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چکیده :چندیسازی برداری یکی از روشهای پرکاربرد در فشردهسازی تصویر است .پژوهشگران ،الگوریتمهای مختلفی باا چنادیساازی بارداری
بهمنظور رسیدن به کتاب-کد بهینه ارائه دادهاند .ازجمله این الگوریتمها میتوان از الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم بهینهسازی ازدحاام ررا و الگاوریتم
کرم شبتاب نام برد .در این مقاله برای چندیسازی برداری ،روش جدیدی بر اساس الگوریتم کرم شبتاب بهبودیافتاه ارائاهشاده اسات .در روش
پیشنهادی عملگر ترکیب ژنتیک با الگوریتم کرم شبتاب پایه ،بهمنظور بهبود الگوریتم پایه ،ادغامشده و از آن در تولید کتااب-کاد چنادیساازی
برداری ،استفاده گردیده است .نتایج پیادهسازی روش پیشنهادی ،نشان میدهد که این الگوریتم کرم شبتاب بهبودیافته در مقایسه با الگوریتمهای
ژنتیک و کرم شبتاب پایه ،بهتر عمل میکند .درصد بهبود کیفیت روش پیشنهادی نسبت به الگوریتم کرم شبتاب پایه حدود یاک درصاد اسات.
عالوه بر آن ،با افزایش سایز کتاب-کد عملکردی مشابه با الگوریتم بهینهسازی ازدحام ررا دارد.
واژههای کلیدی :فشردهسازی تصویر ،چندیسازی برداری ،الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم کرم شبتاب.
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Abstract: Vector Quantization (VQ) is the powerful technique in image compression. Generating a good codebook is an important
part of VQ. There are various algorithms in order to generate an optimal codebook. Recently, Swarm Intelligence (SI) algorithms
were adapted to obtain the near-global optimal codebook of VQ. In this paper, we proposed a new method based on a modified
firefly algorithm (MFA) to construct the codebook of VQ. The proposed method merged genetic crossover operator with FA to
develop the VQ. This method is called MFA model. Experimental results indicate that the reconstructed images generated by the
proposed model is get higher quality than FA and it’s about one percent, but it is no significant superiority to the PSO algorithm.
Furthermore, MFA is slower than FA.
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- 8مقدمه
با توجه به پیشرفتهای وسیعی که در زمیناه رخیارهساازی و انتقاال
اطالعا وجود داشته است ،فشردهسازی دادهها ماورد توجاه بسایاری
قرارگرفته است .یکی از دادههای پرکاربرد ،تصویر است .در این راساتا،
پژوهشگران به دنبال راههای مختلفی برای فشردهسازی تصاویر هستند.

ترکیب بر روی آنها اعمال میشود .از بین جاوابهاای بدسات آماده،
جوابی که دارای برازش بیشتری است انتخابشده و کرم شبتاب مورد
نظر به سمت آن حرکت میکند .در ادامه از الگاوریتم کارم شابتااب
بهبودیافته پیشنهادی ،برای چندیسازی برداری بهمنظور فشردهسازی
تصویر ،استفاده میشود و نتایج آن با الگوریتم شبتااب پایاه ،مقایساه
خواهد شد.

در میان این روشها ،چندیسازی برداری 8با توجه به موفقیتهایی که
در برخی کاربردها داشته است ،موردتوجه بسیاری از پژوهشگران قارار
گرفته است .به طورکلی  VQبه سه فاز تولید کتااب-کاد ،2رمزگاذاری

9

بردار و رمزگشایی 9بردار ،تقسیم میشود[ .]2 ,8تولید کتاب-کد فرایند
مهمی برای تشخیص کارایی چندیسازی برداری است .هدف از تولیاد
کتاب-کد ،یافتن بردار-کدهایی بارای بردارهاای آموزشای 0داده شاده
است .این عمل توسط کمینه کردن فاصاله باین بردارهاای آموزشای و
بردار-کدهای مربوط به هرکدام ،صور میگیارد .عملیاا کدگاذاری
برداری شامل تقسیم بندی تصاویر باه بردارهاای ورودی (باال هاا) و

- 2کارهای انجامشده
الگوریتم ژنتیک در زمینههای مختلفی از جمله چنادیساازی بارداری
مورد استفاده قرار میگیرد .در [ ] الگوریتم جدیدی برای فشردهسازی
معرفی شده است .ایان الگاوریتم از امکاناا و توانااییهاای الگاوریتم
ژنتیک استفاده کرده اسات تاا کاارایی روش چنادیساازی بارداری را
مؤثرتر و قدرتمندتر کند .مؤلفین مقاله با به کار بردن عملیا ترکیاب،
تکنیک نخبهکشی و جهش ،80کتاب-کدی بهیناه بارای چنادیساازی
برداری ارائه دادند.
الگوریتم ژنتیک به منظور افزایش کارایی با الگوریتم هاای مختلفای

مقایسه با کلمه-کدهای کتاب-کد به منظور یافتن نزدیکترین کلماه-
کد برای هر بردار ورودی است .به عباارتی اندیسای کاه نزدیاکتارین
کلمه-کد برای هر باردار ورودی اشااره دارد ،تعیاین مایشاود .انادازه
کتاب-کد بسیار کوچکتر از تصویر اصلی است که هدف فشاردهساازی
تصویر اسات .در فرآیناد کدگشاایی ،زیار-تصاویر توساط کتااب-کاد
مربوطه اش که در فاز کدگشایی استفادهشده اسات ،بازیاابی مایشاود.
زمانی که هر زیرتصویر بهطور کامال بازساازی شاد ،کدگشاایی کامال
میشود[.]9
میتوان روشهای چندیسازی برداری را به دو دساته کالسایک و
متاهیورستیک تقسیم بنادی کارد .چنادیساازی بارداری باا سااختار
درختی ،چندیساازی بارداری حاصالضاربی و  LBG1نموناههاایی از
روشهای کالسیک هستند .در مقابل آن چندیسازی برداری مبتنی بر
الگااوریتمهااای تکاااملی و هااوش جمع ای 4ماننااد الگااوریتم ژنتی اک،86
بهینه سازی ازدحام ررا  88و کارم شابتااب 82از ناو متاهیورساتیک
هستند[ .] ,9اخیراً ،الگوریتمهای هاوش جمعای مختلفای باهمنظاور
طراحی کتاب-کد برای بهبود در روش چندیسازی برداری بکار گرفته
شدهاند .این الگوریتمها با انتخاب یک کتاب-کد مناسب ،مقدار خطاای
انحراف 89را کمینه میکنند[ .]0هدف اصالی ایان مقالاه ،ارائاه روشای
جدید بهمنظور دستیابی به نرخ فشردهساازی بهتاری نسابت باه روش
الگوریتم کرم شبتاب پایه است .معادله حرکتی الگوریتم کرم شبتاب
دارای کمبودهایی است .ازاینرو برای بهبود حرکت کرمهای شبتاب از
عملگر ژنتیک باه ناام تاابر ترکیاب 89اساتفاده شاده اسات .در روش
پیشنهادی حرکت کرم شبتاب به سمت کرم شبتاب پرنورتر باه ایان
صور است که ،ابتدا دو کرم شبتاب با مقدارهای برازش  8بیشاتر از
کرم شبتاب مورد نظر بهصور تصادفی انتخاب میشوند ،سپس تاابر
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ترکیب شده است .در مقاله [ ]1پس از به دست آوردن جمعیت اولیه و
انتخاب دو والد از الگوریتم نزدیکترین همسایه زوجای بارای عملیاا
ترکیب استفادهشده اسات .پاس از عملیاا ترکیاب ،عملیاا جهاش
بهمنظور حفظ تنو ژنتیکی انجام میشود .این روناد منجار باه تولیاد
جمعیتی جدید میشود و سپس برای بهینهساازی محلای از الگاوریتم
8

 GLAاستفاده کرده است.
در [ ]4تابر عضویت از نو گوسی ارائهشاده اسات تاا تطااب باین

بردارهای کد و الگوهای تصویر را محاسبه کند .ازایانرو تاابر عضاویت
بهعنوان یک تخمینزننده نرم فار

شاده اسات و وزنهاای مناساب

الگوی تصویر دادهشده را توسط دساتیابی باه بیشاترین شاباهت باین
بردارهای کد و الگوی تصاویر اصالی تخماین مایزناد .الگاوریتمهاای
استنتاج فازی نیاز فراوان به دانساتن اینکاه چگوناه شامای یاادگیری
طراحی شود تا تابر عضویت مناسبی شناساایی شاود و باه باردار کاد
خوبی دست یابد .از دیگر مشکال  ،ایان اسات کاه ترکیاب تنظیماا
بهترین پارامتر وابسته به اشکال و محدوده تصویر آموزشی اصلی است.
بهمنظور کاهش امتحانا و خطاها ،پیشنهاد شاده اسات کاه سیساتم
استنتاج فازی از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ررا بارای دساتیابی باه
فشرده سازی تصویر استفاده کند .بر اسااس شامای یاادگیری تطاابقی
 PSOو تابر عضویت قابلانعطاف سیستم استنتاج فاازی شاواهد ثابات
کردند که این سیستم فشردهسازی تصویر ،بسیار سودمند است.
کاپور و همکارانش در [ ]86الگوریتم یادگیری بهینهسازی ازدحاام
ررا خودتطبیقی فازی را بهمنظور دستیابی به کتاب-کد بهیناه بارای
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چندی سازی برداری معرفی کردند .شماهای یادگیری این روش فوایاد
روش اسااتنتاج فااازی ،مفهااوم چناادیسااازی باارداری پای اه و کااارایی
بهینهسازی ازدحام ررا خودتطبیقی را باهم ترکیب کرده تاا باه یاک
کتاب-کد بهینه دست یابد .شمای ارائه شده از اساتراتژی خاودتطبیقی
به منظور کارایی بهتار در سارعت همگرایای و همچناین جلاوگیری از
گیرکردن در بهینه محلی استفاده میکند .باه دلیال شامای یاادگیری
بهینهسازی ازدحام ررا خاودتطبیقی و توابار عضاویت انعطاافپاذیر
سیسااتم اسااتنتاج فااازی مقاادار کااارایی و سااودمندی ایاان روش در
فشردهسازی تصویر مشخص شده است .این روش کارایی بهتری نسبت
به روشهای  LBGپایه و بهینهساازی ازدحاام ررا مبتنای بار فاازی
دارد.
در سال  2682مینگ در [ ]9مقالهای تحت عناوان فشاردهساازی
تصویر به روش چندی سازی برداری مبتنی بر الگوریتم کرم شابتااب
ارائه داد .در این الگوریتم راهحلها که همان کرمهای شبتاب هساتند
بهصور کتاب-کد نمایش دادهشده اند .نکته کلیدی تولید یک راهحال
باکیفیت باال ،یافتن یک کتاب-کدی است که تابر برازش را برای تماام
بردارهای ورودی بیشینه میکند.
در [ ]88مااؤمنی و همکااارانش بااا اسااتفاده از تئااوری صا بناادی
سیستم تحت حمله را مدلسازی کردند و مسئله دفا در برابر حمال
 SYN-floodingرا به یک مسئله بهینهسازی نگاشت دادناد .ساپس باا
ارائه یک فیلتر جدید برای حذف نویزهای ضربهای در تصاویر ناویزی
و ترکیب فیلتر ارائهشده با الگوریتم  PSOرهیافات پیشانهادی خاود را
معرفی کرده و به حل این مسئله پرداختند .نتایج شبیهسازی نشان دادناد
که مکانیسم دفاعی پیشنهادی از نظر میزان درخواساتهاای بلوکاهشاده،
احتمال موفقیت در برقراری ارتبااط ،کااهش احتماال موفقیات مهااجم و
همچنین استفاده بهینه از بافر اختصاص دادهشده دارای کارایی مؤثر است.
نقشبندی و همکارانش در [ ]82با استفاده از الگوریتم تکاملی ژنتیک
به حل پخش بار بهینه با در نظر گرفتن توابار هادف مختلا در شارایط
احتمالی متفاو با محوریات قارار دادن قیاد پایاداری سایگنال کوچاک
پرداختند .هدف نهایی از پخش بار بهینه ) (OPFپیادا کاردن نقطاه کاار
بهینه در یک سیستم قدر با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود است.
دو نو تابر هدف مورد استفاده در این مقالاه شاامل تاابر هادف کمیناه
کردن هزینه ژنراتورها و تابر هدف امنیت اجتمااعی ماورد انتظاار ضامن
برآورده شدن قیود مسئله ،بهطور مناسبی بهوسیله الگوریتم تکاملی ژنتیک
بهینه میشوند .استراتژی پیشنهادی قادر به حال مسائله  SSSC-OPFو
پیدا کردن نقاط قبل و بعد از بروز اختالل میباشد.
چیرانجیوی و همکاارانش در [ ]89یاک الگاوریتم کارم شابتااب
بهبودیافته به نام  MFAارائه دادند .در الگوریتم کرم شبتااب پایاه ،در
صور یافته نشدن کرم شبتاب درخشندهتر برای حرکات باه سامت
آن ،حرکت کارم شابتااب تصاادفی اسات .روش ارائاه شاده حرکات
کاارمهااای شاابتاااب پرنااورتر بااهجااای حرکاات تصااادفی ،در جهاات
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درخشندگی است .به عبارتی کرم شبتاب را به سمت کارم شابتاابی
حرکت میدهاد کاه باعاا افازایش درخشاندگی آن شاود .اگار کارم
شبتابی با این ویژگی یافت نشود ،کرم شبتااب در موقعیات خاودش
باقی میماند.
در [ ]89چیرانجیوی و همکارانش به مقایسه و بررسای روشهاای
بهینهسازی مختلفی بارای تولیاد کتااب-کاد در روش چنادی ساازی
برداری پرداختهاند .نتایج نشان داد که الگوریتم خفاش  PSNR81بهتری
نسبت به الگوریتمهای  ،LBGکرم شبتااب ،فاختاه و فاختاه پیونادی
دارد.
سورو و همکارانش در [  ]8یک الگوریتم کرم شبتاب بهبودیافتاه
برای تولید کتاب کد روش چندی سازی برداری معرفی کردند .تفااو
اصلی نسخه بهبودیافته و پایه در مجموعاه آموزشای اسات .ایان روش
تأثیر و قدر باالی مجموعه آموزشی را در تولید یک کتااب کاد بهتار
نشان داد.
کاری و همکارانش در [ ]80روش جدیدی برای تولیاد کتااب کاد
چندی سازی برداری به کمک الگوریتم خفاش نشان دادند .ایان روش
کتاب کدی مؤثر با زمان محاسباتی کم و  PSNRخوبی ارائه میدهد.
در این مقاله با توجه به مقادیر  ،PSNRبرازش و ماد زماان اجارا
نتایج الگوریتم پیشنهادی را با الگوریتمهاای  PSO ،GAو  FAمقایساه
شده است.
در ادامه این مقاله بخش  9به چگاونگی تولیاد کتااب-کاد توساط
الگااوریتم کاارم شاابتاااب مایپااردازد .بخااش  9شااامل معرف ای روش
پیشنهادی است .در بخش نتایج حاصل از پیادهساازیهاا و مقایساه
انجامشده برای تعیین کارایی الگوریتم جدید با برخی معیارهای معمول
فشردهسازی موردبررسی قرار مایگیرناد و در بخاش  0جماربنادی و
کارهای آینده ،ارائه میشود.

- 9چندیسازی برداری مبتنی بر الگوریتم کرم شبتاب
چندیسازی برداری یک روش فشردهساازی داده باا اتاالف در حالات
کدگذاری بلوکی است .تولید کتاب-کد از مراحل مهم در  VQمیباشد.
فر میشود انادازه پیکسالهاای تصاویر اصالی  h×wاسات کاه باه
بلو هایی با سایز  n×nتقسیمبندی میگاردد .باه عباارتی تصاویر باه
تعااداد  Nbبااال تقس ایمبناادی شااده کااه هاار بااال مجموعااهای از
برداریهای ورودی را تشکیل میدهد .فر میکنیم  Lبرابار باا n×n
است؛ بنابراین کتاب-کد شامل  Ncکلمه-کد  Lبعدی است .روش VQ
هر بردار ورودی را به یک کلمه-کد نسبت میدهد و کلمه کد در آخار
با بردارهای ورودی تخصیص داده شده اش جایگزین میشود تا به هدف
فشردهسازی دست یابد.
در سال  2664الگوریتم کرم شبتاب توسط یانگ ارائاه شاد[ .]8
کرمهای شبتاب نورهای ریتمیک و کوتاه تولید میکنند و الگوی نوری
هرکدام با یکدیگر متفاو میباشند .کرمهای شبتاب از این نورها باه
دو منظور استفاده میکنند .8 .فرآیند جذب جفاتهاا  .2بارای جاذب
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شکار .همچنین این نورها میتوانند بهعنوان یاک مکانیسام محاافظتی
برای کرمهای شبتاب باشند .نورهای ریتمیک ،نرخ تابیدن نور و میزان
فاصله زمانی که بین سیگنالهای نور وجود دارند باعا میشوند که دو
جنس به یکدیگر جذب شوند .همچنین شد نور در فاصله معاین  rاز
منبر نور ،از قانون مجذور معکوس پیروی میکند .گفته میشود شد
نور  Iبا افزایش فاصله  rکاهش پیادا مایکناد کاه اصاطالحاً آن را باا
 I∝1⁄r2نشان میدهند .نور میتواند به عنوان تابر هدف فرموله شاده و
بهعنوان یک الگوریتم بهینهسازی جدید معرفی گردد .ساه فار زیار
برای پیادهسازی این الگوریتم در نظر گرفتهشده است[.]84 ,81
 همه کرمهای شب تااب ،تاک جنسایتی هساتند و عامال جاذب
جفتها به یکدیگر بدون در نظر گرفتن جنسیت آنها است.
 جذابیت به نسبت درخشندگی آنها است .پاس بارای هار جفات
کرم شبتاب ،کرمی که نور کمتری دارد به سمت کرمی کاه ناور
بیشتری دارد جذب میشود .قدر جذب به نسبت نور آنها است
و با افزایش فاصله بین دو کرم ،شد نور نیز کاهش مییابد .اگار
کرم شبتابی از دیگری نورانیتر نباشد حرکات آنهاا باهصاور
تصادفی انجام میشود.
 درخشندگی کرمهای شبتاب توساط مقادار تاابر هادف تعیاین
میشود .برای مسئله بیشینهسازی ،شد نور میتواند باهساادگی
توسط مقدار تابر هدف تعیین میشود.
میزان جذابیت کرم شبتاب نسبی است و بهشد ناور دیادهشاده
توسط کرمهای مجاور بستگی دارد .جذابیت کرمهای شبتااب توساط
رابطه ( )8محاسبه میشود.
()8
مقاادار جااذابیت در فاصااله  rماایباشااد ،وقتاای  r = 0اساات و γ
نشاندهنده مقدار ضریب جذب نور در هوا است .فاصله بین هر دو کرم
شبتاب  iو  jدر نقطه  Xiو  Xjمیتواند بهصور فاصله کارتزین طب
رابطه ( )2نشان داده شود.

پارامتر  γبا توجه به تغییرا جذابیت تعیین میشاود .ایان پاارامتر در
تعیین سرعت همگرایی و رفتار الگوریتم کرم شبتاب بسیار مؤثر است
که در بیشتر کاربردها مقداری بین  6/68تا  ،866مقداردهی میشود.
در سال  2682مینگ در [ ]9مقالهای تحت عنوان فشردهسازی تصاویر
به روش چندیسازی برداری مبتنی بر الگوریتم کرم شبتاب ارائه داد.
در این الگوریتم راهحلها که همان کرمهای شبتاب هستند بهصاور
کتاب-کد نمایش داده شدند .نکتاه کلیادی در تولیاد یاک راهحال باا
کیفیت باال ،یافتن یک کتاب-کد کامل است کاه تاابر بارازش را بارای
تمام بردارهای ورودی بیشینه میکند .مراحل الگاوریتم باه شارح زیار
است:
 - 8تولید جمعیت اولیه و پارامترهای داده شاده ،در ایان مرحلاه
راهحلهای اولیه بهصور تصادفی تولید میشوند.
 - 2انتخاب بهترین راهحل فعلی ،در این مرحله بهترین راهحال از
بین تماام راهحالهاا باا مقایساه مقادار برازششاان انتخااب
میشود.
 - 9حرکت کرم شبتاب به سمت کرم شبتاب جذابتر ،در ایان
مرحله مقدار برازش هر راهحل به عنوان مقدار جاذابیت کارم
شبتاب توسط رابطه ( ،)9محاسبه میشود .برای هر راهحال،
این مرحله بهصور تصادفی راهحل دیگری که جذابتر است
را انتخاب کرده و بهسوی آن حرکت میکند.
در رابطه ( nb ،)9نشاندهنده تعداد بال هایی است که تصویر
به آن تقسیم بندی شده است nc .تعداد کلمه-کادهای موجاود در
کتاب-کد را نشان میدهد .موقعیت کارم شابتااب فعلای و
موقعیت کرم شبتاب با مقدار برازش بیشتر را نشان میدهد.
 - 9بررسی شرط خاتمه ،این روش بهمنظور تولید کتاب-کد برای
چندی سازی برداری ایجاد شده است.
()9

- 9الگوریتم پیشنهادی

() 2
به طوریکه  k ،xi,kامین بخش از مختصا

فشردهسازی تصویر توسط چندیسازی برداری . . .

فضایی ( )xiکرم شبتاب i

است .حرکت و جذب کرم شبتاب  iبه کرم شبتاب  jکه درخشانتار
است به کمک رابطه ( )9به دست میآید.
() 9

در الگوریتم پیشنهادی کتاب-کد مربوط به روش چندیسازی بارداری
توسط الگوریتم کرم شب تاب بهبودیافته ،84ایجاد مایشاود .باه منظاور
در بیشتر این موضو روند اجرای کلی چندی سازی برداری مبتنای
بر الگوریتم کرم شبتاب بهبودیافته در شکل  8ارائهشده است.

در رابطه ( )9جمله اول نشاندهنده موقعیات فعلای کارم شابتااب ،i
جمله دوم فرآیند جذب و جمله ساوم ،جملاه تصاادفیسااز اسات کاه
توسط پارامتر تصادفی ساز  αاین کار انجام میگردد rand .یاک عادد
تصادفی است که با استفاده از توزیر یکنواخات باین [ ]6،8باه دسات
میآید .نشان دهنده میزان جذابیت در منبر ناور اسات .در بیشاتر
و ] αє[0,1در نظار بگیاریم.
موارد در پیاده سازی مایتاوان
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تصویر اصلی

الگوریتم کرم
شبتاب
بهبودیافته

فشردهسازی تصویر توسط چندیسازی برداری . . .

Encoding

NC

NC

...

. . .

تولید کتاب-کد
تابع برازندش

تصویر بازسازیشده
Reconstructed
Image

L
انتقالدهنده

...

L. . .
.

...

کدگشا
Decoding

شکل  :8روند اجرای کلی چندیسازی برداری مبتنی بر الگوریتم کرم
شبتاب بهبودیافته

با توجه به شکل  ،8تصویر اصلی بهعنوان بردارهای آموزشی به
الگوریتم کرم شبتاب بهبودیافته ،داده میشود .الگوریتم کرم شبتاب
بهبودیافته به دنبال یافتن جوابی است که دارای تابر برازش مناسبی
باشد .این جواب همان کتاب-کد بهینه است .در مرحله بعد نوبت به
عملیا کدگشایی میرسد .با اعمال کتاب-کد در بردارهای آموزشی
عملیا کدگشایی صور میگیرد و درنتیجه تصویر بازسازیشده
بدست میآید .روشهای مختلفی برای بهبود الگوریتم کرم شبتاب
ارائهشده است .در این مقاله بهمنظور بهبود الگوریتم کرم شبتاب و
افزایش قدر جستجوی سراسری آن ،از عملگر ترکیب دونقطهای
ژنتیک استفاده شده است.
الگوریتم کرم شبتاب بر روی مجموعهای از جوابها (کرمهای
شبتاب) به نام جمعیت کار میکند .همانطور که در شکل 2
میبینید ،در این الگوریتم جوابها در قالب کتاب-کد نمایش داده
میشوند .تابر برازش نیز با استفاده از رابطه ( )9مورداستفاده قرار
میگیرد .مراحل چندیسازی برداری مبتنی بر الگوریتم کرم شبتاب
بهبودیافته بهصور زیر است.
مرحله  :8تولید جمعیت اولیه و مقداردهی پارامترها :در الگوریتم
کرم شبتاب جمعیت اولیه شامل تعدادی کرم شبتاب است.
همانطور که گفته شد هر کرم شبتاب نمایانگر یک راهحل یا جواب
است .در این مرحله جمعیت اولیه بهصور تصادفی تولید میشود.
تعداد راهحلها با  Sنشان داده میشود .همچنین مقادیر پارامترهای ،β0
 ،αمقدار بیشترین تکرار ،26شماره تکرار  Kو  γتعیین میشود .شکل 2
نمای کلی از ساختار جمعیت اولیه در الگوریتم پیشنهادی را نشان
میدهد Xi,j .نشاندهنده jمین کلمه-کد از کتاب-کد  Xiاست .اولین
راهحل در جمعیت اولیه با  X1تعری شده است و  XSآخرین راهحل از
جمعیت اولیه است .هر کرم شبتاب یا راهحل کتاب-کدی با تعداد
 NCکلمه-کد  Lبعدی است.
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شکل  :2ساختار راهحلها یا جمعیت اولیه الگوریتم کرم شبتاب بهبودیافته

مرحله  :2انتخاب بهترین راهحل فعلی :در این مرحله به کمک تابر
برازش که در رابطه ( )9آمده است ،بهترین راهحل از میان تمام
راهحلها انتخاب میشود .به عبارتی راهحلی که بیشترین مقدار برازش
را دارد پیداشده و به کمک روابط ( ) و ( )0تعری میشود .در رابطه
اندیس بهترین راهحل فعلی و در رابطه ()0
( )
موقعیت بهترین راهحل فعلی را نشان می دهند.
( )
()0
مرحله  :9حرکت کارمهاای شابتااب باه سامت کارم شابتااب
درخشانتر میزان درخشندگی و جذابیت کرمهای شبتاب توسط تاابر
برازش بدست میآید .در مرحله سه ،کرم شبتااب  xiباه سامت کارم
شبتاب جذابتر حرکت میکند .حرکت کرمهای شبتاب باهگوناهای
است که کرم شبتاب کمنورتر به سامت کارم شابتااب درخشاانتار
حرکت کرده و اگر هر دو کرم شبتااب درخشاندگی یکساانی داشاته
باشند این حرکت بهصور تصادفی صور میگیرد .این مرحله شاامل
چهار بخش زیر است:
 انتخاب :ابتدا مقدار برازش تمام راهحلهاا (کارمهاای شابتااب)
محاسبه میگردد .سپس با مقایسه مقدار برازش کرم شبتاب  iبا
تمامی کرمهای شبتاب ،کارمهاای شابتاابی کاه تاابر بارازش
بیشتری از کرم شبتاب  iدارند تعیاین مایشاوند .پاس ازآن باه
کمک چرخ رولت دو راهحل از بین آنها انتخااب مایگردناد (باه
نامهای  s1و .)s2
 ترکیااب :بااه کمااک عملگاار ترکیااب دو-نقطااهای ،دو راهحاال
انتخابشده  s1و  s2ترکیب و دو راهحل جدید تولید میشوند (باه
نامهای  c1و  .)c2با توجه به شکل 9روند اجرای عملیاا باه ایان
صور است که ابتدا بهصور تصادفی دو اندیس به نامهای  P1و
 P2انتخاب میشوند و جابجایی برشها صور میگیرد.
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;1. Select P1 & P2 randomly
2. Crossover operetator:
;] )3. c1 = [ s1(:,1:P1-1) s2(:,P1:P2-1) s1(:,P2:end
;] )4. c2 = [ s2(:,1:P1-1) s1(:,P1:P2-1) s2(:,P2:end
5. end
شکل  :9شبه کد عملگر ترکیب دو نقطهای

در شکل  9یک مثال برای عملگر ترکیب دو-نقطاه ای آورده شاده
است .در ابتدا دو اندیس بهصور تصادفی انتخاب مایشاوند و ساپس
جابجایی برشها صور میگیرد.

فشردهسازی تصویر توسط چندیسازی برداری . . .

نتایج پیادهسازیبرای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی بهمنظور تولید کتاب-کد از سه تصویر
خاکستری  82* 82پیکسلی با نامهای  Peppers ،Lenaو  Baboonبا
وضوح دامنه  1بیتی در شکل  0استفاده شده است.
در مرحله کدگذاری تصویر ،تصویر بهطور کامل به بال های
غیرهمپوش  9*9پیکسلی تقسیمبندی گردید .هر بال بهعنوان یک
الگوی بردار ورودی با  80بعد عمل میکند؛ بنابراین تعداد 80919
بردار برای کدگذاری تصویر وجود دارد .در آزمایشها هشت کتاب-کد
مختل با اندازههای 821 ،09 ،92 ،80 ،1و  2 0پیادهسازی شدند.
روش الگوریتم کرم شبتاب بهبودیافته با چهار الگوریتم دیگر به
نامهای  FA،PSO ،GAو  MFAمقایسه شده است MFA .الگوریتم
کرم شبتاب بهبودیافته ارائه شده در [ ]89میباشد .برنامهنویسی پنج
الگوریتم با زبان متلب  2689بر روی کامپیوتر شخصی با GHz 2/
 CPUو  G4 RAMاجراشده در سیستم ویندوز ده طراحی شده است.
تعداد راهحلهای اولیه (کرمهای شبتاب)  866و تعداد تکرارها  6در
نظر گرفتهشده است .جدولهای  8الی 9پارامترهای استفاده شده در
الگوریتمهای  FA ،PSO ،GAو  ModifiedFAرا نشان میدهند.

شکل  :9مثالی از عملیا ترکیب دو-نقطهای


نخبه کشی :درنهایت از بین چهار راهحال تولیدشاده  c1 ،s2 ،s1و

 c2به کمک روش نخبهکشی بهترین آنها که دارای مقدار برازش
بیشتری است ،انتخاب میگردد.
 حرکت :کرم شبتاب  iبه سامت راهحال تعیاینشاده در مرحلاه
نخبهکشی ،حرکت میکند .رابطه ( )2فاصله اقلیدسی بین دو کرم
شب تاب و رابطه ( )9تابر حرکت کرمهای شبتاب بهبودیافتاه را
نشان میدهد.
مرحله  :9بررسی شرط خاتمه :بررسی شرط خاتمه الگوریتم ،الگاوریتم
کرم شب تاب بهبودیافته پس از رسیدن باه تعاداد تکارار تعیاینشاده
( )MCLخاتمه مییاباد و یاک جاواب باه دسات مایآیاد .در صاور
نرسیدن تکرار به حد نساب به شماره تکرار ( )Kیک واحد افزودهشده و
بهصور تصادفی بهترین راهحل حرکت داده میشاود و باه مرحلاه دو
برمیگردد .بهترین راهحل بر اساس رابطه ( ) بهصور تصادفی حرکت
میکندU_(i^max ) .یک مقدار تصادفی بین صفر و یک است.
( )
شبه کد الگوریتم کرم شبتاب مبتنی بر عملگر ترکیب در شکل
آمده است .پس از اتمام الگوریتم کرم شبتاب بهبودیافته از جاواب آن
بهعنوان کتاب-کد بهینه روش چنادی ساازی بارداری بارای عملیاا
کدگشایی و دوبارهسازی تصویر استفاده میشود.
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جدول  :8پارامترهای استفادهشده در

1. Firefly algorithm based on Genetic operators:
2. Begin
3. Initialization:
4.
Objective function f(x), x = (x1, ..., xd)T
5.
Generate initial population of fireflies,
)xi (i = 1, 2, ..., n
6.
Light intensity Ii at xi is determined by
)f(xi
7.
Define light absorption coefficient γ
8.
k=1
9. Movement:
10.
)While (k<MCL
11.
for j = 1 : no. fireflies
12.
for i = 1 : no. fireflies
13.
find fireflies (Ij > Ii),
14.
choose two fireflies j within
;roulette wheel and define s1, s2
15.
Apply
two-point
crossover
between s1, s2 and define as c1,
;c2
16.
Select the best firefly as V among
;s1, s2, c1, c2
17.
Attractiveness
varies
with
γr
distance r via e
18.
Evaluate new solutions and
update light intensity
19.
end for i
20.
end for j
21. Rank the fireflies and find the current best
;22. k=k+1
23. End while
24. Postprocess results and visualization
شکل  :9شبه کد الگوریتم کرم شبتاب مبتنی بر عملگر ترکی
Endب25.

پارامتر
S

الگوریتم PSO

توضیح

مقدار

تعداد ررا

100

V

سرعتهای تصادفی

][-1,1

Iter

تعداد تکرارها

50

1ϕ

ضریب شناختی

2.1

2ϕ

ضریب شناختی

2.0

1+ϕ2ϕ

4.1

ϕ

0.729

K
C1

1*Kϕ

1.5309

C2

2*Kϕ

1.458

جدول  :2پارامترهای استفادهشده در
پارامتر
S

توضیح

الگوریتم GA

مقدار

تعداد ررا

100

تعداد تکرارها

50

pc

درصد ترکیب

0.9

pm

درصد جهش

0.2

Iter

90
20

ncross
nmut

جدول  :9پارامترهای استفادهشده در

الگوریتم  FAو ModifiedFA

پارامتر
S

توضیح
تعداد ررا

مقدار
100

Iter

تعداد تکرارها

50

α

ضریب جهش

0.01

0β

مقدار اولیه ضریب
جذابیت

1.0

γ

ضریب جذب نور

1.0

نرخ بیت بهصور رابطه ( )1تعری میشود.
()1
که  NCاندازه کتاب-کد طراحی شده و  Lتعداد پیکسلهاای باال را
نشان میدهد .همچنین کیفیت تصویر کدگذاری شده توسط رابطه ()4
محاسبه میگردد و معرفی کننده  PSNRاست.
()9
 hو  wنشاندهنده اندازه طول و عر تصویر هساتند MSE .خطاای
مربر میانگین بین تصویر اصلی و تصویر بازسازی شده اسات و توساط
رابطه ( )86تعری میشود.
شکل  :تصاویر آموزشی

()01
مقدار پیکسلی در موقعیت ( )i,jتصاویر
و
 h×wاندازه تصویر،
اصلی و تصویر بازسازیشده هستند.
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در آزمایشها پنج الگوریتم پیادهسازی و هرکدام ده بار اجرا شدند.
شکل های  -4میانگین مقدار  PSNRمربوط به هر تصویر آزمایشی را
نشان میدهند .در ادامه نتایج هر تصویر بهطور کامل بررسی میگردد.
نتایج شکل نشان میدهد که در تصاویر  Lenaبادترین میاانگین
 PSNRمربوط به الگاوریتم  GAاسات .الگاوریتمهاای  ModifiedFAو
 PSOتقریباً عملکردی مشابه یکدیگر دارند و بیشترین

میانگین PSNR

را دارا میباشند .همچنین با بررسی این نتایج ،مشااهده مایشاود کاه
الگااوریتم  ModifiedFAدارای میااانگین  PSNRباااالتری نساابت بااه
الگوریتم  FAپایه و  MFAاست .بنابراین تصاویر بازساازی شاده

Lena

توسط الگوریتم پیشنهادی  ModifiedFAدارای کیفیت بهتری نسابت
به الگوریتم  FAپایه و  MFAمیباشد.
همانطور که در شکل  1نشاان دادهشاده اسات بادترین میاانگین
 PSNRدر تصویر  Baboonمشابه تصویر  Lenaمتعل به

الگاوریتم GA

است .عالوه بر آن ،الگوریتم  PSOدارای بهترین میانگین  PSNRنسبت
به سه الگوریتم دیگر است .با توجه به میانگین  PSNRدر دو الگاوریتم
 FAو  MFAمشاهده میشود اگرچه الگوریتم  MFAبهبود نااچیزی در
الگوریتم  FAپایه ایجاد کرده است اماا تقریبااً دو الگاوریتم عملکاردی
مشابه هم دارند .این در حالی است که الگوریتم  ModifiedFAبهتار از
دو الگوریتم  FAو  MFAعمل کرده و  PSNRباالتری را دارا میباشد.

فشردهسازی تصویر توسط چندیسازی برداری . . .

شکل  4میانگین  PSNRرا در تصویر  Peppersنشان میدهاد .مشاابه
تصاویر قبلی بادترین میاانگین  PSNRمتعلا باه الگاوریتم ژنتیاک و
بهترین میانگین  PSNRمربوط به الگاوریتم  PSOاسات .نتاایج نشاان
میدهند که باا افازایش نارخ بیات نتاایج الگاوریتم  ModifiedFAباه
الگوریتم  PSOنزدیک تر میشاوند و هادف بهباود الگاوریتم  FAپایاه
توسط الگوریتم  ModifiedFAنیز برقرار است.
به طور کلی بررسای شاکل هاای  -4بیاان کنناده قادر بااالی
الگااوریتم  PSOدر بازسااازی تصااویر بااا کیفیاات باااالتر اساات .دلیاال
قدرتمندی الگوریتم  PSOنسبت به بقیه الگوریتمهای نام برده ،داشتن
دو پارامتر مهم به نامهای بهینه محلی و بهینه سراسری میباشاد .ایان
در حالی است که الگوریتمهای  MFA ،FA ،GAو  ModifiedFAتنهاا
دارای پارامتر بهینه سراسری هستند .نتایج نشان دادند که باا افازایش
اندازه کتابکد  PSNRالگوریتم پیشنهادی  ModifiedFAتقریباً نزدیک
به اندازه  PSNRالگوریتم  PSOمیشود.
میانگین مقادیر برازش مربوط به سه تصویر ،توسط چهار الگاوریتم
رکرشده در شکلهای  86-82ارائهشده است .نتایج نشان میدهند کاه
برازش سه تصویر آزمایشی اجراشاده توساط الگاوریتم  PSOبیشاتر از
چهار الگوریتم دیگر است .کمترین مقادار بارازش تصااویر مرباوط باه
الگوریتم  GAمی باشد .عالوه بار آن ،باا بررسای ساه تصاویر مشااهده
میشود که مقدار برازش الگوریتم  ModifiedFAبیشتر از الگوریتم FA
پایااااااااااااااااااااااااااه و  MFAاساااااااااااااااااااااااااات

شکل  :0میانگین  PSNRتصویر  Lenaدر پنج روش چندیسازی مختل
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فشردهسازی تصویر توسط چندیسازی برداری . . .

شکل  :میانگین  PSNRتصویر  Baboonدر پنج روش چندیسازی مختل
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فشردهسازی تصویر توسط چندیسازی برداری . . .

شکل  :1میانگین  PSNRتصویر  Peppersدر پنج روش چندیسازی مختل

شکل  :4میانگین مقدارهای برازش ( )a×10-9تصویر  Lenaدر پنج روش چندیسازی مختل
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فشردهسازی تصویر توسط چندیسازی برداری . . .

شکل  :86میانگین مقدارهای برازش ( )a×10-9تصویر  Baboonدر پنج روش چندیسازی مختل

شکل  :88میانگین مقدارهای برازش ( )a×10-9تصویر  Peppersدر پنج روش چندیسازی مختل

جدولهای  9الی  ،4میانگین زمانهاای محاساباتی ساه تصاویر را
توسط پنج روش چندیسازی برداری مختل با نرخ بیتهای مختلا

Serial no. 88

نشان میدهند .نتایج نشان دادند کاه الگاوریتم هاای  GA ،PSOو
تقریباً دارای زمان انجام محاسابا یکساانی هساتند .الگاوریتم MFA
FA
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زمان محاسبا کمتری نسبت به الگوریتم  ModifiedFAدارد و نیاز به
زمان محاسباتی در اجرای الگوریتم  ModifiedFAاز همه بیشتر است.
جدول  :9میانگین زمان محاسباتی تصاویر آزمایشی مبتنی بر چهار الگوریتم
مختل با نرخ بیت= 6/81
اندازه
کتابکد

PSO

میانگین زمان محاسباتی (ثانیه)
Modified- MFA
FA
GA
FA
89/20
/29
9/04 9/ 4

Lena

1

9/ 4

Baboon

1

9/ 8

9/12

9/ 0

0/86

82/14

Peppers

1

9/00

9/19

9/ 9

9/ 4

89/68

جدول  :میانگین زمان محاسباتی تصاویر آزمایشی مبتنی بر چهار الگوریتم
مختل با نرخ بیت= 6/2

Lena

اندازه
کتابکد

PSO

80

1/ 9

میانگین زمان محاسباتی (ثانیه)
MFA
FA
GA

Modified
-FA
2 /06

4/69

4/14

86/88

Baboon

80

1/08

4/68

1/46

88/62

2 /90

Peppers

80

1/ 9

4/86

1/16

82/86

2 /

جدول  :0میانگین زمان محاسباتی تصاویر آزمایشی مبتنی بر چهار الگوریتم
مختل با نرخ بیت= 6/982
اندازه
کتابکد

PSO

میانگین زمان محاسباتی (ثانیه)
Modified- MFA
FA
GA
FA
6/29
28/92 8 /66 8 / 8

Lena

92

80/ 2

Baboon

92

80/00

8 /00

8 /28

22/86

6/26

Peppers

92

80/04

8 /04

8 /26

22/28

6/82

جدول  :میانگین زمان محاسباتی تصاویر آزمایشی مبتنی بر چهار الگوریتم
مختل با نرخ بیت= 6/9
اندازه
کتابکد

PSO

میانگین زمان محاسباتی (ثانیه)
MFA
FA
GA

ModifiedFA
44/9

Lena

09

92/9

99/92

99/61

91/ 9

Baboon

09

92/19

99/01

99/ 9

94/88

44/26

Peppers

09

92/10

99/98

99/64

94/80

44/89

جدول  :1میانگین زمان محاسباتی تصاویر آزمایشی مبتنی بر چهار الگوریتم
مختل با نرخ بیت= 6/99

Lena

اندازه
کتابکد

PSO

821

09/ 9

میانگین زمان محاسباتی (ثانیه)
Modified- MFA
FA
GA
FA
84 /4
4/28 0 /68 0 /60

Baboon

821

09/1

0 /40

0 / 1

16/08

849/44

Peppers

821

09/9

01/8

09/ 0

1 /29

84 /28
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فشردهسازی تصویر توسط چندیسازی برداری . . .
جدول  :4میانگین زمان محاسباتی تصاویر آزمایشی مبتنی بر چهار الگوریتم
مختل با نرخ بیت= 6/
اندازه
کتاب
کد

PSO

Lena

2 0

821/1

میانگین زمان محاسباتی (ثانیه)
MFA
FA
GA
896/

824/2

8 8/8

Modified
-FA
9 4/8

Baboon

2 0

820/0

892/2

824/9

8 /2

9 1/1

Peppers

2 0

82 /8

899/2

896/8

80 /8

9 1/4

به طور کلی سربار اصلی در روش چندی ساازی بارداری محاسابه
مقادار بارازش مایباشاد .محاساابه بارازش عملای زماانبار اساات .در
الگوریتمهاای  GA ،PSOو  FAپیچیادگی محاساباتی تقریبااً یکساان
است .اگر ایان پیچیادگی محاساباتی ) O(n2در نظار گرفتاه شاود ،در
الگوریتم  ModifiedFAبه دلیل نیاز باه محاسابه چنادین بااره مقادار
برازش ،پیچیدگی زمانی برابر باا ) O(4n2اسات و نشاان دهناده زماان
اجرای باالی الگوریتم  ModifiedFAمیباشد که حدوداً سه برابر بیشتر
از الگوریتمهای  GA ،PSOو  FAاست .الگوریتم  MFAبه دلیل شرطی
شدن حرکت تصاادفی آن دارای زماان اجارای متغیاری مایباشاد .در
بهترین حالت پیچیدگی محاساباتی مشاابه الگاوریتم  FAپایاه )O(n2
دارد .در باادترین حالاات پیچیاادگی محاسااباتی آن ) O(2n2اساات و در
حالت میانگین برابر ) O(1.5n2است.
در ادامه شکل های  89-8نتایج فشرده ساازی ساه تصاویر ،Lena
 Baboonو  Peppersتوسااط الگااوریتمهااای  MFA ،FA ،GA ،PSOو
 ModifiedFAبا اندازه کتابکد  2 0ارائهشده است .با بررسای تصااویر
مشاااهده ماایشااود کااه الگااوریتمهااای  PSOو  ModifiedFAتصاااویر
بازسازی شده با کیفیتتری را تولید کردند.

- 0نتیجه و کارهای آینده
در این مقاله الگوریتم  ModifiedFAبر پایه عملگر ژنتیکی ترکیب برای
چندیسازی برداری ارائه شد .برای ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی،
این الگوریتم با چهار الگوریتم  FA ،PSO ،GAو  MFAمقایسه گردیاد.
با توجه به نتایج بهدستآمده ،الگوریتم  PSOبهتر از بقیاه الگاوریتمهاا
عمل میکند .علت قدرتمندی الگوریتم  PSOنسبت به بقیه الگوریتمها
داشااتن قابلیاات بهینااه محلاای و بهینااه سراسااری آن اساات .کااه بااا
بهینه سازی بیشتر نتایج ،جواب بهتری را ارائه میدهد .با افزایش اندازه
کتابکد دو الگوریتم  ModifiedFAو  PSOرفتار مشابهی نسبت به هم
نشان میدهناد .الگاوریتم  GAنسابت باه چهاار روش دیگار عملکارد
ضعی تری دارد .این نشان می دهد که ماهیت تصادفی الگوریتم ژنتیک
باعا عملکرد ضعی آن در بازسازی یاک تصاویر باکیفیات مایشاود.
الگوریتم  MFAبهتر از الگوریتم  FAپایه عمل میکند اماا در مقایساه
با الگوریتم  ModifiedFAعملکرد ضعی تری دارد .به طور کلای نتاایج
نشااان دهنااده توانااایی باااالی الگااوریتم پیشاانهادی  ModifiedFAدر
افزایش کیفیت تصویر بازسازیشده نسبت به الگوریتم  FAپایاهMFA ،
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و  GAاست و کیفیت تصویر فشرده شاده را نسابت باه الگاوریتم کارم
شبتاب پایه حدود یک درصد ،افزایش میدهد.

الگاوریتم پیشانهادی ModifiedFA

با توجه به اینکه زماان محاسابا
بیشتر از سایر روشهاست ،در کارهای آینده برای افازایش سارعت آن،
موازیسازی الگوریتم پیشنهادی ،دنبال میشود.

ج) الگوریتم GA

ب) الگوریتم PSO

ال )تصویر اصلی Lena

و) الگوریتم MFA

ه) الگوریتم MFA

د) الگوریتم FA

شکل  :82تصاویر بازسازیشده  Lenaمبتنیبر

ج) الگوریتم GA
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الگوریتمهای  MFA ،FA ،GA ،PSOو ModifiedFA

ب) الگوریتم PSO

ال ) تصویر اصلی Baboon
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FA د) الگوریتم
ModifiedFA

8941  تابستان،2  شماره،94  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/ 60

ModifiedFA و) الگوریتم

 وMFA ،FA ،GA ،PSO  مبتنیبر الگوریتمهایBaboon  تصاویر بازسازیشده:89 شکل

Peppers ال ) تصویر اصلی

PSO ب) الگوریتم

GA ج) الگوریتم

FA د) الگوریتم

MFA ه) الگوریتم

ModifiedFA و) الگوریتم

ModifiedFA

 وMFA ،FA ،GA ،PSO  مبتنیبر الگوریتمهایPeppers  تصاویر بازسازیشده:89 شکل
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Vector Quantization (VQ)
Codebook Generation
Encoding
Decoding
Codevector
Training Vector
Codeword
Linde-Buzo-Gray
Swarm Intelligence
Genetic Algorithm (GA)
Particle swarm optimization (PSO)
Firefly Algorithm (FA)
Distortion Error
Crossover
Fitness
Mutation
Generalized Lloyd Algorithm (GLA)
Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR)
Modified Firefly Algorithm (Modified-FA)
Maximum Cycle Number (MCL)
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