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Abstract- Edge detection is carried out using high-quality and real-time structural forests method.
Nevertheless, in the output of this method, edges with a width of more than one pixel as well as unreal edges
that do not belong to any boundary can be seen. Applying thresholds to this output cannot also eliminate all of
these disadvantages and sometimes leads to the removal of edge pixels resulting in a loss of performance. In
this paper, by presenting the extended structural forests method based on contour grouping and reasoning,
while eliminating the disadvantages of the basic structural forests edge detector and improving its performance,
a precise and high-quality boundary detector is achieved. By using this method and according to the F-measure
criterion, the performance of edge detection is improved 2.26% in total. The proposed algorithm can be used as
an effective preprocessing stage in many image processing functions by providing accurate boundaries with a
width of one pixel.
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چکیده -آشکارسازی لبه با استفاده از روش جنگلهای ساختاری با کیفیت نسبتاً باال و بهنگام انجام میشود .با این وجود ،در خروجی
این روش ،لبههایی با پهنای بیش از یک پیکسل و نیز لبههای غیرواقعی که به هیچ مرزی تعلق ندارند قابل مشاهده است .اعمال آستانه
بر این خروجی نیز نمیتواند تمامی این معایب را رفع کند و گاهی منجر به حذف پیکسلهای لبه و در نتیجه افت عملکرد این روش
میشود .در این مقاله با ارائهی روش جنگلهای ساختاری توسعه یافته مبتنی بر گروهبندی و استدالل کانتور ،ضمن رفع معایب لبهیاب
جنگلهای ساختاری اصلی و بهبود عملکرد آن ،به یک آشکارساز مرز دقیق و با کیفیت باال دست مییابیم .با استفاده از این روش و بر
اساس معیار اندازهی اف ،در مجموع کارائی آشکارسازی لبه  2/26درصد ارتقا مییابد .الگوریتم پیشنهادی با ارائهی مرزهای دقیق با
پهنای یک پیکسل میتواند بهعنوان یک مرحله پیشپردازش موثر در بسیاری از عملکردهای پردازشی تصویر مورد استفاده قرار
گیرد.
واژههای کلیدی :آشکارسازی لبه ،آشکارسازی مرز ،جنگلهای تصمیمگیری ساختاری ،گروهبندی و استدالل کانتور

 -1مقدمه
آشکارسازی مرز یک مسئلهی اساسی در بینایی ماشین است .با
توجه به این اهمیت تاکنون روشهای مختلفی برای این منظور
ارائهشده و پیشرفتهای قابل مالحظهای نیز بهدستآمدهاست .با
این همه ،هدف از آشکارسازی مرز ،ارائهی الگوریتمی است که با
استفاده از آن ماشین بتواند در یافتن مرزهای دقیق اشیای تصویر
با انسان برابری نماید .یعنی با یک الگوریتم ساده و با کمترین
وابستگی بهتنظیم دستی پارامتر ،بتوان مرزهایی هموار و با
پیوستگی مطلوب را با سرعتی قابل قبول و با کمترین حساسیت
به نویز آشکارکرد .این مقاله در راستای همین اهداف شکل گرفته-
است .ایدهی اولیهی این تحقیق آن است که مناسبترین روش

مرزیابی را از نظر کیفیت و سرعت بهعنوان مبنا انتخاب و سپس
برای رفع عیوب و ارتقای آن تالش کند.
پس از بررسی انواع روشهای آشکارسازی مرز ،روش آشکارسازی
لبه با استفاده از جنگلهای ساختاری [ ]1بهعنوان مبنا انتخاب
شد .این روش ضمن آنکه مرزها را با استفاده از معیار ارزیابی
اندازهی اف 1با کیفیت نسبتاً باالیی آشکار میکند ،اینکار را بسیار
سریع و بهنگام انجام میدهد .بااینهمه ،در الگوی خروجی این-
روش ،لبههای مرزی با پهنای بیش از یک پیکسل و نیز لبههای
زائدی که به هیچ مرزی تعلق ندارند قابل مشاهده است .اعمال
آستانه بر این خروجی نمیتواند تمامی این معایب را رفع کند و
گاهی منجر بهحذف پیکسلهای لبه و در نتیجه افت عملکرد این
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روش میشود.
در این مقاله با ارائهی یک روش پیشنهادی ضمن رفع عیبهای
لبهیاب جنگلهای ساختاری و بهبود عملکرد آن با استفاده از
گروهبندی و استدالل کانتور ،به یک آشکارساز مرز دقیق و با
کیفیت باال دست مییابیم .جهت شبیهسازی این الگوریتم از
مجموعه تصاویر پایگاه دادهی BSDS5002استفاده کردهایم []1
که در اکثر روشهای نوین آشکارسازی مرز بهکار میرود .نتایج
شبیهسازی نشان میدهد سیستم پیشنهادی نسبت بهروش مبنا از
نظر معیار ارزیابی اندازهی اف ،که معیار اصلی آشکارسازی مرز
است ،بهمیزان  2/26درصد رشد داشته که نشاندهندهی ارتقای
روش مبنای توسعه یافته است.
در ادامه ،دستهبندی انواع روشهای آشکارسازی مرز در بخش دوم
مشاهده میشود .در بخش سوم مبانی نظری تحقیق بیانشدهاست.
روش پیشنهادی برای آشکارسازی مرز در بخش چهارم ارائه می-
شود .در بخش پنجم بههمراه معرفی معیارهای ارزیابی و مجموعه
دادهی مورد استفاده ،نتایج حاصل از پیادهسازی روش پیشنهادی
اعالم میگردد و این نتایج با نتایج شبیهسازی چند روش منتخب
از بخش دوم مقایسه میشود .در نهایت ،در بخش ششم به نتیجه-
گیری خواهیم پرداخت.

 -2انواع روشهای آشکارسازی مرز
پس از مطالعهی انواع روشهای آشکارسازی مرز ،عمدهی آنها را
در پنج گروه بهشرح زیر دستهبندی میکنیم.
 -1-2روشهای مبتنی بر گرادیان

در اینگروه روشهایی قرار دارند که لبه را با استفاده از اُپراتورهای
مرسوم گرادیان مانند کَنی [ ]2استخراج میکنند و بهمنظور
کاهش لبههای بافتی پردازشهای دیگری را روی لبههای
آشکارشده انجام میدهند تا به الگوی مرز برسند .نوآوری این
روشها میتواند مربوط به ایجاد تغییرات در اُپراتور گرادیان ،نوع
عملیات به کار رفته بهمنظور کاهش لبههای بافتی و یا هر دو
باشد .کو و همکاران [ ]3با استخراج الگوی لبه توسط لبهیاب کَنی
و انتقال آن بهحوزهی فرکانس و عبور از فیلتر باالگذر ،ابتدا به
الگوی لبهای با لبههای بافتی کمتر دست یافتند و سپس الگوی
مرز را تشکیل دادند .جِنا [ ]4لبههای تصویر را با ترکیب مرکز ثقل
با اپراتور سوبل محاسبه کرد .گرادیان تخمینزدهشده توسط مرکز
ثقل ،تغییرات پلهای شدت روشنایی تصویر را انعکاس داد و
آشکارسازی لبههای پلهای عملکرد لبهیاب سوبل را بهبود بخشید.

گاردینر و همکاران [ ]5اپراتور گرادیانی طراحی کردند که قابل
اعمال بهتصاویر با ساختار مبتنی بر پیکسل ششضلعی در
مقیاسهای مختلف بود .روش ملین و همکاران [ ،]6ترکیب الگوی
لبه با منطق فازی است .ابتدا الگوی لبه توسط تکنیک گرادیان
مورفولوژیکال تولید شد .سپس برای بهبود دقت آشکارسازی و
کاهش لبههایبافتی ،این الگو بهعنوان ورودی به یک سیستم فازی
نوع  2داده شد .تسنگ و همکارش [ ]7ماتریس دامنه و جهت
گرادیان تصویر را با اعمال گرادیان سوبل استخراج کردند .سپس
بهمنظور همراستاسازی تکههای لبه از ماتریس جهت گرادیان
نمونهبرداری شد .ماسک نمونهبرداری دارای دو محور غیرهم سایز
بود و طوری بر روی همسایگی پیکسل قرار میگرفت که محور
کوچکتر همراستا با جهت پیکسل مرکزی باشد .جهت پیکسل
مرکزی با توجه به جهت اکثریت پیکسلهای همسایه که تحت
پوشش ماسک قرار داشتند تغییر میکرد و محور کوچکتر ماسک
نیز مجدداً در امتداد جهت جدید پیکسل مرکزی قرار میگرفت.
اینروند برای هر پیکسل در تکرارهای متوالی تا رسیدن به-
همگرایی مطلوب ادامه مییافت .کائو و همکاران [ ]8الگوریتم
تشخیص لبه مبتنی بر عملگر اتسو-کنی ارائه کردند که بر روی
تعداد زیادی از تصاویر بهطور سریع و موازی اجرا شد .در مجموع،
مزیتیکه در غالب روشهای مبتنی بر گرادیان قابل رویت است
حجم محاسباتی بسیارکم ،فهم و پیادهسازی آسان آنها است.
خروجی اینگروه ،الگوی لبهای استکه پس از انجام عمل اتصال
لبه بهعنوان الگوی مرز درنظرگرفته میشود .بدیهیاست که در این
روشها بهدلیل استفادهی مستقیم از مشتق ،مسئلهی حساسیت
باال به نویز مطرح است .همچنین در اکثر روشهای اینگروه تنها
به اطالعات شدتروشنایی تصویر اکتفا شده است .این درحالی -
است که برخی کانتورهای پراهمیت اشیا ،بهخصوص زمانیکه مرز
اشیا فقط دارای کنتراست رنگی باشد ،در فضای سطح خاکستری
از دست میروند.
 -2-2روشهای مبتنی بر سیستم بینایی انسان

در این گروه روشهایی قرار دارند که از شیوهی پردازش تصویر در
سیستم بینایی انسان الهام گرفتهاند .در سیستم بینایی انسان ،ابتدا
نور با طول موجهای مختلف توسط گیرندههای مخروطی سطح
شبکیه دریافت میشود .در شبکیه ،سه نوع گیرندهی مخروطی ،S
 Mو  Lوجود دارد که هر یک بهترتیب مسئول دریافت نور با طول
موجهای کوتاه ،متوسط و بلند میباشند .قشر بینایی در مغز،
مسئول پردازش اطالعات بصری است .سیگنالهای رنگ از طریق
سلولهای هستهی خمیدهی عرضی ( )LGNاز شبکیه به قشر
اولیهی بینایی و از آنجا به قشرهای باالتر منتقل میشوند و بهاین-
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ترتیب درک بصری صورت میگیرد .تشخیص لبهها در قشر اولیهی
بینایی توسط سلولهای ساده و پیچیده انجام میگیرد .سلول
ساده ،سلولی است که به لبههای جهتدار پاسخ میدهد .سلول-
های پیچیده نیز به لبههای جهتدار پاسخ میدهند ولی ورودی
خود را از تعدادی سلول ساده دریافت میکنند .روشهای مبتنی
بر سیستم بینایی انسان معموال از یکی از دو نشانهی شدت -
روشنایی یا رنگ و یا هر دو برای تشخیص مرز بهره میبرند و با
اتخاذ استراتژیهای مختلف پاسخ بخشی از سیستم بینایی را
شبیهسازی میکنند[ .]9-10یانگ و همکاران [ ]11سطوح بینایی
شبکیه ،سلولهای  LGNو قشر اولیهی بینایی را شبیهسازی
نمودند .بهاینصورتکه با تجزیهی تصویر به کانالهای قرمز ،سبز و
آبی ،پاسخ شبکیه و پس از هموارسازی و ترکیب وزنی کانالها
پاسخ سلولهای LGNرا شبیهسازی کردند .پاسخ سلولهای
پیچیده نیز با استفاده از ترکیب مشتق مرتبهی اول دوبعدی
گوسی و پاسخ بهدستآمده در مراحل قبلی مدل شد .پِرناس و
همکاران [ ]12مدلی را ارائه دادند که در سه مقیاس و پنج مرحله
عمل آشکارسازی مرز را انجام داد .نخست با شبیهسازی پاسخ
سلولهای شبکیه و  ،LGNششکانال پردازشی شامل دو کانال
متضاد روشنایی و چهار کانال متضاد رنگ تولید شد .در مرحلهی -
دوم سلولهای ساده و پیچیده در قشر اولیهی بینایی شبیهسازی
شدند .سلولهای ساده ،کانتورها را از طریق یک بانک فیلتر گابور
استخراج و سلولهای پیچیده ،فعالیت سلولهای ساده را یکپارچه-
سازی کردند .در مراحل سوم و چهارم قشر بعدی بینایی شبیه-
سازی شد؛ مرزها آشکار ،تنظیم و تکمیلشدند درحالیکه نویز و
کانتورهای بیاهمیت حذف گردیدند .در مرحلهی آخر ،قشر بعدی
بینایی شبیهسازی شد و با گرفتن الگوی مرز از مرحلهی قبلی و
دریافت کانالهای متضاد رنگ از مرحلهی اول ،چهار تصویر ادراک
سطح رنگی تولید شد .این خروجی بهصورت بازخورد در اختیار
سلولهای ساده در مرحلهی دوم قرارگرفت .در تکرارهای متوالی،
مرز تولید شده در مرحلهی چهارم ،بهبود یافته و بهعنوان خروجی
نهایی استخراج شد .درمجموع ،روشهای الهام گرفتهشده از
سیستم بینایی انسان با رویکرد شبیهسازی عملکرد سیستم بینایی
در تشخیص مرز به آشکارسازی مرز تصاویر میپردازند .این رویکرد
از سالها پیش مورد توجه بوده و در سالهای اخیر با استفاده از
اطالعات رنگ در کنار شدت روشنایی عملکرد خوبی در یافتن
مرزها از خود نشان داده است .با اینهمه همچنان از حیث سرعت
و دقت نسبت بهروشهای مبتنی بر ترکیب نشانه در سطح پایین-
تری قرار دارند.

 -3-2روشهای مبتنی بر ترکیب نشانه

اصل اساسی در این روشها این است که با تکیه بر یک نشانه به-
تنهایی نمیتوان بهدقت مطلوب در آشکارسازی رسید بلکه بایست
در یک چهارچوب مشخص ،نشانههایمختلف در سطوح متفاوت را
با یکدیگر ترکیبکرد .روشکلی بهاینصورت است که نشانههای
سطح پایین مانند گرادیان رنگ ،بافت و شدت روشنایی و نشانه-
های سطح باالتر مانند الگوی قطعهبندی تصویر بهصورت بهینه
جهت رسیدن به نتیجهی مطلوب با یکدیگر ترکیب میشوند.
شیوهی ترکیب میتواند خطی ،با استفاده از مدلهای منطقی و یا
با بهکارگیری یک طبقهبندیکننده باشد .پیش از ترکیب ،برای
رسیدن به بیشترین دقت آشکارسازی ،نشانههای مختلف بهینه-
میشوند .برای بهینهسازی و همچنین به منظور تنظیم پارامترهای
ترکیب و نیز تعلیم طبقهبندیکنندهها نیاز به مجموعهدادهای است
که دارای مالک درستی برای هر تصویر و شامل دو زیر مجموعه
برای تعلیم و آزمایش باشد .ژِنگ و همکاران [ ]13نشانهها را در
سه سطح تعریف و با استفاده از روشهای تعلیمی استخراج و با
یکدیگر ترکیب نمودند .نشانههای سطح پایین ،الگوی لبه و الگوی
قطعهبندی نواحی تصویر بودند .در روش آنها ،نتیجهی طبقهبندی
پیکسلها منجر بهتفکیک پیکسلها به مرزی و غیرمرزی و به
پیشزمینه و پسزمینه شد .بهاینترتیب پیکسلهایی از لبه در
صورتی بهعنوان مرز در نظر گرفته میشدند که پیکسلهای
متناظر در یک طرف از آن لبه در الگوی قطعهبندی ناحیه ،متعلق
بهپیشزمینه و در طرف دیگر ،متعلق بهپسزمینه باشد .مارتین و
همکاران [ ]14گرادیان رنگ ،شدت روشنایی و بافت را بهعنوان
ویژگیهای تصویر محاسبه کردند .این محاسبات با در نظر گرفتن
یک دایره در محل هر پیکسل و تقسیم دایره به دو نیم دیسک
توسط قطر گذرنده از آن پیکسل در جهت  өو محاسبهی
هیستوگرام نشانهها در دو نیم دیسک و در نهایت محاسبهی
اختالفمربعکای 3بین دو هیستوگرام صورت گرفت .از رگرسیون
منطقی برای ترکیب این نشانهها استفاده شد .روشآنها با نام
"احتمال مرز" شهرتیافت زیرا خروجی نهایی ترکیب ،احتمال
تعلق به مرز را برای هر پیکسل نشان میداد .اربالئز و همکاران
[ ]15روش احتمال مرز را بهاینصورت تعمیم دادند که ابتدا
اختالف هیستوگرام بین دو نیم دیسک را با در نظر گرفتن شعاع-
های مختلف دایرهی فرضی با جهتهای متفاوت  өمحاسبه و در
مرحلهی ترکیب بهجای رگرسیون منطقی از ترکیب وزنی نشانهها
استفادهکردند .این روش بهنام "احتمال چندمقیاسی مرز" شهرت
یافت .آنها همچنین روش احتمال چند مقیاسی را با اطالعات
سرتاسری نشانهها ترکیب کرده و روش دقیقتری بهنام "احتمال
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سرتاسری مرز" ارائه دادند .هی و همکارش [ ]16نیز احتمال چند
مقیاسی را مبنا قرار داده و بهجای استفاده از اختالفمربعکای،
روش دیگری بهنام "معیار مرز مبتنیبر یادگیری" را پیشنهاد
دادند که با ایجاد یک شبکهی عصبی برای هر نشانه و مقیاس ،و
بردن ویژگیهای محلی به یک فضای جدید ،اختالف نشانهها را با
استفاده از یک کرنل غیرخطی محاسبه کردند .لئوردانو و
همکاران[ ]17الگوریتمی بهنام "مرز تعمیمیافته" پیشنهاد دادند
که از کانالهای رنگ قرمز ،سبز و آبی و الگوی قطعهبندی تصویر
بهعنوان نشانههای ورودی استفاده کرده و آنها را بر اساس
اهمیت ،مقیاسبندی کردند .برای هر نشانه ،مقدار هر پیکسل با
استفاده از یک تقریب خطی بر اساس مقادیر پیکسلهای همسایه-
اش مدل شد .اطالعات حاصل از تقریب برای تمام نشانهها و
پیکسلها بهفرم بسته ،یک ماتریس حاوی اطالعات مرز را شکل-
داد .با عبور این ماتریس از یک مدل منطقی ،قوت و جهت مرز
برای هر پیکسل بهدست آمد و الگوی مرز حاصل شد .مراحل
تکمیلی دیگری تحت عنوان گروهبندی و استداللکانتور برای
افزایش دقت آشکارسازی اضافهگردید .در این مراحل ،لبهها متصل
و با در نظرگرفتن ویژگیهای کانتور مانند همواری و ممتد بودن،
قوت و جهت مرز مجدداً محاسبه شد .دالر و همکارش[ ]1سه
کانال رنگ در فضای رنگی  CIE-LUVهمراه با دامنهی گرادیان
نرمالیزه شده در دو مقیاس را بهعنوان ویژگیهای تصویر محاسبه
کردند .عالوهبرآن ،دامنهی گرادیان در هر یک از مقیاسها را بر
اساس جهتگیری به چهار کانال تقسیم نموده و در مجموع سیزده
کانال بهعنوان نشانههای ورودی بهدست آوردند .برای ترکیب
نشانهها از یک طبقهبندیکنندهی جنگلهای تصمیمگیری
تصادفی استفاده شد که ورودی و خروجی آن بهترتیب ،بردار
نشانههای تصویر و برچسبهای ساختاری بود .دلیل استفاده از
برچسبهای ساختاری ،مسیرهای لبه بود که معموالً از الگوهایی
مانند خطوط مستقیم و اتصاالت  Tو  Yشکل پیروی میکنند.
درختهای تصمیمگیری برای هر مسیر از تصویر ،یک برچسب
ساختاری پیشبینی میکرد .سپس از روشجنگلهایتصمیمگیری
تصادفی ،که مجموعهای از چند درخت مستقل است ،برای ادغام
پیشبینی درختها استفاده میشد .اینکار با متوسطگیری بر روی
پیشبینیهایی که با یکدیگر همپوشانی داشتند صورتگرفت .به
طورکلی ،روشهای مبتنیبر ترکیب نشانه در زمینهی آشکارسازی
مرز دارای شهرت و جایگاه ویژهای هستند .روشهای مبتنیبر
ترکیب نشانه با استفاده از نشانههای مختلف مانند رنگ ،شدت
روشنایی ،اندازه و جهت گرادیان ،بهطبقهبندی پیکسلهای تصویر
میپردازند.

 -4-2روشهای مبتنی بر کانتور فعال
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کانتور فعال روشی برای استخراج مرز در تصاویر است که برای
اولین بار توسط کاس و همکاران [ ]18معرفی شد .روشهایی
مبتنیبر کانتور فعال ،با هدف آشکارسازی مرز ،به دو گروه شامل
کانتورهای فعال پارامتری و غیرپارامتری دستهبندی میشوند .به-
طور اختصار و در حوزهی تصاویر دیجیتال دوبعدی در الگوریتم
کانتورهای فعال پارامتری ،یک کانتور فعال از  Nگره تشکیل می-
شود که این گرهها بهوسیلهی تکه خطوط بههم متصل شده و یک
خط شکستهی بسته را تشکیل میدهند .مکان کانتور بر روی
صفحهی تصویر ،مقدار انرژی آن را تعیین میکند .کانتور فعال با -
استفاده از اجزای انرژی داخلی و خارجی هدایت میشود .انرژی
داخلی ،قیود همواری را به کانتور فعال تحمیل میکند؛ درحالیکه
انرژیهای خارجی کانتور فعال را جذب مرز شی میکند .این عمل
با ایجاد یک نیروی جاذب که معموال بهسمت نواحی با گرادیان باال
است صورت میگیرد .در تکرارهای متوالی کانتور مکان خود را
مطابق با شی مورد جستجو در تصویر تنظیم میکند و در نتیجه
شکل آن بهمنظور حداقلکردن انرژیاش تغییر میکند .زمانیکه
کانتور فعال بر روی مرز شی مورد جستجو قرارگرفت انرژی آن
حداقل شده و در نتیجه از حرکت باز میایستد .شکل نهایی کانتور
بهعنوان مرز شی در نظر گرفته میشود .روشهای جدید با استفاده
از این مفهوم اولیه بهعنوان مبنا برای استخراج دقیقتر مرز و با
استفاده از انرژیهای داخلی و خارجی مختلف توسعه یافتهاند.
کانتور فعال پارامتری ،اغلب بهمنظور آشکارسازی مرز یک شی -
واحد در تصویر بهکار میرود و بهدلیل نیاز به تنظیم پارامتر ،برای
زمانی مناسب است که شکل تقریبی مرز شناخته شده باشد .از
مزایای کانتور فعال پارامتری این است که بهطور تطبیقی عمل
جستجو را برای رسیدن بهحالت حداقل ،انجام میدهد و مرزهای
پیوسته ایجاد میکند .روشهای کانتور فعال غیرپارامتری از
الگوریتمی شبیه به کانتورهای فعال پارامتری بهعنوان مبنا استفاده
میکنند با این تفاوت که مدل مرسوم کانتور با منحنی سطوح
همتراز ،جایگزین میشود و مفهوم حداقلسازی انرژی ،جای خود
را به تکامل تدریجی منحنی میدهد .مزیت روشهای غیرپارامتری
نسبت به پارامتری ،امکان آشکارسازی مرزِ چندین شی بهطور هم-
زمان بدون تحمیل هزینهی محاسباتی اضافی و همچنین عدم
وابستگی بهپارامتر است[ .]19-21درمجموع ،روشهای مبتنیبر
کانتور فعال از نوع پارامتری مرزهای پیوسته و هموار ایجاد می-
کنند اما این مدلها نمیتوانند تغییرات توپولوژیکی منحنیها را
کنترل نمایند .بههمین دلیل در روشهای پارامتری ،تعیین خط-
مشی همگرایی ،مسئلهای اساسی و دشوار است و کوچکترین
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انحراف از خطمشی صحیح ،عمل آشکارسازی را با شکست مواجه
میسازد .بهعالوه ،نیاز بهتنظیم پارامترهای متعدد از دیگر معایب
اینروشها بهشمار میرود.
 -5-2روشهای مبتنی بر خرد جمعی
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خرد جمعی ،مبتنیبر افراد خودسازمانگر که عامل نامیده می
شوند ،میباشد .بهطوریکه هر عامل براساس تعدادی اصول خرد
جمعی مانند استقالل داخلی ،قضاوت محلی ،جنبش ،ارتباط،
حافظه و تابع سازگاری رفتار میکند .دو مثال متداول و پرکاربرد
از الگوریتمهای مبتنیبر خرد جمعی ،بهینهسازی ازدحام ذرات و
کلونی مورچه است .این دو اگرچه از اصول مشابهی پیروی می-
کنند اما دارای تفاوتهایی در نحوهی ارتباط اجزا هستند .در
کلونی مورچه ،ارتباط بین اجزا غیرمستقیم و مبتنی بر موقعیت
مکانی است .درحالیکه در گروه اجزا ،ارتباط بهصورت همهپخشی
است .کِرچمایر و همکاران [ ]22از الگوریتم بهینهسازی ازدحام
ذرات بهمنظور آشکارسازی مرز استفاده کردند .روشکلی بهاین-
صورت بود که ابتدا  Nعامل در تصویر توزیع شد .انتخاب  Nمی-
توانست توسط کاربر یا براساس ابعاد و محتوای تصویر بهطور
خودکار انجام شود .هر عامل برای قرارگرفتن در مکان معنادارتری
در همسایگی خود شروع بهحرکت میکرد .پس از رسیدن به
مکانی با محتوای بیشتر ،شروع بهتحلیل پیکسلهای اطراف خود
مینمود .در مرحلهی بعد ،اطالعات عاملهای اطراف خود را
درخواست کرده و براساس آن ،مکان و جهت مرز را در همسایگی
خود تخمین میزد .در آخر ،هر عامل با عاملهای همسایهاش به
صورت تکراری تعاملکرده و تخمین محلی خود را برای رسیدن
بهیک تخمین سرتاسری مرز بهروزرسانی میکرد .دورانی و
همکارش [ ]23از بهینهسازی کلونی مورچه برای آشکارسازی لبه-
ها بهخصوص در تصاویر نویزی استفاده کردند .ابتدا تعدادی از
مورچهها روی تصویر حرکت کردند .حرکت آنها براساس احتمال
اولیه هر پیکسل تصویر با ماتریس فرومون تعیین میشد .این
ماتریس ،زمانی ایجاد میشد که تفاوت بین دو لبه از مقدار
مشخصی بیشتر باشد .ابتدا یک مورچه بهطور تصادفی حرکت می-
کرد و سپس ماتریس فرومون بهروزرسانی میشد .سپس یک
آستانه که معادل با مقدار میانگین ماتریس فرومون بود انتخاب
میشد .پیکسلها در دو گروه برحسب مقادیر کمتر یا بیشتر از
آستانه طبقهبندی میشدند .پس از آن میانگینِ میانگین دو گروه
بهعنوان آستانهی جدید محاسبه میشد .الگوریتم بهصورت تکراری
تا زمانیکه اختالف آستانهی تکرار فعلی و قبلی مقدار ناچیزی
میشد ادامه مییافت .الگوریتم کلونی مورچه در تکرارهای اولیه
سرعت همگرایی کمی دارد .ژانگ و همکارش [ ]24برای بهبود

عملکرد الگوریتم کلونی مورچه از ترکیب آن با الگوریتم ژنتیک،
که در تکرارهای اولیه سریع است ،بهمنظور آشکارسازی لبه بهره
بردند .آنها ابتدا الگوریتم ژنتیک را بهکار بردند و سپس با تبدیل
راهحل بهینهی فعلی بهعنوان بخش ماتریس فرومون اولیه،
الگوریتم کلونی مورچه را مورد استفاده قرار دادند.
 -6-2سایر روشها

در این بخش روشهایی معرفی میشوند که یا ساختاری متفاوت از
گروههای فوق دارند و یا الگوریتم آنها بهنوعی ترکیب الگوریتم دو
یا چند گروه از گروههای ذکرشده است .مینگ و همکاران []25
نشانههای ناحیه ،مانند یکنواختی رنگ و بافت و نشانههای کانتور،
مانند پیوستگی محلی را برای تشخیص کانتورهای برجستهی
تصویر ترکیبکرده و برای اطمینان از سازگاری برچسبهای ناحیه
و کانتور ،قیود تعداد پیچش 6را ،که یک مفهوم برگرفته شده از
توپولوژی جبری است ،اعمال نمودند .آنها مسئلهی آشکارسازی
کانتور را در قالب مسئلهی حداقلسازی انرژی در نظر گرفتند؛ به
گونهای که یک تابع انرژی نسبی که دربردارندهی نشانههای کانتور
و ناحیه است همزمان با ارضای قیود پیوستگی لبه و تعداد
پیچش ،بهحداقل رسانده میشد .ژانگ و همکاران [ ]26ابتدا
تصویر ورودی را به فضای رنگی  L*a*bمنتقل و در هرکانال،
مرزهای کاندیدا را با استفاده از روش تمرکز لبه [ ]27تولید و برای
جداسازی لبههای بافتی ،مدلی بهنام کنتراست جهت (OCM)7ارائه
دادند .کنتراست جهت یک پیکسل ،بهصورت مجموع شباهت
کسینوسی پاسخ فیلترهای گابور آن پیکسل و پیکسلهای
همسایهاش تعریف شد .انحراف معیار کنتراست جهت ،حول هر
پیکسل در یک پنجره با سایز  nو بهمرکز آن پیکسل محاسبه
گردید .برای افزایش دقت آشکارسازی ،ویژگیهایی مانند طول،
چگالی و همواری لبه برای هر لبهی متصل بهدستآمده از مراحل
قبل تعریف شد .پس از انتساب بردار ویژگی به هر لبهی متصل از
طبقهبندیکنندهی ماشینبردارپشتیبان) (SVMکه بهشیوهی
نظارتی تحت تعلیم قرار گرفتهبود برای آشکارسازی نهایی مرز
استفاده شد .دِنگ و همکاران[ ]28از ساختار شبکههای عصبی
سلولی بهمنظور آشکارسازی لبه استفاده کردند .آنها معادالت
شبکههای عصبی سلولی را به فرم ماتریسی تعمیم دادند .سپس،
اطالعات تغییر مقدار شدت روشنایی پیکسلها نسبت به پیکسل-
های همسایه را ،که اطالعات مهمی برای آشکارسازی لبه محسوب
میشود ،درون یک ماتریس ،تنظیم و آن را جایگزین الگوی
کنترلی تعریف شده در معادالت شبکههای عصبی سلولی کردند.
کوماتی و همکاران [ ]29نگاشت ضعیف لبه را با گرفتن گرادیان
مورفولوژیکال از تصویر هموار شدهی ورودی و نیز الگوی قطعه-
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زمان اجرای کوتاه

بندی نواحی تصویر را با ارائه یک روش قطعهبندی جدید استخراج
کردند .سپس این دو نشانه را با یکدیگر مقایسه و براساس آن هر
پیکسل را با برچسبهای مرزی یا غیرمرزی برچسبگذاری
نمودند .پایت و همکارش[ ]30ابتدا لبههای تصویر را توسط یک
آشکارساز لبه مانند کَنی ،که فراخوانی باالیی داشت ،استخراج
کردند .سپس برای افزایش دقت آشکارسازی ،لبهها را در یک
گراف طوری سازماندهی کردند که گرهها معادل لبهها بوده و
شاخهها ،ارتباط فضایی آنها را نشان میدادند .گرهها و شاخهها،
توسط توصیفگرهای خواصلبه مانند برجستگی ،در یکخط بودن،
تقارن و غیره توصیف شدند .سپس گرهها برمبنای توصیفِ
توصیفگرها و ویژگیهای گروهبندی ادراکی بهصورت مرزی یا
غیرمرزی برچسبگذاری شدند .در تکرارهای متوالی ،هر گره
مجدداً نسبت به مرزهای شناسایی شدهی قبلی برچسبگذاری
شد .علت استفاده از گراف ،تسهیل محاسبهی نشانههای پیوستگی
و همواری در تکرارهای متوالی بود زیرا گراف ارتباطات فضایی بین
لبهها را حفظ میکرد .ویدینسکی و همکارش [ ]31ابتدا الگوی لبه
را در دو مقیاس اصلی و بزرگ از تصویر استخراج کردند .سپس
تکههای لبه بهطور مصنوعی اندیسگذاری زمانی شده و بهصورت
یک فرآیند آماری در نظر گرفته شدند .در مرحلهی یادگیری،
توزیع آماری اولیه و انتقال تکههای لبه ،توزیع ویژگیهایی مانند
گرادیان محلی و مقداردهی اولیه آموزش داده شد .سپس پیگردی
تکههای لبه در دو مقیاس برای یافتن کانتورهای تصویر انجام
گرفت .در روش الجراح و همکاران [ ]32از لبهیابی با منطق فازی
استفاده شده است که در آن ،با بهرهگیری از الگوریتم باکتری به
بهینهسازی توابع عضویت ،قوانین فازی و نیز کاهش زمان
محاسبات پرداختهاند .سنحجی و همکاران [ ]33با استفاده از مدل
تجزیه ،روشی برای یافتن لبهها در تصاویر طبیعی ارائه دادند .آنها
تصویر اولیه را به دو تصویر هندسی و بافتی تجزیه کرده و لبهها را
فقط از تصویر هندسی استخراج کردند.

 -3روش جنگلهای تصمیمگیری

اکنون نتایج حاصل از نقد و بررسی روشهای مختلف آشکارسازی
مرز بیانشده در این بخش را در جدول  1خالصه میکنیم.
همانطور که مشاهده میکنید از بین روشهای مختلف ،روش
جنگلهای ساختاری بهدالیل زیر بهعنوان روش مبنا انتخاب می-
شود.

جنگل تصمیمگیری ،یک روش طبقهبندی داده است که از
مجموعهی چند درخت تصمیمگیری مستقل تشکیل میشود .یک
درخت تصمیمگیری ،گرافی سلسله مراتبی است که در هر گره،
ورودی 𝓍 را با انتقال به شاخههای راست و چپ طبقهبندی
میکند.

•

کیفیت باال در آشکارسازی مرز براساس معیارهای
ارزیابی

•

حساسیت پایین نسبتبه نویز

•

عدم نیاز بهتنظیمدستی پارامتر

گرههای یک درخت شامل گره ریشه ،برگ و گرههای داخلی
هستند .گره ریشه ،اولین گره است که ورودی را دریافت میکند و
گرههای برگ ،آخرین گرهها هستند که حاوی نتیجهی طبقهبندی
میباشند .ورودی از طریق شاخهها و گرههای داخلی مابین ریشه و
برگ ،طی پاسخ به پرسشهای متوالی بهسمت گره برگ هدایت

در ادامه ،پس از معرفی جنگلهایتصمیمگیری به شرح کامل
آشکارسازی لبه با استفاده از جنگلهای ساختاری میپردازیم.
سپس ،راه حل مورد نظر برای ارتقای این روش در قالب الگوریتم
پیشنهادی ارائه میشود.
جدول  :1نتایج گردآوری شده از ارزیابی تعدادی از آشکارسازهای
مرز روی مجموعه دادهی  BSDS500در بخش دوم
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آشکارسازی مرز در تصاویر دیجیتال با استفاده از روش جنگلهای ساختاری مبتنی بر گروهبندی  ...............محدثه امیدی و فرحناز مهنا
میشود .هر گره درخت ،متناظر با یک تابع تقسیم 9است .بهعبارت
دیگر ،هر گره درخت ،بردار ویژگی 𝓍 را بهعنوان ورودی دریافت و
سپس یک بعد و یا تفاضل دو بعد از آن را با یک مقدار آستانه
مقایسهکرده و بسته به نتیجهی این مقایسه ،تابع تقسیم ،مقدار
صفر یا یک را به خود میگیرد .این مقدار تعیینکنندهی ادامهی
مسیر ورودی خواهد بود .بهاینترتیب ،درخت تصمیمگیری با
شروع از ریشه در هر گره داخلی ،تابع تقسیم خود را به ورودی
اعمال و بسته به نتیجهی باینری این تابع ،ورودی به گره راست یا
چپ پایینتر منتقل میشود و این فرایند تا رسیدن به یک گره -
برگ ادامه مییابد .خروجی درخت که فقط به ورودی 𝓍 بستگی
دارد برچسبی است که در گره برگ ذخیره شده است.
پیشبینیهای حاصل از همهی درختان موجود در یک جنگل با
استفاده از یک مدل برهمنهی 10برای دستیابی به یک خروجی
واحد با یکدیگر ترکیب میشوند .مدل برهمنهی به فضای خروجی
وابسته است و میتواند شامل اکثریت آرا ،متوسطگیری و یا مدل
های پیچیدهی دیگر باشد.

) 𝑘𝑗𝑆(𝐻

()2

| 𝑘𝑗𝑆|
| 𝑗𝑆|

}𝑅𝐼𝑗 = 𝐻(𝑆𝑗 ) − ∑𝑘∈{𝐿.

) 𝑦𝑝(𝐻(𝑆) = − ∑𝑦 𝑝𝑦 log

که )𝑆(𝐻 آنتروپی شانون 12را نشان میدهد .پیشروی تعلیم
روی گرههای راست و چپ درخت تا زمانی ادامه مییابد که یک
عمق پیشروی بیشینه بهدست آید یا معیار بهرهی اطالعات از یک
آستانهی مشخص تجاوز کند .پارامترهایموثر بر رفتار جنگلهای
تصمیمگیری که در حین تعلیم باید مورد توجه قرارگیرد شامل
بیشینهی عمق درخت ،میزان تصادفیبودن ،سایز جنگل ،انتخاب
تابع تقسیم ،تابع معیار بهره اطالعات و انتخاب ویژگیهای ورودی
در کاربردهای عملی میباشند.

 -1-3تعلیم درختهای تصمیمگیری

در جنگلهای تصمیمگیری میبایست هر درخت بهطور مستقل از
پیش تعلیم داده شود .تعلیم یک درخت ،شامل ارسال دادههای
تعلیم 𝑆 به درخت و بهینهسازی پارامترهای گرههای تقسیم به-
منظور بهینه نمودن یک تابع انرژی اولیه است .بهعبارتدیگر برای
هر گره  jو مجموعهی تعلیم  Sj ⊂ 𝒳 × Yهدف ،یافتن
پارامترهای 𝑗𝜃 از تابع تقسیم ) 𝑗𝜃  ℎ(𝓍.بهگونهای است که یک
جداسازی مناسب نتیجه شود .بهاینمنظور ،یک معیار بهرهی
اطالعات )𝐼𝑗 (11بعنوان تابع انرژی اولیه بهصورت رابطههای ()1
تعریف میشود.
) 𝑅𝑗𝑆 𝐼𝑗 = 𝐼(𝑆𝑗 . 𝑆𝑗𝐿 .
}𝑆𝑗𝐿 = {(𝓍. 𝓎) ∈ 𝑆𝑗 |ℎ(𝓍. 𝜃𝑗 ) = 0

()1

}𝑆𝑗𝑅 = {(𝓍. 𝓎) ∈ 𝑆𝑗 |ℎ(𝓍. 𝜃𝑗 ) = 1

𝐿𝑗𝑆 و 𝑅𝑗𝑆 بیانگر آن بخش از مجموعهی تعلیم هستند که بهترتیب
به گرههای چپ و راست سطح پایینتر درخت منتقل شدهاند[.]34
شکل ،1تعلیم یک درخت ،شامل ارسال دادهی تعلیم بهدرخت و
تقسیم و انتقال آن به گرههای پایینتر را نشان میدهد.
پارامترهای تقسیم 𝑗𝜃 در فرایند تعلیم طوری انتخاب میشوند که
معیار بهرهی اطالعات را بیشینه نمایند .تعریف استاندارد معیار
بهرهی اطالعات در طبقهبندی چندطبقه مطابق رابطه ( )2است
[.]34

شکل  :1تعلیم یک درخت تصمیمگیری شامل ارسال دادهی تعلیم
 S0به درخت و تقسیم و انتقال آن به گرههای پایینتر در جهت
بهینهسازی پارامترهای هر گره[]34

 -2-3جنگلهای تصمیمگیری ساختاری

درصورتیکه فضای خروجی جنگلهای تصمیمگیری شامل عناصر
ساختاری مانند یک ماسک قطعهبندی باشد ،این جنگلهای
تصادفی را ساختاری مینامند .برخالف سادگی فرایند پیشبینی،
تعلیمدهی جنگلهای تصمیمگیری ساختاری دو چالش اساسی
دارد .اول فضای خروجی دارای ساختاری پیچیده و با ابعاد باال
است و دوم اینکه معیار بهره اطالعات برای چنین فضاهایی به
خوبی قابلتعریف نیست .راهحل این چالشها ،نگاشت برچسبهای
ساختاری 𝑌 ∈ 𝑦 به یک فضای گسسته از برچسبهای 𝐶 ∈ 𝑐
است که }𝑘  𝐶 = {1.2. … .میباشد .بهطوریکه برچسبهای
ساختاری مشابه در𝑌 به برچسب گسستهی یکسانی در 𝐶 انتساب
یابند .از آنجا که محاسبهی شباهت میان برچسبهای ساختاری از
نظر محاسباتی پرهزینه است فضای ساختاری 𝑌 ابتدا به یک فضای
واسطه ،که در آن شباهت بهراحتی قابل محاسبه باشد ،نگاشته
میشود .بهاینترتیب ،نگاشت در دو مرحله مطابق ( )3انجام
میشود.
𝑍→𝑌
𝐶→𝑍
() 3
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برای کاهش محاسبات میتوان ابعاد فضای واسطه را با کاهش
نمونهبرداری و بهدنبال آن با استفاده از آنالیز اجزای اصلی کاهش
داد .بهاینترتیب نهتنها چالشهای مطرح از میان میروند ،بلکه بر
میزان تصادفیبودن تعلیم و در نتیجه ناهمبستگی درختها اضافه
میشود [.]1
 -3-3آشکارسازی لبه با استفاده از جنگلهای ساختاری
برای آشکارسازی لبه توسط جنگلهای تصمیمگیری ساختاری
( ،)SEابتدا ماسکی با ابعاد  32×32درنظر میگیریم که تصویر را با
گام دو پیکسل بپیماید .در هرگام به قسمتی از تصویر که تحت
این ماسک قرار دارد یک جنگل تصمیمگیری ساختاری با تعداد
چهار درخت اعمال میشود .هر یک از درختهای تصمیمگیری با
دریافت ویژگیهای این قسمت از تصویر ،پیشبینی خود را به-
صورت یک برچسب ساختاری ارائه میدهد .این برچسب ،یک
الگوی قطعهبندی با ابعاد  16×16است که در آن ،مرزها کانتورهای
بین اجزای تصویر در این ماسک هستند .پیشبینیها لزوماً
غیرهمپوشان نیستند (شکل  .)2مربعهای مختلف در شکل 2
برچسبهای ساختاری مختلف را نشان میدهند .بهطورکلی با
توجه به نحوهی پیمایش ماسک بر روی تصویر که منجر به هم-
پوشانی قسمتهای تصویر میشود و نیز همپوشانی پاسخ درخت-
های یک جنگل و ابعاد برچسبها ،هر پیکسل تعداد  256پیش-
بینی دریافت میکند .برای رفع این مشکل از یک مدل برهمنهی
استفاده میشود.

مینامیم .برای کاهش لبههای مبهمی که در اثر همراستا نشدن
ماسکهای قطعهبندی مختلف ایجاد شدهاند ،یک مرحلهی
تیزکردن به آشکارساز لبهی ساختاری افزوده میگردد که آن را
 ]1[ SE++مینامیم .در مرحلهی استخراج ویژگی از هر تکه از
تصویر با ابعاد  ،32×32دو نوع ویژگی استخراج میشود .ویژگیهای
نوع اول برای هر پیکسل ،شامل سه کانال رنگ ،هشت کانال جهت
گرادیان و دو مقدار دامنهی گرادیان نرمالیزه در دو مقیاس می-
باشند .البته چون هر کانال با فیلتر مثلثی با شعاع  2و کاهش
نمونهبرداری با نرخ  2مات میشود برای هر قطعه تصویر با ابعاد
 ،32×32تعداد ویژگیهای نوع اول  13×32×32÷4=3328حاصل
میشود.
ویژگیهای نوع دوم شامل اختالف دوبهدوی پیکسلها هستند که
برای محاسبهی آنها ابتدا هر کانال با فیلتر مثلثی با شعاع  8و
کاهش نمونهبرداری تا رسیدن بهوضوح  5×5مات میشود .سپس با
انتخاب جفت پیکسلهای منحصربهفرد در هر کانال ،اختالف
دوبهدوی آنها محاسبه و بهاین ترتیب بهازای هر کانال ،تعداد
5∗5
([
است) = 300] ،
2

ویژگیهای جدید افزوده شده برابر300
 .لذا برای هر قطعه از تصویر تعداد =7228
( 3328+)13×300ویژگی بهدست میآید که بهعنوان ورودی به -
درختها ارسال میشوند .برای هر قطعه تصویر تحت ماسک
 ،32×32چهار درخت عمل پیشبینی را انجام میدهند .از آنجاکه
این ماسک با گامهای دو پیکسل تصویر را میپیماید برای افزایش
ناهمبستگی پیشبینی درختها در قطعههای مجاور تصویر بهجای
چهار درخت ،هشت درخت تعلیم داده میشوند و هر جفت از آنها
در گامهای متوالی ماسک بهصورت یک در میان مورد استفاده قرار
میگیرند[.]1
 -4روش پیشنهادی

است.ی برای
متوسط
برچسبهالبه،
آشکارسازی
مدل برهم
گیرییمگیر
جنگل تصم
دریک
نهی همدرپوشانی
شکل:2
داشتنی[35
افزایش دقت آشکارسازی باساختار
تصوی].ر ورودی ،آشکارساز لبهی
ساختاری بر روی سه مقیاس از تصویر با وضوح اصلی ،نیمه و دو
برابر اِعمال میشود .الگوهای لبهی حاصل از سه مقیاس ،پس از
بازگشت به سایز اصلی ،متوسطگیریشده و الگوی نهایی لبه را به-
دست میدهند .بهاینترتیب یک نسخهی چند مقیاسی از
آشکارساز لبهی ساختاری پیادهسازی میشود که بهطورقابل
مالحظهای کیفیت لبهها را بهبود میبخشد که آن را ]1[ SE+

روش پیشنهادی بهصورت بلوک دیاگرام شکل  3خالصه میشود.
مرحلههای درون کادر خطچین مربوط بهروش آشکارسازی لبه با
استفاده از جنگلهای ساختاری است که برای سه مقیاس از تصویر
با وضوح اصلی ،نیمه و دوبرابر انجام میشود و خروجیهای هر یک
پس از بازگشت به مقیاس اصلی متوسطگیری میشوند و یک
خروجی واحد را تشکیل میدهند .سپس برای آنکه همزمان با
کاهش پهنای لبهها و حذف لبههای نویزی ،دقت مرز حفظ شود از
گروهبندی و استدالل کانتور بهره میگیریم .این عمل نه تنها
معایبی را که در مقدمه ذکر شد کاهش میدهد ،بلکه دقت
آشکارسازی را نیز بهبود میبخشد .برای تطبیق خروجی آشکارساز

131

آشکارسازی مرز در تصاویر دیجیتال با استفاده از روش جنگلهای ساختاری مبتنی بر گروهبندی  ...............محدثه امیدی و فرحناز مهنا
و ورودی مرحلهی گروهبندی کانتور میبایست عمل نازکسازی بر
روی الگوی لبهی ساختاری صورت گیرد.

کار برروی شکل -4الف ،شکل -4ب حاصل میشود .از آنجاییکه
در این تصویر هنوز پیکسلهای مجاوری وجود دارند که همگی
دارای مقدار ماکزیمم شدت هستند از اسکلتبندی مورفولوژی14
استفاده و مرز را نازک میکنیم (نظیر شکل -4پ).

شکل  :3بلوک دیاگرام الگوریتم پیشنهادی

 -1-4نازکسازی لبهها

نازکسازی لبهها برای ورود به مرحلهی اتصال لبه انجام میگیرد.
الگوی اولیهی مرز شامل مرزهایی به پهنای بیش از یک پیکسل
است (برای مثال ،شکل -4الف) .مطلوب است این پهنا به یک
پیکسل کاهش یابد .استفاده از آستانهگیری معمولی مناسب نیست
زیرا انتخاب عدد آستانهی مناسب برای رسیدن به نتیجهی مطلوب
بسیار دشوار و یا غیرممکن است .لذا ،ابتدا با استفاده از ویژگی
زوایای جهتگیری نرمال 13برای هر پیکسل مرز در تصویر جهت
تعیین میشود .سپس در راستای جهت و در دو طرف هر پیکسل
در این شکل ،دو همسایگی  3×3درنظر میگیریم .اکنون در این
دو همسایگی پیکسلهایی را که مقدار ماکزیمم شدتروشنایی را
دارند انتخاب و بقیه را صفر میکنیم .برای مثال بعد از انجام این-

شکل  :4الف)تصویر اولیهی مرز ،ب)تصویر مرز پس از حذف
پیکسلهای غیرماکزیمم ،پ) تصویر نازک مرز ،ت) الگوی
نهایی مرز پس از گروهبندی و استدالل کانتور

در این مرحله ممکن است الگوی لبه بهدلیل حذف پیکسلهای
مرز از نظر دقت اُفت پیدا کند که با استفاده از گروهبندی و
استدالل کانتور جبران خواهد شد[.]17
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 -2-4گروهبندی و استدالل کانتور

پیکسلهای متعلق بهمرز تمایل به ایجاد کانتورهای ممتد و هموار
دارند زیرا پیکسلهای موجود در کانتورهای قوی (ممتد و هموار و
با انرژی باال) نسبت به آن دسته از لبههای نویزیکه در امتداد هیچ
کانتوری گروهبندی نمیشوند ،برای تعلق داشتن به مرز مناسبتر
هستند و از این خاصیت میتوان برای دستیافتن بهالگوی مرز
دقیق بهره برد .لذا در مرحلهی گروهبندی مجددا احتمال تعلق به
مرز را برای پیکسلها بررسی میکنیم .بهاینصورت که پیکسل-
هایی که در مجاورت هم هستند و در کنار هم لبههایی هموار
ایجاد میکنند را با انتخاب یک برچسب یکسان در یک کانتور قرار
میدهیم .سپس دو دسته ویژگی هندسی15و ظاهری16را که میزان
قوت کانتورها را نشان میدهند ،در این اجزای متصل شده به هم
محاسبه میکنیم .در مرحلهی استدالل کانتور ،دو طبقهبندی-
کنندهی منطقی ،احتمال تعلق به مرز پیکسلهای کانتورها را بر
مبنای ویژگیهایی که در مرحلهی قبل بهدست آمد را بهطور
جداگانه محاسبه میکنند .در نهایت ،خروجیهای این دو طبقه-
بندیکننده با یکدیگر ترکیب شده و احتمال نهایی تعلق به مرز
برای هر پیکسل بهدست میآید .در ادامه به تشریح بیشتر مراحل
فوق میپردازیم [.]17
 -1-2-4گروهبندی کانتور

در این مرحله ،ابتدا اقدام به حذف پیکسلهای نویزی مینماییم.
بهاین منظور ،پیکسلهایی که شدت آنها از یک مقدار آستانه
(آستانهی باال) بیشتر است بهعنوان پیکسل لبه حفظ میشوند.
همزمان ،پیکسلهایی که متصل به پیکسلهای فوق هستند و
شدت آنها از یک مقدار آستانه (آستانهی پایین) بیشتر است نیز
بهعنوان لبه باقی میمانند و بقیهی پیکسلها حذف میشوند.
سپس برای تمام جفت پیکسلها ،آنهاییکه بهقدر کافی بهیکدیگر
نزدیک هستند (حدود 1/5پیکسل) و اختالف زاویهی نرمال مرز
آنها از یک مقدار آستانه کمتر است را بهصورت یکسان برچسب
میزنیم .پیکسلهای با برچسب یکسان را یک جزء متصل 17یا
کانتور در نظر میگیریم .برای هرجزء متصل ،ماتریس مجاورت A
طبق رابطه ( )4تعریف میشود .در این رابطه 𝜃𝑖𝑗 ،کوچکترین
زاویه بین جهتهای نرمال مرز دو پیکسل  iو  jو 𝑗𝑖𝜎 یک ثابت از
پیش تعریف شده است .مقدار 𝑗𝑖𝐴 با افزایش شباهت بین جهت-
های دو پیکسل ،افزایش مییابد .به همین دلیل کانتورهای -
هموار ،مقادیر بزرگتری در ماتریس مجاورتشان وجود دارد.
𝑗𝑖𝜎 < 𝑗𝑖𝜃 𝑑𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑜𝑏𝑖𝑓(𝑖. 𝑗) 𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

اکنون برمبنای ماتریس مجاورت و برای هر جزء متصل ،دو دسته
ویژگی محاسبه میشود .دستهی اول ،ویژگیهای هندسی شامل
طول و همواری متوسط هستند .طول ،تعداد پیکسلهای متعلق به
جزء متصل است که با اندازهی قطر تصویر نرمالیزه شده است و
همواری متوسط ،حاصلجمع عناصر ماتریس مجاورت  Aتقسیم بر
این طول میباشد .دستهی دوم ،ویژگیهای ظاهری شامل شدت
مرز در هر پیکسل و متوسط و بیشینهی شدت مرز روی مجموعه
پیکسلهای جزء متصل میباشند .این دو دسته ویژگی در مرحله-
ی استدالل کانتور مورد استفاده قرار میگیرند.
 -2-2-4استدالل کانتور

استدالل کانتور دارای دو سطح بهصورت سلسله مراتبی است .در
سطح اول ،اجزای متصل استخراجشده از مرحلهی گروهبندی به-
طور جداگانه براساس ویژگیهای هندسی و ظاهری دستهبندی
میشوند و در هر یک از دو دسته احتمال تعلق بهمرز برای
پیکسلها محاسبه میشود و پیکسلهای متعلق بهاجزای متصل با
ویژگیهای قویتر ،احتمال بیشتری برای تعلق بهمرز کسب می-
کنند .در سطح دوم ،نتایج بهدستآمده از دو دسته با یکدیگر
ترکیب شده و احتمال مرز نهایی برای هر پیکسل مجدداً محاسبه
میشود .بدیهی است اجزای متصلیکه همزمان ویژگیهای ظاهری
و هندسی قویتری دارند امتیاز بیشتری برای تعلق بهمرز کسب
میکنند و با شدت بیشتری در الگوی مرز ظاهر میشوند .در واقع
در این سطح ،پیکسلهای متعلق به لبههای ضعیف حذف و
پیکسلهای متعلق به لبههای قوی باقیمانده و کانتور مرز را
تشکیل میدهند .شکلهای -4ت و  5و  6تاثیر مرحلهی گروه-
بندی و استدالل کانتور بر حذف بسیار موثر پیکسلهایی که بهمرز
تعلق ندارند و تقویت پیکسلهای مرز را نشان میدهند .گامهای
گروهبندی و استدالل کانتور بهطور خالصه عبارتند از )1 :حذف
پیکسلهای لبه با احتمال تعلق بهمرز پایین  )2گروهبندی
پیکسلهای لبهی باقیمانده بهعنوان اجزای متصل  )3محاسبهی
احتمال تعلق بهمرز برای هر پیکسل جزء متصل براساس ویژگی-
های هندسی  )4محاسبه احتمال تعلق بهمرز برای هر پیکسل
جزءمتصل براساس ویژگیهای ظاهری  )5محاسبهی احتمال
نهایی تعلق بهمرز برای هر پیکسل جزءمتصل با استفاده از
خروجیهای گامهای  3و  4و تشکیل کانتورهای مرز.
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شکل  :6الگوی مرز پس از گروهبندی و استدالل کانتور

شکل  :5الگوی مرز پیش از گروهبندی و استدالل کانتور

 -5نتایج شبیهسازی

 -5-1معرفی مجموعهی داده

در این بخش نتایج شبیهسازی روش پیشنهادی با استفاده از نرم-
افزار متلب را اعالم میکنیم .نتایج شبیهسازی چند روش از فصل
دوم از جمله روش آشکارسازی لبه با استفاده از جنگلهای
تصمیمگیری نیز بهمنظور مقایسه آورده شده است .در ادامه ،ابتدا
مجموعهی داده و معیارهای ارزیابی معرفی میشوند .سپس به
ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی میپردازیم.

مجموعه دادهی مورد استفاده در اکثر روشهای نوین آشکارسازی
مرز  BSDS500است که یک مجموعه دادهی بزرگ از تصاویر
طبیعی شامل 300تصویر برای تعلیم و اعتبارسنجی و  200تصویر
برای آزمایش است .ابعاد تمام تصاویر به اندازهی 481×321
هستند .مرزها در هر یک از تصاویر بهطور متوسط توسط پنج
انسان برچسبگذاری شدهاند .این تفاسیر انسانی بهعنوان مالک
درستی در تعلیم و نیز ارزیابی عملکرد آشکارساز مرز مورد استفاده
قرار میگیرند.
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شکل  7یکتصویر از مجموعه دادهی  BSDS500بههمراه الگوهای
مرز برچسبگذاریشده توسط چند فاعل انسانی را نشان میدهد.

شکل  :7مثالی از تصاویر مجموعه دادهی BSDS500بههمراه الگوهای
مرز برچسب زده شده توسط سه فاعل انسانی

 -2-5معرفی معیارهای ارزیابی

بهمنظور ارزیابی عملکرد و مقایسهی روشهای آشکارسازی مرز از
معیار اندازهی اف استفاده میشود که میانگین وزنی دو معیار دقت
و فراخوانی است .اگر 𝑝𝑡  𝑓𝑝 ،و 𝑛𝑓 بهترتیب بیانگر تعداد
پیکسلهای بهدرستی آشکارشده بهعنوان مرز ،تعداد پیکسلهای
به اشتباه آشکارشده بهعنوان مرز و تعداد پیکسلهای به اشتباه
آشکارنشده بهعنوان مرز باشند؛ دقت ،فراخوانی و اندازهی اف به-
ترتیب توسط رابطههای ( ،)6( ،)5و ( )7تعریف میشوند [.]14
()5

𝑝𝑡
𝑝𝑡 𝑓𝑝 +

=P

()6

𝑝𝑡
𝑛𝑓 𝑡𝑝 +

=R

()7

𝑅∗𝑃
𝑅𝛼 (1 − 𝛼)𝑃 +

= F

معیار دقت ،نشاندهندهی آن است که چه تعداد از پیکسلهای
آشکارشده بهدرستی آشکار شدهاند .معیار فراخوانی ،بیانگر توانایی
آشکارساز در آشکار نمودن پیکسلهای متعلق به مرز است .ضریب
 αدرجهی اهمیت دقت و فراخوانی را در معیار اندازهی اف مشخص
میکند به طوری که  α= 0/1تاکید بیشتر بر فراخوانی و α= 1
تاکید بیشتر بر دقت را میرساند .بهطور معمول  α=0/5در نظر
گرفته میشود که بیانکنندهی اهمیت یکسان برای دقت و
فراخوانی است.
شیوهی محاسبهی مولفههای ماتریس درهمریختگی 18بهاینصورت
است که ابتدا بر روی الگوی مرز آشکارشده در سطوح مختلف
آستانهگیری انجام میشود و هر خروجی با تصویر مالک درستیِ
متناظر آن ،پیکسل به پیکسل مقایسه میشود .سپس تعداد
پیکسلهایی که طبق مالک درستی متعلق به مرز هستند و
آشکارساز مرز آنها را بهدرستی تشخیص داده است در 𝑝𝑡 ،تعداد
پیکسلهایی که طبق مالک درستی متعلق بهمرز هستند ولی

آشکارساز مرز آنها را تشخیص نداده است در 𝑛𝑓 و تعداد
پیکسلهایی که طبق مالک درستی متعلق به مرز نیستند ولی به
اشتباه بهعنوان پیکسلهای مرز آشکار شدهاند در 𝑝𝑓 ذخیره می-
شوند .مقادیر آستانه از  0/01الی  0/99انتخاب و مقادیر 𝑝𝑡 𝑓𝑝 ،و
𝑛𝑓 برای هر یک از  200تصویر پایگاه داده و با انتخاب یکی از
اعداد آستانه محاسبه و با هم جمع و یک ماتریس درهمریختگی را
تشکیل میدهند و اینکار برای کلیهی اعداد آستانه انجام میشود.
بهاینترتیب در نهایت  99ماتریس درهمریختگی خواهیم داشت.
لذا برای مقایسهی روشهای مختلف آشکارساز مرز و بهمنظور
کاهش حجم نتایج حاصل از ماتریسهای درهمریختگی از
معیارهای ارزیابی محاسبهشده به شرح زیر استفاده میکنیم.
 بیشنهی دقت ، Pmax ،بیشترین دقت روی کل مجموعه داده و بهازای آستانههای مختلف را نشان میدهد.
 بهینهی دقت ،Pbest ،دقتی که بهازای آن بهترین مقدار برایمعیار اندازهی اف حاصل شده است را نشان میدهد.
 میانگین دقت ، Pavr ،میانگین مقادیر دقت  200تصویر پایگاهداده را بهازای بهترین آستانه نشان میدهد.
 انحراف معیار دقت ، Pstd ،انحراف معیار مقادیر دقت 200تصویرپایگاه داده را نشان میدهد.
 بیشنهی فراخوانی ،Rmax ،بیشترین فراخوانی روی کل مجموعهداده و بهازای آستانههای مختلف را نشان میدهد.
 بهینهی فراخوانی ،Rbest ،فراخوانی که بهازای آن بهترین مقداربرای معیار اندازهی اف حاصل شده است را نشان میدهد.
 میانگین فراخوانی ،Ravr ،میانگین مقادیر فراخوانی  200تصویرپایگاه داده را بهازای بهترین آستانه نشان میدهد.
 انحراف معیار فراخوانی ،Rstd ،انحراف معیار مقادیر فراخوانی 200تصویر پایگاه داده را نشان میدهد.
 بیشینهی معیار اندازهی اف ،Fmax ،به ازای مقادیر بیشینهیدقت و فراخوانی محاسبه میشود.
 بهینهی معیار اندازهی اف ،Fbest ،بهترین مقدار بهدستآمده برایمعیار اندازهی اف بهازای آستانههای مختلف را نشان میدهد.
 میانگین معیار اندازهی اف ،Favr ،میانگین مقادیر معیار اندازهیاف  200تصویر پایگاه داده را بهازای بهترین آستانه نشان میدهد.
 انحراف معیار اندازهی اف ،Fstd ،انحراف معیار مقادیر معیاراندازهی اف  200تصویر پایگاه داده را نشان میدهد.
 مساحت زیر منحنی دقت-فراخوانی ،PRArea ،که نشاندهندهیعملکرد کلی آشکارساز بر روی مجموعه داده است.
 زمان اجرا ،Runtime ،نشاندهندهی مدت زمان متوسط اجرایالگوریتم بر روی یک تصویر و برحسب ثانیه است.
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نتایج عددی حاصل از شبیهسازی روش پیشنهادی و اجرای آن بر
روی  200تصویر آزمون از مجموعه دادهی  BSDS500در جدول
 2ارائه شدهاست .تمامی نتایج با استفاده از نرمافزار متلب روی
پردازندهی  core-i3_2.39GHzو حافظهی دسترسی تصادفی
( 4 )RAMگیگا بایت بهدست آمدهاست .مقایسهی عددی روش
پیشنهادی با چند روش منتخب از بخش دوم در جدول  3آورده
شدهاست .روشهای انتخابی شامل روش تشخیص مرز با استفاده
از تقابل رنگ و بافت مبتنی بر محدودیت انبساط فضایی [،]11
نسخه برتر روش مرزهای تعمیمیافته [ ،]17روش جنگلهای
ساختاری SE ،و دو نسخهی ارتقایافتهی این روش  SE+و SE++
میباشند[.]1

بیشتری داشته باشد خروجی آن روش بهمالک درستی شبیهتر
است و آن روش ،عملکرد بهتری دارد .در شکل  9تصاویر تفاضل
برای یک تصویر از پایگاه دادهی  BSDS500و برای هر چهار
آشکارساز مرز جنگلهای ساختاری و دو نسخهی ارتقا یافتهی آن
و روش پیشنهادی ارائه شده است.

جدول  :3مقایسهی عددی روش پیشنهادی با چند روش منتخب
SE+

SE

[]1

[]1

0/767

0/750

0/751

0/740

0/731

0/736

0/732

0/731

0/703

0/698

0/673

0/758

0/745

0/739

0/717

0/728

0/680

روش
پیشنهادی

SE++
[]1

[]17

[]11

معیار ارزیابی

0/706

Fmax

Fbest

جدول  :2نتایج نهایی شبیهسازی روش پیشنهادی
روش پیشنهادی

معیار ارزیابی

0/7091

بهینهی دقت Pbest

0/7360

بیشینهی دقت Pmax

0/7434

میانگین دقت Pavr

0/1152

انحراف معیار دقت Pstd

0/7657

بهینهی فراخوانی Rbest

0/8005

بیشنهی فراخوانی Rmax

0/7829

میانگین فراخوانی Ravr

0/0907

انحراف معیار فراخوانی Rstd

0/7730

مساحت زیر منحنی دقت-فراخوانی
PRArea

0/7363

بهینهی اندازهی اف Fbest

0/7669

بیشینهی اندازهی اف Fmax

0/7580

میانگین اندازهی اف Favr

0/0907

انحراف معیار اندازهی اف Fstd

4/25

زمان اجرا (ثانیه) Runtime

0/091

0/800

0/766

زمان اجرای الگوریتمهای مختلف با پیادهسازی هر یک از این
روشها و اجرای آنها روی پایگاه دادهی  BSDS500اندازهگیری
شده است .همچنین جهت مقایسهی تصویری روشها ،الگوهای
مرز آشکارشده توسط روش پیشنهادی و روشهای منتخب بر روی
چند نمونه در شکل  8نمایش داده شده است .در این شکل برای
مقایسهی عملکرد روشها مالک درستی مرز هر تصویر در سطر
آخر آورده شده است .لذا کافیست خروجی هر روش را از تصویر
مالک درستی نظیرش تفریق کنیم .هرچه تصویر تفاضل صفر
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0/092

0/766

0/737

0/093

0/775

0/741

0/086

0/707

0/667

0/103

0/752

0/704

0/096

0/763

0/718

Favr

Fstd

Rmax

Rbest

0/783

0/748

0/732

0/747

0/733

0/735

Ravr

0/091

0/120

0/122

0/122

0/135

0/128

Rstd

0/736

0/742

0/728

0/739

0/712

0/657

Pmax

0/709

0/728

0/715

0/742

0/694

0/634

Pbest

0/743

0/753

0/738

0/699

0/737

0/687

Pavr

0/115

0/088

0/084

0/082

0/095

0/092

Pstd

0/773

0/681

0/705

0/621

0/719

0/709

PR Area

4/25

1/75

0/38

0/22

8/57

5/77

)Runtime(s
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با استخراج تصاویر تفاضل برای کل تصاویر پایگاه دادهی
 ،BSDS500مشاهده شد که روش پیشنهادی در مقایسه با روش
جنگلهای ساختاری و دو نسخهی ارتقا یافتهی آن ،الگوی مرز
شبیهتری به مالک درستی مرز تصاویر تولید کرده است .همچنین
دو ویژگی نامطلوب ،پهنای مرز بیش از یک پیکسل و وجود لبه-
های مبهم که به هیچ مرزی تعلق ندارند در نتایج خروجی روش
پیشنهادی بهطرز قابل مالحظهای تعدیل شده است.

ارزیابی آشکارسازی مرز میباشد ،ارتقا یافتهاست .در مقایسهی
تصویری روشها ،الگوی مرز تشخیص داده شده توسط روش
پیشنهادی نسبت بهروش جنگلهای ساختاری و دو نسخهی ارتقا
یافتهی آن بهمالک درستی مرز بیشتر شباهت دارد .همچنین دو
ویژگی نامطلوب پهنای مرز بیش از یک پیکسل و وجود لبههای
مبهم که بههیچ مرزی تعلق ندارند در روش پیشنهادی بهطرز قابل
مالحظهای تعدیل شدهاست .نکته قابل بحث زمان اجرای الگوریتم
پیشنهادی است که در مقایسه با زمان اجرای سایر روشهای
آ شکارسازی مرز که در بخش دوم آورده شد بیشتر است .با این-
حال میتوان از این روش ،بهعنوان مرحلهی پیشپردازش در
عملیات پردازش تصویر استفاده کرد .البته برای ادامهی کار قصد
داریم ویژگیهای ورودی موثرتری برای جنگلهای تصمیمگیری
بیابیم تا با تعداد ویژگی کمتر بهدقت باالتر برسیم .همچنین در
اجرای گامهای گروهبندی و استدالل کانتور با یکپارچهسازی
مراحلی که با یکدیگر همپوشانی دارند سرعت اجرای روش
پیشنهادی را بهمقدار قابل توجهی افزایش دهیم.

شکل :8مقایسهی تصویری الگوی مرز آشکارشده توسط روش
پیشنهادی و روشهای منتخب .ردیف اول ،چند نمونه تصویر ،ردیف دوم
تا پنجم ،پاسخ روش  SE++ ،SE+ ،SEو روش پیشنهادی ،ردیف
آخر ،مالک درستی مرز نظیر هر تصویر.

 -6نتیجهگیری
در این مقاله ابتدا لبهیاب جنگلهای ساختاری معرفی و معایب آن
مطرح شد .سپس یک روش آشکارساز مرز با استفاده از این لبهیاب
ارائه گردید .جهت ارتقای عملکرد روش پیشنهادی از گروهبندی و
استدالل کانتور استفاده شد .نتایج شبیهسازی نشان داد الگوریتم
پیشنهادی نسبت بهروش SE++که بهبود یافتهی جنگلهای
ساختاری است بهترتیب از نظر معیار اندازهی اف 2/26 ،درصد
افزایش و از نظر معیار فراخوانی 4/44 ،درصد افزایش ،و از نظر
شکل  :9به ترتیب از باال ،تفاضل الگوی مرز حاصل از روش ،SE+ ،SE
معیار دقت  0/8درصد کاهش داشتهاست .لذا رویهمرفته الگوریتم
 SE++و روش پیشنهادی از مالک درستی نظیرش برای یک تصویر
نمونه از پایگاه دادهی BSDS500
پیشنهادی با توجه بهمعیار بیشینهی اندازهی اف ،که معیار اصلی
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:زیرنویسها
1

F-measure
Berkeley Segmentation Data Set 500
3
Chi-Square Differences
4
Active Contour-based
5
Swarm Intelligence Principles-based
6
Winding Number
7
Orientation Contrast Model
8
Decision Forests
9
Split Function
10
Ensemble Model
11
Information gain criterion
12
Shannon entropy
13
Normal orientation angles
14
Morphological skeleton
15
Geometry
16
Appearance
17
Connected component
18
Confusion matrix
2
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