روش پيشنهادي در مقابـل انـواع نـويز   

براي  )الف(قسمت  12تصوير  شكل براي نمونه . آزمايشاتي انجام گرديد
 14آزمايش در نظر گرفته شد، در ابتدا تصوير اوليه را با نويز فلفل نمكـي 

و پـس از پيـاده   )) ب(قسـمت   12شكل (آغشته نموديم % 30به اندازه 
، تصوير نويزي با اين متـد خوشـه بنـدي گرديـد كـه      FCMسازي متد 

. نمـايش داده شـده اسـت    12شكل ) ج(نتيجه حاصل از آن در قسمت 
اين آزمايش به همان ترتيـب   FCM Type2سازي متد همچنين با پياده

شكل ) د(بر روي تصوير نويزي انجام گرفت كه نتايج آن بصورت قسمت 
الزم به ذكر است كه براي پارامترهاي موجود در رابطـه  . بدست آمد 12

  :مقادير زير در نظر گرفته شده است) 5(
)17(    8,2.1,2 21 === mmm  

قابل مشاهده است، با توجه به عملكـرد   12همانطور كه از روي شكل    
كنـده  علت وجود نـويز پرا ه بندي بخوشه ،در نوع اول و دوم FCMروش 

بنـدي  هاي خوشهدر قسمت ديگر آزمايش متد. گيردبه خوبي انجام نمي
SFCM  وSFCM Type2 سازي گرديد و برروي تصوير نويزي عمل پياده
) و(و ) ه(كه نتـايج آن در قسـمت    فتبندي با اين متدها انجام گرخوشه
) 7(هاي موجود در رابطه براي پارامتر. نمايش داده شده است 12شكل 

  :شده استوط به اين متدها مقادير زير در نظر گرفتهمرب
)18                  (  2,1,2 === qpm  

  
نمايش داده شده است، روش  12شكل ) ه(همانطور كه در قسمت 

SFCM بندي را انجام دهد، و توانسته در مواجهه با نويز بخوبي خوشه
همسايگي نقاط در  اطالعاتاستفاده از  ،وب اين متدعلت عملكرد مطل

بندي اما با وجود اين بهبود، روش خوشه. باشدبندي ميامر خوشه
مذكور بازهم در نقاط مرزي دچار اشتباه بوده و قادر به تفكيك دقيق 

همانطور كه در  SFCM Type2در روش پيشنهادي . باشدها نميخوشه
-نيد، عالوه بر داشتن كيفيت خوشهكمشاهده مي 12شكل ) و(قسمت 
خوبي ه قادر است در نقاط مرزي نيز ب در مواجهه با نويز ،SFCMبندي 

  .بندي را انجام دهدعمل قطعه
 13شكل (تر استفاده نموديمدر آزمايش بعدي از يك تصوير پيچيده  

در اين تصوير سه ناحيه مجزا از هم به نامهاي گرگ،  )).الف(قسمت 
نمكي به ميزان  -با اضافه كردن نويز فلفل. ينه وجود داردزمچمن و پس

بندي را مورد مقايسه به تصوير اوليه، عملكرد الگوريتم هاي خوشه% 30
 13شكل ) ج(همانطور كه در قسمت  FCMبندي خوشه. قرار داديم

به . در مواجهه با نويز عملكرد نامناسبي داشته است د،شومشاهده مي
 FCMكز خوشه گرگ و چمنزار اين دو ناحيه در علت همپوشاني دو مر

  .باشندنوع اول غير قابل تفكيك مي

  )و(                                          )      ه(                     
%  30تصويراوليه پس از اعمـال  ) ب( -تصوير اوليه) الف:  (12شكل 

  -بر تصوير نويزي FCM بندي خوشهنتيجه ) ج( -نويز فلفل نمكي
 بنـدي خوشـه نتيجـه  ) ه( - FCM Type2 بنديخوشه نتيجه) د(

SFCM-  )بنديخوشهنتيجه  )و SFCM Type2. 

  .ايبازه FCM Type2 الگوريتم. 11شكل

  )ب(                                      )      الف(                 

  )د(                                          )      ج(              
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 FCMنمايش داده شده  13شكل ) د(مشابه آن همانطور كه در قسمت 

Type2 بـا اسـتفاده   . بندي مطلوب را انجام دهدنيز نتوانسته عمل خوشه
مشاهده مي شود كه اين  13كل ش) ه(طبق قسمت  SFCMاز الگوريتم 

روش به علت در نظر گرفتن اطالعـات همسـايگي، در مواجهـه بـا نـويز      
ولي به علت داشتن قطعيت فـازي نـوع   . بندي بهتري داردكيفيت خوشه

هايي با چگالي متفـاوت  ها در مواجهه با خوشه اول در مقادير تعلق داده
ــدارد  ــوبي ن ــامال مطل ــور. عملكــرد ك ــدي يتم خوشــهو در نهايــت الگ بن

عالوه بر مقاومت در برابر نـويز، بعلـت   ) 13شكل) و(قسمت (پيشنهادي 
هـايي بـا چگـالي متفـاوت عملكـرد       بازه تعلق فازي در مواجهه با خوشه 

  .دهدمطلوبتري داشته و نتايج بهتري ارائه مي
، FCM بندي چهار الگـوريتم بحـث شـده   در نهايت ميزان خطاي خوشه

FCM Type2 ،SFCM و SFCM Type2  را در مواجهه با مقادير مختلف
همانطور كـه در  . مورد مقايسه قرار داديم 14نويز در قالب نمودار شكل 

هاي ذكر شده با افـزايش ميـزان نـويز    كنيد، الگوريتمنمودار مشاهده مي
دهند ولي الگوريتم پيشنهادي بندي را از دست ميتصاوير كيفيت خوشه

الزم به ذكر است كه ميـزان خطـاي   . قيه داردعملكرد بهتري نسبت به ب

بندي انجـام گرفتـه توسـط    محاسبه شده در هر قسمت نسبت به خوشه
  .باشدشخص خبره مي

  

  
  گيريخالصه و نتيجه -7
 بدون وجود و تصاويربندي قطعه روشهاي كاربرد وسعت به توجه با

 نويز مقابل در مقاومبندي قطعه روش يك يافتن تصاوير، در نويز ترديد
- خوشه جديد روش يك مقاله اين در. است برخوردار بااليي اهميت از

 كه شد پيشنهاد تصاوير بنديقطعه جهتنوع دوم  SFCM بنام بندي
 تصاوير خوبي به نويزي تصاوير در حتي را تصاوير بنديقطعه است قادر
 بين شديد ستگيهمب از جديد روش در. دهد انجام نويز بدون

 شد تالشي انجام گرفته آزمايشها در. شودمي استفاده تصوير پيكسلهاي
 شتگيغآ درصد با نمكي فلفل نويز مقابل در روش اين مقاومت تا

همانطور . شود مقايسه رايج مقاوم بنديخوشه روشهاي ساير با متفاوت
نج استاندارد از مشكل حساس بودن به نويز ر FCMكه نشان داده شد، 

استاندارد  FCMدر مقابل نويز مقاوم است ولي همانند  SFCM. بردمي
هاي با چگالي متفاوت از كارايي مطلوبي برخوردار در مواجهه با خوشه

بخاطر  FCM Type2.كندبندي نميها را بخوبي خوشهنيست و داده
استفاد از بازه تعلق بجاي يك عدد تعلق، توانايي خوبي در خوشه بندي 

ها بصورت نامتقارن هستند و يا مخصوصا در تصاويري كه خوشهدارد 
ها بسيار شديد باشد، بهتر جواب مي دهد ولي وقتي همبستگي داده

قادر به  FCMتصاوير با نويز آغشته مي شود اين روش مثل روش 
نيز به  FCM Type2به عبارت ديگر . باشدبندي مطلوب نميخوشه

بندي مطلوب خوشه ي ما ويژگيدر روش پيشنهاد. نويز حساس است
FCMType2  را با ويژگي مقاوم بودنSFCM  به نويز تركيب نموده و

بندي ايم، كه قادر به قطعهرا ارائه كرده SFCMType2الگوريتم 
 كه دادند نشان نتايج .باشدمطلوب تصاوير، حتي در حالت نويزي مي

 باالتر بسيار ويزن مقابل در روشها ساير با مقايسه در روش اين مقاومت
  . است

  )و(                                    )      ه(               
تصويراوليه پس از اعمال ) ب( -تصوير اوليه) الف:  (13شكل 

) د(  -FCM بنديخوشهنتيجه ) ج( -ل نمكينويز فلف%  30
 بنديخوشهنتيجه ) ه( - FCM Type2 بنديخوشهنتيجه 

SFCM-  )بنديخوشهنتيجه  )و SFCM Type2. 

 )د(                                 )      ج(            

 )ب(                            )      الف(           

بندي نسبت به درصد نـويز  نمودار ميزان خطاي خوشه: 14شكل
 FCM  ،FCMبنـدي  متـد خوشـه   4تصوير و مقايسـه آن در  

Type2،SFCM،SFCM Type2.
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