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ر مطرح یک فاز مهم در پردازش تصویبه عنوان  يبند قطعه: چکیده
ر یتصاو يبند نه قطعهیدر زم يادیز يها شرفتیتاکنون پ باشد و می

شرفت به ین پیا یر رنگیتصاو يحاصل شده است اما برا يخاکستر
 يبند تم قطعهیک الگورین مقاله یدر ا. باشد ینم ير خاکستریاندازه تصاو

 .شود یشنهاد میپ اتوماتاي یادگیر سلولیبا استفاده از  یر رنگیتصاو يبرا
ر است یدر پردازش تصو يادیز يها کاربرد يدارا یر سلولیادگی ياتوماتا

نگاشت  یر سلولیادگیاتوماتاي ر را به یتصوک یتوان  یم یرا به راحتیز
کند  یم یسع يشنهادیتم پیالگور .ودمآن استفاده ن يها تیاز قابلداد و 
 ک قطعهیواقع در  يها کسلین پیفاصله موجود ب يک روند تکراریتا در 
 ین هدف، عالوه بر طراحیل به این يبرا .را کاهش دهد یرنگ يدر فضا
پردازش  يها کیاز است تا از تکنین یسلولر یادگی ياتوماتا يها مولفه
انگر یج حاصل شده بینتا. تم استفاده شودیالگور ين اجرایر در حیتصو
    .هستند یر رنگیتصاو يبند در قطعه يشنهادیتم پیالگور ییکارا

ر یادگی ياتوماتار، یادگی ياتوماتا، یسلول ياتوماتا: کلمات کلیدي
  .یلتر گوسی، فRGB یرنگ ي، فضايبند ، قطعهیسلول

  مقدمه - 1
ر ینظ یاعمال يپردازش برا شیک پیدئو به عنوان یر و ویتصو 1يبند قطعه

 3ریتصاو یابیها و باز ر دادهیک صحنه، تفسیدر  2ه دلخواهیداکردن ناحیپ
 يبـرا  يبنـد  ، از قطعـه MPEG-4ن استاندارد یهمچن .شود یمحسوب م
ه یناح يبه تعدادر یند، تصوین فرآیدر ا. کند یم دئو استفادهیکدکردن و

ها کـه از لحـاظ    کسلیاز پ يا ه مجموعهیم و در هر ناحیجدا از هم تقس
 يهـا  تـاکنون روش . رندیگ یه هستند، قرار میگر شبیکدیار به یچند مع

، انتشار [7,13,15] يآمار يساز مدل مبتنی بر يها ل روشیاز قب يادیز
 يبـرا  [8]4بـدون نـاظر   يبنـد  قطعـه و   [14]گـراف  افـراز ، [10] يانـرژ 
  . اند ر مطرح شدهیتصاو يبند قطعه

 5يبنـد  موجـود ماننـد خوشـه    يبنـد  قطعـه  يهـا  روشاز  ياریبس
کنند  یعمل م یهمگن به خوب ینواح ي، بر رویرنگ يها در فضا کسلیپ

برخـوردار   ییبـاال  6از تنـوع رنـگ و بافـت    یعیر طبیاما از آنجا که تصاو
 یمبتن هاي روش. باشد میپایین ها  ن روشیا ییکارادر مجموع هستند، 

از بـه  یاند، ن مطرح شده يبند قطعه يک روش برایبر بافت، که به عنوان 
 پیچیده بودهن پارامترها ین ایتخم. مدل بافت دارند ين پارامترهایتخم

همگـن   یازمند وجود نواحین مناسب پارامترها نیو در اغلب اوقات تخم
   .باشد میر یدر تصو

براي سیستمهایی کـه   مدلک یبه عنوان  7اتوماتاي یادگیر سلولی
رفتار ن مدل یدر ا . ، مطرح شده استاز اجزاء ساده اي تشکیل شده اند

هر جزء بر اساس رفتار همسایگانش و نیز تجربیات گذشته اش تعیین و 
اجزاء ساده تشکیل دهنده این مدل  از طریق کـنش و  . اصالح می شود

  .یده اي از خود نشان دهندواکنش با یکدیگر می توانند رفتار پیچ
هاي زیادي از اتوماتاي یادگیر سلولی مطـرح شـده    تاکنون کاربرد

بسـیار زیـاد   اتوماتاي یادگیر سلولی در آن هایی که  یکی از زمینه. است
از جملـه  . باشد مورد استفاده قرار گرفته است، زمینه پردازش تصویر می

، ]4[الگوگـذاري تصـاویر  ، ] 2[ توان به بازیابی تصـاویر  این کاربردها می
. اشـاره کـرد   ]5[تشـخیص لبـه    و ]3[بندي تصاویر خاکسـتري  قسمت

هاي اجتماعی ماننـد   سازي پدیده هایی از قبیل شبیه همچنین در زمینه
 جایابی مدارهاي متراکمو  [19]ها  داده 8بندي ، خوشه[20] شایعهانتشار 

     .استفاده شده است از اتوماتاي یادگیر سلولی ]6[
بندي تصاویر رنگی با استفاده  در این مقاله یک الگوریتم براي قطعه

 يهـا  تمیاز الگور ياریدر بس. شود معرفی میي یادگیر سلولی از  اتوماتا
ار یـ مع يک سـر یـ ر یتصـو  یدا کردن نـواح یپ ي، براموجود يبند قطعه
ک یـ واقع در  يها کسلیها و تشابه پ ارین معیف و سپس بر اساس ایتعر

هر . شود ین مییک دسته تعیها به  کسلی، تعلق هر کدام از پیگیهمسا
 یتوانند به راحت یم )یگیار و همسایف معیتعر( اد شدهیکدام از دو جزء 

تشابه  یبررس يبرا. شوند يساز ادهیپ یر سلولیادگی ياتوماتاک یتوسط 
موجـود   یگیتوان از رابطه همسا یم یگیک همسایواقع در  يها کسلیپ

ک یتوان  یار میف معیتعر يبهره گرفت و برا یر سلولیادگی ياتوماتادر 
  . نمود یمناسب طراحقانون 
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دن بـه  یرسـ  يبـرا  يتکرار تمیالگورک یاز  یر سلولیادگی ياتوماتا
، ریتصـاو  يبنـد  که در قطعه ییاز آنجا. کند یاستفاده ممناسب  یخروج
 چندن از یشده باشد، بنابرا يبند ر قطعهیک تصوید یتم بایالگور یخروج

 ياتوماتـا مبتنـی بـر   تم یالگور يپردازش برا پردازش و پس شیپمرحله 
 یـی ع همگرایات باعـث تسـر  یـ ن عملیا .میکن یاستفاده م یر سلولیادگی

  . خواهند شد یر سلولیادگی ياتوماتا
به  3و  2 هاي در بخش: ن شده استیر تدویادامه مقاله به صورت ز

ب یـ از ترک. شـوند  یمـ  یمعرفر یادگی ياتوماتا و  یسلول ياتوماتاب یترت
به  4شود که در بخش  یحاصل م یر سلولیادکی ياتوماتا، اتوماتان دو یا

الگـوریتم پیشـنهادي بـراي     ، 5در بخـش   .م پرداختیآن خواه یبررس
آمـده   دسـت  ج بـه ینتا 6در بخش . شود یر شرح داده میتصو يبند قطعه

نـده پرداختـه   یآ يو کارهـا  يبند به جمع  7گردد و در بخش  یان میب
  . شود یم

  یسلول ياتوماتا - 2
 يهـا  سـتم یس سـنتز  يک ابزار مناسـب بـرا  یبه عنوان  9یسلول ياتوماتا

اند کـه   ل شدهیمولفه ساده تشک ینها از چند ستمین سیا. ده استیچیپ
ن یـ ا. دنابی  یک واحد به نام سلول نگاشت میها به  ن مولفهیهر کدام از ا

 یگیرابطه همساک یرند و تحت یگ یمنظم قرار مک شبکه یها در  سلول
مقـدار   kتوانـد   یهر سلول مـ  .گر در ارتباط هستندیکدیف شده با یتعر

ک ین مقدار سلول در هر مرحله، از ییتع يو برا ردیمختلف را به خود بگ
ک سـلول و  ین قانون با توجه به مقدار یا .شود میاستفاده  محلی قانون
ن یـی ، مقدار سلول را در مرحله بعـد تع یآن در مرحله فعل يها هیهمسا

   .کند یم
شود که هر  ي، فرض ميسلول ياتوماتاک يبه  رينگاشت تصو يبرا 

ک يـ هـا در   ن سـلول يـ و ا شود ينگاشت مک سلول ي به ريکسل تصويپ

کـه   يخروجـ کـاربرد و  با توجه به  .اند گرفتهمنظم قرار  يشبکه دو بعد

 ياتوماتان ياو قانون  يگيرابطه همسا حاصل شود، ير وروديد از تصويبا

 يدوبعد يسلول ياتوماتاک ي) ۱(شکل . شود يف ميتعر يدوبعد يسلول

 .دهد يرا نشان م اتوماتان يدر ا و مور ١٠ومنين فون يگيرابطه همسا دوو 

  .اه رنگ هستنديه سلول سيهمسا يخاکستر يها ن شکل سلوليدر ا

  
 یگیهمسا(مور یگیهمسا وابطو ر يدوبعد یسلول ياتوماتا): 1(شکل 

  )راست یگیهمسا(ومن ین و فون) چپ

  ریادگی ياتوماتا - 3
دودي حـ تعـداد م می تواند یک مدل انتزاعی است که  11اتوماتاي یادگیر

ط یک عمل انتخاب شـده و بـه محـ   یدر هر مرحله . عمل را انجام دهد

توسـط محـیط ارزیـابی شـده و پاسـخی بـه        عملن یا. گردد یاعمال م
اتوماتاي یـادگیر از ایـن پاسـخ اسـتفاده     . اتوماتاي یادگیر داده می شود

را  يعمل بعـد سپس کند و  یهنگام م خود را به یساختار داخل نموده و
  .ن تعامل نشان داده شده استیا) 2(در شکل  .کند یانتخاب م

  
 

 محيط تصادفي

 اتوماتاي يادگير

α(n) 

β(n)   
  طیر و محیادگی ياتوماتاتعامل ): 2(شکل  

   
Eمحیط را می توان توسط سه تایی  = {α, β, c}   نشان داد کـه

αدر آن  =  {α1, α2, … , αr } ــه ورودي ــا مجموعـ ــ ي هـ ط و یمحـ
β، اتوماتـا  يهـا  یخروج = {0, ط و یمحـ  يهـا  مجموعـه خروجـی   {1
cو  اتوماتا يها يورود = {c , c , … , c  }  مجموعه احتمالهاي جریمه
. می باشد  P مجموعه دو عضوي باشد ، محیط از نوع βهر گاه . باشد می

 در چنین محیطی 
 
=  به عنوان جریمه و    1

 
= بـه عنـوان     0

   .شود پاداش در نظر گرفته می
م یر تقسیبا ساختار ثابت و متغ یر به دو دسته کلیادگی يهااتوماتا

ــ ــوند یم ــط      .ش ــاختار ثابــت توس ــا س ــادگیر ب ــاي ی تــائی   5اتومات
{ , β, F, G,ϕ}   نشــــــان داده مـــــــی شــــــود کـــــــه در آن              

 α = {α1, α2, … , αr }  ــل ــه عمـــ ــا  مجموعـــ ــاي اتوماتـــ                ،  هـــ
 β =  β1, β2  هـــــــــاي اتوماتـــــــــا  وروديمجموعـــــــــه   ،                  

 =  φ1, φ2,… , φs    ــا ــی اتوماتـ ــعیتهاي داخلـ ــه وضـ  ،مجموعـ
 :  ×  

 
  :  تابع تولید وضعیت جدید  اتوماتا و     →

 
→ تابع    

 .باشـد  مـی  ،وجی بعدي مـی نگـارد  رخروجی که وضعیت کنونی را به خ
 اتوماتـا ن یـ ا .اسـت   ,   ر با سـاختار ثابـت   یادگی ياتوماتااز  يا نمونه
 Nتـا   1 يهـا  حالـت  يبـرا . است  αو   α عمل دوحالت و  2N يدارا

در . شـود  یانتخاب مـ   αعمل  2Nتا  N+1 يها حالت يو برا  αعمل 
  . نشان داده شده است اتوماتان یت ایر وضعیینمودار تغ) 3(شکل 

  

   ,    ياتوماتات یر وضعیینمودار تغ): 3(شکل 

 
 2 1    N+1 N+2 2N N 

 2 1    N+1 N+2 2N N 

... 

... ... 

... 

β=0,   پاداش 

β=1,   جريمه 



،  ,  Gتـوان از   یر بـا سـاختار ثابـت مـ    یادگی يهااتوماتاگر یاز جمله د
Krylov ،Krinsky [9] نام برد.   

ــا ــر توســط  اتومات ــاختار متغی ــا س ــادگیر ب ــائی چهــاري ی E ت =

 {α, β, p, T}   نشان داده می شود که در آنα =  {α1, α2, … , αr }  
β ،اتوماتا هاي مجموعه عمل = {0 ,   ،اتوماتـا هـاي   ورودي مجموعـه {1

p = {p , p ,… , p  }      هـا و  بردار احتمـال انتخـاب هـر یـک از عمـل 
p(n + 1) = T[α(n), β(n), p(n)]    الگوریتم یـادگیري مـی باشـد. 

ن انتخـاب بـر   یـ ا. انتخاب شـود   αام عمل -nد که در مرحله یفرض کن
 يپس از اعمـال عمـل بـر رو   . ردیصورت گ ها عملاساس بردار احتمال 

ط به عمـل  یچنانچه مح. شود یافت میط دریمح ، پاسخیط تصادفیمح
در مرحلـه بعـد     αانتخاب شده پاداش دهـد، احتمـال انتخـاب عمـل     

امـا اگـر پاسـخ     .دنابی یها کاهش م ر عملیش و احتمال انتخاب سایافزا
در مرحله بعد   αمه باشد، احتمال انتخاب عمل ین عمل جریط به ایمح

د یکه با يا نکته .دنابی یش میافزاها  ر عملیکاهش و احتمال انتخاب سا
ن یک بردار احتمال است و بنـابرا ی pن است که یرد ایمورد توجه قرار گ

و ) 1(روابط  .ک باشدی يها در هر مرحله مساو د مجموع احتمال عملیبا
را مشخص ) يریادگیتم یالگور( pبردار احتمال  يساز هنگام نحوه به) 2(
  :دنکن یم
  

β پاداش  - الف = 0   

)1(  
  ( + 1) =   ( ) +   [1 −   ( )] 

  

  ( + 1) = (1 −  )  ( )   ∀ ≠   
β   جریمه -ب = 1   

)2(  

  ( + 1) = (1 −  )  ( )    
 

  ( + 1) =
 

 − 1
+ (1 −  )  ( )    

 
مه هستند و یپارامتر جر bپاداش و  پارامتر a) 2(و ) 1(در روابط 

بـا توجـه بـه     .کننـد  یها را مشـخص مـ   رات در احتمال عملییزان تغیم
با  bو  aکه   زمانی  .سه حالت را می توان در نظر گرفت  bو  aمقادیر 

   هم برابر باشند، الگوریتم را
خیلـی   aاز  bکـه    زمـانی  .می نامیم 12

    کوچکتر باشد، الگوریتم را
مسـاوي صـفر    bکه   زمانی .می نامیم 13

   باشد، الگوریتم را 
   .می نامیم 14

  یر سلولیادگی ياتوماتا - 4
هـر سـلول آن   در است که  یسلول ياتوماتاک ی یر سلولیادگی ياتوماتا

هـر  اتوماتاهـاي یـادگیر    .اسـت  قرار گرفتهر یادگی ياتوماتا ا چندی کی
ت هـر  یجـه وضـع  یو در نت دنکن میرا انتخاب  خوداز اعمال  یکیسلول 

در  .شـود  ین مـ یـی آن تعواقـع در  ر یادگی يهااتوماتا يها عملسلول با 
ه، یهمسـا  يهـا  ک سلول عالوه بر رفتـار سـلول  یدر اصالح رفتار  جهینت

 ياتوماتـا هماننـد   .رگـذار خواهـد بـود   یتاثز یـ نتجربه گذشته آن سلول 

محیط حاکم است و این قانون تعیین مـی   برقانون محلی  یک، یسلول
در یـک سـلول     ي یـادگیر کند که آیا عمل انتخاب شده توسط اتوماتـا 

عمل دادن پاداش و یا جریمه . یا جریمه شود بایستی پاداش داده شود و
دن یرسمنظور  همنجر به بروز در آوردن ساختار اتوماتاي یادگیر سلولی ب

   .می گردد موردنظر یبه خروج
در هر لحظـه   :ر استیبه صورت ز یر سلولیادگی ياتوماتاعملکرد 

تاي یادگیر سلولی یک عمـل از مجموعـه   یادگیر در  اتوما ياتوماتاهر  
تواند بـر اسـاس مشـاهدات     این عمل می .اعمال خود را انتخاب می کند

عمل انتخاب شده با توجه به . قبلی و یا به صورت تصادفی انتخاب شود
ي اتوماتـا اعمال انتخاب شده توسط سلولهاي همسایه و قانون حاکم بر  

با توجه به اینکه عمـل  . می شودیادگیر سلولی پاداش داده و یا جریمه 
پاداش گرفته و یـا جریمـه شـده اسـت      اتوماتاتوسط یک  انتخاب شده

. کندنگام ه به خود رارفتار خود را تصحیح کرده و ساختار داخلی  اتوماتا
. ها به صورت همزمان انجام مـی شـود  اتوماتاتمام  هنگام سازيعمل به 
ي یادگیر سلولی دوباره یـک  ماتااتودر  اتوماتا، هر هنگام سازي بعد از به

فراینـد  . عمل از مجموعه اعمال خود را انتخاب کرده و انجام مـی دهـد  
که سیسـتم بـه حالـت     انتخاب عمل و دادن پاداش و یا جریمه تا زمانی

پایدار برسد و یا یک معیار از قبل تعریف شده اي بر قرار شود ادامه می 
ي یـادگیر  اتوماتااي موجود در هاتوماتاعمل بهنگام سازي ساختار . یابد

   .شود سلولی توسط الگوریتم یادگیري انجام می

  یر رنگیتصاو يبند قطعه الگوریتم پیشنهادي براي - 5
جهـت   اتوماتـاي یـادگیر سـلولی   در این بخش یک الگـوریتم مبتنـی بـر    

فـرض   ایـن کـار،  نجـام  ا يبـرا  .شـود  بندي تصاویر رنگی ارائه مـی  قطعه
 ابد وی ینگاشت م اتوماتاک سلول در یر به یتصوکسل یم که هر پیکن یم

کسل ین هر پیبنابرا. مور است یگیها از نوع همسا سلول یگیرابطه همسا
در هـر سـلول   . ه استیآن همسا 3×3 یگیواقع در همسا يها کسلیبا پ
  . ردیگ یقرار م     از نوع ر یر با ساختار متغیادگی ي اتوماتاک ی

ر واقـع  یادگی ياتوماتا يک عمل برایه، یکسل همسایهر پ يبه ازا
هـر سـلول    اتوماتاي موجود در نیشود و بنابرا یف میک سلول تعریدر 
مجـاز در   يهـا  در هر مرحله احتمال انتخاب عمـل  .عمل است 8 يدارا
) مهیا جریپاداش ( شده کارگرفته به قانون یبا توجه به خروج ک سلولی

 يها ف عملینحوه تعر) 4(شکل  .دنکن یر مییتغ) 2(و ) 1(توسط روابط 
  .دهد یرا نشان م ير واقع در سلول مرکزیادگی ياتوماتا

  

  
  يسلول مرکز يها ف عملینحوه تعر): 4(شکل 

  

1  2 3  
4   5  
6  7 8 



ک ی با کدام ک سلولیکسل واقع در ین است که پیانگر ایهر عمل ب
ک یاز آنجا که  .رندیگ یک قطعه قرار میدر  ،آن هیهمسا يها کسلیاز پ
ن یچنـ  نیـ ل دهـد و ا یک قطعـه را تشـک  یتواند  ینم ییکسل به تنهایپ
) 4(واقـع در شـکل    يسلول مرکز يشود برا یز محسوب مینو یکسلیپ

  .شود یف نمیتعر یعمل
ن شوند، ییها در هر سلول تع ه انتخاب عملینکه احتمال اولیا يبرا

ه یهمسا يها سلول يها کسلیکسل واقع در آن سلول با پیفاصله پابتدا 
هـا از   براي تعیین ایـن فاصـله  . شود یمحاسبه م RGB یرنگ يدر فضا
  .کنیم استفاده می زیررابطه 

  

)3(    ( ,   ) =    ( ,  ,  ) −  (  ,   ,  )

 

   

 

  
,  )که  , )پیکسـل   iشـماره  مختصـات همسـایه     (   تصـویر   Iو  ( 

, )   .است ورودي , )فاصله بین پیکسل  (    ام آن-iتا همسایه  ( 
احتمـال   ،ن فواصـل یـ اسـتفاده از معکـوس ا  سپس بـا   .دهد را نشان می
هـا را   ن احتمالیاف ینحوه تعر زیر وابطر .شود ین مییها تع انتخاب عمل

  .دنده ینشان م
  

)4(    ( ,  ) = 1   ( ,   )
  

 

)5(    ( ,  ) =
  ( ,  )

∑   ( ,  )
 
   

 

     
, )  که  ا یپاداش  يکه برا یقانون .استام -iاحتمال انتخاب عمل  ( 
ابتدا فاصله : ر استیشود، به صورت ز یک عمل استفاده میکردن  مهیجر
را با استفاده  هیهمسا يها سلول یک سلول را تا تمامیکسل واقع در یپ

 میآور یدست م ن فواصل را بهین ایانگیم و میکن یمحاسبه م )3(از رابطه 
, )  و با  را  iسـلول عمـل    نیـ اد کـه  یفرض کن .میده ینشان م ( 

-iکسل واقـع در  ین سلول را تا پیکسل این فاصله پیبنابرا. انتخاب کند
, )  شود و آنـرا را بـا    یمحاسبه م ه آنین سلول همسایام نشـان   ( 
) 6(شود، در رابطه  ین سلول به کار گرفته میا يکه برا یقانون .میده یم

  .نشان داده شده است
  

)6(  If  ×   ( ,  ) ≥   ( ,  ) Then Reward 
Else Punish 

  
د یـ بااز آنجا که در هر مرحله،  .است کیک یب ثابت نزدیک ضری   که
 ،ک شـوند یـ بـه هـم نزد   یرنگ يدر فضا ک قطعهیواقع در  يها کسلیپ

ن یـ ا .ک قطعـه اسـت  یجهت پخش رنگ در  یتمیاز به الگورین نیبنابرا
کند که در آن  یجاد میر ایک تصوی، ير ورودیاز تصواستفاده تم با یالگور

ک یـ گر نزدیکـد یبـه   یک قطعـه از لحـاظ رنگـ   یـ واقع در  يها کسلیپ
   .شوند یم

را  یر خروجیو تصو I  تم را بایالگور ير ورودید که تصویفرض کن
ک یـ ابتـدا  ، ’Iها در تصویر  براي تعیین مقدار پیکسل. مینشان ده ’Iبا 
شبه . گردد یتخراج مسا (x,y) مختصات با شروع ازها  کسلیره از پیزنج

ن یـ در ا .شـده اسـت   نشـان داده ) 5(ن عمل در شـکل  یکد مربوط به ا
ــابیــانگر  LA کــد شــبه ــادگیر یــک ســلول اســتاتومات و زنجیــره  ي ی

ــراي مختصــات  اســتخراج , )شــده ب ــته  pixels_listدر  (  نگــه داش
ها خالی است و  ، ابتدا لیست پیکسل)5(شکل مطابق الگوریتم  .شود می

, )سلول فعلی  هـا اضـافه    ابتدا سلول فعلی به لیست پیکسل .است ( 
در  شـده  اي که مطابق با عمـل انتخـاب   شود و سپس سلول همسایه می

سپس سلول فعلـی برابـر بـا سـلول      .گردد سلول فعلی است، تعیین می
مراحل  .ل ادامه یابدگیرد تا تکرارهاي بعدي با این سلو همسایه قرار می

کند و یا  شده سلول فعلی را جریمه ذکر شده تا زمانی که قانون تعریف 
  .  شوند ها وجود داشته باشد، تکرار می اینکه سلول فعلی در لیست پیکسل

.  
 

Find_ Neighbor (x, y) 

         Set current cell to ( ,  ). 
        Assign pixels_list to an empty set. 
        Repeat 
    Add current cell to pixels_list. 

   Set α to selected action in current cell. 
   Neighborhood of current cell that is corresponded  
   to α, is calculated and showed by (  ,   ). 
   Set current cell to (  ,   ). 

      Until (LA in current cell is punished or 
   current cell exists in pixels_list) 
       Return pixels_list. 

end Find_Neighbor 
 

  ها کسلیره پیکد مربوط به استخراج زنج شبه): 5(شکل 
 

دي یک لیست محاسبه وتصویر ور (x,y) براي هر کدام از مختصات
اگر قانون تعریف . است (x,y)شود که در آن عنصر ابتدایی مختصات  می

ي سلولی براي یک مختصات جریمه را انتخـاب کنـد،   اتوماتاشده براي 
آنگاه لیست آن مختصات تنها داراي یک عضو که خود مختصات است، 

  . بنابراین هر لیست حداقل یک عضو خواهد داشت. خواهد بود
شده توسـط   هاي استخراج دو نمونه از لیست پیکسل) 6(شکل در 

هـاي سـیاه    در هـر لیسـت، خانـه   . اند  نشان داده شده) 5(کد شکل  شبه
هاي همسایه آن  هاي خاکستري رنگ پیکسل آغازین و خانه  بیانگر نقطه

هاي نشان داده شده بیـانگر رابطـه همسـایگی     پیکانچنین  هم. هستند
ها تا زمانی  کردن همسایه ، پیدا)6(است شکل ت سمت ریسدر ل. هستند

سلولی کـه جریمـه   . که جریمه دریافت شده است ادامه پیدا کرده است
کـه در لیسـت    در حـالی . شده است با یک ضربدر نشان داده شده است



ها تا تکرار یک سلول در لیست ادامه پیدا  سمت چپ، پیداکردن همسایه
  .    کرده است

  
           
          
          
          
          
          
          

  یگیست همسایدو نمونه از ل): 6(شکل 
  

ها در  کسلیمقدار پهر سلول،  يبرا یگیست همساین لییپس از تع
سـت متنـاظر بـا آن    یدار ل ن وزنیانگیـ بـا اسـتفاده از م   یر خروجیتصو

کسل را نشان ینحوه محاسبه هر پ) 7(رابطه  .دنشو یمحاسبه م کسلیپ
  .دهد یم

)7(    ( ,  ) =
∑     {  ( ,  )}
| ( , )|
   

∑   
| ( , )|
   

 

  
 يانگر تعـداد اعضـا  یـ ب |.| ،یر خروجیتصو ’I، ير ورودیتصو I که
,L(x مجموعه، y) مختصات  يشده برا ست استخراجیل(x,y)  و    و   

 .دنـ ده ینشـان مـ   را متنـاظر بـا آن  سـت و وزن  یلام -iعنصر به ترتیب 
اي که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر اتوماتاي واقع در  نکته

و اسـت  سلول  همان شامل یک سلول جریمه شود آنگاه لیست آن تنها
    .یابد پیکسل آن سلول بدون تغییر به تصویر خروجی انتقال مین بنابرای
ک ی شوند که  یطراح يا د به گونهیباست یمتناظر با هر عنصر ل يها وزن

در  يشتریت بیست از اهمیل ییرا عناصر ابتدایکنند ز یرا ط یروند نزول
ف یک نمونه از تعری) 8(رابطه  .برخوردار هستند یکسل خروجین پییتع
  .دهد یها را نشان م ن وزنیا

  

)8(    =
1
2   

 
  

تفـاوت   قـادر اسـت  ) 7(همانگونه که در باال شرح داده شد، رابطه 
ن یاز بـ  يادیار زیک قطعه را تا حد بسیواقع در  يها کسلین پیب یرنگ
 ،اوردیـ بن یین روش را پایا ییکاراتواند  یمکه  ییها دهیاز پد یکی. ببرد

ک یـ جه بافت یز که در نتیار ریبس يها نند لبهات مایجزئ يکسریوجود 
ات را کـم  یـ جزئگونه  نینکه اثر ایا يبرا .باشد یند، میآ یوجود م قطعه به

   .شود استفاده می زیر 15یلتر گوسیم از فیکن
  

)9(  ℎ( ,  ;  ) = exp [−(  +   ) 2  ⁄ ]
∑ ∑ exp [−(  +   ) 2  ⁄ ]  

 
  

لتـر  یکه در مرکـز ف  دنده یرا نشان م hلتر یسطر و ستون ف nو  m که
لتر است یف استاندارد اریپارامتر انحراف مع σ .مقدار آنها صفر خواهد بود

کسل قرار گرفته در یه در پیهمسا يها کسلیر پیزان تاثیم که توسط آن
ن پارامتر بزرگتر باشـد، نقـش   یهرچه ا .دنکن یلتر را مشخص میمرکز ف

 یلتر گوسیدو ف) 7(در شکل . شتر خواهد شدیز بیه نیهمسا يها کسلیپ
     .نشان داده شده است σبا دو پارامتر مختلف  3*3به اندازه 

 

  
   3*3 به اندازه یلتر گوسیدو ف): 7(شکل 

= ) الف يبا پارامترها =   )ب      .    
 

لتـر  یفگـذار در عملکـر    ریک پـارامتر تـاث  ی σ) 7(با توجه به شکل 
ر یرات در تصـو ییـ زان تغین پارامتر بزرگتر شود، میهرچه ا. است یگوس

   .افتیش خواهد یلتر شده افزایف
در  یگیر همســایمرحلــه تــاث Kپــس از  يشــنهادیتم پیدر الگــور

لتـر  یک مرتبـه ف یـ ، )7(با استفاده از رابطه  یر خروجیتصو يها کسلیپ
 يش تعـداد تکرارهـا  یافـزا از آنجا که با . میکن یرا اعمال م 3*3 یگوس
ر یرات تصـو ییـ زان تغیـ ، الزم اسـت م یر سـلول یادگیـ  ياتوماتاتم یالگور
هر در  σن پارامتر یابد بنابرایلتر کاهش ین فیحاصل از اعمال ا یخروج

  .ابدی یمکاهش ) 10(با استفاده از رابطه  لتریفمرحله از اعمال 
  

)10(  σ( ) =   +
  −   

   
  

= که  < σ  )σو   σاست و      σ ( ار یـ ب انحـراف مع یـ به ترت
 يتعـداد کـل تکرارهـا    N .دهنـد  را نشان مـی لتر یف ییه و نهایاول يها

   .است یر سلولیادگی ياتوماتا
ر یک تصـو ی، یر سلولیادگی ياتوماتاتم یالگور يتکرارها يدر انتها

ک قطعه تا حـد  یواقع در  يها کسلیشود که در آن تفاوت پ یحاصل م
صورت  یینها يبند نکه قطعهیا يبرا. شود یکنار گذاشته م يادیار زیبس
ن صـورت انجـام   یـ ن فـاز بـه ا  یـ ا. باشد میک فاز ادغام ی بهاز ینرد، یبگ
شود  یف میتعر ها کسلین پیفاصله ب يبرا 16آستانهحد ک ی  شود که یم

شـود، بـه عنـوان     کمتـر سـتانه  آن حـد  یها از ا کسلیو چنانچه فاصله پ
 يها، برا فاصله یدر بررس .شوند یم یمعرف کسانیقطعه ک ی يها کسلیپ

 يبر رو يریگ نیانگیق میکه از طر شود یم ینده معرفیک نمایهر قطعه 
هـر کـدام از    يت به جایدر نها. شود یآن قطعه محاسبه م يها کسلیپ
شـود تـا    ین مـ یگزیمتناظر با آن جـا  نده قطعهینما کسلی، پها کسلیپ

   .حاصل شودشده  يبند ر قطعهیتصو
ن ییرد، تعید مورد توجه قرار گیبا یینها يبند که در قطعه يا نکته

ک یـ ز یـ ن يبنـد  قطعـه  يهـا  تمیر الگوریدر سا. حد آستانه مناسب است
ر ییجاد شده را تغیتعداد قطعات ا ر در آنییپارامتر آزاد وجود دارد که تغ

0.0113 0.0838 0.0113 

0.0838 0.6193 0.0838 

0.0113 0.0838 0.0113 
)الف(  

0.0751  0.1238  0.0751  

0.1238  0.2042  0.1238  

0.0751  0.1238  0.0751  

 )ب(



 ياجـرا  يدر ابتـدا  k-meansتم یبه عنـوان مثـال در الگـور   . خواهد داد
ن کـرد و سـپس بـا اسـتفاده از آن     ییها را تع د تعداد خوشهیتم بایالگور
 .هـا معـادل بـا تعـداد قطعـات اسـت       تعداد خوشه .تم را اجرا نمودیالگور
ک پارامتر به نام حد آسـتانه ادغـام   ی، JSEG [5]تم ین در الگوریهمچن
پارامتر بر ن یا. شود یف میک تعریوجود دارد که در بازه صفر تا  17ینواح
جاد یر آن تعداد قطعات اییرگذار است و با تغیتم تاثیالگور یخروج يرو

ز یـ ن يشـنهاد یتم پیدر الگور .کنند یر مییک تا چند قطعه تغیشده  از 
ر ییجاد شده را تغیها، تعداد قطعات ا کسلیر در حد آستانه فاصله پییتغ
جـاد شـده   ین پارامتر کوچکتر باشـد، تعـداد قطعـات ا   یهرچه ا. دهد یم
شتر از حداکثر فاصـله موجـود   ین پارامتر بیچنانچه ا .شتر خواهد شدیب
ک قطعـه انتخـاب   یـ ر به عنـوان  یها انتخاب شود، کل تصو کسلین پیب
  .ابدی یش مین مقدار تعداد قطعات افزایبا کاهش در ا. شود یم

  سازي ج پیادهینتا -6
گـاه داده  یاز پا يشـنهاد یتم پیعملکرد الگور یبررس يبرادر این بخش، 

را  يشـنهاد یتم پیالگـور  .میکنـ  یاسـتفاده مـ   18Berkeleyیر رنگیتصاو
نکـه تعـداد   یا ایـ تکـرار نمـود و    يا شـده  نییتع شیتوان تا تعداد از پ یم

 يها جاد شده در عملیر اییدر نظر گرفت که تغ یرا تا زمان آن يتکرارها
  .باشدک عدد کوچک کمتر یاز  یر سلولیادگی ياتوماتا یانتخاب

ــاي ــادگیر  اتومات ــتفادهی ــورد اس ــلولها، م ــوع  در س ــا      از ن ب
= پارامترهاي  = و   0.7 سـازي   هنگـام  باشد که بـراي بـه   می 0.1

  .کند استفاده می) 2(و ) 1(هاي خود از روابط  احتمال انتخاب عمل
ک یـ ک یـ آن نزد ییمقـدار ابتـدا   ،یلتر گوسیار فیانحراف مع يبرا
اسـتفاده   0.5ک یـ آن از مقـدار نزد  یانیمقدار پا يبراشود و  یانتخاب م

لتر یار فیانحراف مع یید توجه داشت که چنانچه مقدار انتهایبا. میکن یم
بـراي   )7(آنگاه مقادیر فیلتر در شکل  انتخاب شود 0.2 يا مساویکمتر 

لتـر  یفها صفر خواهد بود و بنـابراین   خانه مرکزي یک و براي بقیه خانه
 يتکـرار بـر رو   15تـا   10لتر بعـد از هـر   ین فیا. خواهد بودر یبدون تاث

لتر اگر تعـداد  ین فیدر ا Tپارامتر  ين برایهمچن. شود یر اعمال میتصو
ک یصورت از  نیر ایم در غیکن یتکرارها مشخص باشد، از آن استفاده م

  .میکن یاستفاده م 125تا  100عدد در بازه 
. دیـ کن یتم را مشاهده میالگور يج حاصل از اجراینتا) 8(در شکل 

دهـد و سـتون دوم    در این شکل، ستون اول تصویر اصلی را نشان مـی 
در ایـن  . بندي با الگوریتم پیشنهادي نشان داده شده است نتیجه قطعه

. هـاي یـک قطعـه داراي رنـگ یکسـان هسـتند       تصاویر تمامی پیکسل
در  k-meansتم یبـا الگـور   يبنـد  جه قطعهیر نتیهر تصو ين برایهمچن

را  يشنهادیپ تمیالگور یینشان داده شده است تا بتوان کاراستون سوم 
         تمیالگـور  مـوارد   یدر تمـام ن است که  یاقابل ذکر   نکته. اندازه گرفت

k-means  یخروجـ  يهـا  قطعـه بـا تعـداد    يمسـاو  يها خوشهبا تعداد 
 يهـا  یخروجـ .  دهـد  یبندي را انجام مـ  عمل قطعه يشنهادیتم پیالگور

    .است يشنهادیتم پیالگور باال ییدهنده کارا شده نشان حاصل

  ندهیآ يو کارها يبند جمع -7
بـا اسـتفاده از    یر رنگـ یتصـاو  يبنـد  تم قطعـه یک الگـور ین مقاله یدر ا

 يدارا یادگیر ياتوماتانکه یبا توجه به ا. ارائه شد یر سلولیادگی ياتوماتا
کـه در آن قـرار    یطیبا محتواند خود را  یبودن است و م یت وفقیخاص

عمـل   تـوان  یآن مـ  يریکـارگ  بـا بـه   نیبنـابرا  ،ق دهدیگرفته است تطب
ر ین مسئله در سـا یا. انجام داد ریتصو يرا با توجه به محتوا يبند قطعه
را در اکثـر  یکمتر مورد توجه قرار گرفته است ز يبند قطعه يها تمیالگور

کنند  یم یرا ط یمشخص ه کامالیک روی يبند قطعه يها تمیموارد الگور
تم صـورت  یالگور ير ورودیبر اساس تصو یقیگونه تطب چیجه هیو در نت

  .ردیگ ینم
آن در صورت  یی، حفظ کارايشنهادیتم پیالگور يها تیاز قابل یکی

 ياتوماتال استفاده از یت به دلین قابلیا. ر استیوز به تصیاضافه شدن نو
تم کـه  یالگـور  ين اجرایدر ح یلتر گوسیو  استفاده از ف یر سلولیادگی
   .شود یحاصل مگذر است،  نییلتر پایک فی

ف یـ ا تعریـ ک بخش قـانون و  یتوان از  ینده میآ يبه عنوان کارها
ش یتم افزایالگور ییر داد که کاراییتغ يا ر را به گونهیادگی یعمل آتامات

گـر  ید يبنـد  قطعـه  يها تمیکه در الگور ییتوان فازها ین میهمچن. ابدی
ن فازهـا  یـ ا. اسـتفاده نمـود   يشنهادیتم پیاستفاده شده است، در الگور

پـردازش در   ا پـس یـ پـردازش   شیات پـ یـ ک عملیـ توانند به عنـوان   یم
  .رندیقرار گ يشنهادیتم پیالگور يتکرارها



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
  یر اصلیتصو) الف   يشنهادیتم پیبا الگور يبند جه قطعهینت) ب k-meansتم یبا الگور يبند جه قطعهینت) ج

  
 k-meansتم یسه با الگوریدر مقا يشنهادیتم پیالگور یخروج: )8(شکل 
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