Journal of Soft Computing and Information Technology (JSCIT)
Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
Journal Homepage: jscit.nit.ac.ir
Volume 10, Number 2, Summer 2021, pp. 1-13
Received: 08/31/2020, Revised: 12/17/2020, Accepted: 02/28/2021

Segmentation of Facial Color Images based on Fuzzy Clustering
Optimized by Grey Wolf and Whale Algorithms
Ali Fahmi Jafargholkhanloo1 and Mousa Shamsi2*
1- Faculty of Biomedical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.
2*- Faculty of Biomedical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.
1
a_fahmi@sut.ac.ir, 2*shamsi@sut.ac.ir
Corresponding author’s address: Mousa Shamsi, Faculty of Biomedical Engineering, Sahand University of
Technology, Tabriz, Iran.

Abstract- Segmentation of facial color images is an essential step in the image processing and computer vision
applications, such as face recognition, identity recognition, and analysis of facial plastic surgeries. One of the
most important methods of facial image segmentation is clustering-based methods. The fuzzy c-means (FCM)
clustering is an effective method in the image segmentation, but its sensitivity to initial values may cause that
this algorithm fall and stuck into the local minima. To overcome this problem, the meta-heuristic algorithms,
including Grey Wolf Optimization (GWO) and Whale Optimization Algorithm (WOA) have been used.
Therefore, the main focus of this study is on the performance of the meta-heuristic algorithms in optimizing the
FCM algorithm and their applications in the segmentation of facial color images. The objective function of the
FCM algorithm is considered as a fitness function for meta-heuristic algorithms. This algorithm divides n
vectors into C fuzzy groups and calculates the cluster center for each group. Also in this study, three color
spaces (1) YCbCr, (2) YPbPr, and (3) YIQ have used as input data in optimization of the fitness function. After
maximization of the membership function, segmentation of facial color images has been done on three database
including, (1) Sahand University of Technology (SUT), (2) MR2, and (3) SCUTFBP. The result of
segmentation show that convergence speed of the GWO and WOA methods is faster than other meta-heuristic
algorithm, such as Genetic Algorithm (GA), Particle Swarm Optimization (PSO), Crow Search Algorithm
(CSA), and Grasshopper Optimization Algorithm (GOA) and have a suitable performance in facial image
segmentation.
Keywords- Whale Optimization Algorithm, Meta-Heuristic Algorithms, Image Segmentation, Grey Wolf
Optimization, Facial Color Images, Fuzzy C-means Clustering.
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چکیده -بخشبندی تصاویر رنگی چهره یک مرحلهی ضروری در کاربردهای پردازش تصویر و بینایی کامپیوتر نظیر شنا ساایی چ هاره
شناسایی هویت و آنالیز جراحیهای پالستیک چهره است .یکی از مهمترین روشهای بخشبندی تصاویر چهره روشهای مبت نای بار
خوشهبندی است .خوشهبند فازی ( )FCMیک الگوریتم موثر در بخشبندی تصویر بوده ولی حساسیت به مقدار اول یاه مک کان ا سات
باعث شود که این الگوریتم در ککینه مکانی بیافتد .بهمنظور غلبه بر این مسئله الگوریتمهای فرا-ابتکاری شاام بهینه ساازی گارگ
خاکستری ( )GWOو الگوریتم بهینهسازی نهنگ ( )WOAبهکار گرفته شدهاند .بنابراین تکرکز اصلی ا یان مقا لاه بار روی ع اک کرد
الگوریتمهای فرا-ابتکاری در بهینهسازی خوشهبند فازی و کاربرد آن در بخشبندی تصاویر رنگی چهره است .تااب

هادخ خو شاهبند

 FCMبهعنوان یک تاب برآزندگی برای الگوریتمهای فرا-ابتکاری درنظر گرفته میشود .این الگوریتم  nباردار را باه  Cگاروه فاازی
تقسیم کرده و مرکز خوشهبندی را برای هر گروه محاسبه میکند .هکچنین در این مطالعه سه ف ضاای رن گای چ هاره شاام YCbCr
 YPbPrو  YIQبهعنوان دادههای ورودی در بهینهسازی تاب برآزندگی بهکار گرفته شدهاند .پا

از بی یاینه کاردن تااب ع ضاویت

بخشبندی تصاویر رنگی چهره بر روی سه پایگاه داده شام ( )1پایگاه داده دانیگاه صنعتی ساهند ( )2( )SUTپای گااه داده  MR2و
()3پایگاه داده  SCUTFBPانجام شده است .ن تاای بخشب نادی ن یاان میده ناد کاه ع اک کرد الگوریتم هاای  GWOو  WOAدر
بخشبندی تصاویر رنگی چهره نسبت به سایر الگوریتمهای فرا-ابتکاری نظ یار ال گاوریتم تنت یاک ( )GAبهینه ساازی ازد حاام ررا
( )PSOالگوریتم بهینهسازی ملخ ( )GOAو الگوریتم جستجوی کالغ ( )CSAبهتر بوده و هکچنین دارای ع اک کرد منا سابی ن یاز در
سرعت هکگرایی هستند.
واتههای کلیدی :الگوریتم بهینهسازی نهنگ ،الگوریتمهای فرا-ابتکاری ،بخشبندی تصویر ،بهینهسازی گرگ خاکستری ،تصاویر رنگی چهره،
خوشهبند فازی.

تصویر به نواحیای که گروههایی با پیکسلهای مشابه را تشکیل
میدهد ،یک مرحله در پردازش تصویر بوده که بخشبندی تصویر
نامیده میشود .وجود سایه بهدلیل تغییرات روشنایی ،باعث
آشکارسازی ضعیف لبهها در آنالیز جراحیهای چهره خواهد شد.
شمسی و همکاران ] ،[1بهمنظور کاهش مسائل مربوط به تغییرات
روشنایی و سایه ،روش مبتنی بر بیشینهسازی امید ریاضی ()EM

 -1مقدمه
پردازش اطالعات چهره بهعنوان یک زمینه تحقیقاتی فعال برای
اهدافی مانند ردیابی چهره ،شناسایی چهره ،آنالیز حالت چهره،
شناسایی احساسات انسان و برنامهریزی جراحی چهره بوده است
] .[1یکی از مهمترین کارهایی که در زمینهی آنالیز تصاویر چهره
انجام میشود ،بخشبندی تصاویر رنگی چهره است .جداسازی یک
1
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فروزانفر و همکاران ] ،[9با توجه به حضور نویز در اکثر تصاویر
پزشکی ،بهمنظور بخشبندی تصاویر  MRIمدل بهبودیافتهی
الگوریتم  FCMرا ارائه کرده و پارامترهای الگوریتم موردنظر را با
استفاده از بهینهسازی ازدحام ذرات ( )PSOو الگوریتم ژنتیک
( )GAبهینه کردهاند .مجیدی و بیگی ] ،[8بهمنظور بهبود
عملکرد الگوریتم  FCMدر پیشبینی حجم سنگ ،از الگوریتمهای
فرا-ابتکاری  PSOو  GAاستفاده کردهاند .سرعت همگرایی روش
 PSOنسبت به روش  GAدر این کار تحقیقاتی باالتر گزارش شده
است .آنتر و همکاران ] ،[7بهمنظور بهبود عملکرد الگوریتم FCM
در پردازش تصاویر کشاورزی ،از الگوریتم جستجوی کالغ ()CSA
استفاده کردهاند.

جهت بخشبندی تصاویر چهره را ارائه کردهاند .بخشعلی و شمسی
] ،[2از الگوریتم فرا-ابتکاری مبتنی بر جمعیت غذایابی باکتریایی
( )BFOبرای بهینهسازی آستانهگذاریهای آتسو و کاپور جهت
بخشبندی تصاویر چهره در فضای رنگی  IHLSاستفاده کردهاند.
عالیی و همکاران ] ،[3بهمنظور بخشبندی پوست چهره جهت
ارزیابی در جراحیهای چهره ،روش مبتنی بر خوشهبند فازی
احتمالی ( )PFCMرا ارائه کردهاند .فرانسیسکو و همکاران ]،[4
جهت آشکارسازی چهره ،روش مبتنی بر بخشبندی رنگ پوست با
استفاده از آنتروپی فازی را معرفی کردهاند .لو و همکاران ]،[5
بهمنظور شناسایی چهره ،بازسازی فضای رنگی را با استفاده از
بهینهسازی مولفههای لومینانس و کرومینانس پیشنهاد کردهاند.
خوشهبند فازی ( )FCMیکی از الگوریتمهای موثر در بخشبندی
تصویر بوده ،ولی حساسیت به مقدار اولیه ممکن است باعث شود
که این الگوریتم در کمینه مکانی بیافتد .بهعبارت دیگر ،ساختار
اصلی الگوریتم  FCMاعمال روش گرادیان نزولی و پیدا کردن
جواب بهینه است .درنتیجه ،با یک مسئلهی بهینهسازی مکانی
مواجه هستیم که سرعت همگرایی بهوسیلهی مقادیر اولیه تحت
تأثیر قرار میگیرد .بهمنظور غلبه بر این مسئله ،الگوریتمهای فرا-
ابتکاری بهکار گرفته میشوند .تابع هدف خوشهبند  FCMبهعنوان
یک تابع برآزندگی برای الگوریتمهای فرا-ابتکاری بهکار گرفته
میشود .این الگوریتم  nبردار را به  Cگروه فازی تقسیم کرده و
مرکز خوشهبندی را برای هر گروه محاسبه میکند ] .[8-6در
کارهای تحقیقاتی انجام گرفته ،از الگوریتمهای فرا-ابتکاری
مختلفی برای بیشنه کردن تابع عضویت الگوریتم  FCMو درنهایت
بخشبندی تصویر استفاده شده است.

 -2روش پیشنهادی
با توجه به اهمیت بخشبندی تصاویر رنگی چهره در آنالیز تصاویر
چهره و مسائل مطرحشده ،تمرکز اصلی این مطالعه بر روی
عملکرد الگوریتمهای فرا-ابتکاری در بهینهسازی خوشهبند FCM
و کاربرد آن در بخشبندی تصاویر رنگی چهره است .ساختار کلی
مقاله به این صورت است :با توجه به اهمیت فضاهای رنگی در
مدل کردن پوست چهره ،در بخش  1-2به مرور مختصر بر
فضاهای رنگی چهره خواهیم پرداخت .در بخش  2-2به مروری
مختصر بر الگوریتمهای فرا-ابتکاری ،بهینهسازی گرگ خاکستری
و الگوریتم بهینهسازی نهنگ خواهیم پرداخت .سرانجام در
بخشهای  3و  4بهترتیب به ارائهی نتایج پیادهسازی  ،بحث و
نتیجهگیری خواهیم پرداخت .بلوک دیاگرام روش پیشنهادی در
شکل  1نشان داده شده است.

شکل  :1بلوک دیاگرام روش پیشنهادی در بهینه کردن الگوریتم  FCMجهت بخشبندی تصاویر رنگی چهره.
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شده است.

 -1-2فضاهای رنگی در مدل کردن پوست چهره
رنگ پوست یکی از مهمترین ویژگیهای چهره در روشهای
بخشبندی چهره و آشکارسازی پوست چهره است .مطالعات نشان
دادهاند که افراد با سن ،نژاد و قومهای مختلف دارای رنگ پوست
غیرمشابه هستند ،اما این تفاوت بیشتر در مولفهی لومینانس است
] .[10فضای رنگی  RGBمیتواند رنگ پوست چهره را بدون
تبدیل به سایر فضاهای رنگی آشکارسازی کند ،اما این فضا حساس
به تغییرات روشنایی است ] .[11فضای رنگی  RGBحاوی
اطالعات لومینانس و کرومینانس بوده و از طرف دیگر ،این فضا
بهدلیل عملکرد پایین خوشهبندی ،مناسب برای بخشبندی
پوست چهره نیست ] .[10انواع متفاوتی از فضاهای رنگی شامل
YES ،[15] HCL ،[14] YPbPr ،[13] YIQ ،[12] YCbCr
] ،[17] HSV ،[16و  [18] IHLSبرای مدل کردن پوست چهره
وجود دارند .در این مطالعه ،ما أثر سه فضای رنگی شامل ،YCbCr
 YPbPrو  YIQرا در بخشبندی تصاویر رنگی چهره مورد بررسی
قرار دادهایم.

شکل  : 2فضاهای رنگی چهره جهت مدل کردن پوست چهره( .الف):

فضای رنگی  ،YCbCrیک فضای رنگی متعامد بوده که خواص
شناسایی سیستم بینایی انسان را منعکس میکند .این فضا یک
استاندارد بینالمللی برای کدگزاری دیجیتال تصاویر  TVبوده که
بهطور گسترده بهمنظور فشردهسازی تصویر و ویدیو بهکار گرفته
میشود .مولفههای  Cbو  Crاین فضای رنگی مناسب برای
آشکارسازی پوست چهره هستند ] .[19 ،11تبدیل خطی از فضای
رنگی  RGBبه فضای رنگی  YCbCrبهصورت زیر است ]:[12
()1

16
𝑅 24.97
]111.93 ] [𝐺 ] + [128
128
𝐵 −18.21

128.55
−74.16
−93.75

تصویر اصلی( ،ب) :کانال کرومینانس از فضای رنگی ( ،YCbCrج):
کانال  Prاز فضای رنگی ( ،YPbPrد) :کانال  Iاز فضای رنگی .YIQ

 -2-2الگوریتمهای فرا-ابتکاری و تاب

فرآیند پیدا کردن بهترین مقادیر برای متغیرهای یک مسئلهی
خاص جهت کمینه یا بیشینه کردن یک تابع هدف ،بهینهسازی
نامیده میشود .الگوریتمهای فرا-ابتکاری به چهار دلیل اصلی
شامل ( )1سادگی )2( ،انعطافپذیری )3( ،روند مشتقگیری آزاد و
( )4اجتناب از بهینهی مکانی بهطور چشمگیری مورد محبوبیت
قرار گرفتهاند .الگوریتمهای فرا-ابتکاری را میتوان به سه گروه ()1
مبتنی بر تکامل )2( ،مبتنی بر فیزیک ،و ( )3مبتنی بر هوش
جمعی طبقهبندی کرد .الگوریتمهای مبتنی بر تکامل معموالً از
طریق مفاهیم تکامل در طبیعت الهام گرفته میشوند .در این روش
فرآیند بهینهسازی از طریق توسعه یک جواب تصادفی اولیه انجام
میشود .الگوریتمهای مبتنی بر فیزیک ،معموالً از قوانین فیزیکی
پیروی میکنند .در این روشها ،یک مجموعه تصادفی با عوامل
جستجو ارتباط برقرار کرده و کل فضای جستجو ،براساس قوانین
فیزیکی حرکت داده میشوند .الگوریتمهای مبتنی بر هوش
جمعی ،معموالً از رفتار اجتماعی ،ازدحامات ،گلهها و یا دستهها
تقلید میکنند ].[22 ،21

𝑌
65.48
[𝐶𝑏] = [−37.78
𝑟𝐶
111.96

فضای رنگی  ،YPbPrمدل آنالوگ فضای رنگی  YCbCrاست
] .[20تبدیل خطی از فضای رنگی  RGBبه فضای رنگی YPbPr
بهصورت زیر است ]:[14
()2

𝑅 0.086
] 𝐺[ ]−0.500
𝐵 −0.055

0.701
−0.383
−0.445

𝑌
0.212
[𝑃𝑏 ] = [−0.116
𝑟𝑃
0.500

فضای رنگی  YIQحاوی یک مولفهی لومینانس ( )Yو دو مولفهی
کرومینانس ( )Q ،Iاست .این فضای رنگی بهمنظور کدگزاری
تصاویر رنگی بهکار گرفته میشود .تبدیل خطی از فضای رنگی
 RGBبه فضای رنگی  YIQبهصورت زیر است ]:[13
()3

𝑅 0.114
] 𝐺[ ]−0.321
𝐵 0.311

0.587
−0.274
−0.522

هدخ FCM

𝑌
0.299
[ 𝐼 ] = [0.595
𝑄
0.211

یکی از محبوبترین الگوریتمهای فرا-ابتکاری مبتنی بر تکامل،
الگوریتم  [23] GAبوده که از نظریهی تکاملی داروین الهام گرفته

نمونهای از تبدیل فضاهای رنگی ذکرشده در شکل  2نشان داده
3
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شده است .مراحل الگوریتم ژنتیک بهصورت زیر است )1( :ایجاد
جمعیت تصادفی ،شناختهشده تحت عنوان کرومزومها ،و ارزیابی
آنها )2( .انتخاب والدین و ترکیب آنها برای ایجاد جمعیت
فرزندان .در انتخاب والدین معموالً سه رویکرد کلی وجود داراد:
(الف) انتخاب تصادفی( ،ب) انتخاب براساس رتبه( ،ج) انتخاب
رقابتی .در این مطالعه از روش  RWSاستفاده شده است)3( .
انتخاب اعضای جمعیت برای اعمال جهش و ایجاد جمعیت
جهشیافتهگان )4( .ادغام جمعیت اصلی ،فرزندان و جهش
یافتهگان و ایجاد جمعیت جدید )5( .تکرار از مرحله  2درصورت
برآورده نشدن شرایط خاتمه.
از جمله الگوریتمهای فرا-ابتکاری مبتنی بر جمعیت میتوان به
بهینهسازی ازدحام ذرات ( ،[24] )PSOالگوریتم جستجوی کالغ
( [25] )CSAو الگوریتم بهینهسازی ملخ ( [26] )GOAاشاره
کرد .در ادامه به توضیح مختصر این الگوریتمها خواهیم پرداخت.
روش بهینهسازی  PSOدر سال  1995توسط جیمز کندی و راسل
ابرهارت معرفی شد .الگوریتم  PSOاز عملکرد گروهی حیواناتی
نظیر پرندهگان و ماهیها الهام گرفته شده است .در این الگوریتم،
تعدادی از موجودات در فضای جستجو پخش میشوند که ذره
نامیده میشوند .هر ذره  5خاصیت دارد )1( :موقعیت )2( ،هزینه
هر ذره )3( ،سرعت )4( ،بهترین موقعیت تجربه شده و ( )5مقدار
هزینه متناظر با بهترین موقعیت تجربه شده .در ابتدا ،مقدار تابع
هدف هر ذره محاسبه میشود .سپس ،هر ذره براساس موقعیت
فعلی خود ،بهترین مکان تجربه شده ،و اطالعات یک یا چند ذره از
بهترین ذرات موجود جهتی را برای حرکت انتخاب میکند .قانون
بهروزرسانی برای تمامی ذرات یکسان بوده و همهی ذرات از
تجارب خود و دیگران استفاده میکنند .بهروزرسانی موقعیت و
سرعت هر ذره براساس رابطهی  4انجام میگیرد:
()4

داشتن اطالعات محیط پیرامون و استفاده از آن جهت پیدا کردن
غذا الهام گرفته شده است .کالغها بهدلیل اینکه جهت بهدست
آوردن بهترین منابع غذایی همدیگر را دنبال میکنند ،پرندهگانی
حریص هستند .پیدا کردن منبع غذایی مخفیشده توسط یک
کالغ کار آسانی نیست ،بهدلیل اینکه اگر کالغ دنبالکننده کالغ
موردنظر را پیدا کند ،کالغ دنبالکننده تالش خواهد کرد تا منبع
غذایی کالغ موردنظر را بهدست آورد .کالغها سایر پرندهگان را
تماشا کرده که کجا غذایشان را مخفی میکنند و پس از ترک ،آن
را از پرنده میدزدند .در واقع ،کالغها از تجربهی شخصی خود که
قبالً دزد بودهاند برای پیشبینی رفتار یک دزد استفاده میکنند و
میتوانند امنترین مکان را برای محافظت مکان غذا تعیین کنند.
هنگامیکه کالغ iام جهت رسیدن به مکان مخفی ،کالغ jام را
تعقیب میکند دو حالت کلی وجود دارد:
( )1کالغ jام نمیداند که کالغ iام او را دنبال میکند .در این
حالت ،کالغ iام به مکان کالغ jام نزدیک خواهد شد .موقعیت
جدید کالغ iام به صورت زیر خواهد بود:
))𝑡(𝑥 𝑥(𝑡 + 1) = 𝑥(𝑡) + 𝑟(𝑡). 𝐹𝐿(𝑡)(𝑚𝑗 −
()5
که در آن  FL ،rو  mبهترتیب ،عدد تصادفی با توزیع یکنواخت بین
صفر و یک ،طول پرواز کالغ iام و حافظه کالغ هستند.
( )2کالغ jام میداند که که کالغ iام او را دنبال میکند .در این
حالت ،بهمنظور محافظت مکان مخفی خود از دزد ،کالغ jام کالغ
iام را از طریق رفتن به موقعیت دیگر فضای جستحو فریب خواهد
داد .موقعیت جدید کالغ iام بهصورت زیر خواهد بود:
()6

= )𝑥(𝑡 + 1
)𝑡(𝑃𝐴 ≥ )𝑡(𝑟 𝑥(𝑡) + 𝑟(𝑡). 𝐹𝐿(𝑡) (𝑚𝑗 − 𝑥(𝑡)) ,
{
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑜𝑡ℎ
 APنشاندهندهی احتمال آگاهی کالغ jام است.

که در آن
الگوریتمهای فرا-ابتکاری باید یک تعادل خوب را بین تنوع و
تقویت فراهم کنند .در الگوریتم  ،CSAتنوع و تقویت از طریق
پارامتر  APکنترل میشود .بهکارگیری مقادیر کوچک و بزرگ این
پارامتر بهترتیب منجر به افزایش تقویت و تنوع خواهد شد.

𝑉(𝑡 + 1) = 𝑤. 𝑉(𝑡) + 𝑐1 𝑟1 (𝑋𝑏𝑒𝑠𝑡 (𝑡) − 𝑋(𝑡)) +
{
))𝑡(𝑋 𝑐2 𝑟2 (𝑋𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 (𝑡) −
)𝑋(𝑡 + 1) = 𝑋(𝑡) + 𝑉(𝑡 + 1
آن ،پارامترهای )  (𝑐1 , 𝑐2وزن هوش جمعی و پارامتر  wوزن

که در
اینرسی هستند .این پارامترها تنظیم کنندهی جستجو و اکتشاف
هستند .درصورتیکه این پارامترها افزایش یابند ،الگوریتم به سمت
اکتشاف بهتر حرکت خواهد کرد و درصورتیکه این پارامترها
کاهش یابند ،الگوریتم به سمت بهرهبرداری بهتر حرکت خواهد
کرد .در این مطالعه ،وزن اینرسی بهصورت خطی با گذر زمان
کاهش داده شدهاند تا از جستجوی بهتر به سمت اکتشاف بهتر
حرکت کنیم.
الگوریتم  CSAدر سال  2016توسط عسگرزاده معرفی شد .ایدهی
اصلی در این الگوریتم براساس حافظهی کالغها در بهخاطر نگه

الگوریتم  GOAدر سال  2017توسط صارمی و همکاران معرفی
شد .ایدهی اصلی در این الگوریتم براساس چرخهی زندگی ملخ و
رفتار اجتماعی آنها الهام گرفته شده است .چرخهی زندگی یک
ملخ شامل ( )1تخمگذاری )2( ،ملخ نیمه بالغ ،و ( )3ملخ بالغ
است .جابهجایی ملخها شامل دو مرحلهی اصلی است)1( .
هنگامیکه ملخها نیمه بالغ هستند ،شبیه استوانهی غلطشی
حرکت کرده و در مسیر حرکتشان تقریباً تمام پوشش گیاهی را
میخورند )2( .هنگامیکه ملخها بالغ میشوند ،یک ازدحام در هوا
4
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جهت شکار طعمه الهام گرفته شده است .گرگهای خاکستری
بهعنوان شکارچیان رأس درنظر گرفته میشوند .این جمله به این
معناست که در نوک زنجیرهی غذایی قرار دارند .گرگهای
خاکستری معموالً ترجیح میدهند که بهصورت گروهی زندگی
کنند .اندازهی هر گروه بهطور متوسط  5الی  12گرگ است.
همانطوریکه در شکل  3نشان داده شده است ،گرگها دارای
یک سلسله مراتب اجتماعی غالب بسیار سخت هستند .بهعبارت
دیگر ،گرگها اولویتبندی می شوند .رهبران یک مرد و یک زن
هستند که آلفا نامیده میشوند .گرگ آلفا مسئول تصمیمگیری
دربارهی شکار ،مکان خواب ،زمان بیداری و  ...است .تصمیمهای
گرگ آلفا به سایر گرگها اعالم میشود .همچنین ،گرگ آلفا لزومًا
قویترین عضو گروه نیست ،اما در مدیریت گروه بهترین است .این
موضوع نشان می دهد که مدیریت و انضباط یک گروه نسبت به
قدرت اهمیت بیشتری دارد .بتاها تحت أمر گرگهایی هستند که
به گرگ آلفا در تصمیمگیری کمک میکنند .گرگ بتا میتواند
مرد یا زن باشد و در مواردی که گرگهای آلفا میمیرند یا پیر
میشوند ،بهترین گزینه برای یک آلفا بودن هستند .گرگ بتا به
سایر گرگها با رتبهی پایین دستور میدهد و نقش یک مشاور را
برای گرگ آلفا ایفا میکند .همچنین ،گرگ بتا دستورات گرگ آلفا
را به سایر گرگ ها رسانده و نتیجه را به گرگ آلفا گزارش میکند.
پایینترین رتبهی گرگها مربوط به گرگ امگا است .گرگ امگا
نقش محافظت را ایفا میکند .آنها آخرین گرگهایی هستند که
اجازهی غذا خوردن را دارند .اگر یک گرگ جزء سه دسته آلفا ،بتا،
و امگا نباشد ،گرگ دلتا نامیده خواهد شد .سالمندان ،شکارچیان،
سرپرستان ،و نگهبانان متعلق به این گروه هستند.

را شکل میدهند .رفتار ازدحامی ملخها بهصورت زیر مدل شده
است:
𝑖𝐴 𝑥𝑖 = 𝑠𝑖 + 𝐺𝑖 +
()7
که در آن  G ،Sو  Aبهترتیب نشاندهندهی تعامل اجتماعی ملخ،
تاثیر نیروی گرانشی بر ملخ ،و أثر وزش باد هستند .رفتار اجتماعی
از طریق رابطهی  8مدل میشود:
̂
𝑁∑ = 𝑖𝑆
𝑗𝑖𝑑 𝑗=1 𝑠(𝑑𝑖𝑗 ).

()8

𝑖𝑥𝑥𝑗 −
= 𝑗𝑖̂𝑑 𝑑𝑛𝑎 | 𝑖𝑥 𝑑𝑖𝑗 = |𝑥𝑗 −

{

𝑗𝑖𝑑

تابع  sمیزان استحکام نیروهای اجتماعی را نشان داده و بهصورت
زیر تعریف میشود:
𝑑−

)𝑙𝑠(𝑑) = 𝑓. exp ( ) − exp(−

( )9
که در آن  fو  lبهترتیب نشاندهندهی جاذبه و مقیاس طول دافعه
هستند .برای جزئیات بیشتر درمورد درنظر گرفتن أثر نیروی
گرانشی و وزش باد میتوانید به ] [26مراجعه کنید .با درنظر
گرفتن این دو أثر ،به این نتیجه رسیده شد که رابطه بهدست آمده
جهت بهروزرسانی موقعیت ملخها از اکتشاف و استخراج فضای
جستجو اطراف یک جواب جلوگیری میکند .در رابطهی بهدست
آمده ،بهدلیل رسیدن سریع ملخها به ناحیهی آسایش ،ازدحام
نمیتواند به یک نقطهی مشخص همگرا شود .درنتیجه ،نسخهی
اصالحشده آن رابطه جهت بهروزرسانی موقعیت ملخها در حل
مسائل بهینهسازی بهصورت زیر معرفی شده است:
𝑙

()10

𝑑̂
𝑇]+

𝑖𝑥𝑥𝑗 −
𝑗𝑖𝑑

. 𝑠(|𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 |).

𝑏𝑙𝑢𝑏−
2

𝑁∑[ 𝑥𝑖 = 𝑐.
𝑗=1 𝑐.
𝑖≠𝑗

که در آن  ،ul ،ubو 𝑑̂𝑇 بهترتیب نشاندهندهی کران باال ،کران
پایین مسئله و بهترین جواب بهدست آمده تاکنون هستند .پارامتر
 cنیز یک ضریب کاهشی برای جمع کردن ناحیهی آسایش،
ناحیهی دافعه و ناحیهی جاذبه است.
بین دو الگوریتم  PSOو  GOAدو تفاوت اصلی وجود دارد:
( )1در الگوریتم  GOAفقط یک بردار موقعیت برای هر عامل
جستجو وجود دارد .درحالیکه ،در الگوریتم  PSOدو بردار موقعیت
و بردار سرعت برای هر ذره وجود دارد.
( )2الگوریتم  PSOموقعیت ذرات را نسبت به موقعیت فعلی،
بهترین موقعیت شخصی و بهترین موقعیت سراسری بهروزرسانی
میکند .درحالیکه ،الگوریتم  GOAموقعیت ملخها را نسبت به
موقعیت فعلیشان ،بهترین موقعیت سراسری و موقعیت تمام سایر
ملخها بهروزرسانی میکند.
 -1-2-2بهینهسازی گرگ خاکستری

الگوریتم  [27] GWOدر سال  2014توسط میرجلیلی و همکاران
معرفی شد .ایدهی اصلی در این الگوریتم از فعالیت گروهی گرگها

شکل  :3سلسله مراتب اجتماعی گرگهای خاکستری.
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شکار گرگ خاکستری از سه فاز اصلی تشکیل شده است)1( .
ردیابی ،تعقیب و نزدیک شدن به شکار )2( .تعقیب ،محاصره و
اذیت کردن شکار تا زمانی که شکار را از حرکت متوقف کند)3( .
حمله به شکار .مدل ریاضی شکار گرگ خاکستری شامل پنج
مرحلهی اصلی ( )1رتبهبندی گرگها )2( ،محاصرهی شکار)3( ،
شکار کردن ) 4( ،حمله به شکار (فاز استخراج) ،و ( )5جستجو
برای شکار (فاز اکتشاف) .در رتبهبندی گرگها ،بهترین جواب
بهعنوان گرگ آلفا درنظر گرفته میشود .سپس ،دومین و سومین
جواب بهینه بهترتیب بهعنوان گرگ بتا و دلتا درنظر گرفته
میشود .گرگهای خاکستری در طول شکار ،طعمه را محاصره
میکنند .رفتار محاصره کردن گرگها بهصورت زیر مدل میشود:
()11

|)𝑡(𝑥 𝐷 = |𝐶. 𝑥𝑝 (𝑡) −
𝐷 𝑥(𝑡 + 1) = 𝑥𝑝 (𝑡) − 𝐴.

تأکید میکند .شبهکد الگوریتم پیشنهادی جهت بهینه کردن
الگوریتم  FCMبا استفاده از بهینهساز گرگ خاکستری در شکل 4
نشان داده شده است.

{

که در آن  Aو  Cضریب بردارها بوده و بهصورت زیر محاسبه
میشوند:

𝑎 𝐴 = 2𝑎. 𝑟1 −
{
𝐶 = 2𝑟2
پیدا میکند 𝑟1 .و 𝑟2

()12

که در آن  aبهطور خطی از  2تا صفر کاهش
نیز بردارهای تصادفی در محدودهی صفر و یک هستند 𝑥𝑝 (𝑡) .نیز
موقعیت طعمه را نشان میدهد.
گرگهای خاکستری میتوانند موقعیت طعمه را شناسایی کرده و
طعمه را محاصره کنند .مدیریت شکار معموالً بر عهدهی گرگ آلفا
است .گرگ بتا و دلتا نیز میتوانند در شکار شرکت کنند .بهمنظور
مدل کردن رفتار شکار گرگهای خاکستری ،فرض بر این است که
گرگهای آلفا ،بتا ،و دلتا بهترین دانش را دربارهی موقعیت طعمه
دارند .هیچ دانشی در فضای جستجو نسبت به موقعیت شکار
)𝑡( 𝑝𝑥 وجود ندارد .درنتیجه ،موقعیت شکار همان موقعیت گرگ
آلفا (بهترین موقعیت بهدست آمده) درنظر گرفته میشود .شکار
طعمه بهصورت زیر مدل میشود:

()13

شکل  :4شبهکد بهینهساز گرگ خاکستری جهت بهینه کردن الگوریتم
.FCM

 -2-2-2الگوریتم بهینهسازی نهنگ

→ |)𝑡(𝑥 𝐷𝛼 (𝑡) = |𝐶1 . 𝑥𝛼 (𝑡) −
)𝑡( 𝛼𝐷 𝑥1 (𝑡) = 𝑥𝛼 (𝑡) − 𝐴1 .
→ |)𝑡(𝑥 𝐷𝛽 (𝑡) = |𝐶2 . 𝑥𝛽 (𝑡) −
)𝑡( 𝛽𝐷 𝑥2 (𝑡) = 𝑥𝛽 (𝑡) − 𝐴2 .

الگوریتم بهینهسازی نهنگ ( [28] )WOAدر سال  2016توسط
میرجلیلی و لویس معرفی شد .ایدهی اصلی در این الگوریتم از
نحوهی تولید حباب توسط نهنگ بهمنظور محاصره کردن شکار
الهام گرفته شده است .نهنگها موجوداتی خیالباف هستند و
بهعنوان بزرگترین پستانداران جهان درنظر گرفته میشوند .یک
نهنگ بالغ میتواند تا طول  30متر و وزن  180تن رشد کند.
نهنگها بهدلیل اینکه باید از سطوح اقیانوس تنفس کنند ،هرگز
نمیخوابند .درحقیقت ،نیمی از مغز آنها میخوابد .جالبترین
چیزی که دربارهی نهنگها میتوان گفت این است که آنها
بهعنوان بزرگترین حیوانات باهوش باهیجان درنظر گرفته
میشوند .در مغز انسانها سلولهایی بهنام  spindleوجود دارند
که مسئول قضاوت ،احساسات ،و رفتارهای اجتماعی هستند.

→ |)𝑡(𝑥 𝐷𝛾 (𝑡) = |𝐶3 . 𝑥𝛾 (𝑡) −
)𝑡( 𝛾𝐷 { 𝑥3 (𝑡) = 𝑥𝛾 (𝑡) − 𝐴3 .
)𝑡( 𝑥1 (𝑡)+𝑥2 (𝑡)+𝑥3

= )𝑥(𝑡 + 1

()14
گرگهای خاکستری برای جستجو کردن طعمه از یکدیگر دور
میشوند و برای حمله کردن به طعمه به یکدیگر نزدیک میشوند.
اگر  ،|𝐴| < 1در این صورت گرگهای خاکستری نسبت به طعمه
واگرا میشوند و اگر  ،|𝐴| > 1در این صورت گرگهای خاکستری
نسبت به شکار همگرا میشوند .بهعبارت بهتر میتوان چنین بیان
کرد که |𝐴| < 1 ،به مفهوم استخراج و  |𝐴| > 1به مفهوم اکتشاف
3

6
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نهنگها نسبت به یک انسان بالغ ،دو برابر بیشتر از این سلولها را
در مغزشان دارند که دلیل اصلی باهوش بودن آنها است .نهنگها
میتوانند انفرادی یا گروهی زندگی کنند .مشاهده شده است که
آنها اکثرًا تمایل به زندگی گروهی دارند .یکی از بزرگترین
نهنگها ،نهنگ گوژپشت است .یکی از جالبترین چیزهایی که
دربارهی این نهنگ میتوان گفت ،روش خاص شکار آنهاست که
روش تغذیهی حباب-تور نامیده میشود .همانطوریکه در شکل
 5نشان داده شده است ،نحوهی شکار نهنگ گوژپشت از طریق
حبابهای متمایز خاص در طول یک حلقه یا مسیری به شکل
’ ‘9انجام میشود.

( )2موقعیت بهروزرسانی پیچشی :در این فرآیند ،ابتدا فاصلهی
بین موقعیت نهنگ و موقعیت طعمه محاسبه میشود .سپس ،یک
رابطهی پیچشی بین موقعیت نهنگ و طعمه بهمنظور مدل کردن
حرکت مارپیچی شکل نهنگهای گوژپشت بهصورت زیر ایجاد
میشود:
()17

که در آن  bو  aبهترتیب یک ثابت برای تعریف شکل پیچشی
لگاریتمی و یک عدد ثابت در ] [-1 ،1هستند .نهنگهای گوژپشت
اطراف طعمه درون یک دایرهی کوچکشونده و در طول یک مسیر
پیچشی شکل شنا میکنند .بهمنظور مدل کردن این رفتار ،فرض
میشود که یک احتمال  %50برای انتخاب بین مکانیسم
محاصرهی کوچکشونده یا مدل پیچشی برای بهروزرسانی موقعیت
نهنگها وجود دارد .این مکانیسم بهصورت زیر مدل میشود:
()18

نهنگهای گوژپشت میتوانند موقعیت طعمه را شناسایی کرده و
آنها را محاصره کنند .رفتار محاصره کردن نهنگها بهصورت زیر
است:
()15

()19

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ = |𝐶 .
𝐷
|𝑋 𝑋𝑟𝑎𝑛𝑑 −
⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = )𝑋 (𝑡 + 1
𝐷 𝑋𝑟𝑎𝑛𝑑 − 𝐴.

{

الگوریتم  WOAبا یک مجموعه جوابهای تصادفی شروع میشود.
در هر تکرار ،عامل های جستجو موقعیتشان را نسبت به یک عامل
جستجوی تصادفی انتخابشده یا بهترین جواب بهدست آمده تا
االن بهروزرسانی میکنند .پارامتر  aاز مقدار  2تا مقدار  0بهمنظور
فراهم کردن بهترتیب فاز اکتشاف و استخراج کاهش مییابد.
هنگامیکه  |𝐴| > 1یک عامل جستجوی تصادفی انتخاب میشود.
درحالیکه ،هنگامیکه  |𝐴| < 1بهترین جواب برای بهروزرسانی
موقعیت عاملهای جستجو انتخاب میشود .وابسته به مقدار ،P
الگوریتم  WOAقادر به تغییر بین یک حرکت پیچشی یا دایروی
خواهد بود .شبهکد الگوریتم پیشنهادی جهت بهینه کردن
الگوریتم  FCMدر شکل  6نشان داده شده است .در ادامه به بیان
تابع هدف برای الگوریتمهای فرا-ابتکاری براساس الگوریتم FCM
خواهیم پرداخت.

{

که در آن 𝐴 𝐶 ،و ∗ 𝑋 بهترتیب بردارهای ضرایب و بردار موقعیت
بهترین جواب بهدست آمده در االن هستند .بردارهای ضرایب
بهصورت زیر تعریف میشوند:
()16

⃗⃗⃗⃗
⃗ , 𝑖𝑓 𝑃 < 0.5
𝐷 𝑋 ∗ (𝑡) − 𝐴.
{ = )𝑋 (𝑡 + 1
𝑙𝑏
⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗ 𝐷′. 𝑒 . cos(2𝜋𝑙) +
𝑋 ∗ (𝑡), 𝑖𝑓 𝑃 ≥ 0.5
مشابه براساس تغییرات بردار 𝐴 میتواند بهمنظور جستجو

رویکرد
کردن طعمه (فاز اکتشاف) بهکار برده شود .در واقع ،نهنگهای
گوژپشت بهصورت تصادفی براساس موقعیت یکدیگر جستجو
میکنند .در مقابل فاز استخراج ،موقعیت یک عامل جستجو در فاز
اکتشاف براساس یک انتخاب تصادفی عامل جستجو بهجای
بهترین عامل جستجوی پیدا شده تا االن بهروزرسانی میشود .این
مکانیسم و  |𝐴| > 1بر فاز اکتشاف تأکید کرده و اجازه میدهد
الگوریتم  WOAیک جستجوی سراسری را انجام دهد .این مدل
ریاضی بهصورت زیر تعریف میشود:

شکل  :5رفتار غذایابی حباب-تور نهنگهای گوژپشت ].[28

⃗⃗⃗⃗ ⃗ = |𝐶 .
𝐷
|)𝑡(𝑋 𝑋 ∗ (𝑡) −
𝐷 ⃗⃗⃗⃗∗ (𝑡) − 𝐴.
⃗
𝑋 = )𝑋(𝑡 + 1

⃗⃗⃗ = )𝑋 (𝑡 + 1
⃗⃗⃗⃗ 𝐷′. 𝑒 𝑏𝑙 . cos(2𝜋𝑙) +
)𝑡( ∗ 𝑋
⃗⃗⃗
|)𝑡(𝑋 ⃗⃗⃗⃗∗ (𝑡) −
𝑋| = 𝐷′

{

𝑎 {𝐴 = 2𝑎. 𝑟 −
𝑟 𝐶 = 2.
یافته و 𝑟 نیز یک

که در آن 𝑎 بهصورت خطی از  2تا  0کاهش
بردار تصادفی در محدودهی  0و  1است .بهمنظور مدل کردن رفتار
حباب-تور (فاز استخراج) نهنگهای گوژپشت ،دو رویکرد وجود
دارد:
( )1مکانیسم محاصرهی کوچکشونده :این فرآیند از طریق
کاهش مقدار 𝑎 انجام میشود .با کاهش مقدار 𝑎 ،محدودهی نوسان
𝐴 نیز کاهش مییابد.
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در تمامی الگوریتمهای فرا-ابتکاری 𝑀𝐶𝐹𝐽 را بهعنوان تابع هزینه
درنظر گرفته و هدف اصلی بهینه کردن پارامترهای الگوریتم FCM
است.
 -3نتایج پیادهسازی
بهمنظور آنالیز روش پیشنهادی ،در این مطالعه از سه پایگاه دادهی
دانشگاه صنعتی سهند ( ،[30] MR2 ،[29] )SUTو SCUTFBP
] [31استفاده شده است .تصاویر هر سه پایگاه داده حاوی 50
تصاویر رنگی نمای جلویی چهره بوده که در مجموع از 150
تصاویر رنگی چهره برای بخشبندی در این مطالعه استفاده شده
است .نمونهای از تصاویر این سه پایگاه داده در شکل  7نشان داده
شده است .تعداد مراکز خوشه بهصورت تجربی برای پایگاه
دادههای ذکرشده بهترتیب  ،3 ،4و  2انتخاب شدهاند .جهت
ارزیابی نتایج پیشنهادی از  4معیار مختلف استفاده کردهایم .معیار
خطای پوست ( ،)SEتعداد پیکسلهای پوست شناسایی شده
بهعنوان غیر-پوست بهصورت خودکار تقسیم بر تعداد پیکسلهای
پوست بخشبندی شده بهصورت دستی است .معیار خطای غیر-
پوست ( ،)NSEتعداد پیکسلهای غیر-پوست شناسایی شده
بهعنوان پوست بهصورت خودکار تقسیم بر تعداد پیکسلهای غیر-
پوست بخشبندی شده بهصورت دستی است .معیار  ،Sنسبت
پیکسلهای پوست درست تشخیص داده شده است .براساس دو
پارامتر  SEو  ،NSEدو معیار دیگر را نیز میتوان بهصورت زیر
تعریف کرد:

شکل  :6شبهکد بهینهساز نهنگ جهت بهینه کردن الگوریتم .FCM

 -3-2معرفی تابع هدف

()22

اکثر الگوریتمهای خوشهبند فازی ،تابع هزینهی زیر را کمینه
میکنند:

()20

2

{

بهمنظور بهروزرسانی پارامترهای تابع عضویت و مراکز خوشه ،ابتدا
تابع هزینه را به فرم دو-گان نوشته و نسبته به آنها از تابع هزینه
مشتق میگیریم .درنتیجه ،پارامترهای 𝑗𝑖𝑢 و 𝑗𝑣 بهصورت زیر
محاسبه میشوند:
1
1
𝑑(𝑥𝑖 ,𝑣𝑗 ) 𝑚−1

()21

)

) 𝑘𝑣𝑑(𝑥𝑖 ,

= 𝑗𝑖𝑢
𝐶∑
(𝑘=1

𝑚
𝑁∑
𝑗𝑖𝑢𝑖=1 𝑥𝑖 .
𝑁
𝑚 𝑗𝑖𝑢 ∑𝑖=1

= 𝑗𝑣

𝑀𝑆 = √𝑆𝐸 2 + 𝑁𝑆𝐸 2 + (1 − 𝑆)2

معیار 𝐸𝑀 هر دو نوع خطا را یکجا محاسبه میکند .همچنین،
معیار 𝑆𝑀 نتیجهی کل آشکارسازی پوست چهره را ارزیابی میکند.
براساس رابطه  ،22الگوریتمی که پایینترین مقدار در معیار 𝐸𝑀 و
باالترین مقدار در معیار  Sرا داشته باشد ،عملکرد مناسب را در
بخشبندی تصویر ارائه خواهد کرد .نمونهای از نتایج بخشبندی
تصاویر پایگاه داده ی ذکر شده در کانال  Prاز فضای رنگی YPbPr
در شکل  8نشان داده شده است .همچنین ،پارامترهای ثابت بهکار
گرفته شده در الگوریتمهای فرا-ابتکاری موردنظر در جدول 1
آورده شده است .تمامی پارامترهای ثابت در الگوریتمهای فرا-
ابتکاری بهکار گرفتهشده براساس مقادیر موجود در مراجع اصلی
انتخاب شدهاند .نتایج معیارهای ذکر شده در سه کانال رنگی
متفاوت برای الگوریتمهای فرا-ابتکاری معرفی شده در جدول 2
نشان داده شدهاند.

𝐶
𝑚
𝑁∑ = 𝑀𝐶𝐹𝐽
) 𝑗𝑣 𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑢𝑖𝑗 . 𝑑(𝑥𝑖 ,

‖ 𝑗𝑣 𝑑(𝑥𝑖 , 𝑣𝑗 ) = ‖𝑥𝑖 −
]∑𝐶𝑗=1 𝑢𝑖𝑗 = 1, 𝑢𝑖𝑗 ∈ [0,1

𝑀𝐸 = √𝑆𝐸 2 + 𝑁𝑆𝐸 2

{

{
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شکل  :7نمونهای از تصاویر پایگاه دادههای بهکار گرفتهشده در مطالعه جهت بخشبندی تصاویر رنگی چهره( .ردیف اول) :پایگاه دادهی ،SUT
(ردیف دوم) :پایگاه دادهی ( ،SCUTFBPردیف سوم) :پایگاه دادهی .MR2

شکل  :8نمونهای از نتایج بخشبندی تصاویر پایگاه دادههای بهکار گرفتهشده در مطالعه( .ردیف اول) :نتایج بخشبندی پایگاه دادهی ،SUT
(ردیف دوم) :نتایج بخشبندی پایگاه دادهی ( ،SCUTFBPردیف سوم) :نتایج بخشبندی پایگاه دادهی .MR2
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جدول  :1پارامترهای ثابت انتخاب شده در الگوریتمهای فرا-ابتکاری.
Value

)(WOA

Value

)(GWO

Value

)(GOA

Value

)(GA

Value

)(CSA

Value

)(PSO

12

nPop

12

nPop

12

nPop

12

nPop

12

nPop

12

nPop

30
Rand
Rand
rand

MaxItr
𝑟1
𝑟2
P

30
rand
rand

MaxItr
𝑟1
𝑟2

30
1
1e-04

MaxItr
𝑥𝑎𝑚𝐶
𝑛𝑖𝑚𝐶

-

-

-

-

30
0.8
0.3
0.05,8

MaxItr
𝐶𝑃
𝑀𝑃
)𝛽 (𝛾,

30
0.1
2

MaxItr
AP
FL

-

-

30
1.2
0.8
0.8

MaxItr
W
𝟏𝑪
𝟐𝑪

جدول  :2نتایج عملکرد الگوریتمهای فرا-ابتکاری در بخشبندی تصاویر نگی چهره برای فضاهای رنگی ذکرشده.

تصاویر پایگاه داده SUT
فضای رنگی )YPbPr (Pr

فضای رنگی )YCbCr (Cr

فضای رنگی )YIQ (I

Method

𝑺𝑴
0/030

𝑬𝑴
0/025

NSE
0/017

S
0/984

𝑺𝑴
0/691

𝑬𝑴
0/486

NSE
0/0008

S
0/511

𝑺𝑴
0/031

𝑬𝑴
0/025

NSE
0/015

S
0/983

FCM+GA

0/087

0/082

0/074

0/985

0/700

0/495

0/0008

0/505

0/031

0/025

0/015

0/982

FCM+PSO

0/057

0/052

0/044

0/984

0/680

0/483

0/0008

0/517

0/031

0/025

0/016

0/983

FCM+GWO

0/055

0/050

0/042

0/984

0/690

0/488

0/0008

0/512

0/031

0/025

0/016

0/983

FCM+GOA

0/169

0/122

0/015

0/885

0/290

0/206

0/006

0/796

0/229

0/172

0/036

0/857

FCM+CSA

0/057

0/052

0/044

0/984

0/690

0/488

0/0008

0/512

0/030

0/025

0/016

0/983

FCM+WOA

تصاویر پایگاه داده SCUTFBP
فضای رنگی )YPbPr (Pr

فضای رنگی )YCbCr (Cr

فضای رنگی )YIQ (I

Method

𝑺𝑴
0/134

𝑬𝑴
0/098

NSE
0/018

S
0/912

𝑺𝑴
0/135

𝑬𝑴
0/099

NSE
0/017

S
0/911

𝑺𝑴
0/160

𝑬𝑴
0/120

NSE
0/030

S
0/903

0/138

0/103

0/024

0/913

0/148

0/111

0/027

0/909

0/142

0/103

0/018

0/906

FCM+PSO

0/132

0/096

0/018

0/914

0/139

0/101

0/017

0/908

0/146

0/105

0/012

0/899

FCM+GWO

0/138

0/103

0/024

0/913

0/138

0/101

0/017

0/908

0/152

0/109

0/012

0/895

FCM+GOA

0/227

0/172

0/044

0/863

0/221

0/168

0/047

0/869

0/263

0/195

0/039

0/832

FCM+CSA

0/125

0/090

0/013

0/914

0/155

0/113

0/017

0/897

0/135

0/098

0/018

0/911

FCM+WOA

FCM+GA

تصاویر پایگاه داده MR2
فضای رنگی )YPbPr (Pr

فضای رنگی )YCbCr (Cr

فضای رنگی )YIQ (I

Method

𝑺𝑴
0/129

𝑬𝑴
0/091

NSE
0/003

S
0/909

𝑺𝑴
0/139

𝑬𝑴
0/099

NSE
0/003

S
0/901

𝑺𝑴
0/131

𝑬𝑴
0/093

NSE
0/003

S
0/908

FCM+GA

0/129

0/091

0/003

0/909

0/139

0/099

0/003

0/901

0/131

0/093

0/003

0/908

FCM+PSO

0/127

0/090

0/003

0/910

0/138

0/097

0/003

0/903

0/129

0/091

0/003

0/909

FCM+GWO

0/129

0/091

0/003

0/909

0/139

0/099

0/003

0/901

0/131

0/093

0/003

0/908

FCM+GOA

0/248

0/176

0/004

0/825

0/234

0/166

0/003

0/834

0/366

0/259

0/004

0/741

FCM+CSA

0/128

0/091

0/003

0/910

0/139

0/098

0/003

0/902

0/154

0/113

0/023

0/896

FCM+WOA

در نتایج پایگاه دادهی  ،MR2بهترین عملکرد را در کانال
کرومینانس الگوریتم  GWOدارد .این الگوریتم ،در کانال  Iنیز
بهترین عملکرد را نسبت به سایر الگوریتمهای فرا-ابتکاری دارد.
در کانال  Prاز فضای رنگی  ،YPbPrبهترین عملکرد را بهترتیب
الگوریتمهای  GWOو  WOAدارند .نتایج الگوریتمهای فرا-
ابتکاری بهجز الگوریتم  CSAدر بخشبندی تصاویر رنگی چهره
تقربیاً میتوان گفت که به هم خیلی نزدیک هستند .ولی ،قابلیت
الگوریتمهای فرا-ابتکاری در افزایش بعد مسئله بیشتر قابل
مشاهده است .همانطوری که در شکل  9نیز نشان داده شده
است ،سرعت همگرایی دو الگوریتم پیشنهادی در همگرا شدن
نسبت به الگوریتمهای  ،PSO ،GAو  CSAخیلی سریعتر است.

همانطوریکه در جدول  2نشان داده شده است ،الگوریتم
عملکرد مناسبی در بخشبندی تصاویر رنگی چهره ندارد .در
پایگاه دادهی  ،SUTعملکرد تمامی الگوریتمهای فرا-ابتکاری
بهجز الگوریتم  CSAدر بخشبندی تصاویر رنگی چهره مناسب
هستند .در فضای رنگی  ،YIQبهترین عملکرد را الگوریتم GWO
دارد .همچنین در فضای رنگی  ،YPbPrپایینترین مقدار 𝑠𝑀 را
الگوریتم  WOAدارد .در نتایج پایگاه دادهی  ،SCUTFBPبهترین
عملکرد را در کانال کرومینانس ،الگوریتم  WOAدارد .همچنین،
در کانال  Prنیز بهترین عملکرد را در بخشبندی تصاویر ،بهترتیب
الگوریتمهای  WOAو  GWOدارند .در کانال  Iاز فضای رنگی
 ،YIQبهترین عملکرد را الگوریتم  CSAدارد.
CSA
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وجود مرحلهی محاصرهی طعمه در الگوریتمهای  GWOو
باعث به روزرسانی بهتر در تابع عضویت شده و درنتیجه منجر به
بخشبندی چهره با دقت باالتر شدهاند .همانطوری که در شکل 9
نیز قابل مشاهده است ،همگرایی دو الگوریتم  GOAو WOA
خیلی به هم نزدیک هستند ،ولی مهمترین موضوعی که بین این
دو الگوریتم وجود دارد زمان سپری شده برای اجرای برنامه است.
زمان سپریشده برای الگوریتمهای ،GA ،GOA ،WOA ،GWO
 ،PSOو  CSAبهطور میانگین برای هر تصویر در  30تکرار
بهترتیب در حدود  ،36 ،40 ،127 ،33 ،54و  26ثانیه است.
الگوریتم  GOAباالترین زمان سپری شده را دارد .ابعاد تمامی
تصاویر در اندازهی  500×500تغییر مقیاس داده شدهاند .کمترین
مقدار را در این حالت الگوریتم  CSAبا زمان سپری شده تقریباً
 26ثانیه برای یک تصویر دارد .دلیل اصلی زمان زیاد اجرای برنامه
در الگوریتم  GOAبه مرحلهی تعامل اجتماعی ملخها در
بهروزرسانی موقعیت ملخها وابسته است .در الگوریتم  ،GOAبا
توجه به تعداد مراکز خوشه ،ماتریس عضویت هر خوشه را درابتدا
جدا کرده و مطابق رابطه  8تعامل اجتماعی را با سایر ملخها از
طریق فاصلهی اقلیدسی محاسبه کرده و سرانجام هر تعامل
اجتماعی را در یک ماتریس الحاق کرده و خروجی بهعنوان تعامل
اجتماعی کل درنظر گرفته میشود .این فرآیند منجر به افزایش
زمان اجرای برنامه در بهینهسازی خوشهبند  FCMاز طریق
بهینهساز ملخ شده است .مقادیر هزینهی ابتدایی در الگوریتمهای
 ،PSO ،GAو  CSAبزرگ بوده و رفته رفته تالش بر این دارند که
مقدار تابع هزینه را کاهش دهند .این فرآیند به تکرارهای زیادی
نیازمند است .ولی ،در الگوریتمهای  GWOو  WOAاین فرآیند
سریعتر انجام میپذیرد .از جمله مزایای روشهای پیشنهادی
میتوان به همگرایی سریع آنها اشاره کرد .مطابق شکل ،9
الگوریتم  ،CSAدر مراحل نهایی منجر به همگرا شدن تابع هزینه
میشود .ولی روشهای پیشنهادی بهطور میانگین تا مرحلهی 10
به همگرایی کامل میرسند.
تمامی الگوریتمهای اجرا شده بر روی یک سیستم Core i7-
 9750Hبا سرعت  2.60 GHzو حافظهی رم  16 GBانجام شده
است.
WOA

(الف)

(ب)

(ج)

 -4نتیجهگیری و ارائهی پیشنهادات
در این مطالعه ،یک مدل خوشهبند  FCMجهت بخشبندی تصاویر
رنگی چهره توسعه داده شد .بهکارگیری فضاهای رنگی مناسب
جهت مدل کردن پوست چهره یکی از مراحل ضروری در
بخشبندی چهره است .در این مطالعه ،عملکرد سه فضاهای رنگی

شکل  :9نمونهای رفتار همگرایی الگوریتمهای فرا-ابتکاری در فضاهای
رنگی بهکار گرفته شده در مطالعه( .الف) :رفتار همگرایی در کانال Pr
فضای رنگی ( ،YPbPrب) :رفتار همگرایی در کانال  Iفضای رنگی
( ،YIQج) :رفتار همگرایی در کانال  Crفضای رنگی .YCbCr
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