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چکیده :با توجه به کاربرد فراوان مسئله خوشهیابی دادهها بهعنوان یکی از مسائل مهم در مبحث بازشناسی الگو ،زمینههای تحقیقااتی متناوعی از
جمله خوشهیابی تصاویر به این موضوع اختصاص یافته است .اکثر روشهای مطرحشده برای حل مسئله خوشهیابی تصاویر ،مبتنی بر الگوریتمهاای
هوشجمعی میباشد .با توجه به حجم باالی داده ورودی در این الگوریتمها (برابر تعداد پیکسلهای تصویر) ،زماان محاساباتی زیاادی صار حال
مسئله میشود بهطوریکه برای هر عضو جمعیت و به تعداد تکرار الگوریتم ،برای تمام دادههای ورودی باید هزینه خوشهیابی پیشنهادشاده توسا
هر عضو محاسبه شود .نویسنده در سال  6336یک الگوریتم خوشهیابی نظارتنشده را بهمنظور خوشهیابی تصااویر رنگای ،باا اساتداده از الگاوریتم
جستجوی گرانشی بهبودیافته معرفی کرده است .در این مقاله با توجه به عملکرد مناسب شبکه عصبی نگاشتهای خودسامانده ) ،(SOMسعی شده
است ابتدا روی تمام دادههای ورودی ،توس این شبکه ،یک خوشهیابی اولیه انجام شود و پس از کاهش حجم دادههای ورودی ،به تعداد نرونهاای
خروجی شبکه عصبی  ،SOMاین تعداد داده محدود ،بهعنوان دادههای ورودی الگوریتم ،جهت خوشهیابی نهایی و تعیین خودکار تعداد خوشاههاای
تصویر ،مورد استداده قرار گیرد .از طرفی با توجه به کاهش فوقالعاده تعداد داده ورودی ،دیگر در الگوریتم هوشجمعی ،جمعیتی باا تعاداد اعضاای
زیاد و همچنین تعداد تکرار باال مورد نیاز نیست که این خود سرعت مضاعف الگوریتم را به دنبال دارد .نتایج انجامشده برای تعدادی تصاویر نشاان
میدهد که در روش جدید ،ضمن حدظ نسبی نتایج بهدستآمده قبلی ،برای بعضی تصاویر ،بهبود مقدار برازندگی را نیز شاهد هستیم.
واژههای کلیدی :خوشهیابی نظارتنشده ،هوشجمعی ،الگوریتم جستجوگر گرانشی بهبودیافته ،شبکه عصبی  ،SOMناحیهبندی تصویر.
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Abstract: According to the abundant application of data clustering as an important approach in pattern recognition, many researches
such as image clustering have been done in this field. Most of the suggested solutions for image clustering are based on swarm
intelligence algorithm. Big amount of input data in these algorithms leads to an excessive amount of computational time in a way that
for each member of the population and also for each iteration of the algorithm the cost of clustering should be considered per all the
imported data. In 2012, the author proposed an unsupervised algorithm using improved gravitational search algorithm to cluster
colored images. According to the suitable performance of SOM neural networks, this paper firstly, tries to perform a primary
clustering on all inputs to decrease the amount of input data to the number of output neurons of SOM neural network as input of the
proposed algorithm to make final clustering and automatic determining of the number of the image clusters. The lesser amount of
input data causes the higher performance of the algorithm. The results show that not only the previous results are relevantly kept in
the new approach, but also the fitness value for some images is improved.
Keywords: Unsupervised clustering, swarm intelligence, improved gravitational search algorithm, SOM neural network, image
segmentation.
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نظارتنشده ،جهت انجام خوشاهیاابی نهاایی و تعیاین تعاداد مناساب

 -1مقدمه
خوشهیابی دادهها یک امر مهام در مبحاث دادهکااوی اسات .هاد از
خوشهیابی این است که از بین یکسری دادههای ورودی ،آنهایی که از
نظر یک تعداد ویژگی خاص ،شباهت بیشتری دارند ،در یک خوشه قرار
بگیرند .بهاینترتیب دادههایی که در یک خوشاه قارار دارناد بیشاترین
شباهت را به یکدیگر دارند و دادههای موجود در خوشههای متدااوت از
یکدیگر متمایز هستند.
بهطور کلی الگوریتمهای خوشهیابی از نظر تعیین تعداد خوشاههاا
به دو دسته خوشهیابی نظارتشده 1و خوشهیابی نظارتنشاده 2تقسایم
میشوند ،در خوشهیابی نظارتشده ،نیاز است تا تعداد بهینه خوشاههاا
از قبل توس کاربر تعیین شود درحالیکه در خوشهیابی نظارتنشاده،
تعداد بهینه خوشه ها توس خود الگوریتم باهدسات مایآیاد .تااکنون
روشهای مختلدی برای خوشهیابی پیشنهاد شده است [.]7 ،3
جمله الگوریتمهای ابتکاری [ ]1-4و الگاوریتمهاای هاوشجمعای ،باا
توجه به عملکرد مناسب الگوریتمهای هوشجمعی مانند  ]66[ PSO3و
 ]3[ GA4و  ،]66[ ACO5در جستجوی بهینه فضای پاسخ ،روشهاای
پیشنهادی خوشهیابی نظارتشده بر اساس این الگوریتمها []62-6،63
و همچنین روشهای پیشنهادی خوشهیابی نظارتنشده مانند

خوشهها به کار رود.
در این مقاله ضمن معرفی مختصر شابکه عصابی  ]24[ SOMکاه
در بخااش ( )2آمااده اساات در بخااشهااای ( )3و ( )7توضاایحاتی در
خصوص الگوریتم جستجوی گرانشی سیارهها و سایاهچالاههاا و نحاوه
عملکرد الگوریتم خوشهیابی نظارتنشده با استداده از آن آمده است .در
بخش ( )1ضمن توضیحات مختصر راج به مسئله ناحیهبندی تصاویر،
ایده پیشنهادی جهت کاهش حجم دادههاای ورودی الگاوریتم خوشاه
یابی بر روی تعدادی از تصاویر مرج اعمال شده و نتایج بهدساتآماده
ارائه شده است .همچنین روش پیشنهادی با نتاایج روش بخاشبنادی
نظارتنشده سلسله مراتبی تصاویر [ ]36مقایسه شده اسات .در بخاش
نتایج نیز روش پیشنهادی مورد بحث قرار گرفته است.
 -2شبکه عصبی خودسامانده )(SOM

نویسنده در [ ]21ضمن بررسای روشهاای متناوع مطارحشاده از

[ ]1و ( ]67[ VLIGA7با استداده از  ]2[ DCPSO8 ،)GAو

بهبود عملکرد الگوریتم خوشهیابی . . .

GCUK6

MEPSO9

شبکه عصبی خودسامانده ) ]24[ (SOMیک شبکه عصبی بادون ناا ر
است که بهدلیل عملکرد مناساب آن ،در کاربردهاای زیاادی از جملاه
خوشهیابی داده و تصویر به کار رفته است .این شبکه همانطور کاه در
شکل ( )6نشان داده شده است ،شامل دوالیه مایشاود ،الیاه اول کاه
همان الیه ورودی است و دادههای ورودی توس آن به الیه دوم یا الیه
خروجی منتقل میشود.

[( ]61با استداده از  )PSOو ( ]61[ IAFHA10باا اساتداده از  )ACOرا
اشاره نموده است .در ادامه ضمن معرفی الگوریتم جساتجوی گرانشای
) ،]64[ (GSA11نقاط ضعف این الگوریتم را مشخص نموده و با الهام از
پدیده سیاهچالهها در طبیعت ،الگوریتم بهبودیافته آن را با نام الگوریتم
جستجوی گرانشی سیارهها و سیاهچالهها ) ]21[ (PABH-GSA12ارائاه
کاارده اساات و در ادامااه بااا الگااوبرداری از الگااوریتمهااای خوشااهیاابی
اشارهشده ،یک الگوریتم خوشهیابی نظاارتنشاده بار اسااس الگاوریتم
جستجوگر گرانشی بهبودیافته معرفی نموده است.
هرچند الگوریتمهای هوشجمعی ،در مقایسه با ساایر الگاوریتمهاا
فضای پاسخ را بهصورت بهینه جساتجو مایکنناد ،عملکارد مناساب و
یکتایی محدوده پاسخ آنها ،کامالً به انتخاب مناسب تااب برازنادگی و

شکل  :1ساختار شبکه عصبی  SOMبا الیه خروجی دوبعدی

ابعاد و تعداد داده ورودی وابسته است .از طرفی افازایش بایش از حاد
ابعااد و تعاداد داده ورودی ،هزینااه محاساباتی زیاادی را باه الگااوریتم
تحمیل مایکناد .بناابراین کااهش حجام دادههاای ورودی مایتواناد
بهعنوان یک راهکار جهت افزایش کارایی الگوریتمهای خوشهیابی مورد
استداده قرار بگیرد .با توجه به عملکرد مناسب شابکه عصابی

SOM13

در مسئله خوشهیابی ،این ایده مطرح شد که در ابتدا دادههاای ورودی

دادههای ورودی میتواند شامل  nبعاد باشاد و هار داده باه تماام
نرونهای الیه خروجی که یک شبکه نرونی مسطح  v × vاست ،منتقل
میشود .به خاطر ساختار مسطح الیه خروجی ،هر نرون با آدرس ساطر
و ستون  ijشناخته میشود که 𝑣  𝑖, 𝑗 = 1,2, . . . ,و همچنین هار نارون
دارای بااردار وزن ای بااا ابعاااد براباار بااا ابعاااد داده ورودی اساات= 𝑗𝑖𝑤

یا همان اطالعات رنگی پیکسلهای تصاویر را باه یاک شابکه عصابی

𝑗𝑖𝑤1,𝑖𝑗 , 𝑤2,𝑖𝑗 , . . . , 𝑤𝑛,

 SOMوارد نموده تا خوشهیابی اولیه بر روی دادهها ،باهمنظاور کااهش

اساس عملکرد این نوع شبکه عصبی به اینصورت است کاه ابتادا،
ساختار شبکه یعنی تعداد نارونهاای الیاه ورودی و خروجای ،توسا
طراح بار اسااس ابعااد داده ورودی و شاکل خروجای مسائله انتخااب

شدید تعداد آنها ،صورت پذیرد و در ادامه دادههای جدید کاه از نظار
تعداد بسیار محدود میباشاد ،باهعناوان ورودی الگاوریتم خوشاهیاابی
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میشود ،در ادامه وزنهاای اولیاه هار نارون الیاه خروجای باهصاورت
تصادفی انتخاب شده و سپس هار یاک از دادههاای ورودی باهصاورت
تکتک به شبکه اعمال میشود .برای هر داده ورودی ،فاصله بردار وزن
هر نرون با بردار داده محاسبه میشود و نرونی کاه کمتارین فاصاله باا
داده ورودی را داشته باشد بهعنوان نرون برناده انتخااب شاده و باردار
وزن این نرون و تعدادی از نرونهای همسایهاش توس معادلاه ( )6باه
روز میشود و وزن بقیه نرونها نیز بدون تغییر باقی مایماناد .در ایان
معادله  αkنرخ آموزش Xk ،داده ورودی و  Nijkتعداد همسایههای نرون
برنده میباشد.

𝑘+1
𝑘
𝑘
𝑗𝑖𝑤
𝑗𝑖𝑤 =
𝑗𝑖𝑤 + 𝛼𝑘 (𝑋𝑘 −
𝑘𝑗𝑖𝑁 ∈ 𝑗𝑖 ) ,
()6
سپس داده بعدی وارد شبکه میشود و روند قبلای تاا یاک تعاداد
تکرار مشخص برای تمام دادهها و یا رسیدن به یک نقطاه بباات اداماه
مییابد .در خاتمه هریاک از نارونهاای خروجای ،نمایناده تعادادی از
دادههااای ورودی خواهااد بااود کااه باار اساااس کمتاارین فاصااله بااه آن
اختصاص یافته است.

 -3الگوووریتم جسووت وی گرانش وی س ویارهها و س ویاهچالووهها

N
aid  t   G  t    rand dj  t  M j  t  sign dj  t  


j  1

()3

if i  j
if i  j

Gt   exp   t 

()7
x dj t 

موقعیت ذره  jام در بعد  dام و در تکرار

t  worst t 
i  
, worst t   max fit j t 
j 1...N 
best t   worst t 
fit

()2

, best t   min fit j t 
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m
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شتاب اعمالی

به ذره  jام در بعد  dام و در تکرار   ،tضریب تعیینشده توس کااربر
(انتخاب مناسب در بازه ] M j t  ،)[0.1,0.5جرم اختصاصیافته به ذره
 jام در تکرار  tکه تعدادی از بهترین جرمها بهعنوان سیاهچاله انتخااب
و جرم آنها مجدداً توس معادله زیر بهروز میشود:





M j  t     rand j  t   1  M j  t 

() 1

j  best 10 masses

)(PABH-GSA

الگوریتم  ]21[ PABH-GSAبه منظور بهبود عملکرد و رف نقاط ضعف
الگوریتم  ]64[ GSAدر همگرایای و جساتجوی بهیناه فضاای پاساخ،
توس نویسنده معرفی شاد .در الگاوریتم  GSAابتادا تعاداد  Nذره در
فضای پاسخ مسئله که میتواند  Dبعد داشته باشد باهصاورت تصاادفی
ایجاد میشود .سپس با توجه به موقعیت و میزان برازندگی آنهاا (کاه
توس یک تاب برازندگی مشخص میشود) مقداری جرم به هر یاک از
آنها تعلق میگیرد .در ادامه با اعمال معادالت معرفایشاده ،شاتاب و
سرعت هر جرم با الهام از نیروی جاذباه گرانشای محاسابه مایشاود و
موقعیت جدید جرمها در فضا تعیین میگردد ،ایان عمال بارای  Tباار
تکرار الگوریتم انجاام شاده و در نهایات موقعیات جارم دارای بهتارین
برازندگی ،بهعنوان بهترین پاسخ الگوریتم استخراج میشود.
مهمترین معایب  GSAدر مقایسه با آنچه که در  GAو  PSOشاهد
هستیم ،عدم توجه مناسب به نخبهگرایای و جساتجوی بهیناه فضاای
پاسخ ،میباشد ،با اعمال تغییرات انجامشده در معادله شتاب گرانشای و
انتخاب درصدی از جرمها ( 26درصد) بهعنوان سیاهچالههاای فضاایی،
این نقاط ضعف پوشش مناسبی یافت و عملکرد بسیار مناسب PABH-
 GSAدر مقایسه باا  GSAبارای  23تااب محاک اساتاندارد [.]61,62
بهخوبی نمایان شد .در ادامه معاادالت مرباوط باه  PABH-GSAآماده
است.

 xd t   xd t 
i
 j
 d
d
sign j  t    x  t   x d  t 
i
 j
0


 نیاز ضااریب تعیااینشااده توسا کاااربر مایباشااد .معااادالت زیار
بهروزرساانی سارعت و موقعیات هار ذره را بارای تکارار بعادی نشاان
میدهد.
vid  t  1  rand j .vid  aid  t 

( )1

xid  t  1  xid  t   vid  t  1

جهت توضیحات بیشتر در مورد معادالت ،ضرایب و نحاوه عملکارد
الگوریتم ،به مرج [ ]21مراجعه نمایید.
 -4الگوریتم خوشهیابی نظارتنشده بوا اسوتداده از PABH-
GSA

در تمام روشهای خوشهیابی نظارتنشده ،باید حداقل و حداکثر تعاداد
خوشهها مشخص شود .حداقل تعداد خوشهها معموالً برابر دو خوشاه و
حداکثر تعداد خوشهها میتواند بهصورت تجربی (اختیاری) و یا با توجه
به محدودیتهای مسئله انتخاب شود .بهمنظور خوشهیابی با استداده از
 PABH-GSAبه اینصورت عمل شد کاه موقعیات هار ذره در فضاای
پاسخ مسئله ،نشاندهنده تعدادی مرکز خوشاه باهعناوان یاک جاواب
خوشهیابی و تعدادی آستانه برای تائید و یا عدم تائید این مراکز خوشه
است .تعداد مراکز خوشهها و همچنین تعداد آساتانههاا برابار حاداکثر
تعداد خوشهها میباشد ولی برای هر ذره و در هر باار تکارار الگاوریتم،
تمام مراکز خوشه مورد تائید نیستند و فق آنهایی که باا اساتداده از
مقدار آستانه مربوطه تائید شدهاند قابلقبول هستند.
برای درک بهتر ،اگر یک مجموعه داده دارای  dبعاد باشاد و بارای
آن حداکثر  Kمرکز خوشه در نظر گرفته شود ،ابعاد فضای پاسخ مسئله
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برابر  K+K×dمیشود .یعنی هر ذره در فضایی باا ابعااد  K+K×dسایر
میکند که در آن  Kبعد اول بهعنوان آستانه  Tو بقیه ابعااد باهصاورت
بردارهای  dبعدی بهعنوان مراکز خوشه پیشنهادی توسا ایان ذره در
نظر گرفته میشود .مقادیر  Kبعد اول در بازه ] [0,1است .اگر برای هار
مقدار آستانه  T≥0.5باشد ،مرکز خوشه متناا ر باا آن در نظار گرفتاه
میشود در غیر اینصورت اگر  T<0.5باشد ،مرکز خوشه متناا ر باا آن
از لیست مراکز خوشه پیشنهادی آن ذره حذ میشود .بهعنوان مثاال
همان طور که در شکل ( )2نشان داده شده است برای  d=2و  ،K=3هر
جرم در یک فضای  3بعدی بهصورت زیر سیر مایکناد .کاه در آن T1
آستانه مربوط به مرکز خوشه  M1میباشد.
T3 M11 M12 M21 M22 M31 M32

T1

T2

شکل  :2مثالی از خوشهیابی نظارتنشده

الزم به ذکر است ،مرز آستانه  T=0.5بهدلیل حدظ ماهیت تصادفی
الگوریتم انتخابشده است تا فعاال یاا غیرفعاال باودن یاک خوشاه از
شانس مساوی برخوردار باشد و هیچ اعماال شارطی باه مسائله انجاام
نشود .با توجه به ابعاد انتخابشده ،هر ذره در هر باار تکارار الگاوریتم،
توس یک تاب برازندگی ارزیابی مایشاود و در نهایات پاس از پایاان
تعداد تکرار مشخص ،ذره دارای بهترین برازندگی ،همزمان تعداد بهینه
خوشهها و مراکز آنها را مشخص میکند.
همان طور که گدته شد برای ارزیابی هر ذره به یک تاب برازنادگی
نیاز است .تاکنون تواب (شاخصهای) مختلدی چاه بارای خوشاهیاابی
فازی [ ]26-26و یاا غیار فاازی [ ]63،22ارائاه شاده اسات .یکای از
معرو ترین شاخصها ،شاخص  ]63[ DB14است کاه معاادالت ( )4تاا
( )66نحوه بهدست آوردن  DBرا نشان میدهد.
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 Si,qتعیینکننده میزان پراکندگی دادههاای درون خوشاه  iنسابت باه
بردار مرکز خوشه  |ci| ، miبرابر تعداد دادههای اختصاصیافته به خوشه
 iام و  miاز برابر میانگین این دادهها میباشد dij,t .برابر فاصاله باین دو
بردار مرکز خوشه  iو  jاست که هر کدام دارای  pبعد میباشد و  nنیاز
برابر تعداد خوشاههاا اسات q,t ≥1 .و  qیاک عادد صاحیح اساتq,t .
میتواند مستقل از یکدیگر تعریف شود.
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با توجه به توضیحات دادهشده در مرج [ ،]21بارای خوشاهیاابی
نظارتنشده ،شاخص  DBمعموالً تعداد خوشههای بسیار کمی را نتیجه
میدهد و بنابراین با اعمال یک ضریب ،شاخص  DBجدیاد یاا NDB15
معرفی شد.
n

()66

Ri ,qt

1  Ln  n   n 
i 1
1

NDB 

از آنجایی که در خوشهیابی نظارتنشده ،هم به دنبال تعیین تعداد
مناسب خوشهها و هم تعیین مراکز بهینه خوشهها هستیم یا بهعباارت
دیگر با یک مسئله چندهدفه روبرو هستیم .برای عملکرد بهتر الگوریتم
و کاهش فضای جستجو ،موقعیت مکانی هر ذره پس از تعیین دادههای
اختصاصیافته به آن ،به میانگین آن دادههاا تغییار ماییاباد کاه یاک
موقعیت بسیار مناسبتر از موقعیت قبلی اسات و باعاث نتاایج بهتار و
سری تر میشود .آزمایشهای انجامشده نیز این موضوع را بابت کرد.
با توجه به اینکه مقادیر آستانه  Tباهطاور تصاادفی در باازه ()6،6
انتخاب میشود ،احتمال دارد برای یک جرم هیچکدام از آنها بزرگتار
مساوی  6/1نباشد (هیچ مرکز خوشه ای قابل قبول نباشد) .بارای رفا
این مشکل با توجه به اینکه حداقل تعاداد خوشاههاا برابار دو خوشاه
است ،از باین مقاادیر آساتانه ،دو مقادار باهصاورت تصاادفی انتخااب
میگردد و مجدداً بهطور تصادفی در بازه ( )6/6،1مقداردهی میشود .از
طرفی در حین اجرای الگوریتم ،ممکن است مقدار آستانه باه مقاداری
بیشتر از  6و یا کمتر از  6تغییر پیدا کند .برای رف ایان مشاکل نیاز،
مقدار آستانه بیشتر از  6به  6و کمتر از  6به  6تغییر داده میشود.

 -5ناحیهبندی تصویر با استداده از الگوریتم پیشنهادی
هد از ناحیهبندی تصویر ،تقسیم یک تصویر به تعدادی ناحیه مختلف
است که این ناحیهها ،اشیاء یا قسمتهاای آنهاا را نماایش مایدهاد.
ناحیهبندی تصویر یک روند و پایه در برخی کاربردهای پردازش تصاویر
و ماشینبینایی است و میتوان آن را باهعناوان اولاین اقادام پاردازش
سااطح پااایین در بازشناس ای الگااو و پااردازش تصااویر در نظاار گرفاات.
روشهای موجود برای ناحیهبندی به دو دسته ناحیاهبنادی بار اسااس
اطالعات ناحیه و ناحیهبندی بر اساس اطالعات نقطه ،تقسیم مایشاود.
برای ناحیهبندی بر اساس اطالعات ناحیاه ،روشهاای مختلدای وجاود
دارد که از آن جمله میتوان به روشهایی مانند ناحیهبندی بار اسااس
اطالعااات بافاات [ ،]27ناحی اهبناادی باار اساااس اطالعااات لبااه [،]21
ناحیهبندی با استداده تبدیل حوضچه [ ،]21ناحیهبندی مبتنی بر برش
نرمالیزه گرا [ ،]23ناحیهبندی بر اساس روشهای ترکیبی [ ]36و . .
 .اشاره کرد .در اینجا منظور از ناحیهبندی تصویر ،ناحیهبندی بر اسااس
اطالعات نقطه است .در این روش ،شدت روشنایی یا اطالعات رنگ هار
پیکسل بهعنوان داده ورودی جهت خوشهیابی در نظر گرفته میشود.
در یک تصویر رنگی  ،RGBبه هر پیکسل دارای یک بردار عددی 3
بعدی است که هر بعد ،مقدار روشنایی هر یک از رنگهای قرمز ،سبز و
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آبی را نشان میدهد .به ازای مقادیر مختلف اختصاصیافته به هار یاک
از این سه رنگ اصلی ،رنگهای مختلف به وجود میآید و بهاینترتیاب
می توان رنگ هر پیکسل را مشخص کرد .حال اگر اطالعات رنگی یاک
پیکسل بهعنوان یک مرکز خوشه ساهبعادی در نظار گرفتاه شاود ،باا
استداده از خوشهیابی میتوان بردارهای رنگی که در فاصاله نزدیکای از
این مرکز خوشه قرار دارند را درون یک خوشه قرار داد .بهعبارت دیگر،
با استداده از خوشهیابی میتوان یک تصویر را بر اساس اطالعاات رناگ
آن ناحیهبندی کرد.
در فضای رنگ  RGBبه ازای تغییرات در هریک از رنگهای اصلی،
شدت روشنایی رنگ بهدستآمده نیز تغییر میکند .بنابراین امکان دارد
برای دو پیکسل که دارای یک رنگ هستند ،بهدلیل اینکاه یکای دارای
شدت روشنایی بیشتری است ،پس از خوشاهیاابی در دو خوشاه مجازا
قرار بگیرند .بنابراین برای ناحیهبندی تصویر بار اسااس رناگ ،معماوالً
فضای رنگی  RGBمورد استداده قرار نمیگیارد و از ایان فضاای رناگ
صرفاً بهمنظور کوانتیزهسازی (فشردهسازی) تصاویر اساتداده مایشاود.
فضاهای رنگ دیگری مانند  HSVو  Labوجود دارد کاه در آنهاا باین
شدت روشنایی رنگها و اطالعات رنگی تمایز ایجاد شاده اسات .بارای
ناحیهبندی بر اساس رنگ معموالً از اینگوناه فضااهای رنگای اساتداده
میشود و در خوشهیابی فق اطالعات رنگی مورد استداده قرار میگیرد
و از اطالعات شدت روشنایی رنگها هیچگونه استدادهای نمیشاود .باا
توجه با اینکه اطالعات رنگای در فضاای رنگای  Labنسابت باه ساایر
فضاااهای رنااگ ،از همااواری بیشااتری برخااوردار اساات ،در الگااوریتم
پیشنهادی از فضای رنگی  Labاستداده شده است.
در فضای رنگی  ،Labالیه  ،Lتعیینکننده مقدار شادت روشانایی.
الیه  aاطالعات رنگهاای ترکیبای سابز و مگنتاا و الیاه  ،bاطالعاات
رنگهای ترکیبی آبی و زرد را مشخص میکند .بارای ناحیاهبنادی بار
اساس رنگ ،فق الیههای  aو  bمورد استداده قرار میگیرد.
خوشهیابی تصاویر رنگی ،نسبت به تصاویر سطح خاکساتری زماان
محاسباتی بسیار زیادی را تلف میکند .در خوشاهیاابی تصااویر ساطح
خاکستری ،با فرض اطالعات  1بیتی هر پیکسل ،مقدار شدت روشنایی
هر پیکسل تصویر بدون توجه به ابعاد آن ،عددی بین  6تا  211خواهد
بود ،بنابراین بهجای خوشهیابی پیکسلها ،میتوان ساطوح روشانایی را
خوشهیابی کرد کاه حاداکثر شاامل  211داده ورودی مایشاود .ولای
بهمنظور اقدام مشابه برای تصاویر رنگی حتای باا کااهش ابعااد فضاای
رنگی( ،بهعنوان مثال در فضای  Labبه  2بعد نسبت به فضای  3بعادی
 )RGBتعداد رنگها  211×211رنگ خواهد بود ،بنابراین برای تصااویر
با تعداد پیکسل بسیار بیشتر از این تعداد رناگ ،خوشاهیاابی رناگهاا
نسبت به خوشهیابی پیکسل هاا مقارون باه صارفه خواهاد باود در غیار
اینصورت بهتر است خوشهیابی بر روی همان پیکسلها انجام شود.
در مرج [ ،]21پیشنهاد شد جهت کاهش هزینه محاسباتی ،اندازه
تمام تصاویر ورودی ،به ابعاد  616×616پیکسل کااهش یاباد ،کااهش
بیشتر ابعاد ،دقت ناحیهبندی تصویر را کاهش میدهاد .هرچناد اقادام
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انجامشده مناسب بود ،ولی باز هم تعداد داده ورودی به الگوریتم ،برابار
 21166داده است که بهعنوان مثال برای یک جمعیات باا  16عضاو و
 666بااار تکاارار الگااوریتم ،محاساابه میاازان برازناادگی خوشااهیااابی
پیشنهادشده توس هر عضو برای تمام  21166داده به دفعاات 1666
مرتبه باید تکرار شود که این زمان محاسباتی زیادی را تلف میکند .لذا
با توجه به محاسبات بسیار مختصر خوشهیابی تصاویر سطح خاکستری،
این ایده مطرح شده که خوشهیابی در دو مرحله اجرا شود ،مرحلاه اول
خوشهیابی جهت کاهش تعداد رنگها و مرحله دوم ناحیهبندی خودکار
تصویر با تعداد محدود رنگ بهدستآمده که بهعناوان ورودی الگاوریتم
استداده میشود.
با توجه به عملکرد مناسب شبکه عصبی  SOMو استداده از آن در
کاربردهای خوشهیابی نظارت شده ،در این مقاله ،از شبکه عصبی SOM
به عنوان پیشپردازش تصاویر ورودی ،جهت کااهش تعاداد رناگهاای
تصویر و در نتیجه کاهش تعداد دادههاای ورودی باه الگاوریتم اصالی،
استداده شده است .جهت بررسی بهتر ،شابکه عصابی  SOMباا تعاداد
نرونهای مختلف  3×3 ، 1×1 ، 4×4و  66×66باه کاار رفات کاه باه
ترتیب تعداد دادههاای ورودی باه الگاوریتم را باه  16 ،17 ،73و 666
داده کاهش میدهد .شکل ( )3خوشاهیاابی انجاامشاده توسا شابکه
 SOMبا تعداد نرونهای اشارهشده را نشان میدهد.

شکل  :3کاهش تعداد رنگ تصویر ،توسط شبکه  SOMبه تعداد
نرونهای خروجی شبکه ،به ترتیب از چپ به راست 11 ،49 ،94 ،و 111
رنگ

نحوه عملکرد روش پیشنهادی همان طور که در شکل ( )7مشخص
شده ،به اینصورت است که در ابتدا ،تصویر ورودی مانند شکل ( )1باه
یک تصویر باا ابعااد  616×616مطاابق شاکل ( )1تغییار داده شاده و
سپس تصویر جدید بهدستآمده مانند شکل ( )4باه فضاای رناگ Lab
انتقال داده میشود و دادههای الیه  aو  bباهعناوان ورودی باه شابکه
عصبی  SOMاعمال میشود ،پس از آماوزش شابکه ،دادههاای ورودی
( 21166داده) بین نرونهای خروجی شبکه  SOMتقسیم میشوند .در
ادامه ،میانگین دادههای متعلق به هر نرون محاسابه شاده و باهعناوان
دادههای ورودی الگوریتم خوشهیابی خودکار ماورد اساتداده قارار مای
گیرد ،همانطاور کاه مالحظاه مایشاود ،تعاداد دادههاای ورودی باه
الگوریتم به میزان تعداد نرونهای خروجی کاهش مییاباد .ماثالً بارای
شبکه  SOMبا  17نرون خروجی ،تعداد دادههای ورودی به الگوریتم از
 21166داده به  17کاهش مییابد .از طرفی با توجه به تعاداد ورودی
محدود واردشده به الگوریتم هوشجمعی ،دیگار نیااز باه جمعیتای باا
تعداد اعضاء و تعداد تکرار زیاد نیست .البته هزینه محاساباتی آماوزش
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شبکه  SOMبه مسئله اضافه شده است ولی این هزیناه باعاث کااهش
بسیار زیاد هزینه محاسباتی شاخص  NDBشده است .با توجه به اینکه
مقایسه زمان اجرا که وابستگی شدیدی به سختافزار و نحوه کدنویسی
هر یک از روشها دارد مالک درستی برای مقایسه نیست ،جهات درک
بهتر مسئله ،توضیحاتی راج به میزان محاسبات هریاک از روشهاا در
ادامه آمده است.

بار تکرار الگاوریتم از میاانگینگیاری هریاک از خوشاههاا (از مجماوع

دریافت تصویر ورودی

 21166داده که حاصل تصویر  616در  616پیکسل است و بین مراکز

تغییر ابعاد تصویر به  141×141پیکسل

در الگوریتم هوشجمعی ،معادالت شتاب ،سرعت و موقعیت مکانی
برای هریک از  3بعد مسئله و برای هار  16جارم و در هار باار از 666
مرتبه تکرار الگوریتم باید باهروزرساانی شاود ،هریاک از جارمهاا هام
بهصورت جداگانه و در هر بار تکرار الگاوریتم بایاد باهروزرساانی شاود
ضمن اینکه برای افزایش دقت الگوریتم موقعیت هر یک از اجرام در هر

خوشه پیشنهادی توس هر جرم تقسیم شده است) بهدست میآید .در
شبکه عصبی  SOMنیز پس از اعمال هر ورودی ،وزن نارون برناده و

n

همسایگی آن بهروز میشود و این کار به تعداد ورودیهاا و در هار باار
انتقال تصویر به فضای رنگی Lab
اعمال الیه های  aو  bتصویر به شبکه عصبی  SOMجهت خوشه
یابی اولیه
تغییر رنگ پیکسلها به مقدار بردار وزن نرون اختصاص یافته
اعمال بردار وزن نرونها به الگوریتم هوش جمعی به عنوان داده
های ورودی جهت خوشه یابی خودکار
تعیین نرون های اختصاص یافته به هر خوشه و تفکیک نواحی
تصویر

شکل  :9بالک دیاگرام روش پیشنهادی

تکرار الگوریتم تکارار مایشاود کاه اگار عادد  nبازرگ انتخااب شاود
محاسبات شبکه عصبی بیشتر هم خواهد بود .منتهای عااملی کاه باار
محاسباتی بسیار زیادی به الگوریتم هوشجمعی وارد میکناد محاسابه
شاخص  DBاست که کاربرد فراوانی در خوشهیابی نظارتنشده دارد.
همان طور که در معادالت مربوط به این شاخص در بخش ( )7مقالاه
اشاره شده است ،در معادله ( )4نیاز است تا مجموع فاصلههای بین هار
دو عضو در هر خوشه محاسبه شود و در صورت حجم زیاد داده ورودی
و افزایش تعداد دادههای اختصاصیافته به هر خوشه ،محاسبات بسایار
حجیم خواهد باود ،بارای  21166داده ورودی ،بهتارین حالات جهات
کاهش محاسبات این است که تمام مراکز خوشهها (مثالً بارای تصااویر
دادهشده  1خوشه) فعال باشند و دادهها بهطور مساوی باین خوشاههاا
تقسیم شود تا حداکثر دادههای اختصااصیافتاه باه هار خوشاه بارای
تصاویر دادهشده ،برابر یکپنجم کال دادههاا یاا  1626داده (کمتارین
مقدار ماکزیمم ممکن داده در هر خوشه) باشد که باا ایان مقادار بایاد
برای هر یک از  1خوشه فاصاله باین )1626×1663(÷2=63667176
داده محاسبه گردد که برای  1خوشه عدد  11123266بهدست میآید
و میانگین تمام این فاصله در هر خوشه نیز باید محاسابه شاود و ایان

شکل  :5تصویر اولیه

محاسبات برای هر یک از جرمها ( 16جرم) و در هر بار تکرار الگاوریتم
( 666بار) انجام میشود ،در صورتی که در شبکه عصابی بارای تعیاین
نرون برناده ،کاافی اسات فاصاله هریاک از  21166داده باا  17نارون
خروجی در  666بار تکرار انجام شود و هماانطاور کاه در جادول ()6
دیده مای شاود محاسابات تعیاین اختصااص داده باه یاک خوشاه در
الگوریتم هوش مصانوعی  2666برابار بیشاتر از شابکه

عصابی SOM

است .حال خروجی شبکه عصابی  SOMفقا  17داده خواهاد باود و
اعمال این  17داده به الگوریتم هوشجمعی جهت خوشاهیاابی نهاایی،
شکل  :4تغییر ابعاد تصویر ،به ابعاد جدید 141×141

شکل  :7انتقال تصویر به فضای رنگ ( Labبه ترتیب از چپ به راست
تصویر اول مربوط به  ،Lدوم  aو سوم )b

Serial no. 81

هزینه محاسباتی بسیار پایینتری خواهد داشت.
روش جدید پیشنهادشده برای  1تصویر مرج [ ]23مورد آزمایش
قرار گرفت که برای هر تصویر  7شبکه  SOMبهصورت مجزا و با تعاداد
نرون های اشاارهشاده اساتداده شاد .دادههاای خروجای شابکه SOM
بهعنوان دادههای ورودی الگوریتم خوشهیابی نظارتنشده به کاار رفات
که در آن تعداد حداکثر خوشهها برابر  1خوشه τ = 0.02 ،و با توجه باه
کاهش تعداد دادههای ورودی ،تعداد جرمها برابر  26جرم انتخاب شاد
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و الگوریتم برای  16مرتبه تکرار اجرا گردید .شاکلهاای ( )1تاا (، )61
نتایج ناحیهبندی انجام شده توس روش جدیاد پیشانهادی را نماایش
میدهد .البته با توجهبهاینکه بارای هار تصاویر ،آزماایش باا  7شابکه
عصبی  SOMبا تعداد نرونهاای متدااوت انجاام شاده اسات ،باهطاور
خالصه ،فق تصاویر مربوط به آزمایش با شابکه عصابی  SOMباا 17
نرون خروجی نمایش داده شده است و تمامی نتایج بهصاورت کلای در
جدول ( )2مشخص شده است.

بهبود عملکرد الگوریتم خوشهیابی . . .

شکل  :12نتایج ناحیهبندی تصویر خروجی شبکه  SOMبا  49رنگ

جدول  :1مقایسه تعداد محاسبات الزم جهت تعیین فاصله دادهها،
بهمنظور تشخیص اختصاص مناسب هر داده به خوشه متناظر
روش قبلی
الگوریتم

PABH-GSA

روش پیشنهادی
PABH-GSA

SOM

تعداد داده

25411

49

25411

تعداد اعضاء

 51جرم

 21جرم

 49نرون

تعداد تکرار

111

51

111

تعداد کل

327414111111

341111

143191111

محاسبات فاصله

در حالت بهینه

شکل  :13تصویر دست و خروجی شبکه  SOMبا  49نرون خروجی

مجموع 149231111

شکل  :19نتایج ناحیهبندی تصویر خروجی شبکه  SOMبا  49رنگ

شکل  :1نتایج ناحیهبندی تصویر خروجی شبکه  SOMبا  49رنگ

شکل  :4تصویر کوهستان و خروجی شبکه  SOMبا  49نرون خروجی

شکل  :15تصویر اسب و خروجی شبکه  SOMبا  49نرون خروجی

شکل  :14نتایج ناحیهبندی تصویر خروجی شبکه  SOMبا  49رنگ

جدول ( )2نتایج شاخص برازنادگی  NDBو تعاداد  Kخوشاه
بهدستآمده از خوشهیابی تصاویر ورودی ،به ازای الگاوریتم پیشانهادی
جدید و الگوریتم قبلی را نشان میدهد.
با توجه به این جدول و تصاویر بهدستآمده مشخص میشاود کاه
در روش جدید خوشهیابی ،نتایج برازندگی بهدستآمده بسایار نزدیاک
بوده و برای دو تصویر کوه و فیل نتایج بهتار هام شاده اسات .تصااویر
بهدستآمده نیز عملکرد مناسب این روش را تأیید میکند.
شکل  :11نتایج ناحیهبندی تصویر خروجی شبکه  SOMبا  49رنگ

شکل  :11تصویر فیل و خروجی شبکه  SOMبا  49نرون خروجی

Serial no. 81

در ادامه الگوریتم پیشانهادی باا الگاوریتم بخاشبنادی
نظارتنشده سلسله مراتبی تصاویر [ ]36برای دو تصویر طبیعات
مقایسه شده است .در الگاوریتم معرفایشاده از اطالعاات لباه و
شدت روشنایی جهت ناحیهبنادی تصااویر اساتداده شاده اسات.
شکلهای ( )64الی ( )26نتیجه ناحیهبندی این دو تصاویر را باا
روش پیشنهادی نشان میدهد .در اینجا از شبکه عصبی  SOMبا
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 17ناارون خروجاای اسااتداده شااده و پارامترهااای الگااوریتم
هوشجمعی نیز مانند تصاویر قبلی انتخاب شده است.
جدول  :2نتایج شاخص برازندگی  NDBو تعداد  Kخوشه بهدستآمده
برای تصاویر مورد آزمایش به ازای الگوریتمهای مختلف
PABH- GSA

تصویر شاخص

کوه

بدون

 SOMبا

 SOMبا

 SOMبا

 SOMبا

SOM

 94نرون

 49نرون

 11نرون

 111نرون

NDB

1/1913

1/1971

1/1944

1/1974

1/1971

K

9

9

9

9

9

NDB

1/2774

1/2111

1/2191

1/2194

1/2425

K

3

3

3

3

3

NDB

1/2517

1/2514

1/2931

1/2954

1/2711

K

9

3

9

9

3

NDB

1/2122

1/2124

1/2173

1/2111

1/2174

K

3

3

3

3

3

NDB

1/2713

1/2474

1/2471

1/2479

1/2454

K

2

2

2

2

2

مار

فیل

دست

اسب

بهبود عملکرد الگوریتم خوشهیابی . . .

مقایسه نتایج روش پیشنهادی با روش مرج [ ]36در شاکل ()26
آمده است .همانطور کاه مشااهده مایشاود ،روش پیشانهادی تماایز
بهتری بین اشیاء و محی ایجاد کرده است ،علت اصلی ایان اسات کاه
در این دو تصویر مهم ترین ویژگی جهت تمایز ،اطالعات رنگای تصاویر
میباشد و با توجه اینکه عملکرد الگوریتم پیشنهادی بر اساس اطالعات
رنگی بوده و این دو تصویر نیز پراکندگی رنگی مناسبی دارند ،الگوریتم
پیشنهادی عملکرد بهتری داشته است .در صورتی که در روش سلساله
مراتبی از اطالعات لبه و شدت روشنایی استداده میشاود و باا تبادیل
تصویر رنگی به تصویر سطح خاکستری ،بسیاری از اطالعاات مدیاد یاا
همان اطالعات رنگی از بین میرود.

شکل  :21مقایسه نتایج دو الگوریتم ،سمت راست الگوریتم پیشنهادی
سمت چپ الگوریتم نظارتنشده سلسله مراتبی []31

 -6نتی هگیری و بحث
شکل  :17تصویر ستاره دریایی و خروجی شبکه  SOMبا  49نرون خروجی

شکل  :11نتایج ناحیهبندی تصویر خروجی شبکه  SOMبا  49رنگ

شکل  :14تصویر کلیسا و خروجی شبکه  SOMبا  49نرون خروجی

شکل  :21نتایج ناحیهبندی تصویر خروجی شبکه  SOMبا  49رنگ
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در این تحقیق جهت کاهش هزیناه محاساباتی الگاوریتم معرفایشاده
قبلی ،سعی شد از یک شبکه عصابی  SOMجهات خوشاهیاابی اولیاه
به منظور کاهش حجام دادههاای ورودی باه الگاوریتم اساتداده شاود.
همان طور که جدول و تصاویر مشخص میکناد حداظ نسابی نتاایج و
بهبود برای برخی تصاویر و بهعالوه کاهش هزینه محاساباتی ،از جملاه
مزایای این روش محسوب میشاود .بارای هار تصاویر ،شابکه عصابی
 SOMبا تعداد نرونهای مختلف در الیه خروجی باه کاار گرفتاه شاد.
همانطور که در جدول نتایج مشخص شده است ،بهترین نتایج مرباوط
به شبکه عصبی  SOMبا  17و  16نارون خروجای مایباشاد .علات را
اینگونه میتوان توضیح داد که برای شبکه  SOMبا  73نرون خروجی،
نقاط دارای پراکندگی نسبی که عمالً در مرحله خوشهیابی نهاایی بایاد
در دو خوشه متداوت قرار بگیرناد ،باا توجاه باه محادود باودن تعاداد
خوشهها در مرحله اول خوشهیاابی ،در یاک خوشاه قارار گرفتاهاناد و
بنابراین بهدلیل میانگینگیری انجامشده ،برخی از اطالعات ریز مسائله
از بین رفته است .برای شبکه  SOMبا  666نرون خروجی نیز با توجاه
به افزایش تعداد نرونهای خروجی ،آموزش انجامشاده بار روی آن باه
نسبت سایر شبکهها ،اندکی ضاعیفتار باوده اسات ،از طرفای افازایش
نرونها ،هزینه محاسباتی خوشهیابی اولیه را نیز افازایش مایدهاد .در
مجموع با توجه به حجام بااالی محاسابات الگاوریتم هاوشجمعای و
همچنین محاسبه شااخص  NDBکاه باا افازایش تعاداد داده ورودی،
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 «استداده از الگوریتم،] علیرضا سردار و سیدحمید هیری21[
»جستجوی گرانشی بهبودیافته در خوشهیابی خودکار تصاویر
 جلد،فصلنامه علمی پژوهشی رایانش نرم و فنآوری اطالعات
.6336  سال،2  شماره،6
 «قطعهبندی، مهدی ازوجی و رضا قادری،] معصومه محسنی23[
تصویر مبتنی بر برش نرمالیزه گرا از دیدگاه میزان اطالعات
،6  شماره، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز،»جداکننده
.6331 بهار،366-363 صدحه
، زینب تیرانداز و سیده مرجان آل سیدغدور،] غالمرضا اکبریزاده36[
 باSAR «بخشبندی نظارتنشده سلسله مراتبی تصاویر

 مجله،»استداده از سوپر پیکسل و فشردهسازی پر اتال داده
 تابستان،6-67  صدحه،2  شماره،مهندسی برق دانشگاه تبریز
.6331
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 استداده از پایشپاردازش اولیاه باا یاک شابکه،بسیار زمانبر میشود
. نارون خروجای مناساب باه نظار مایرساد17  با تعدادSOM عصبی
همچنین برای کاربردهای خاصی که در آن تصاویری با تعداد رنگ کام
 ایان روش بسایار مناساب اسات و،و پراکندگی بسیار کمتر وجود دارد
. با تعداد نارون کمتار اساتداده کاردSOM حتی میتوان از شبکههای
مقایسه روش پیشانهادی باا روش بخاشبنادی نظاارتنشاده سلساله
. عملکرد مناسب روش پیشنهادی را نشان میدهد،مراتبی تصاویر نیز
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