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چکیده:

هرگاه از یک مدرک کاغذی تصویری گرفته شود ،مثال در حین اسکن کاغذ ،تصویری که در پشت صفحه کاغذ
وجود دارد اثری در صفحه جلویی از خود برجای میگذارد .تصاویر صفحۀ پشت و روی کاغذ ترکیبی غیرخطی
ایجاد میکنند و بنابراین یک مسأله با کاربرد عملی برای جداسازی کور منابع ) (BSSفراهم میآید .در اینجا ،یک
نسخه از ترکیبات شدیدا غیرخطی که در آن از کاغذ "پوستپیازی" استفاده شده ،به کار گرفته شده است.
جداسازی توسط  InfoMaxبسط یافته و با اعمال یک روش پیشپردازش غیرخطی ابتکاری مبتنی بر رقابت بین
اجزاء فرکانس باالی تجزیه موجک تصاویر انجام شد .نتایج جداسازی توسط معیارهای کیفی و کمی مورد ارزیابی
قرارگرفت که بیانگر دقت ،سرعت و کیفیت باالی تصاویر تخمینی است .به منظور ارزیابی دقیقتر الگوریتم
جداسازی غیرخطی و مقایسه کیفیت تصاویر تخمینی با منابع اولیه ،عالوه بر معیارهای ارزیابی معمول ،معیار
سنجش فاصله اقلیدسی بین انحراف معیار تصاویر و شباهت  Line Profileمعرفی شده است .نتایج جداسازی
غیرخطی با الگوریتم پیشنهادی توسط معیارهای مذکور مورد بررسی قرار گرفت و بهبود قابل مالحظهای مشاهده
شد.
کلید واژهها :جداسازی کور منابع ،(BSS) 1ترکیبات غیرخطی تصاویر ،آنالیز مولفه مستقل،(ICA) 2
 InfoMax3بسط یافته ،تبدیل موجک.4

.1

مقدمه

امروزه ضرورت نگهداری اطالعات به صورت نسخه
الکترونیکی و رقمیشده (دیجیتالی) باعث شده که
اسناد ،پایان نامهها و نسخ قدیمی عکسبرداری یا اسکن
شوند .هنگام عکسبرداری یا اسکن اسناد و مدارک

کاغذی ،تصویری که در پشت صفحه کاغذ وجود دارد
تداخلی در صفحه جلویی ایجاد میکند .لذا تصاویر
صفحۀ رویی و صفحۀ پشت کاغذ ،ترکیب غیرخطی
ایجاد میکنند که علت این امر ،شفافیت جزئی کاغذ
است .معموال میتوان از دو طرف اسناد کاغذی ،دو
ترکیب مختلف به دست آورد؛ بنابراین یک نمونه
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آزمایش از دیتای واقعی و با کاربرد عملی برای
جداسازی کور منابع ) (BSSبه وجود میآید .در این
تحقیق تمرکز ما بر روی یک مدل بسیار پیچیدهتر
است که از کاغذ پوست پیازی استفاده شده و شامل
ترکیبهای شدیدا غیرخطی میباشد[ .]1به این
ترتیب ،قبل از انتقال یا ذخیره تصاویر مدارک کاغذی
باید کیفیت تصویر توسط ابزارهای پردازش تصویر
بهبود و ارتقا یابد ،و از آنجائیکه در کاربردهایی از قبیل
رقمیسازی اسناد ،مدارک و کتابها نیاز است که
محتوای هر دو روی کاغذ بازیابی و استخراج شود،
بنابراین مسأله مورد مطالعه ما در اصل در زمره مسائل
حذف نویز و بهبود تصویر قرار نداشته و اصوال یک
مسأله "جداسازی کور منبع ) "(BSSاست .جداسازی
کور منابع ،روشی برای بازیابی مجموعهای از منابع
مستقل نامشخﺺ است که به وسیله یک سیستم
ناشناخته مخلوط شدهاند .واژه کور به این

ترکیب
واقعیت تکیه میکند که اوال سیگنالهای اصلی قابل
مشاهده نبوده و ثانیا هیچ اطالعاتی در مورد نحوه
ترکیب شدن آنها وجود ندارد و جداسازی تنها بر پایه
سیگنالهای ترکیبی و با فرض استقالل آماری منابع
اولیه انجام میشود[.]3 ,2
تا کنون روشهای زیادی برای حل مسأله  BSSمعرفی
و بررسی شدهاند .از جمله این الگوریتمها بیشینه
کشیدگی ،5بیشترین شباهت 6و کمینگی اطالعات
متقابل (MMI) 7میباشد [ . ]6-4با این حال،
متداولترین و بهترین روش برای حل مسأله جداسازی
کور استفاده از آنالیز مولفه مستقل ) (ICAاست که در
این خصوص میتوان دو رویکرد  ICAخطی [ ]7و
 ICAغیرخطی را [ ]8نام برد ICA .خطی یک رویکرد
با راه حل یکتا و جواب منحصر به فرد است[]9
برخالف  ICAغیرخطی که بدون محدودیتهای
اضافی در واقع یک مسأله بدخیم 8بوده که بینهایت راه
حل داشته و هیچ یک از جوابها را نمیتوان به
سادگی به یکدیگر مرتبط کرد[ .]11 ,11به همین

دلیل روشهای  ICAخطی به طور وسیع در الگوریتم-
های جداسازی استفاده شدهاند ،اما چون ترکیب
تصاویر اسکن شده یک مسأله نویزی و شدیدا
غیرخطی است بنابراین بسیار چالشبرانگیز بوده و
الگوریتمهای خطی در روند جداسازی کارآیی مطلوبی
نخواهند داشت .بعالوه اینکه برخی از جفت منابع مورد
استفاده فرضیات استقالل را به طور کامل ندارند.
یکی از روشهای جداسازی غیرخطی که مبتنی بر
الگوریتمهای وفقی و تکراری بوده ،در شبکههای
عصبی توسعه یافته و از اطالعات متقابل مؤلفههای
استخراج شده برای سنجش میزان وابستگی استفاده
میکند ،روش معروف  InfoMaxاست[ .]12 ,7این
الگوریتم برای کمینگی اطالعات متقابل مابین
مولفههای تخمینی نیازمند آگاهی از تابع توزیع
چگالی (PDF) 9منابع است[ ]13که با توجه به کور
بودن فرآیند جداسازی ،اطالعاتی درباره PDF
سیگنالهای منبع در دسترس نبوده و این PDFها
بایستی تخمین زده شوند .بمنظور افزایش قابلیت
الگوریتم  InfoMaxدر تخمین تابع توزیع منابع و
جداسازی ترکیبات غیرخطی ،الگوریتم InfoMax
بسط یافته معرفی میشود .در ادامه و بمنظور افزایش
دقت و سرعت الگوریتم فوق اعمال یک مرحله
پیشپردازش غیرخطی اضافی مبتنی بر موجک –
عالوهبر پیشپردازشهای خطی معمول از قبیل
مرکزیسازی 11و سفیدسازی -11بر روی ترکیبات
تصاویر مشاهدهای پیشنهاد میشود .بدین صورت که از
روشهای فیلترینگ پایین گذر به منظور کمرنگ
کردن اثر تصویر مزاحم و ایجاد رقابت مابین اجزای
فرکانس باالی تصاویر اسکنشده استفاده شده است.
بررسی نتایج نشان میدهد که با این پیشپردازش،
الگوریتم جداساز به نتایج به مراتب بهتری منجر می-
شود .چنین پیشپردازی باعث میشود که وابستگی
الگوریتم  InfoMaxغیرخطی به معیار استقالل منابع
کمتر شده و جداسازی منابع غیرخطی غیرمستقل نیز
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تا حد قابل قبولی امکانپذیر گردد.
در بخش دوم این مقاله ،مدل ترکیبات غیرخطی،
وجود ویکتایی جواب در  BSSغیرخطی و
پیشپردازشهای متداول  ICAتشریح میشود .در
بخش سوم تصاویر منبع و ترکیبات غیرخطی آنها
معرفی میشوند .بخش چهارم و پنجم به ترتیب به
معرفی  InfoMaxبسطیافته و پیشپردازش غیرخطی
پیشنهادی مبتنی بر تجزیه موجک میپردازد.
معیارهای پیشنهادی جهت ارزیابی عملکرد الگوریتم
جداساز و مقایسه کیفی نتایج جداسازی در همین
بخش ارائه شده و بخش ششم نیز به مقایسه و ارزیابی
نتایج اختصاص دارد .در بخش هفتم نتیجهگیری و
پیشنهاداتی برای ادامه کار ارائه شده است.
 .2تعریف مسأله  BSSغیرخطی
.2.1

مدل ترکیبات غیرخطی

در مدل غیرخطی مسأله تفکیک کور منابع ،تعداد n

منبع مجهول  si ,i=1,2,...,nتوسط تابع ترکیب
با یکدیگر
غیرخطی معکوس پذیر )F(.
ترکیب شده و تعداد  mمشاهده  xi ,i=1,2,...,mبه
دست میآید:
()1

بیشتر مقاالت ،ترکیبات غیرخطی دارای محدودیت
) (PNLبعنوان و بجای مدل غیرخطی معرفی شده
است ،ولی از نظر ما تمایز آشکاری با مدل غیرخطی
دارد و عمومیت و چالشهای مدل غیرخطی را ندارد،
زیرا  PNLاز جهات بسیاری همانند مدل  ICAخطی
است ،به این معنا که دارای نتایجی یکتا بوده و
بدخیمی ذاتی مدل غیرخطی را ندارد و با رابطه ()3
تعریف میشود[.]15
()3
)x=f(As
که در واقع ترکیبات خطی هستند ) (e=Asکه روابط
غیرخطی معکوس پذیر مولفهای (f) 13بر آن اعمال
شده است.
جذابیت این کالس از ترکیبهای غیرخطی ،به دلیل
وجود جواب یکتا ،تفکیک پذیری آن و نیز انطباق با
بسیاری از موقعیتهای عملی شناخته شده از جمله
ارتباطات مایکروویو و ماهوارهای[ ]16و بسیاری از
سیستمهای حیاتی[ ]17است .با این حال در حوزه
مدلسازی پژوهش حاضر (تصاویر اسکن شده) قرار
نمیگیرد .دیاگرام سیستم ترکیب و تفکیک ترکیبات
غیرخطی دارای محدودیت ) (PNLدر شکل ( )1نشان
داده شده است.

)x=F(s

جداسازی غیرخطی عبارتست از پیدا کردن تبدیل
بگونهای که مؤلفههای  yمتقابال
)G(.
مستقل آماری باشند.
()2

A

W

)y=G(x

-1

اگر  G=Fباشد ،منابع کامال بازیابی خواهند شد (و
بنابراین .]14[ )s=y
تعریف فوق مدلسازی و اصول سیستم تفکیک ترکیبات
غیرخطی را مشخﺺ میکند .با این حال ،به منظور
تمایز و مع رفی دقیق نوع ترکیب غیرخطی مورد
استفاده در این مقاله ،کالس خاصی از ترکیبات
غیرخطی دارای محدودیت (PNL) 12معرفی شوند .در

تفکیک

سیستم ترکیب کننده

سیستم
کننده
شکل  :1دیاگرام سیستم ترکیب و تفکیک مدل پس غیرخطی
).]14[ (PNL

مدل تصاویر ترکیبی واقعی مورد استفاده در این
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پژوهش شامل ترکیبات غیرخطی اسکن شده ،بدون
هرگونه پیش فرض و محدودیت ساده کننده میباشد و
با مدل  PNLکامال متفاوت است ،زیرا از هرگونه فرض
اولیه ساده کننده در مورد منابع صرفنظر شده است؛ به
همین دلیل از جدیدترین و پیچیدهترین زمینههای
 BSSاست و تا کنون نیز کمتر مورد بررسی و پژوهش
قرار گرفته است.
 .2.2وجود و یکتایی جواب در  BSSغیرخطی
یک چالشی که همواره درباره  BSSغیرخطی مطرح
میشود این است که آیا تفکیک کور منابع غیرخطی
در عمل امکانپذیر است؟ و اگر جوابی برای BSS
غیرخطی وجود داشته باشد آیا این جواب یکتاست؟
در واقع یک ویژگی بارز مسأله  ICAغیرخطی یکتا
نبودن جواب آن است[ .]14زیرا اگر  xو  yمتغیرهای
تصادفی مستقل باشند اثبات شده است که ) f(xو
)- g(yکه ) f(.و ) g(.توابع مشتقپذیر هستند -نیز
مستقل هستند .بنابراین واضح است که بدون اعمال
برخی محدودیتها تعداد بینهایت جواب برای نگاشت
معکوس ( )Gوجود دارد .بنابراین BSS ،غیرخطی که
هدف آن تخمین منابع اصلی از روی ترکیبات
غیرخطی آنها است یک مسأله بدخیم است که بدون
اعمال فرضیات محدود کننده به یک راه حل یکتا
منجر نمیشود.
در چندین مقاله وجود و یکتایی جواب ICA/BSS
غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته است[-19 ,15 ,11
 ،]21با اینحال پایه و اساس همه آنها مبتنی بر نتیجه
گیری مستقیم از تئوری دارمویس 14در وجود و یکتایی
جواب مسأله غیرخطی است[ .]22در تئوری دارمویس
مدل عمومی ترکیب و تفکیک غیرخطی همانند
روابط( )1و ( )2است .برطبق این تئوری برخی
فرضیات که یکتایی حل مساله  ICAغیرخطی را
تضمین میکند و تحت این فرضیات مسأله ICA
غیرخطی را میتوان حل نمود عبارتند از [:]11

 بعد مسأله (تعداد مولفهها) برابر دو باشد .دراینصورت دیتا را میتوان حتی مختلط نیز در نظر
.
گرفت:
 تابع ترکیب کننده  Fیک نگاشت  conformalاستو از صفر عبور میکند ) .]23[(F(0)=0نگاشت
 conformalیک نگاشت غیرخطی یک به یک است
که تعامد مختصاتها را به طور محلی حفظ میکند.
بعبارت دیگر نگاشتی است که مشتقهای مختلط آن
وجود دارد و این مشتقها در همه جا غیرصفر هستند.
نگاشتهای  conformalدر الکترونیک ،شار مایعات
همگن 15و عموما در مسائل فیزیکی که معادله الپالس
ظاهر میشود کاربرد دارند.
 توابع چگالی مولفههای مستقل کراندار بوده و مقداراین کرانها معلوم است .فرض کرانداری در بسیاری از
کاربردها از جمله پردازش تصویر که تعداد پیکسلهای
محدود دارند و نرمالیزاسیون بر روی آنها انجامپذیر
است؛ عملی و قابل دستیابی است[.]24
الگوریتمهای غیرخطی پیچیدگی محاسباتی و زمان
اجرای طوالنیتری دارند و نوع الگوریتم مورد استفاده
به اطالعات اولیه ما از مدل بستگی دارد؛ لذا دقت
تفکیک بشدت تحت تاثیر قرار میگیرد .بمنظور
افزایش کارآیی این الگوریتمها و رفع چالش بدخیمی
موجود در  ICAغیرخطی "تنظیم "16پیشنهاد میشود
تا بدین ترتیب هم همگرایی تکنیک تضمین شود و
بتوان منابع را بازیابی کرد و هم به جواب یکتایی منجر
گردد.
روش تنظیم مورد استفاده ما مبتنی بر روش تنظیم
مرجع [ ]8است .بدین منظور:
اوال :تعداد منابع دو عدد است که با نوع مساله ما
(تفکیک تصاویر اسکن شده) کامال منطبق است.
ثانیا :تابع توزیع تجمعی منابع صعودی و محدود به بازه
(1و )1فرض شده است؛ بنابراین بایستی مقدار مولفه
های تصویر نرمالیزه شوند .چون پیکسلهای تصویر
مقادیر مثبت دارند تابع توزیع تجمعی آنها صعودی نیز

05

مجله علمی -پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ..........................................................................................جلد  ،1شماره  ،1سال 1931

خواهد بود .همانطور که در ادامه میبینید علی رغم
غیرخطی بودن تصاویر ترکیبی در این پژوهش ،بازیابی
تصاویر حاصل شده است و بدخیمی  ICAغیرخطی،
مانع جدا سازی نشده است.
 .2.2پیشپردازشهای متداول در حل مسأله
BSS

به منظور سادهسازی الگوریتمهای جداسازی منابع که
به صورت کور انجام میشوند ،انجام یک سری
پیشپردازشها ضروری و مفید است .این پیشپردازش
ها با کاهش پارامترهای مجهول از پیچیدگیمسأله
میکاهند و در نتیجه سریعتر به بهترین و بهینهترین
جواب همگرا میشوند.
 .2.2مرکزیسازی
یکی از اصلیترین پیش پردازشهای الزم برای حل
مسأله تفکیک کور منابع ،متمرکز کردن دادهها حول
صفر یا مرکزیسازی سیگنالهای ترکیبی مشاهدهای
 xاست .در این پیش پردازش مقدار میانگین سیگنال
)} (m=E{xاز هر سیگنال کم میشود .به طوریکه
صفربدست میآیند.

سیگنالهای جدید xبا میانگین 
این بدان معنی نیست که با انجام ندادن پیشپردازش
کار تخمین منابع اصلی غیر ممکن میشود ،بلکه این
امر منحصرا موجب ساده شدن الگوریتم  ICAخواهد
شد[.]26 ,25

سیگنالهای سفید شدهماتریسی واحد است [:]27
} ̃ ̃{
() 4
یکی از روشهای متداول برای انجام مرحله
سفیدکنندگی تجزیه بردارهای ویژه ) (EVDماتریس
میباشد ،یعنی:
کواریانس 
{
}
() 5
که  Eماتریس متعامد از بردارهای ویژه ماتریس
}
)

ی ازمقادیر ویژه است
{ و Dماتریس قطر 
( D=diagو ( nتعداد سنسورها است) .به

ینترتیب عمل سفیدکنندگی با استفاده از رابطه زیر
ا
انجام میشود:
() 6
̃
̃
⏟
̃

() 7
این بدان معنی است که ماتریس ترکیب کننده جدید
که بایستی تخمین زده شود ،متعامد خواهد بود

) ̃
دنموجب
̃( و نشان میدهد که سفیدکر 
کاهش تعداد پارامترهایی میشود که الزم است تخمین
زده شود .یعنی به جای جستجوی  درجه آزادی
مربوط به مولفههای ماتریس  ،Aکافی است ماتریس ̃

درجه آزادی است تخمین زده
که دارای
شود .]26[17بنابراین به راحتی اثبات میشود که:
̃ } { ̃ } ̃ ̃{
() 8
̃̃

 .2تصاویر منبع
 .2.2سفیدسازی
یکی دیگر از پیش پردازشهای مفید در الگوریتمهای
جداسازی کور ،سفیدکنندگی یا کروی سازی
لهای ترکیبی است که بعد از مرکزیسازی
سیگنا 
انجام میشود .در این مرحله سیگنالهای ترکیبیطی
یک انتقال خطی به سیگنالهای سفید شدهای تبدیل

دارای
میشوند که اجزای آن غیرهمبسته بوده و
واریانس واحد هستند .یعنی ماتریس کواریانس

در این پژوهش از پنج جفت تصویر ترکیبی به منظور
بررسی نتایج استفاده شده است .جفت تصاویر منبع و
جفت تصاویر اسکنشده به ترتیب در شکلهای( )2و
( )3نشان داده شدهاند .ویژگیهای این جفت تصاویر
عبارتند از:
 -1هر تصویر جفت اول شامل  25میله است که
شدتها 18به طور یکنواخت بین سیاه و سفید بوده و
به صورت تصادفی در کنار هم قرار داده شدهاند.
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نخستین تصویر ،شامل میلههای عمودی و تصویر دوم،
همان تصاویر اول است که  91درجه چرخش دارد .لذا
ساختار دو تصویر بگونهای است که آنها را میتوان
مستقل در نظر گرفت.

از جمله در الگوریتمهای تفکیک که اساس آنها بر
مبنای استقالل منابع است ،عدم رعایت این فرض
منجر به تصاویر تفکیکی نامطلوبی و معیوب میشود.

جفت1

جفت1

جفت2

جفت2

جفت3

جفت3

جفت4

جفت4

جفت5

جفت5

شکل :5جفت تصاویر اصلی موجود در دو طرف صفحه.
شکل :9جفت تصاویر اسکن شده در دو طرف صفحه.

 -2تصاویر جفت دوم شامل مناظر طبیعی هستند که
درجه تغییرات نسبتا زیاد و جزئیات نسبتا کم دارند.
این خصوصیات باعث میشود که یک "ترکیب" قوی
از شدتها حاصل گردد و دو منبع تقریبا مستقل از هم
هستند.
 -3جفت سوم شامل تصاویری از مناظر طبیعی بوده
که شدت روشنایی نواحی وسیعی از این تصاویر شبه-
یکنواخت 19است .این باعث میشود که ترکیب نسبتا
ضعیفی از شدت روشناییها به دست آید و منجر شود
که شدتهای روشنایی دو طرف کاغذ کامال مستقل
نباشد .همین امر اثراتی بر نتایج جداسازی داشته است.

 -4جفت چهارم شامل یک منظره طبیعی در یک
طرف کاغذ و یک تصویر از متن با فونت (Times
) New Roman, 12در سمت دیگر کاغذ است .از
آنجائیکه در تصاویر متنی در یک محدوده بسیار
کوچک ،میزان تغییرات شدت روشنایی بسیار زیاد
است لذا یک ترکیب خوب از هر دو تصویر به دست
میآید و دو تصویر "تقریبا" مستقل هستند.
 -5جفت پنجم شامل دو تصویر از متن پرینت گرفته
شده در هر دو طرف کاغذ ،به همراه یک گراف کوچک
که در یک طرف یکی از کاغذها قرار دارد .این بار هم
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تصاویر هر دو طرف کاغذ به خوبی ترکیب شدهاند و
بنابراین تقریبا مستقل هستند.
تصاویر بگونهای انتخاب شدهاند که دو تصویر اول
مستقل ،دو تصویر آخر دارای استقالل ضعیفتر و
تصویر سوم وابسته است .تصاویر کل مجموعه داده از
[ ]29[ ]28[ ]1برگرفته شده است.
 InfoMax .2و بسط آن به  BSSغیرخطی
پایه و اساس تحقیق حاضر InfoMax ،در  ICAخطی
است که برای جداسازی غیرخطی در آن تغییراتی
ایجاد شده است و از این رو در این تحقیق InfoMax
بسط یافته نامگذاری شده است .روش InfoMax
همانطور که از نامش بر میآید ICA ،خطی را بر
اساس بیشینه کردن اطالعات انجام میدهد[.]7
عبارتست از مقدار اطالعاتی که
اطالعات متقابل
بین مؤلفههای به اشتراک گذاشته میشود.
() 9
∑

کرد

شود ،اطالعات متقابل تغییر نخواهد
[ .]1یعنی چون مؤلفههای
مخلوط نشدهاند و فقط تبدیلهای معکوسپذیر به آنها
اعمال شدهاست ،لذا اطالعات اشتراکی بین مؤلفههای
تغییر نکرده است .بر همین اساس ساختار
 InfoMaxو بسط آن در شکل  4نشان داده شده
است.
در این شکل ،بلوک  Fجداسازی را انجام میدهد ،ها
مولفههای استخراج شده هستند F .خطی بوده و
متناظر با یک ماتریس است.
()11

F

 Hدر رابطه ( )9آنتروپی تفاضلی شانون است و برای
متغیر تصادفی پیوسته  xبا رابطه ( )11تعریف می-
شود.
()11
∫

شکل  :7ساختارشبکه مورد استفاده در  InfoMaxو بسط
آن .در  F ،InfoMaxیک بلوک خطی وفقی است ،و

ابتدا معلوم و در طول فرآیند ثابت هستند .در InfoMax
بسط داده شده F ،میتواند غیرخطی باشد و هر دو بلوک F

در رابطه فوق ) P(xچگالی احتمال متغیر تصادفی x

است.
اطالعات متقابل یک معیار مناسب جهت اندازهگیری
میزان وابستگی آماری مولفههای  Yاست[-31 ,12
همواره نامنفی است و صفر است اگر
.]33
متغیرهای تصادفی متقابال مستقل باشند .لذا کمینه
سازی اطالعات متقابل مولفههای استخراج شده یک
مالک مناسب برای آنالیز مولفه اساسی است .یک
ویژگی مهم و مفید اطالعات متقابل این است که اگر
تبدیل غیرخطی پیوسته و یکنوا باشد (بنابراین
معکوس پذیر است) و به  yاعمال شود و آنگاه از
به جای متغیرهای تصادفی استفاده

ها از

و

وفقی هستند.

واحدهای کمکی هستند که فقط در فاز
بلوکهای
آموزش استفاده میشوند؛ هر یک از بلوکهای یک
تبدیل صعودی و معکوس پذیر )
محدود به بازه (1و )1را انجام میدهد.
21
اگر هر یک از ها به صورت تابع توزیع تجمعی
متناظر انتخاب شوند ،آنگاه هر یک از
)(CDF
( ها) به طور یکنواخت در بازه
خروجیهای
(1و )1توزیع خواهند شد و چون طبق تعریف اگر
متغیر تصادفی در بازه ] [a,bدارای توزیع یکنواخت
باشد ،تابع چگالی احتمال آن به صورت زیر خواهد بود
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[:]34
()12

,a  z i  b
,otherwise

در نتیجه برای هر
و لذا
()13

برآورده میشود .همانطور که ذکر شد ،هر
بایستی مطابق با  CDFمنبع استخراج شده
متناظرش باشد تا اینکه بیشینه کردن آنتروپی
خروجی ،متناظر با کمینه کردن اطالعات متقابل
مولفههای استخراج شده شود .بمنظور انتخاب اولیه
میتوان هر فرض اولیهای را درباره
توابع
توزیعهای منابع در نظر گرفت .در InfoMax
غیرخطی بسط یافته ،بلوکهای وفقی هستند و
در فاز آموزش بوسیله MLPهایی که محدودیت-
های وجود و یکتایی جواب برای  ICAغیرخطی را
برآورده میسازند ،پیاده سازی میشوند .در واقع
منجر می
بیشینه کردن آنتروپی خروجی
شود که هم منابع تخمینی تا حد امکان نسبت به
هم مستقل باشند و این کار از طریق یک قانون
یادگیری شیب انجام میشود و هم  CDFمتناظر
تخمین زده شود و همزمان باعث شوند که F
را کمینه کند .برای
اطالعات متقابل
جزئیات بیشتر میتوان به [ ]8و [ ]28مراجعه کرد.

 1
p(zi )   b  a
0


که در این بازه قرار دارد
 .بنابراین:
∑

از این رو ،اگر چه که کمینه کردن مستقیم اطالعات
متقابل ،بسیار دشوار است (به دلیل در دسترس نبودن
چگالی حدی مولفههای مشاهده شده) ولی رابطه ()13
نشان میدهد که تحت شرایط فوق ،کمینه کردن
اطالعات متقابل با بیشینه کردن آنتروپی خروجی
معادل است؛ که بسیار راحتتر قابل محاسبه
است .در واقع الگوریتم  F ،InfoMaxرا بهینهسازی
شبکه
میکند به گونهای که آنتروپی خروجی
نشان داده شده در شکل  4بیشینه شود[.]26 ,7
در InfoMaxخطی ،توابع  ،از ابتدا انتخاب شده و
معلوم هستند ،ولی در  InfoMaxغیرخطی توابع
از روی توابع احتمال تجمعی ) (CPFمؤلفههای
تخمینی و با روش مرجع[ ]28استخراج میشوند.
گسترش  InfoMaxدر دو جهت انجام شده است به
گونهای که:
 )1الگوریتم قادر به تفکیک ترکیبات غیرخطی باشد؛
بدین منظور باید در بلوک  ،یک سیستم
غیرخطی استفاده شود و این سیستم غیرخطی به
پارامترهایی که بایستی از طریق بیشینه کردن
آنتروپی خروجی ،بهینه شوند ،وابسته باشد.
بنابراین بلوک با یک شبکه عصبی پروسپترون
چند الیه ) (MLPپیاده سازی شد.
 )2الگوریتم قادر به تخمین توزیعهای منابع باشد؛ که
این هدف از طریق وفقی کردن تبدیالت خروجی

برای جداسازی غیرخطی تصاویر اسکن شده با
الگوریتم  ،InfoMaxبایستی بلوک  Fغیرخطی باشد.
بلوک  Fاز یک  MLPبا دو ورودی ،دو خروجی و یک
الیه مخفی از  41واحد سیگموئید تشکیل شده است.
واحدهای خروجی خطی بوده و واحدهای مخفی به دو
گروه  21تایی تقسیم شدهاند که هر گروه به یکی از
واحدهای خروجی متصل میشود .همچنین این شبکه
 MLPشامل اتصاالت مستقیم ما بین ورودیها و
خروجیها است .از آنجائیکه واحدهای خروجی خطی
هستند ،بلوک میتواند جداسازی خطی را نیز دقیقا
پیاده سازی کند و این کار از طریق تنظیم وزنهای
اتصاالت الیه مخفی به "صفر" صورت میگیرد.
برای هر جفت تصویر  11بار جداسازی انجام شد ،که
در هر بار  5111جفت پیکسل تصادفی متفاوت برای
مجموعه آموزشی انتخاب شد .وزنهای MLPها به
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طور تصادفی مقدار دهی اولیه شدند (به غیر از
وزن هایی که با ماتریس همانی و یا صفر مقدار دهی
شده بودند) .شکل  5بهترین نتایج جداسازی با
 InfoMaxغیرخطی مطابق با معیارهای ارزیابی
کیفیت بخش ( )5,1را نشان میدهند.

جفت1

جفت2

جفت3

جفت4

نتایج نهایی جداسازی را بهبود بخشید .پیشنهاد ما یک
روش فیلترینگ حذف نویز غیرخطی است که بتواند
اجزا فرکانس باالی تصاویر ترکیبی غیرخطی را (که
عمدتا نویز را در بر دارند) فیلتر کند .موجک پیشنهاد
شده در این مقاله همانند مرجع [ ]35بوده و بر مبنای
دو فرض مسلم زیر در مورد تصاویر پایهریزی شده
است:
-1اجزاء فرکانس باال در تصویر محدود هستند و
بنابراین ضرایب فرکانس باال در تصاویر اصلی بندرت
دارای موقیت مکانی یکسانی هستند[.]36
-2تصویری که در طرف اسکن شده قویتر ظاهر می
شود مربوط به طرف مطلوب بوده و تصویری که ضعیف
تر ظاهر میشود تصویر مزاحم (نویز) است.
بنابراین ابتدا هر دو تصویر اسکن شده تحت تبدیل
موجک به حوزه موجک منتقل شده و سپس در هر
پیکسل از ضرایب فرکانس باالی تصویر )(H, V, D
رقابتی صورت میگیرد .تابع رقابت بگونهای است که
ضرایب قویتر در هر تصویر مربوط به همان تصویر
فرض شده و در تصویر دیگر حذف شده است و بدین
ترتیب به هر تصویر ماسک مناسب خودش اعمال می-
شود .اصول کلی کار در شکل  6خالصه شده است.

جفت5

شکل  :0نتایج جداسازی با الگوریتم  InfoMaxغیرخطی

 .2پیش پردازش غیرخطی پیشنهادی
موفقیت الگوریتمهای جداسازی کور برای بازیابی
مجموعه دادههای غیرخطی گاهی وابسته به عملکرد
بعضی از مراحل پیشپردازش کاربردی است .اگر اثر
مزاحم هر یک از تصاویر ،برای تصویری که در سمت
دیگر سند کاغذی است ،به عنوان نویز در نظر گرفته
شود آنگاه با اعمال روشهای مناسب که به کاهش
اثرات مزاحم تصویر صفحه پشتی منجر شود ،میتوان

شکل  :6طرح شماتیک روش پیشپردازش پیشنهادی مبتنی
بر تجزیه موجک و اعمال تابع رقابت بمنظور ماسک.

تابع رقابت پیشنهادی بگونهای است که با اعمال به
اجزای فرکانس باالی تصاویر ترکیبی (اسکن شده)،
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پیکسلهای برنده و بازنده رقابت هر یک با مقدار جدید
بارگذاری خواهند شد .این مقادیر به شرح زیر هستند:
با مقدار  1و
 ،آنگاه پیکسل
 اگرپیکسل با مقدار  1ماسک میشود.
 ،آنگاه هر دو پیکسل با مقدار 1/5
 اگرماسک میشوند.
با مقدار  1و
 ،آنگاه پیکسل
 اگرپیکسل با مقدار  1ماسک میشود.
 مجموع مقادیر ماسک و همواره برابر  1است:.
پیش از اعمال تابع رقابت بر روی مولفههای فرکانس
باالی تصاویر که از تجزیه موجک حاصل شدهاند ،ابتدا
انرژی آنها نرمالیزه میشود .عملیات نرمالیزاسیون با
تقسیم مقدار هر پیکسل تصویر بر انرژی کل تصویر
( صورت میگیرد:
〉

()14

〉

〈√

شکل  :4عملکرد ماسک

و اثر بزرگی پارامتر  aدر شدت
رقابت.

جفت1

{

〈√

جفت2
{

()15

〉 〈 بیانگر مقدار امید ریاضی و  i=1است.
بدین ترتیب تابع رقابت پیشنهادی برای تعیین ماسک
عبارتست از:

جفت3

(

()16
))

جفت4

(

()17
()18
()19

جفت5

شکل  :4نتایج جداسازی با اعمال پیشپردازش پیشنهادی
مبتنی برتابع رقابت و اعمال ماسک بر روی ضرایب فرکانس
باالی تبدیل موجک.
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یک نوع از ضرایب
در روابط فوق } { ،
موجک ) (V,H,Dفرکانس باال در تصویر ترکیبی iام،
ضریب موجک فرکانس باالی متناظر تصویر دوم
از همان ترکیب ،ضرایب فرکانس باالی متناظر بعد
از اعمال ماسک که با ترکیب آنها تصویر نویززدایی و
بازسازی میشود a .پارامتر مثبتی است که با افزایش
آن شدت رقابت بیشتر میشود(شکل  .)7هر چه a
بزرگتر باشد سهم پیکسل برنده بیشتر شده و کامال
رقابت را خواهد برد.
با بازسازی ضرایب موجک -از باالترین سطح تجزیه
(سطح  21)nبه پایینترین سطح -که تحت عملیات
ماسک کردن و رقابت قرار گرفتهاند ،تصاویر نویززدایی
شده به دست میآیند .سپس این تصاویر تمیز شده به
ورودی سیستم جداساز اعمال میشوند .ارزیابی
دیداری تصاویر تفکیکی شکل  8و معیارهای کیفی
بخش( )5,1بیانگر کارآیی این پیشپردازش غیرخطی
در بهبود عملکرد الگوریتم جداساز  InfoMaxبرای
ترکیبات غیرخطی است.
 .2.1معیارهای ارزیابی کیفیت جداسازی
نخستین معیار برای ارزیابی کیفیت جداسازی
است که نسبت سیگنال به نویز بین مولفه استخراج
شده ) ̂ و منبع متناظر ) (Sمیباشد.
()21
̂

در مسائل جداسازی غیرخطی ،معیار  SNRعالوه بر
اینکه به جداسازی ناقﺺ منبع و نویز حساس است ،به
هر تبدیل غیرخطی که روی مقیاس شدت روشنایی
انجام شود و ناشی از فرآیند ترکیب یا تفکیک باشد نیز
حساس است .از طرفی در این معیارها تداخل میتواند
در برخی از بخشهای تصویر "مثبت" و در بخشهای
دیگر "منفی" باشد .این بخشهای مثبت و منفی با
هم به صورت خنثی عمل کرده و بنابراین چنین

معیاری ممکن است به مقداری ختم شود که به اشتباه
تداخل اندکی را نشان دهد .بنابراین سه معیار دیگر
تعریف میشود که در برابر چنین تبدیلهایی تغییر
ناپذیر هستند.
نسبت سیگنال به نویز بوده که در برابر تبدیالت
غیرخطی مقیاس شدت روشنایی تغییرناپذیر است
[.]31
()21

تصویر منبع و نویز موجود در مولفه استخراج
شده ،است .این نویز از رابطه  22محاسبه میشود.
()22
22

مولفه استخراج و تبدیل غیرخطی یکنواخت
را بیشینه میکند.
شدت روشنایی است که
اطالعات متقابل ما بین هر مولفه استخراج شده و
منبع متناظرش است ،که از روی یک مجموعه تصادفی
5111تایی از جفت پیکسلها و با تخمینگر
محاسبه شده است ( kمرتبه
مرجع [ ]37و 3
نزدیکترین همسایگی در الگوریتم تخمین است،
محدوده پیشنهادی  kدر مرجع فوق بین  2و  4است).
اطالعات متقابل بین هر مولفه استخراج شده و
محاسبه میگردد.
منبع مقابلش است که مشابه
مزیت دو معیار مبتنی بر اطالعات متقابل در این است
که مقادیر مثبت و منفی تداخلها با هم حذف نمی
شوند بلکه در عوض اثرات آنها به صورت انبارهای موثر
میشوند.
نتایج موجود برای سنجش و ارزیابی کیفیت جداسازی
غیرخطی ،بسیار محدود هستند و همین امر ما را
مجبور نمود که دو معیار سنجش کیفیت دیگر را
معرفی کنیم.
 .2.2معیار پیشنهادی اول :فاصله اقلیدسی
اولین معیار ارزیابی کیفیت
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شده است با فرض در دسترس بودن منابع اصلی و به
منظور تعیین کارآیی الگوریتم پیشنهادی برای
جداسازی تصاویر اسکن شده ،بر مبنای فاصله اقلیدسی
بین بردار واریانس منابع اصلی و بردار واریانس منابع
تخمینی است .طبق این تعریف هر چه مقدار این
کمیت کمتر باشد ،تصاویر منبع ) (Sو تصاویر تخمینی
) (yبه یکدیگر شبیهتر بوده و جداسازی بهتری انجام
شده است .این معیار ارزیابی به صورت زیر معرفی
میشود:
()23
|∑
|
جدول  :1مقادیر معیار سنجش کیفیت برای تصاویر تخمینی
به روش  InfoMaxبسط یافته غیرخطی و الگوریتم
پیشنهادی.
جفت

معیار

تصویر

ارزیابی

1

2

3

4

5

 InfoMaxغیرخطی

الگوریتم پیشنهادی

منبع1

منبع2

منبع1

منبع2

13/6
15/16
2/47
1/13
1/1128

14/4
14/5
2/42
1/16
1/1131

11/7
13/1
2/63
1/14
1/1122

13/9
13/36
2/58
1/16
1/1115

13/2
11/9
1/79
1/24
1/1181

14/58
14/9
1/8
1/41
1/1141

9/9
8/6
1/8
1/18
1/1161

12/3
13/5
1/66
1/2
1/114

16/3
15/4
2/22
1/56
1/113

6/6
7/67
1/25
1/3
1/1113

15/4
12/34
1/86
1/54
1/1138

6/7
7/8
1/28
1/49
1/1113

6/78
9/18
1/88
1/1
1/1121

9/57
13/7
2/1
1/14
1/1123

6/82
8/28
1/85
1/18
1/1147

11/87
13/2
2
1/13
1/1115

8/4
8/7
1/8
1/15
1/1169

6/7
6/7
1/63
1/1
1/1189

8/43
8/8
1/8
1/23
1/1168

7/11
6/8
1/65
1/11
1/1186

نتایج تفکیک تصاویر با الگوریتمهای  InfoMaxبسط
یافته و با اعمال پیشپردازش پیشنهادی در جدول 1
هر
و
گردآوری شده است .توجه شود که ،
هر چه کمتر باشد بهتر
و
چه بیشتر باشند و
و
و بعد از آن
است .از جدول پیداست که
بهترین معیار سنجش کیفیت جداسازی هستند.
.2.2

معیار پیشنهادی دومLine Profile :
23

دومین معیار پیشنهادی استفاده از الین پروفایل
است .بدین ترتیب که با مشخﺺ کردن مقادیر
پیکسلی تصادفی در یک ردیف خاص بر روی نمودار،
تصاویر مرجع و تصاویر تفکیکی را میتوان با هم
مقایسه نمود .مبنای مقایسه میزان شباهت الین
پروفایلها است .شکل  11الین پروفایل مربوط به
جفت تصویر چهارم را نشان میدهد .با مقایسه شکل-
های  11و  9میتوان نتیجه گرفت که نه تنها از لحاظ
وضوح تصویر در کاربردهای مربوط به بینایی ،بهترین
جداسازی مربوط به روش پیشنهادی است بلکه نمودار
الین پروفایل تصویر تخمینی با روش پیشنهادی نویز
کمتری نشان میدهد و به نمودار الین پروفایل تصویر
منبع شباهت بیشتری دارد.

شکل  :3از چپ به راست :تصویر منبع ،تصویر جداسازی
شده با الگوریتم  InfoMaxبسط یافته ،تصویر جداسازی
شده با الگوریتم پیشنهادی.

شکل :15الین پروفایل شکل .3
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 .6مقایسه و ارزیابی نتایج
در دو جفت تصویر اول و جفت تصویر چهارم هم دیدن
تصاویر و هم معیارهای سنجش حاکی از آن هستند که
تفکیک غیرخطی با الگوریتم پیشنهادی بهتر از
الگوریتم  InfoMaxعمل کرده است .شکل  11با
بین دو الگوریتم جداساز ،کیفیت
مقایسه معیار
تصاویر تفکیکی را برای جفت تصویر اول ارزیابی می-
کند .مشاهده میشود که با پیشپردازش غیرخطی
به مراتب بهتر (کمتر) میشود.
پیشنهادی مقدار
0.0035
0.003
0.0025

پیشنهادی غیرخطی ،جداسازی بسیار قابل قبولی به
دست آمد که در ترکیبات غیرخطی دیتای تصویری
واقعی و غیرمستقل تا کنون گزارش نشده است و این
به دلیل انطباق منطق الگوریتم پیشنهادی با مدل
مسأله غیرخطی است.
در جفت تصویر پنجم نیز معیارهای سنجش کیفیت
همچنان مؤید برتری تفکیک غیرخطی با الگوریتم
پیشنهادی هستند .با این حال ،این برتری اندک است.
مشاهده و مقایسه تصاویر تفکیکی چه با InfoMax
بسط یافته و چه با الگوریتم پیشنهادی بیانگر شباهت
بسیار زیاد دو روش است .نمودار میلهای شکل12
مربوط به
و
معیارهای ارزیابی کیفیت ،
منبع دوم از جفت تصویر پنجم را مقایسه میکند ( ،
هر چه بیشتر باشند بهتر است).
و

0.002

الگوریتم پیشنهادی

8

0.0015

جداسازی غیرخطی

7

0.001

6
0.0005

الگوریتم پیشنهادی

0
منبع 2

5
4

منبع 1

جداسازی
غیرخطی

3
2

شکل  :11مقایسه معیار

در جفت تصاویر تفکیکی اول با

1

الگوریتم  InfoMaxبسط یافته (جداسازی غیرخطی) و

0

الگوریتم پیشنهادی.

نتایج کمی جفت سوم حاکی از آن است که یکی از
تصاویر منبع با روش  InfoMaxغیرخطی به خوبی
جدا شده است در حالیکه تصویر دیگر با الگوریتم
پیشنهادی بهتر جدا شده است .اما تفاوت میان دو
روش ،اندک بود .به نظر میرسد جداسازی InfoMax
غیرخطی ،اثر منفی دارد زیرا منابع از یکدیگر مستقل
نبودهاند ،در حالیکه از استقالل به عنوان معیار
جداسازی استفاده شده بود .با این وجود ،نتیجه جالب
این است که بعد از اعمال روش پیش پردازش

)Q1(dB) Q2(dB) Q3(bit

شکل  :15مقایسه معیارهای ارزیابی کیفیت

،

و

در

جفت تصویر پنجم (منبع دوم) با الگوریتم  InfoMaxبسط
یافته و الگوریتم پیشنهادی.

الزم به ذکر است که با توجه به حجم زیاد پایان نامه-
ها ،اسناد ،کتب و نسخ موجود درکتابخانهها و نیاز به
اسکن آنها ،شاید عالوه بر کیفیت تفکیک بایستی به
مدت زمان اجرای الگوریتم جداساز نیز توجه کافی
مبذول داشت .شکل 13مدت زمان تقریبی اجرای هر
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دو الگوریتم  InfoMaxغیرخطی بسط یافته و
الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر تابع رقابت میان ضرایب
موجک را نشان میدهد .با توجه به نمودار میلهای
مشاهده میشود که سرعت جداسازی الگوریتم
پیشنهادی از سرعت جداسازی الگوریتم InfoMax
بسط یافته به مراتب بیشتر است.
زیرا در الگوریتم  InfoMaxابتدا بایستی توزیع منابع
تخمین زده شوند و سپس با توجه به معیارهای
استقالل در فرآیند بهینهسازی تابع هدف مجددا
اصالح و بهینه شوند بنابراین روند تکرارشونده و
بازگشتی الگوریتم بر مدت زمان اجرای آن میافزاید؛
ولی در توپولوژی الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر تابع
رقابت ،توابع بازگشتی و روالهای تکرارشونده وجود
ندارد.
300
256.9

254.5

250

239.1
221.2

219.1

200
InfoMaxبسط
یافته ،زمان
(ثانیه)
الگوریتم
پیشنهادی،زمان
(ثانیه)

150
99.2

96.2

100
62.6

60.7

59.8

50
0

شکل  :13مقایسه مدت زمان تقریبی اجرای الگوریتم
غیرخطی بسط یافته و الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر InfoMax
تابع رقابت میان ضرایب موجک.

 .7نتیجهگیری و پیشنهادات
در مجموع روش جداسازی پیشنهادی در این پژوهش
که برای جداسازی ترکیبات غیرخطی تصاویر اسکن
شده معرفی شده است؛ بر مبنای  InfoMaxبسط
یافته و با اعمال یک روش پیشپردازش غیرخطی
مبتنی بر رقابت بین اجزاء فرکانس باالی تجزیه موجک

تصاویر معرفی شد .معیارهای ارزیابی کیفیت تصاویر
تفکیکی نشان میدهند که این الگوریتم در مقایسه با
 InfoMaxمزایایی دارد .از جمله این مزایا :معیار
مناسب و خوب به منظور سنجش میزان وابستگی،
قابلیت تفکیک انواع مختلفی از منابع با توزیعهای
گوناگون ،قابلیت تفکیک ترکیبات غیرمستقل و شدیدا
غیرخطی و کاهش وابستگی الگوریتم جداساز به شبکه
جداساز مبتنی بر استقالل از طریق اعمال
پیشپردازش اضافی غیرخطی هستند .بعقیده ما،
اصلیترین محدودیت  InfoMaxاولیه در مورد ترکیب
های شدیدا غیرخطی بوده است لذا در این مقاله
 InfoMaxبه گونهای اصالح شده است که از عهده
چنین موقعیتهایی نیز برآید و این هدف ،از طریق
پیشپردازش پیچیدهتر امکان پذیر شده است.
شایسته است در کارهای آتی دادههای ترکیبی
غیرخطی مورد آزمایش تغییر داده شوند و بعنوان مثال
بر روی متون و
کارآیی الگوریتم جداساز
دستنوشتههای فارسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار
گیرد .همچنین میتوان از روشهای پیشپردازش
غیرخطی جایگزین بر مبنای تئوری فازی یا
الگوریتمهای تکاملی برای تابع ماسک استفاده نمود.
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