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Abstract- Salient object detection attracted the attention of researchers in various fields, so that it is used in
many applications of the visual machine, such as object detection and tracking. Most of the work in this area is
based on bottom-top saliency models and use low-level features to extract the final saliency map that these
works do not have a significant accuracy in salient object detection. On the other hand, top-down visual models
are used for the specific applications. In this paper, a different method has been proposed to extract the salient
object map that uses low-up and top-down attributes for extracting the salient and it is based on the learning
process. The simultaneous selection of these features makes the proposed algorithm for various applications
and increases the accuracy of the salient object detection. The learning process is performed by using the and
Convolutional Neural Network (CNN) structure. After the decomposition of image to its super pixels, different
features of image are extracted. Then, the extracted features are normalized to have zero mean and unit
variance, and CNN is used to train the features. The accuracy of the proposed method is improved by using of
the 8 salient and CNN. The performance of the proposed method has been compared to twenty method by
applying four new databases including MSRA-100, ECSSD, MSRA-10K and Paskal-S. The proposed method
provides better results compared to the other methods in respect to prediction of salient object.
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چکیده -شناسایی شی برجسته ،توجه محققین در حوزههای مختلف را به خود جلب کردهاست بگونهای که در بسیاری از کاربردهای ماشین بینایی از
جمله شناسایی و رهگیری شیء بکار گرفته می شود .بیشتر کارهای انجام شده در این حوزه مبتنی بر مدلهای ب صررری پررائین برره بررا مرریبا شررند و از
شریء چ شررمگیر بر خرروردار
ویژگیهای سطح پائین برای استخراج تصویر برجستگی نهایی استفاده میکن نررد کرره از د اررت اا بررل ترروجهی در ت شررخی
نمیباشند .از طرفی مدلهای بصری با به پائین برای کاربردهای خاصی مورد استفاده ارار میگیرند .در این مقاله روش متفاوتی برای استخراج تصویر
برجستگی شیء ارائه شده است که از ویژگیهای سطح پائین به با و با به پائین برای استخراج تصویر برجستگی استفاده میکند و مبتنی بر فرآی نررد
یادگیری میباشد .انتخاب همزمان این ویژگیها باعث بهبود الگوریتم پیشنهادی در کاربردهای مختلف میشود و باعث افزایش د اررت شنا سررایی شریء
چشمگیر میشود .فرآیند یادگیری با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن انجام میگ یرررد .پررا از این کرره ت صررویر برره سوپرپیک سررل هررای آن تجز یره شررد،
ویژگیهای متفاوتی از آن استخراج میگردد .سپا ویژگیهای استخراج شده به میانگین صفر و واریانا واحد نرمالیزه شده و از الگوریتم شبکه عصبی
کانولوشن بهمنظور آموزش دادن ویژگیها استفاده میشود .دات روش پیشنهادی با استفاده از  8تصویر برجستگی و یادگیری عمیق بهبود داده شررده
است .روش پیشنهادی با بیش از  20روش دیگر و در  4پایگاه داده شناخته شده  MSRA-10k ،ECSSD ،MSRA-1000و  PASCAL-Sمورد ارزیابی و
مقایسه ارار گرفته شده است .نتایج حاکی از کارآیی روش پیشنهادی نسبت به سایر روشها در زمینه پیشبینی شیء چشمگیر در تعیین تمرکز ن گرراه
میباشد.
واژههای کلیدی :تصویر برجستگی ،ویژگیهای سطح پائین به با و با به پائین ،سوپرپیکسل.CNN ،

یکی از مهمترین چالشها در حوزه پردازش ویدئو ،تصویر و بینایی
ماشین میباشد که از جمله کاربردهای گوناگون آن میتوان به
مواردی مانند فشردهسازی تصویر و ویدئو ،جداکردن خودکار
نواحی از تصویر ،2طراحی و سیستمهای مبتنی بر تعامل کابر با
کامپیوتر اشاره کرد [.]1
پیشبینی توجه بصری را میتوان به دو دسته کلی برجستگی
پائین به با  3و برجستگی با به پائین 4دستهبندی کرد [ .]2در
روشهای مبتنی بر توجه پائین به با  ،ساختارهای سیستم بینائی
انسان که از تحرک با یی برخوردار میباشند ،مورد توجه ارار

 -1مقدمه
بررسی ناحیهای از تصویر که توسط مغز انسان انتخاب میشود به
سیستم بینائی انسان تبدیل می شود و به این فرآیند توجه بصری1
گفته میشود .ساختار سیستم بینایی انسان بهگونهای میباشد که
نواحی خاصی از تصویر ،توجه بیشتری نسبت به نواحی دیگر
تصویر از خود نشان میدهد .توجه بصری فرآیندی است که
سیستم بیولوژیکی را اادر میسازد که نواحی از صحنه را انتخاب
کند که نگاه انسان به آن خیره شده است .پیشبینی توجه بصری
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داده اند .سپا سطح هر هرم از نصف کردن ابعاد تصویر در سطح
ابلی بدست آورده میشود و در انتها برای هر سطح ،سه تصویر
ویژگی شدت روشنایی ،رنگ و جهت استخراج میشود.
در روشهای مبتنی بر طیف فرکانسی ،6طیف گابور یا طیف
موجک یا طیف فوریه از تصویر محاسبه میشود .روش ارائه شده
در ] ،[5مبتنی بر طیف فرکانسی میباشد که از تبدیل موجک برای
استخراج تصویر برجستگی استفاده کرده است .نویسندگان مقاله
] [8پیشنهاد استفاده از دو طیف فوریه و گابور را دادهاند .براساس
معیار وزندهی ،تصویر برجستگی برای هر طیف فرکانسی محاسبه
و با ترکیب این دو طیف ،تصویر برجستگی نهایی محاسبه میشود.
در روشهایی که از اانون توان استفاده میکنند ،تعداد مختلفی
الگو برای تصویر تعریف میشود .در تضاد با دسته ابلی ،این
روشها بر روی توان موجود میان پیکسلها تمرکز دارند .این
الگوها را میتوان برای توان موجود در میان پیکسلها و یا برای
الگوریتم بیشترین شباهت تعریف کرد ] .[9عیب اصلی مدل ارائه
شده در ] ،[9استفاده از پارامترهای گوناگون بهمنظور بهینهسازی
میباشد که باعث افزایش زمان و پیچیدگی محاسباتی میگردد.
مکانیزم کار در روشهای مبتنی بر کنتراست ،محاسبه میانگین
شدت روشنایی تمامی پیکسلهای تصویر و کنتراست هر پیکسل
میباشد .در روشی که در مرجع ] [10پیشنهاد شده است ،پا از
اینکه تبدیل فضای رنگ از  RGBبه  LABانجام گرفت ،برای هر
کانال  LABکنتراست محاسبه میشود و از میانگین آن کم
میشود .برای هر کانال رنگ ،تصویر برجستگی محاسبه میشود.
تصویر برجستگی نهایی ترکیب این سه کانال میباشد.
روشهایی که مبتنی بر آنتروپی میباشند ،از الگوهای تعریف
شدهای استفاده میشود تا مقادیر آنتروپی را بهینهسازی کنند.
مبنای این روشها استفاده از کنتراست محلی و بکارگیری ICA7
در تولید تصویر برجستگی شیء میباشد .مدلی که در مرجع ][11
پیشنهاد شده است از دو مکانیزم مختلف استفاده میکند .در ابتدا،
با استفاده از مدل پائین به با  ،تصویر ویژگیهای رنگ و DOG
چهار مقیاسی حاصل از شدت روشنایی استخراج میشود .در فاز
دوم ،از  ICAبرای بدست آوردن تصویر برجستگی استفاده شده
است .به عبارت دیگر 12 ،تصویر از  DOGو  362ویژگی  ICAدر
بوجود آمدن تصویر برجستگی نهایی شرکت میکنند.
در روشهای مبتنی بر مرکز-اطراف ،تصویر برجستگی هر شی،
براساس ویژگیهای پنجرهای میباشد که در اطراف هر شیء
درنظر گرفته میشود .بهعبارت دیگر ،کادری پنجرهای شکل در
اطراف شیء به عنوان مرکز و کادری بزرگتر از مرکز به عنوان
اطراف ترسیم میشوند و از ویژگیهای مرکز-اطراف برای بدست
آوردن تصویر برجستگی استفاده میشود .مرجع ] [12برای

میگیرد درحالیکه در روشهای مبتنی بر توجه با به پائین،
حافظه و جستجو مبتنی بر حافظه مورد توجه ارار گرفته است .به
عبارت دیگر روشهای توجه با به پائین یک روش هدفگرا می-
باشد که نیاز به اطالعات اولیهای از تصویر از جمله شناسایی
منظره و پازمینه آن را دارد .یکی از اصلیترین معایب رویکرد
توجه با به پائین ،زمان محاسباتی با ی آن در استخراج تصویر
برجستگی است.
در مدلهای پائین به با از ویژگیهای سطح پائین تصویر برای
استخراج تصویر برجستگی استفاده میشود ] .[3،4این ویژگیها
عبارتند از :رنگ ،بافت ،سطوح روشنایی و غیره Itti .و همکارانش
در مرجع ] [4روشی پیشنهاد کردهاند که مبتنی بر مکانیزم پائین
به با میباشد .نویسندگان این مقاله با بهرهگیری از ساختار
سلسله مراتبی ،از سه تصویر ویژگی رنگ ،شدت و جهت برای
استخراج تصویر نهایی برجستگی استفاده کردهاند .مدلی که
درمرجع ] [5و بهمنظور تشکیل تصویر برجستگی نهایی پیشنهاد
شده است ،مبتنی بر ضرائب تبدیل موجک با گذر است .در مرحله
اول تصویر ورودی از فضای رنگ  RGBبه فضای رنگ  LABانتقال
داده میشود .سپا از تبدیل موجک برای استخراج کردن نویز
موجود استفاده شده است .مرحله بعدی را اعمال  5IWTبرای
استخراج کردن دو تصویر برجستگی دربرمیگیرد .در مرحله آخر و
بهمنظور تشکیل تصویر برجستگی نهایی ،دو تصویر برجستگی با
یکدیگر ترکیب میشوند.
مدلهای با به پائین براساس مکانیزمی عمل میکنند که از ابل
برای آن تعریف شده است ] .[6بهعبارت دیگر ،این مدلها برای
کاربردهایی از پیش تعیین شده ،مورد استفاده ارار میگیرند.
 Sangو همکارانش در مرجع ] [6برای هر تصویر یازده تصویر
ویژگی تعریف و استخراج کردهاند .این یازده تصویر ویژگی عبارتند
از :سه ویژگی رنگ ،دو ویژگی شدت روشنایی ،چهار ویژگی جهت
و دو ویژگی بافت .تصویر برجستگی نهایی با ترکیب یازده تصویر
ویژگی را بوجود میآورند.
بطور کلی میتوان روشهای استخراج تصویر برجستگی شیء را به
هفت گروه تقسیم کرد ] [7که عبارتند از :روشهای سلسله
مراتبی ،روشهای طیف فرکانسی ،روشهای مبتنی بر توان،
روشهای مبتنی بر کنتراست ،آنتروپی ،روشهای مرکز-اطراف و
روشهای ترکیبی.
در روشهای مبتنی بر ساختار سلسله مراتبی ،چندین مقیاس از
تصویر (تصویر برجستگی) ساخته میشود .از تفاضل میان این
چندین مقیاس برای بدست آوردن تصویر برجستگی نهایی استفاده
میشود .در مرجع ] [4از ساختار سلسله مراتبی استفاده شده
است .نویسندگان برای هر تصویر یک ساختار هرمی تشکیل
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اشاره کرد .در این روشها از مجموعه آموزشی استفاده میکنند که
بصورت نقاطی از تصویر با کالس مثبت (نقاط برجسته) و نقاطی با
کالس منفی (نقاط غیر برجسته) میباشد .سپا با استفاده از
طبقهبند  RBF SVMبه یادگیری مدل پرداخته میشود .روشهای
استفاده شده در ] [15-16-17ایدهای را مطرح کردند که مبتنی بر
ادغام ویژگیهای سطح پائین ،متوسط و با با یکدیگر و بهمنظور
استخراج وزنهای بهینه 9در تشکیل تصویر برجستگی نهایی
میباشد .در مرجع ] [17با استفاده از رگرسیون خطی حداال
مربعات 10به آموزش وزنهای مطلوب پرداخته شده است .در
مرجع ] [15از طبقهبند غیر خطی  AdaBoostبهمنظور استخراج
وزنها استفاده شده است .بکارگیری اپراتور غیرخطی باعث بهبود
نتایج در پیشبینی برجستگی نسبت به رگرسیون خطی میشود.
یادگیری با استفاده از ماشین بردار پشتیبان خطی دودویی در
مرجع ] [16پیشنهاد شده است .نتایج این روش نیز نسبت به
طبقهبند غیر خطی از دات کمتری برخوردار میباشد.
نویسندگان مقاله ] [18زنجیره مارکوف را برای استخراج تصویر
برجستگی پیشنهاد دادهاند .بهعبارت دیگر از زنجیره مارکوف برای
تبدیل تصویر به سوپرپیکسلهای تشکیل دهنده آن استفاده
کردهاند .آنان دیورژاناِ نما و توزیع مکانی را بهعنوان اشیاء
برجسته و پازمینه تصویر تعریف کردهاند .در این روش ،از
پیکسلهای مرزی بهعنوان گرههای برگشتپذیر در زنجیره
مارکوف استفاده شده و زمان برگشتی مورد محاسبه ارار گرفته
است .باتوجه به اینکه زمان طی شده از گره گذرا به برگشت پذیر
وابسته به وزنهایی میباشد که برای هر مسیر در نظر گرفته
میشود ،آنان برای هر مسیر احتمالی را در نظر گرفتند که بیانگر
نواحی است که در مرکز هر تصویر ارار میگیرد و حضور اشیاء
برجسته محتمل میباشد .عیب این روش در ماهیت زنجیره
مارکوف میباشد .مارکوف فرآیند تصادفی و بدون حافظه میباشد
که توزیع احتمال شرطی حالت بعدی به حالت فعلی آن وابسته
است و به رخدادهای ابلی خود وابسته نمیباشد .این ماهیت باعث
کاهش دات در تشکیل سوپرپیکسلها میشود .روشی که در
مرجع ] [19ارائه گردیده است از تحلیلهای چند مقیاسی 14برروی
سوپرپیکسلها بهره میبرد .در ابتدا از ناحیهبندی چندمقیاسی
برای استخراج سوپرپیکسلها استفاده میشود .برای دستیابی به
دات بیشتر ،نویسندگان استفاده از پارامترهای مختلف گوسین را
پیشنهاد دادهاند .در هر مقیاس سه تصویر ویژگی کنتراست محلی،
یکپارچگی و بایاس مرکزی استخراج میشود .نقشههای برجستگی
با درنظر گرفتن وزنهای مجموع این نقشهها و نرمالیزهسازی
بدست میآیند .در انتها این نقشهها با یکدیگر ادغام میشوند و
تصویر برجستگی نهایی را بوجود میآورند .با توجه به تحلیلهای

استخراج ویژگیهای مرکز-اطراف ،استفاده از کنتراست را پیشنهاد
داده است .در این روش ،تصویر به نواحی تشکیل دهنده آن تجزیه
و تصویر کنتراست هر ناحیه تشکیل میشود .براساس معیار تعریف
شدهای ،تصویرها با یکدیگر ترکیب و تصویر برجستگی نهایی
تشکیل میشود.
روشهای ترکیبی از ترکیب کردن چندین روش برای بدست
آوردن تصویر برجستگی نهایی استفاده میکنند .طبقه بندی
کنندههای مختلف برای این گروه تعریف میشود ] .[13روش
پیشنهاد شده در مرجع ] [13از حرکت چشم و ماشین بردار
پشتیبان برای استخراج تصویر برجستگی استفاده میکند .این
روش مبتنی بر آموزش دادن میباشد .در روشی که در مرجع ][14
ارائه شده است ،در ابتدا مولفههای روشنایی و حالت رنگ تصویر از
یکدیگر تجزیه میشوند و بصورت جداگانه در استخراج تصویر
برجستگی نهایی استفاده میشوند .به عبارت دیگر تصویر ورودی
به دو فضای رنگی جدید  CIELABو  CIELUVنگاشت داده
میشوند .برروی هر یک از این فضاهای رنگ ،تبدیل فوریه
 Hypercomplexاعمال میشود .سپا سه کانال  A ،Lو  Bاز
فضای رنگی  CIELABو سه کانال  U ،Lو  Vاز فضای رنگی
 ،CIELUVبهعنوان ماتریا کوواریانا تعریف میشوند .در ادامه
برای ترکیب کانالها از ماتریا همگن استفاده میشود.
ساختار این مقاله بدینگونه میباشد که کارهای مرتبط در بخش 2
آورده شده است .توضیحات مربوط به روش پیشنهادی در بخش 3
ارائه شده است .این بخش شامل توضیحاتی در رابطه با استخراج
نقشههای برجستگی ،وزندهی ،نرمالیزهسازی و تصویر برجستگی
نهایی میباشد .معرفی پایگاههای داده ،نتایج شبیهسازی و مقایسه
آن با روشهای دیگر در بخش  4ارائه شده است .در بخش  ،5نیز
نتیجهگیری مقاله ارائه شده است.
 -2کارهای مرتبط
در یک دهه اخیر ،مدلهای محاسباتی متنوعی برای پیشبینی
خیرگی انسان ارائه شده است .در تضاد با روشهای ابلی که از
ویژگیهای همچون رنگ ،بافت و غیره برای استخراج تصویر
برجستگی استفاده کردهاند ،روشهای جدید مبتنی بر یادگیری
میباشند .بهعبارت دیگر ،یک مدل آموزش میبیند تا محل تمرکز
نگاه 8انسان را پیشبینی کند .این فرآیند با استفاده از اطالعات
ضبط شده از خیرگی چشم و آموزش دادن طبقه بند انجام می-
گیرد ] .[15-16-17اطالعات ذخیره شده از خیرگی چشم انسان
بصورت  ground-truthبرای هر تصویر ارائه شده است.
از اولین کارهایی که در زمینهی پیشبینی خیرگی مبتنی بر
یادگیری پیشنهاد شده است میتوان به روشهای مرجع ][16
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بهره میبرد که منجر به استخراج وزنهای کارآمد در معماری
شبکه عصبی کانولوشن و به تبع آن نفشه برجستگی نهایی
میشود.
با توجه به اینکه اکثر کارهای انجام شده از ویژگیهای سطح با به
پائین در سوپرپیکسلها استفاده میکنند که این امر باعث میشود
کارآیی این روشها محدود به کاربردهای خاص شود و همچنین
روشهایی که از تحلیلهای چند مقیاسی استفاده میکنند باعث
افزایش زمان محاسباتی میشوند ،در این مقاله روش متمایزی ارائه
شده است که همزمان از ویژگیهای پائین به با و با به پائین
استفاده میشود که مشکل استفاده در کارآییهای خاص را برطرف
میکند و همچنین روش پیشنهادی مبتنی بر یادگیری میباشد
که در حالت آفالین انجام میشود و باعث کاهش زمان محاسباتی
میگردد .بنابراین روش پیشنهادی را میتوان برای کاربردهای
عمومی و خاص از جمله ردیابی اشیاء در ویدئو استفاده کرد .در
روش پیشنهادی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن به آموزش
دادن تصویر ویژگیهای استخراج شده در تعیین تمرکز نگاه می-
پردازد .مراحل کار روش پیشنهادی برای مشخ نمودن شیء
چشمگیر بدینگونه میباشد که در ابتدا تصویر به سوپرپیکسلهای
تشکیل دهنده آن تجزیه میشود .برای هر سوپرپیکسل  8تصویر
ویژگی استخراج میشود .این  8تصویر ویژگی عبارتند از :سه
ویژگی فضای رنگ  ،B ،G ،Rیکپارچگی ،بایاس مرکزی یا فاصله تا
مرکز ،ویژگی دوران ،شدت روشنایی و تفاضل رنگ .در مرحله بعد،
این  8تصویر ویژگی به میانگین صفر واریانا واحد نرمالیزه می-
شوند .برای آموزش دادن از شبکه عصبی کانولوشن استفاده شده
است .توضیحات روش پیشنهادی در بخش  3آورده شده است.
برای ارزیابی روش پیشنهادی با سایر روشهای موجود ،از  4پایگاه
داده شناخته شده  MSRA-10k ،ECSSD ،MSRA-1000و
 PASCAL-Sاستفاده شده است.

چند مقیاسی که در این مقاله برای هر سوپرپیکسل در نظر گرفته
شده است ،زمان محاسباتی افزایش مییابد که مناسب برای
کارهای برخط نمیباشد .روش دیگری که برای این منظور استفاده
شده است ،استفاده از ویژگیهای سطح با به پائین برای
سوپرپیکسلها میباشد ] .[20در ابتدا و با استفاده از اطالعات
پیکسلهایی که بر روی مرز تصویر ارار گرفته شده است،
سوپرپیکسلهایی برای پا زمینه تعریف میشود .در مرحله بعد با
بهرهگیری از حد آستانه وفقی و ناحیه بندی ،سوپرپیکسلهایی
برای پیش زمینه تعریف میشود .در انتها از روش ترکیبی ابتکاری
برای ادغام نقشههای ویژگی حاصل از سوپرپیکسلها استفاده
میشود .عیب این روش این است که تنها برای کاربردهای خاص
میتوان از آن استفاده کرد که آن نیز بخاطر استفاده از ویژگیهای
با به پائین میباشد .در روش مرجع ] [21پا از اینکه تصویر به
سوپرپیکسلهای تشکیل دهنده آن تجزیه گردید ،تصویر
ویژگی های کنتراست محلی ،رنگ و پا زمینه استخراج میشود و
در ادامه از روش  Quantum Cutsبرای استخراج تصویر پیش
زمینه استفاده میشود .خروجی هر دو مرحله با یکدیگر ترکیب
میشوند و تصویر برجستگی نهایی را تشکیل میدهند .استفاده از
ویژگیهای سطح با به پائین که مبتنی بر آموزش دیکشنری
بصری و یک حالت تصادفی است در مرجع ] [22پیشنهاد شده
است .از این ویژگیها بصورت وفقی استفاده میشود و بهعنوان
حالت تصادفی تعریف میشود .در ادامه با بهرهگیری از یک ساختار
باناظر مرحله آموزش انجام میگیرد .عیب این روش در بهرهگیری
از ویژگیهای سطح با به پائین میباشد که برای کاربردهای
خاص میتوان از آن استفاده کرد.
در روشی که در مرجع ] [23پیشنهاد شده است ،بهمنظور تعیین
خیرگی از توصیفگر ویژگی  SURFاستفاده شده است .توصیفگر
 SURFمنجر به تولید بردار ویژگی با ابعاد  64میشود .به عبارت
دیگر ،برای هر تصویر بک بردار  64بُعدی استخراج میشود .به
منظور آموزش دادن از اتوماتای یادگیر استفاده شده است .با
استفاده از این طبقهبند ،مرز میان پیکسلهای برجسته و غیر
برجسته شناسایی میشود .روش مرجع ] [23تنها از یک تصویر
ویژگی برای تولید تصویر برجستگی نهایی استفاده کرده است و از
طرفی برای مرحله آموزش دادن از بردار ویژگی با ابعاد  64بهره
میگیرد .در روش پیشنهادی در این مقاله از هشت تصویر ویژگی
در استخراج تصویر برجستگی نهایی استفاده شده است .روش
پیشنهادی از تبدیل تصویر به سوپرپیکسلها استفاده میکند که
باعث کاهش ابعاد بردار ویژگی در مرحله آموزش میشود .به
عبارت دیگر ،تنها از  20ویژگی در مرحله آموزش استفاده میکند.
همچنین روش پیشنهادی از شبکه عصبی کانولوشن در آموزش

 -3روش پیشنهادی
در این بخش به توضیحات روش پیشنهادی پرداخته میشود که
بلوک دیاگرام آن در شکل  1نمایش داده شده است .اولین بخش
از روش پیشنهادی به این صورت است که پیشپردازشی بر روی
تصاویر پایگاه داده انجام میگیرد و ابعاد تصاویر به 200×200
تغییر اندازه داده میشوند .این پیش پردازش بدلیل متفاوت بودن
اندازه تصاویر پایگاه دادهها انجام میشود .از این تصاویر برای
پردازش در مراحل بعدی استفاده میشوند .توضیحات روش
پیشنهادی پیشبینی تمرکز نگاه در زیربخشهای بعد آورده شده
است .توضیحات مربوط به تبدیل تصویر به سوپرپیکسلها در
بخش  1-3و مراحل استخراج ویژگی از سوپرپیکسلها در بخش
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تصاویر
پایگاه داده

تصویر شدت روشنایی

تصویر برجستگی نهایی

شبکه عصبی کانولوشن

برچسب گذاری نقشهها

تصویر دوران
تصویر اختالف رنگ
تصویر سه

ویژگی  G ،Rو B

دستهبندی به
سوپرپیکسلها

مرحله
پیش-
پردازش

تصویر فاصله تا مرکز

تصویر یکپارچگی
شکل  :1بلوک دیاگرام روش پیشنهادی

تصویر ) (r, cمیباشد .به منظور تعیین مراکز خوشهها در سطح
تصویر ،شبکه منظمی از نقاط با فاصله برابر  dروی سطح تصویر
تشکیل میشود که از رابطه زیر محاسبه میشود:

 3-2توضیح داده شده است .سپا در بخش  3-3به آموزش دادن
الگوریتم پیشنهادی بوسیله شبکه عصبی کانولوشن و تصویر
برجستگی نهایی پرداخته شده است.

()1

 -1-3دستهبندی به سوپرپیکسل

d = P/K

در این رابطه  Pبیانگر پیکسلهای موجود در تصویر است .هر مرکز
در یک پمجره همسایگی با ابعاد  3به طرف پیکا دارای کمترین
مقدار گرادیان جرکت میکند .در مرحله بعد و بهمنظور نسبت
دادن هر پیکسل به یکی از  Kدسته ،پیکسل  iبا نزدیکترین مرکز
دسته که همپوشانی با ناحیه جستجو دارد ،نسبت داده میشود.
یکی از مزیتهای روش  SLICنسبت به روش دستهبندی K-
 meansاین است که بجای جستجو در تمامی مراکز دستهها ،تنها
با مرکز دستهای جستجو انجام میگیرد که همپوشانی با آن دسته
را داراست .نسبت دادن برای تمامی پیکسلها انجام میگیرد .در
الگوریتم  K-meansفاصله بین هر مرز خوشه با تمام پیکسلها در
تصویر محاسبه میشود .در حالیکه در الگوریتم  SLICو به منظور
کاهش حجم محاسبات ،فاصله مراکز خوشهها با پیکسلها در یک
همسایگی پیرامون مرز سوپرپیکسل محاسبه میشود .در ساده
ترین حالت این همسایگی بصورت مربعی با طول ضلع دو برابر
فاصله شبکه سوپرپیکسلها تعریف میشود .شکل  2بیانگر این
موضوع میباشد .در مرحله بعد مراکز دستههای جدید مبتنی بر
مرکز بردار پیکسلها انجام میگیرد و دوباره عمل نسبت دادن
برای پیکسلها محاسبه میگردد.
این امر تا زمانیکه خطای همگرائی از یک مقدار آستانه از پیش
تعریف شده کمتر گردد ،تکرار میشود .در انتها نیز عمل پا-
پردازش بر روی تصویر انجام میگیرد.
چنانچه پیکسلی بهصورت جداافتادهای از دسته ارار گرفته باشد،
در این مرحله پیکسل به نزدیکترین دسته اختصاص داده میشود.

در این مرحله تصاویر ورودی به سوپرپیکسلهای تشکیل دهنده
آن دستهبندی میشوند .این عمل با استفاده از روش ناحیهبندی
مبتنی بر گراف انجام میگیرد .در این روش ،اطالعات مکانی و
فضای ویژگیها بطور همزمان و به نحو مناسبی در گراف ساخته
شده ،لحاظ میشوند .هر سوپرپیکسل یا ناحیه ،متشکل از
پیکسلهایی میباشد که از نظر خواصی مانند رنگ ،بافت و یا
کنتراست به یکدیگر شباهت دارند و هر یک از سوپرپیکسلها،
اطالعات ناشی از یک شیء چشمگیر را در خود نگه میدارد .برای
این منظور ،تصویر ورودی بصورت گرافهای تشکیل دهنده آن،
( ،G=(V,Eنمایش داده میشود .که در این نمایش V ،بیانگر تعداد
یا مجموعه گرهها میباشد و  Eبیانگر مجموعهای از یالهای وزندار
میباشد .برای محاسبه وزن یالها ،الگوریتمهای مختلفی ارائه شده
است ] .[24در این مقاله از روش  SLICبرای تشکیل
سوپرپیکسلها استفاده شده است ] .[25روش  SLICاز روش -
سادهای در تشکیل سوپرپیکسلها برخوردار میباشد .در این روش
 Kبیانگر تعداد سوپرپیکسلها میباشد .در این مقاله  200 ،Kدر
نظر گرفته شده است .روش دستهبندی سوپرپیکسل  SLICبدین-
گونه میباشد که در گام اول  Kمرکز دسته اولیه با مقدار دهی
اولیه انتخاب میشود .به عبارت دیگر فرآیند خوشهبندی با مقدار
دهی اولیه مراکز خوشهها بصورت 𝑇] 𝑖𝑐 𝑖𝑟 𝑖𝑏 𝑖𝑎 𝑖𝑙[ در سیستم
رنگی  CIELABشروع میشود .یک فضای ویژگی پنج بُعدی
متشکل از مقادیر رنگی در سیستم رنگی  CIELABشامل  a ،lو
 bبه همراه مقادی حاوی اطالعات مکانی مرکز خوشه در سطح
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تصویر برجستگی دوران

محدوده جستوجو در الگوریتم

SLIC

با توجه به اینکه سیستم بینایی انسان به جهت تصویر واکنش
نشان میدهد ،از جهت به عنوان ابزاری در استخراج تصویر
برجستگی استفاده شده است .برای بدست آوردن تصویر برجستگی
جهت ،از فیلتر گابور در چهار جهت  90 ،45 ،0و  135درجه و
ترکیب آنها با یکدیگر استفاده شده است .در روش ارائه شده در
مرجع ] ،[4از فیلتر گابور در سه مقیاس و در چهار جهت ،45 ،0
 90و  135درجه استفاده شده است که منجر به بدست آوردن 12
تصویر ویژگی برای جهت میشود و افزایش زمان محاسباتی را در
پی دارد .در روش پیشنهادی در این مقاله تنها از یک مقیاس
استفاده شده است که منجر به تولید یک تصویر ویژگی میشود.

محدوده جستوجو در الگوریتم K-
means

شکل  :2تقاوت جستوجو در دو الگوریتم  SLICو K-means

خروجی مرحله سوپرپیکسلها که با استفاده از ناحیهبندی مبتنی
بر گراف و با استفاده از روش  SLICانجام شده است ،در شکل 3
نمایش داده شده است.
 -2-3استخراج ویژگی

تصویر برجستگی اختالف رنگ و سه ویژگی  G ،Rو

پا از اینکه تصاویر به سوپرپیکسلهای تشکیل دهندهی آن
تجزیه شدند 8 ،تصویر برجستگی ویژگی از سوپرپیکسلها
استخراج میشوند .این ویژگیها عبارتند از :سه ویژگی فضای رنگ
 ،B ،G ،Rیکپارچگی ،بایاس مرکزی ،دوران ،شدت روشنایی و
اختالف رنگ .در مرحله بعد ،ویژگیهای استخراج شده به میانگین
صفر و واریانا واحد نرمالیزه میشوند .توضیحات هر یک از این
ویژگیها در ادامه توضیح داده شدهاند.

B

براساس اختالف رنگی که در میان کانالهای رنگ وجود دارد،
تصویر ویژگی رنگ تعریف میشود ] .[4از اختالف رنگ ارمز-سبز
و آبی-زرد در استخراج کردن تصویر برجستگی استفاده میشود.
روابط زیر بیانگر کانالهای رنگ ارمز ،سبز ،آبی و زرد در فضای
رنگ  RGBمیباشد:
()2
R = r - (g + b)/2
()3
G = g - (r + b)/2
()4
B = b - (g + r)/2
در روش پیشنهادی ،از سه رابطه ( )3( ،)2و ( )4بهعنوان سه
تصویر ویژگی  G ،Rو  Bاستفاده شده است .عالوه بر این از
اختالف رنگ موجود میان سه رنگ  G ،Rو  ،Bاختالف رنگ
تعریف شده است که رابطه آن بصورت زیر است:
()5

Y = (r + g)/2 - (| r - g | /2) - b

شکل  :3تجزیه تصویر به سوپرپیکسلهای تشکیلدهنده آن

تصویر برجستگی فاصله تا مرکز

تصویر برجستگی شدت روشنایی

آزمایشها نشان داده است که سیستم بینایی انسان به مرکز تصویر
توجه بیشتری در مقایسه با سایر اسمتهای تصویر از خود نشان
میدهد ] .[26در روش پیشنهادی ،مبتنی بر این خاصیت ،تصویر
برجستگی تعریف شده است .پا از اینکه مرکز تصویر مشخ
گردید ،فاصله هر سوپر پیکسل تا این مرکز مورد محاسبه ارار
میگیرد .سوپر پیکسلهایی که به مرکز تصویر نزدیکتر میباشند،
از وزن بیشتری برخوردار میباشند.

بررسیها نشان میدهد که ناحیهای برجسته از تصویر بوسیله مغز
انسان انتخاب شده و وظیفه بررسی جزئیات آن ناحیه را به سیستم
بینایی محول میکند .فرآیندی که بیانگر این انتخاب برجسته
باشد ،بطور کامل هنوز شناخته شده نیست ] .[16یکی از مهمترین
ابزارهای موجود در تصویر که واکنش سریع چشم را بههمراه دارد،
شدت روشنایی میباشد .با استفاده از این خاصیت ،تصویر
برجستگی شدت روشنایی استخراج میشود.
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 ،+1درغیر اینصورت برچسب  -1به سوپر پیکسل iاُم اختصاص
داده میشود .در این مقاله 10 ،سوپرپیکسل برجسته و 10
سوپرپیکسل غیربرجسته درنظر گرفته شده است .شکل  4بیانگر
تصاویر نمونهای از سوپر پیکسلهای برجسته و غیربرجسته
میباشد که نقاط سبز بیانگر سوپرپیکسلهای برجسته و نقاط ارمز
بیانگر سوپرپیکسلهای غیربرجسته میباشد.

تصویر برجستگی یکپارچگی
تصویر برجستگی یکپارچگی ،15از مهمترین ویژگی در برجسته
کردن شیء چشمگیر میباشد ] .[27 ،19رابطه یکپارچگی برای
سوپرپیکسل بصورت زیر تعریف میشود:
() 6




( exp)

q(u) = 
E
E

0
O.W

در این رابطه µ ،تعداد پیکسلهایی که برروی مرزهای یک
سوپرپیکسل ارار گرفته اند را نشان میدهد E ،بیانگر مجموعه

پیکسلهای مرزی تصویر ورودی است  ،و  پارامترهای حد
آستانه میباشند که در این شبیهسازی به ترتیب دارای مقادیر
 0/05و  0/035میباشند.
تمامی این هشت تصویر برجستگی ویژگی به میانگین صفر و
واریانا واحد نرمالیزه میشوند .برای هر سوپر پیکسل ،ماتریا
ویژگی با ابعاد  8بُعدی تولید میشود .بنابراین یک ماتریا ویژگی
برای هر تصویر تعریف میشود .این ماتریا ویژگی دارای ابعاد 8
در تعداد سوپرپیکسلهای تصویر میباشد .در شبیهسازی انجام
گرفته شده ،تعداد سوپرپیکسلها برای هر تصویر  200در نظر
گرفته شده است .مرحله بعدی آموزش دادن این ماتریا ویژگی
میباشد .توضیحات آن در بخش بعدی شرح داده شده است.

شکل  :4نمایش سوپرپیکسلهای برجسته و غیر برجسته

پا از مرحله برچسب گذاری ،مرحله آموزش دادن با استفاده
از شبکه عصبی کانولوشن میباشد .یکی از مهمترین و
کاربردیترین روشهای یادگیری عمیق ،شبکه عصبی کانولوشن
میباشد .این شبکه از ساختارهای سلسله مراتبهای تشکیل شده
است که باعث میشود عمل آموزش به شیوه جدیدی انجام گیرد.
ورودی شبکه عصبی کانولوشن ،نواحی مختلف تصویر میباشد که
با اعمال فیلتر بر روی ورودی ،عمل کانوالو انجام میگیرد .بهطور
کلی شبکه عصبی کانولوشن از سه بخش کلی یه کانولوشن ،یه
ادغام و یه تماما اتصال تقسیم شده است ].[28
در یه اول در شبکه عصبی کانولوشن ،چندین یه کانولوشن
وجود دارد .وظیفه این یه کانوالو کردن تصویر با فیلتر با ابعاد
𝑛 × 𝑛 میباشد .یکی از مزیتهای این فیلتر این است که ضرائب
آن اابل آموزش است .فیلترها بر روی تصویر ورودی حرکت داده
می شوند .عمق فیلتر کانوالو با عمق تصویر ورودی یکسان است.
وزنهای این فیلترها در حین آموزش دادن بهروز میشوند .نتایج
حاصل از کانولو با عدد بایاس جمع میشود و ذخیره میشود.
روش استفاده شده در این مقاله برگرفته از معماری AlexNet
میباشد ] .[28این معماری از  5یه کانولو به همراه سه یه تماما
اتصال تشکیل شده است .دلیل انتخاب معماری  AlexNetاین
میباشد که از تعداد پارامترهای کمتری در ساختار آموزش تشکیل
شده است .بلوک دیاگرام یههای تشکیل دهنده معماری شبکه
عصبی کانولوشن در شکل  5نمایش داده شده است .در ادامه به
توضیحات هر یک از این یهها پرداخته شده است.

 -3-3آموزش دادن
در این مقاله بهمنظور آموزش دادن بردارهای ویژگی ،از شبکههای
عصبی کانولوشن استفاده میشود .شبکههای عصبی کانولوشن
یکی از زیرشاخههای یادگیری عمیق است .همانگونه که در مرحله
ابل اشاره شد ،برای هر تصویر یک بردار یا ماتریا ویژگی 8
بُعدی تعریف میشود .ابعاد این ماتریا  200×8میباشد .عدد
 200بیانگر تعداد سوپرپیکسلهای تعریف شده برای هر تصویر
میباشد .مقادیر این ماتریا به میانگین صفر و واریانا یک
نرمالیزه شده است.
به منظور آموزش دادن ،میبایست برچسب گذاری برای هر بردار از
این ماتریا ویژگی درنظر گرفته شود .بنابراین هر بردار با برچسب
 +1و  -1تعریف میشود که با استفاده از تصویر برجستگی ground
 truthتصویر ،این برچسب گذاری انجام میگیرد .تصویر برجستگی
 ground truthدارای مقادیر  0یا  1میباشند .به مقدار یک تصویر
برجستگی  ،ground truthبرجسته و به مقدار صفر ،غیر برجسته
گفته میشود .اگر تعداد پیکسلهای برجسته تصویر برجستگی
 ground truthکه درون سوپر پیکسل iاُم ارار گرفته است ،از 75
درصد تعداد پیکسلهای آن سوپر پیکسل بیشتر باشد ،برچسب

الیه کانولوشن :تعداد  5یه در یه کانولوشن ارار گرفته شده
است .در یه اول کانولوشن ،فیلتر با ابعاد  11×11ارار گرفته
است .این فیلتر در ابتدا بصورت تصادفی مقداردهی میشود و در
ادامه ضرائب آن بهروز میشوند .عمق این فیلتر دو میباشد که با
عمق تصویر ورودی برابر میباشد .فیلتر بر روی نواحی تصویر عمل
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الیه ادغام :خروجی یه کانولوشن ،نقشهای با تعداد پارامترهای
زیاد میباشد .بهمنظور کاهش ابعاد و افزایش سرعت محاسبات،
یه ادغام تعریف میشود .هدف از یه ادغام ،نمونهبرداری
میباشد .روشهای مختلفی برای نمونهبرداری تعریف شده است:
ماکزیمم ،میانگین ،مینیمم و غیره .در این مقاله از یه ادغام
ماکزیمم استفاده است .در این یه پنجرهای با ابعاد  3×3در نظر
گرفته میشود .این پنجره بر روی خروجی حاصل از یه کانولوشن
اعمال میشود .این پنجره از میان  9پیکسل موجود ،ماکزیمم
مقدار را انتخاب میکند و به یه بعدی انتقال میدهد .این عمل
برای تمامی خروجیهای حاصل از یه کانولوشن انجام میگیرد.
تعداد  3یه در این بخش در نظر گرفته شده است .این سه یه از
ابعاد یکسان  3×3تشکیل شده است.

 -4نتایج شبیهسازی
 -4-1پایگاههای داده

برای ارزیابی روش پیشنهادی ،از پایگاههای دادهی

] [31] MSRA-10k ،[30] ECSSD ،[29و ]32[ PASCAL-S

استفاده شده است .در شکل  ،6چند نمونه از تصاویر این پایگاههای
داده همراه با تصویر  ground truthآنها نمایش داده شده است.

S
Fully
Connected

PAS
_CAL
S

_MSRA
10K

ECS
SD

الیه تماما اتصال :پا از  5یه کانولوشن و  3یه ادغام ،یه
تماما اتصال ارار دارد .هدف تبدیل خروجی حاصل از یه ادغام به
یک بردار یک بعدی است .در این مقاله از سه یه تماما اتصال
استفاده شده است.
با توجه به برچسبهای مشخ شده برای هر تصویر ،در انتها
خروجی یه ادغام به طبقهبند  Softmaxداده میشود که عمل
دستهبندی دادهها را انجام دهد .در فرآیند مرحله آموزش تصویر
برجستگی ،هدف پیدا کردن پارامترهای مجهول شبکه عصبی
کانولوشن از جمله وزنهای فیلترها و ضرائب یه تماما متصل
میباشد که نقش اساسی در فرآیند یادگیری تصویر برجستگی ایفا

MSRA-1000

MS
_RA
1000

کانوالو را انجام میدهد .به عبارت دیگر ،وزنهای فیلتر  11×11با
مقدار شدت روشنایی پیکسلها کانوالو میشود و حاصل آن در یک
پیکسل ذخیره میشود .سپا فیلتر بر روی ناحیه دیگر از تصویر
اعمال میشود و عمل کانوالو را برای ناحیه جدید انجام میدهد و
حاصل در پیکسل جدید ذخیره میشود .یه دوم کانولوشن از
ابعاد  5×5برخوردار است و یههای سوم تا پنچم این یه از فیلتر
یکسان با ابعاد  3×3تشکیل شده است.

میکند .بنابراین نیاز به دستهبندی دادهها با کمترین خطا
می باشد .در این مقاله از روش پا انتشار خطا و گرادیان نزولی
استفاده شده است .در این روش وزنها در هر تکرار از رابطه ()7
محاسبه میشوند.
()7
x = x - ( Learning Rate )  dx
در این رابطه  xبیانگر پارامترها و وزنهای فیلترهای یه کانولوشن
و ادغام میباشد و  Learning Rateنیز نرخ آموزش میباشد که در
ابتدای فرآیند آموزش مقداردهی میشود.
پا از اینکه مرحله آموزش تمام شد ،الگوریتم فرآیند استخراج
پیکسلهای برجسته و غیر برجسته را از تصویر ورودی آموزش
دیده است که این امر منجر به شناسایی شیء چشمگیر میشود.

شکل  :6تصاویر پایگاههای دادهی  MSRA-10k ،ECSSD ،MSRA-1000و

 PASCAL-Sبه همراه .ground truth

Convolution layers

C

)Subsampling layer (Max pooling

شکل  :5الیههای تشکیل دهنده در معماری شبکه عصبی کانولوشن ].[28
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 -2-4معیارهای ارزیابی

بهمنظور مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشهای موجود ،از
چندین معیار ارزیابی استفاده شده است که عبارتند از،16MAE :
 ،18OR ،17AUCمعیار  ،19Fمنحنی  20ROCو منحنی  .21PRبرای
مقایسه تصویر برجستگی روش پیشنهادی با  ،ground truthتصویر
برجستگی باینری تعریف میشود.
تعدادی حد آستانه در بازه ] [0،1در نظر گرفته شده است و مبتنی
بر آن تصویر برجستگی باینری ساخته میشود .برای هر تصویر
پایگاه داده 10 ،تصویر برجستگی باینری در نظر گرفته میشود و با
تصویر  ground truthمورد ارزیابی ارار میگیرد .برای این ارزیابی
مقادیر  precisionو  recallبصورت زیر تعریف میشوند:
()8

) precision = TP / ( TP + FP

()9

) recall = TP /( TP + FN

در این روابط 22TP ،بیانگر پیکسلهای برجسته در هر دو تصویر
برجستگی باینری و  23FP ،ground truthبیانگر تعداد پیکسلهای
برجسته در تصویر برجستگی باینری و غیر برجسته در تصویر
 ground truthو  24FNبیانگر تعداد پیکسلهای غیر برجسته در
تصویر برجستگی باینری و برجسته در  ground truthمیباشد.
برای هر حد آستانه مقادیر  precisionو  recallمحاسبه میشود و
میانگین آن منحنی  precision-recallرا تشکیل میدهد.
در این مقاله از معیار دیگری بهعنوان  Fنیز استفاده شده است.
رابطه  Fبصورت زیر بیان میشود:
()10

(1 +  2 ). precision . recall
 2 . precision + recall

=F

| OR = | S '  G | / | S  G

()12

در این رابطه  𝑆 ′بیانگر باینری کردن تصویر برجستگی با استفاده از
یک حد آستانه وفقی میباشد.
 -3-4نتایج

در این اسمت به مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشها در
پایگاههای دادهی  MSRA-10k ،ECSSD ،MSRA-1000و
 PASCAL-Sپرداخته میشود.
پایگاه داده

ECSSD

روش پیشنهادی با روشهای

SLR ،[36] ULR ،[34] SF ،[33] RC

]SR ،[42] FT ،[41 ] SEG ،[40] SS ،[39] CA ،[38] CB ،[37
] [47] TD ،[46] PCA ،[45] HCT ،[44] LC ،[43و [48] SVO

مقایسه و مورد ارزیابی ارار گرفته ا سرت .در شرکل هرای  7ترا ،10
ارزیابی روش پیشنهادی با سایر روش هرا برا ا سرتفاده از معیار هرای
 ،AUC ،ORمعیار  Fو  MAEبه ترتیب نشان داده شده است.
معیارهای  FC ،AUC ،ORو  MAEبرای روشپیشنهادی به ترتیب
برابراست با 0/451 ،0/791 ،0/468 :و  .0/231برای مع یرار ،MAE
عدد کوچکتر بیانگر عملکرد خروب روش مریبا شرد .منح نری هرای
 Precision-Recallو  ROCبرای پایگاه داده  ECSSDدر شکلهای
 11و  12نمایش داده شده ا سرت .ن ترایج حراکی از عمل کررد به ترر
روش پیشنهادی در این منحنیها میباشد.

) | MAE = mean ( | S − G
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OR Metric on ECSSD Dataset
0.5
0.4
0.3
0.2
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CA
CB
SLR
ULR
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RC

مقدار  βدر این رابطه  0/3در نظر گرفته شده است [.]33
معیار بعدی ،معیار ارزیابی منحنی  PRمیباشد .این منحنی با در
نظر گرفتن  10تصویر برجستگی باینری ترسیم میشود .منحنی
 PRبیانگر این نکته میباشد که پیکسل متعلق به شیء چشمگیر
میباشد یا خیر .منحنی  ROCنیز با استفاده از منحنی  PRبوجود
میآید .این منحنی با استفاده از پارامترهای  TPو  FPترسیم
میشود.
معیار  AUCبصورت اسکالر بیان میشود .این معیار ارزیابی ،ناحیه
زیر منحنی  ROCرا محاسبه کرده و بصورت عدد نمایش میدهد.
معیار ازریابی دیگر ،معیار  MAEمیباشد که بصورت زیر تعریف
میشود [:]34
()11

در این رابطه  Sبیانگر تصویر برجستگی روش پیشنهادی و
تصویر برجستگی  ground truthمیباشد .به عبارت دیگرMAE ،
تفاضل میانگین مطلق میان تصویر برجستگی  Sو  Gرا نشان می-
دهد .معیار  ORنیز بصورت زیر تعریف میشود ]:[35
G

شکل  :7معیار  ORانواع روشها در پایگاه داده ECSSD
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AUC Metric on ECSSD Dataset
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ECSSD  انواع روشها در پایگاه دادهAUC  معیار:8 شکل

ECSSD  انواع روشها در پایگاه دادهROC  منحنی:12 شکل

MSRA-10k
SF ،[33] RC

F Metric on ECSSD Dataset

پایگاه داده
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0.2
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0

 روش پیشنهادی با روشهای،در این پایگاه داده

 نتایج این ارزیابی در شکلهای.[ مورد ارزیابی ارار گرفته است48]
. نمایش داده شده است16  تا13
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SVO [ و47] TD ،[46] PCA ،[44] LC ،[43] SR ،[42] FT ،[41]

OR Metric on MSRA_10K Dataset

ECSSD  انواع روشها در پایگاه دادهF  معیار:9 شکل
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ECSSD  انواع روشها در پایگاه دادهMAE  معیار:10 شکل
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FC Metric on MSRA_10K Dataset
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شکل  :15معیار انواع روشها در پایگاه داده MSRA_10K
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شکل  :18منحنی  ROCانواع روشها در پایگاه داده MSRA-10k

MAE Metric on MSRA_10K Dataset

در جدول  ،1زمان اجرایی روشهای مختلف در استخراج تصویر
برجستگی در پایگاه داده  MSRA-10Kنمایش داده شده است.
در این جدول C ،بیانگر زبان برنامه نویسی  Cو  Mبیانگر متلب
میباشد.

0.4
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SS
CA
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جدول  :1مقایسه زمان اجرایی روش پیشنهادی با سایر روشها در

پایگاه داده MSRA-10K

شکل  :16معیار  MAEانواع روشها در پایگاه داده MSRA_10K

همانگونه که از شکلهای  13تا  16اابل مشاهده است ،معیارهای
 FC ،AUC ،ORو  MAEبرای روشپیشنهادی به ترتیب برابراست
با 0/553 ،0/847 ،0/613 :و  .0/179روش پیشنهادی از عملکرد
بهتری نسبت به سایر روشها در پایگاه داده MSRA-10k
برخوردار میباشد.
همانگونه که در شکلهای  17و  18اابل مشاهده است ،روش
پیشنهادی دارای عملکرد بهتری در منحنیهای Precision-
 Recallو  ROCنسبت به روشهای موجود در پایگاه داده MSRA-
 10kمیباشد.
Precision-Recall
1

روش

Code

RC

C

)Time (s
0/136

SF

C

0/202

ULR

NA

NA

SLR

NA

CB

M+C

NA
2/24

CA

M+C

40/9

SS

M+C

79/1

SEG

M+C

10/9

FT

C

0/72

SR

NA

NA

LC

NA

PCA

M+C

NA
4/34

TD

NA

SVO
روش پیشنهادی

M+C

NA
56/5

M+C

2/1

0.9
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SF
ULR
SLR
CB
CA
SS
SEG
FT
SR
LC
PCA
TD
SVO
The Proposed Method
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Recall
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شکل :17منحنی  PRانواع روشها در پایگاه داده MSRA-10k

Precision

1

0.9

0.8

0.7

0.8

پایگاه داده

MSRA-1000

روش پیشنهادی با روشهای

AIM ،[49] AC ،[11] ZH ،[4] IT

] [52] MZ ،[51] GB ،[50و  [53] SRمورد ارزیابی ارار گرفته است.
همانگونه که در شکلهای  19تا  22اابل مشاهده است ،روش
پیشنهادی از عملکرد بهتری نسبت به سایر روشها در پایگاه داده
 MSRA-1000برخوردار میباشد .منحنیهای  Precision-Recallو
 ROCروش پیشنهادی و سایر روشها در شکلهای  23و  24به
ترتیب نمایش داده شده است.
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شکل  :19معیار  ORانواع روشها در پایگاه داده MSRA_1000
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شکل  :23منحنی  PRانواع روشها در پایگاه داده MSRA-1000
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شکل  :20معیار  AUCانواع روشها در پایگاه داده MSRA_1000
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شکل  :24منحنی  ROCانواع روشها در پایگاه داده MSRA-1000

F Metric on MSRA_1000 Dataset

پایگاه داده

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

PASCAL-S

در این پایگاه داده نیز روش پیشنهادی با  7روش موجود مورد
ارزیابی و مقایسه ارار گرفته شده است .این  7روش عبارتند ازIT :
] [54] AWS ،[51] GB ،]50[ AIM ،[40] SS،[11] SUN ،[4و

شکل  :21معیار  Fانواع روشها در پایگاه داده MSRA_1000

 .[55] DVAنتایج این ارزیابی در شکلهای  25تا  28آورده شده
است .معیارهای  OR ،AUC ،MAEو  FCبرای روش پیشنهادی
به ترتیب برابراست با 0/341،0/751 ،0/274 :و  .0/427روش
پیشنهادی از عملکرد بهتری نسبت به سایر روشها در پایگاه داده
 PASCAL-Sبرخوردار میباشد.

MAE Metric on MSRA_1000 Dataset
OR Metric on PASCAL-S Dataset

0.4
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0.1
0

0.3
0.2
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0

شکل  :22معیار  MAEانواع روشها در پایگاه داده MSRA_1000

شکل  :25معیار  ORانواع روشها در پایگاه داده PASCAL-S
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از شکل  29تا  32تصویر برجستگی روش پیشنهادی با سایر
روشها به ترتیب در  4پایگاه داده ،MSRA-10k ،ECSSD
 MSRA-1000و  PASCAL-Sبه همراه  ground truthآنها
نمایش داده شده است.

AUC Metric on PASCAL-S Dataset
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شکل  :26معیار  AUCانواع روشها در پایگاه داده PASCAL-S
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شکل  :27معیار  Fانواع روشها در پایگاه داده PASCAL-S
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شکل  :28معیار  MAEانواع روشها در پایگاه داده PASCAL-S
HCT

در جدول  2نیز به بررسی روش پیشنهادی با سایر روشها در
پایگاه داده  [56] MITبرای معیار  AUCمورد ارزیابی ارار گرفته
است.

PCA

جدول  :2مقایسه معیار  AUCروش پیشنهادی با سایر روشها در

TD

پایگاه داده MIT
روش
]HFT [57

AUC
0/68

]LG [58

0/671

]FES [59

0/687

]LDS [60

0/560

]Deep [61
روش پیشنهادی

0/691

SVO

روش
پیشنهادی

شکل  :29تصویر برجستگی روش پیشنهادی و سایر روشها در پایگاه
داده ECSSD

0/697
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شکل  :31تصویر برجستگی روش پیشنهادی و سایر روشها در پایگاه
داده MSRA-1000

LC

 -5نتیجه گیری
PCA

شکل  :30تصویر برجستگی روش پیشنهادی و سایر روشها در پایگاه
داده MSRA-10k

در این مقاله روش متفاوتی برای تمرکز نگاه ارائه داده شد که
مبتنی بر الگوریتم آموزش دادن و با استفاده از یادگیری عمیق
 TDبود .در این مقاله پیشنهاد استفاده از ویژگیهای سطح با و سطح
پائ ین داده شد که عالوه بر کاربردهای عام در کاربردهای خاص که
روش
پیشنهادیتنها از ویژگیهای سطح با استفاده میکرد ،نیز اابل استفاده بود.
روش پیشنهادی باعث کاهش زمان محاسباتی نیز شد .روش کار
بدین صورت بود که پا از اینکه تصویر به سوپر پیکسلهای آن
تجزیه شد ،برای تشکیل تصویر برجستگی 8 ،تصویر ویژگی از آن
استخراج میشود که عبارتند از :سه ویژگی فضای رنگ ،B ،G ،R
یکپارچگی ،بایاس مرکزی ،ویژگی دوران ،شدت روشنایی و تفاضل
رنگ .در این مقاله از معماری شبکه عصبی کانولوشن بهمنظور
آموزش دادن استفاده شد که نقش بسزایی در استخراج تصویر
برجستگی داشت .روش پیشنهادی با بسیاری از روشهای موجود
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