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چکيده
آشکارسازی اهداف متحرک کوچک در سامانههای دفاعی و نظامی بسیار مهم است .برای این منظور ،استفاده از تصاویر مادون قرمز بر تصاویر
مرئی ارجحیت دارد .چ را که در شرایطی مانند ناوبری انواع شناورها که در فضای دود ،مه و گرد و غبار در دریا صورت میگیرد ،تصاویر مرئی
با هشدارهای کاذب فراوانی همراه هستند که عمل آشکارسازی هدف کوچک را بسیار دشوار میکنند .تاکنون روشهای مختلفی برای
آشکارسازی اهداف کوچک مادون قرمز و کاهش هشدارهای کاذب ارائه شدهاند .در این مقاله ابتدا تصویر با استفاده از عملیات  ،Top-Hatکه
یک روش مبتنی بر پردازش ریختشناسی است ،بهبود داده میشود .سپس مسئله تشخیص هدف کوچک مادون قرمز ،به عنوان یک مسئله
تشخیص الگوی دوکالسه در نظر گرفته میشود و از نگاشت شناختی فازی به منظور دستهبندی استفاده میگردد .نگاشت شناختی فازی
یک روش هوشمند ساده ،اما قدرتمند است که به منظور مدلسازی و تحلیل اطالعات بهکار میرود .این اولین بار است که از نگاشت شناختی
فازی برای آشکارسازی اهداف کوچک مادون قرمز استفاده میشود .نتایج نشان میدهد روش نگاشت شناختی فازی توانسته است با دقت
خوبی نسبت به سایر روشهای شناسایی الگو عمل آشکارسازی را انجام دهد.
واژگان کليدی :اهداف کوچک ،بهينهساازی گروهی ررا  ،تصویر مادون قرمز ،دستهبندی ،نگاشت شناختی فازی ،یادگيری
ماشين.
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در سالهای اخیر تحقیقات گستردهای پیرامون آشکارسازی
اهداف کوچک صورت گرفتهاست ،چرا که در زمینههای
بسیاری از قبیل شناسایی اهداف نظامی ،هشدار اولیه و
هدایت کاربرد دارد .بهمنظور آشکارسازی اهداف ،ابتدا باید
از منطقه حاوی هدف تصاویری تهیه شده و سپس اهداف
متحرک موجود در تصویر آشکارسازی شوند .در این میان،
عملکرد آشکارسازی اهداف نقطهای بر مبنای تصاویر مرئی،
تحت تأثیر شرایط مختلف از قبیل روشنایی ،گرد و غبار،
نویز ،تشعشعات ،تبای ن 1کم ،فاصله ،مشخصات هدف،
حرکت هدف ،نسبت سیگنال به نویز کم ،ابعاد کوچک هدف
در تصویر (در حد چند پیکسل) ،تداخل پسزمینه ،عدم
اطالعات ساختاری هدف و غیره ،کارآیی خود را از دست
میدهد .از اینرو ،در کاربردهایی از قبیل ناوبری انواع
شناورها که در فضای دود ،مه و گرد و غبار در دریا صورت
میگیرد و قابلیت کنترل روشنایی وجود ندارد ،استفاده از
تصاویر مادون قرمز ( )IR2نسبت به تصاویر مرئی برتری دارد.
تصاویر  IRاز اختالف انرژی شعاعی  IRطبیعی (تباین IR
یا اختالف دما) بین هدف و پسزمینه ایجاد میشوند .به
طور کلی ،در تصاویر  IRبه دلیل عواملی از قبیل منابع
تشعشع هدف و پسزمینه ،مشخصات انتقال اتمسفری،
اختالالت اتمسفری و محدودیت های حسگرهای  ،IRنسبت
سیگنال به نویز بسیار کم است [ .]1همچنین از آنجا که
هدف از حسگر و سامانه تصویربرداری مادون قرمز دور است،
تعداد پیکسل کمی را در تصویر اشغال میکند [.]4-2
بنابراین اهداف اغلب تحت تأثیر نویز و کالترهای بیقاعده
پسزمینه قرار میگیرند و این امر ،عمل آشکارسازی و
ردیابی اهداف کوچک کمنور را چالش برانگیز میکند.
در سالهای اخیر الگوریتمهای متعددی برای تمیزدادن
هدف کوچک از کالتر پیشنهاد شدهاند .این الگوریتمها را
میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد که عبارتاند :از
روشهای مبتنی بر فیلتر کردن تصویر و روشهای مبتنی

بر یادگیری ماشین .در دسته اول با استفاده از فیلتر ،پس
زمینه تخمین زده میشود .سپس با تفریق پسزمینه از
تصویر ورودی ،هدف استخراج میگردد .از جمله این فیلترها
میتوان فیلتر دو بعدی حداقل میانگین مجذور ()TDLMS0
[5و ،]6فیلتر باالگذر [ ،]9فیلتر باترورث تطبیقی [،]8
فیلترهای  ،]7[ max-median ،max-meanفیلتر
همبستگی درجه دوم [ ،]13فیلتر دوسویه ،]11[ 4فیلتر
وجه مکعب [ ،]12فیلتر ریخت شناسانه [ ]10و فیلتر Top-
14[ Hatو ]15را نام برد .روش مبتنی بر سیستم بصری
انسان ( )HVS5نیز با بهرهگیری از فیلترهای مختلف ،تباین
هدف و پسزمینه را افزایش میدهد .از جمله این فیلترها
میتوان الپالسین گاوسین ( ،]16[ ) LoG 6تفاضل
گاوسینها (19[ )DoG9و ،]18تباین محلی (،]17[ )LCM8
طیف فاز تبدیل فوریه ( ]23[ ) PFT7و تفاضل گابور
( ]21[ )DoGb13را نام برد .در مرجع [ ،]22روش جدیدی
بر مبنای سیستم بصری انسان و ادغام نقشههای برجسته
حاصل از  LCM ،DoGو  PFTبرای تشخیص با قابلیت
اطمینان باال معرفی شدهاست .همچنین نویسندگان در
مرجع [ ]20روشی بر مبنای سیستم بصری انسان با استفاده
از تبدیل کسینوسی گسسته ارائه نمودند .عالوه بر آن مدل
رگرسیون غیرپارامتریک مبتنی بر هسته ،]24[ 11تبدیل
موجک ،]25[ 12روش مبتنی بر آنتروپی26[ 10و ،]29روش
نگاشت تصادفی چندمقیاسی [ ،]28روش مبتنی بر نمایش
تنک ]27[ 14و روش مبتنی بر گرادیان محلی [ ]03از جمله
روشهای پیشنهادی در سالهای اخیر هستند.
روشهای مبتنی بر فیلتر ،معموالً اهداف نقطهای را به عنوان
یک سیگنال با فرکانس باال در نظر میگیرند .بنابراین عبور
سیگنالهای فرکانس باال و یا تضعیف سیگنالهای فرکانس
پایین ،منجر به آشکارسازی اهداف نقطهای تصویر میگردد.
با این حال ،از آنجا که نویز تصویر نیز سیگنال فرکانس باال
است ،این روشها به اشتباه نویز را به عنوان هدف تشخیص
میدهند که نتیجه آن افزایش نرخ هشدار کاذب 15میباشد.
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به همین دلیل در سالهای اخیر ،با توسعه نظریه شناسایی
الگو روشهای جدیدی برای این هدف ابداع شد .به این
ترتیب که مسئله آشکارسازی هدف کوچک مادون قرمز ،به
عنوان یک مسئله شناسایی الگوی دوکالسه در نظر گرفته
میشود و توسط یادگیری ماشین حل میگردد .از جمله
روشهای مبتنی بر یادگیری ماشین که برای این منظور به
کار گرفته شدهاند ،میتوان به روشهای ماشین بردار
پشتیبان (01[ )SVM1و ،]02بیزین و آدابوست [ ]02اشاره
نمود.
در روش  SVMبردارهای ورودی به یک فضای چندبعدی
نگاشت میشوند .در این فضای جدید ،دستهبندی بردارها،
کارآتر و مناسبتر صورت میگیرد .سپس یک ابرصفحه
ساخته میشود که بردارهای ورودی را با حداکثر فاصله
ممکن از هم جدا میکند .روش بیزین برای دستهبندی بر
اساس احتمال وقوع مشاهدات تصمیمگیری مینماید .در
روش آدابوست با ترکیب چند دستهبندیکننده ضعیف ،یک
دستهبندیکننده قوی به دست میآید .دستهبندیکننده
ضعیف دستهبندیکنندهای است که فقط کمی از حالت
تصادفی بهتر عمل کند و میتواند یک حد آستانه باشد که
فقط در بخشی از فضای داده ،دستهبندی درستی ارائه
میدهد .در این روشهای سنتی اگر تعداد نمونههای
آموزشی کافی نباشد ،عمل شناسایی نمیتواند به خوبی
صورت گیرد .از این رو در مقاله حاضر آشکارسازی هدف
کوچک مادون قرمز با استفاده از روش نگاشت شناختی
فازی صورت گرفتهاست .این روش با توجه به دانش ادراکی
که به مدل اضافه میکند ،در شرایط یکسان میتواند با دقت
بیشتری عمل دستهبندی و نتیجت ًا آشکارسازی را انجام دهد.
نوآوری این مقاله در استفاده از  FCMبهمنظور آشکارسازی
هدف کوچک مادون قرمز میباشد .همچنین در این مقاله
در کنار ویژگیهای مبتنی بر ناحیه و ویژگیهای مبتنی بر
روشنایی ،از تابع گابور برای استخراج ویژگی استفاده شده
است .عالوه بر آن از روش تحلیل مولفههای اصلی ()PCA2
به عنوان یک روش انتخاب ویژگی استفاده شد .روش FCM
بهتنهایی محدودیتهایی دارد که کاربرد آن را محدود
میکند .لذا در ادامه از روش بهینهسازی گروهی ذرات برای
آموزش شبکه استفاده میشود .نتایج نشان میدهد روش

Support Vector Machine
Principal Component Analysis

پیشنهادی توانسته دقت آشکارسازی اهداف کوچک را
نسبت به سایر روشهای مبتنی بر شناساسایی الگو به طور
مطلوبی افزایش دهد.
ادامه مقاله در سه بخش ارائه شدهاست .در بخش دوم ،روش
پیشنهادی مقاله بیان و مورد بررسی قرار میگیرد .در بخش
سوم نتیجه و مقایسهای بین روش پیشنهادی و روشهای
مشابه ارائه میشود و سرانجام در قسمت چهارم مقاله،
نتیجهگیری انجام خواهد شد.
 -2روش پيشنهادی
شککککل ( )1روند کلی روش پیشکککنهادی مقاله را نشکککان
میدهد .در این طرح پیشکنهادی ،آشکارسازی هدف در دو
مرحلکه انجکام میشکککود .در مرحلککه اول بککا اسکککتفککاده از
عملگرهای ریختشکناسکی تصویر بهبود مییابد .در مرحله
دوم با بهکارگیری دستهبندیکننده  ،FCMاهداف استخراج
میگردند .در ادامه هر کدام از مراحل شرح داده میشوند.
اهداف
آشکارشده

آشکارسازی

بهبود تصویر

تصویر مادون
قرمز

شکل ( )1روند کلی طرح پيشنهادی.

 -1-2بهبود تصویر
یکی از مهمترین روشها در بهبود تصاویر مادون قرمز،
پردازش ریختشناسی میباشد .در این روش ،ابتدا یک
عنصر ساختاری انتخاب میشود .سپس عنصر ساختاری به
صورت یک نقاب روی تصویر اصلی حرکت میکند و
پردازشهای ریختشناسی را تحت کنترل قرار میدهد .از
اینرو ،انتخاب عنصر ساختاری مناسب اغلب مهمترین
بخش پردازش ریختشناسی است.
اتساع 0و سایش ،4دو عملگر پایهای ریختشناسی هستند
که سایر عملگرهای ریختشناسی اغلب از ترکیب آنها
ایجاد میشوند .عملگر اتساع ،اشیاء را در یک تصویر رشد
داده و ضخیم میکند و عملگر سایش باعث کوچک یا نازک
شدن نواحی در یک تصویر میشود .اگر ) I(x,yیک تصویر
سیاه و سفید دو بعدی و ) B(s,tیک عنصر ساختاری باشد،
آنگاه عملیات اتساع و سایش بهصورت روابط ( )1و ()2
قابل پیادهسازی میباشند.
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Erosion
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( I  B )( x, y )  max I ( x  s, y  t )  B ( s, t )

()1
(( IB )( x, y )  min I ( x  s, y  t )  B ( s, t ) )2
بر اساس این عملگرهای پایهای ،دو عملگر بازکرد ن1و
بستن 2تعریف میشوند .روابط ( )0و ( )4به ترتیب تعریف
عملگر بازکردن و بستن را ارائه میدهند.
I B  ( I B)  B
()0
I  B  ( I  B)B
()4
عملگر بازکردن معموالً باعث هموار شدن محیط نواحی،
شکستهشدن باریکههای نازک و حذف پیشآمدگیها
میشود .بهعبارت دیگر عملگر بازکردن ،مناطق کوچک
روشن در تصویر را هموار میکند.
عملگر بستن نیز باعث هموارشدن بخشهایی از محیط
ناحیه میشود ،اما برخالف عملگر باز کردن معموالً
شکستگیهای باریک را در هم آمیخته ،حفرههای کوچک
را حذف و فواصل موجود در محیط اشیاء را پُر میکند.
از آنجا که یکی از مسائل اصلی و مهم در بهبود اهداف در
تصاویر مادونقرمز ،برجستهتر نمودن تباین بین نواحی
تاریک و روشن تصویر است ،عملیات  Top-Hatروشی کارآ
در این زمینه محسوب میشود .عملیات ریختشناسی
 ،Top-Hatیک عمل فیلترینگ فرکانس باال با عملکرد خوب
است که شامل دو تبدیل  Top-Hatسفید )WTH( 0و Top-
 Hatسیاه )BTH( 4میباشد .مبنای این دو تبدیل دو عمل
باز و بسته کردن تصویر است و بهصورت زیر معرفی می-
گردند [:]00
)WTH ( x, y)  I ( x, y)  I B( x, y
()5
)BTH ( x, y)  I  B( x, y)  I ( x, y
()6
از آنجا که عملیات بازکردن عموم ًا برای هموارسازی نواحی
روشن تصویر مورد استفاده قرار میگیرد ،عملیات WTH
میتواند نواحی روشن تصویر را استخراج نماید .بهطور
مشابه ،از آنجا که عملیات بستن برای هموارسازی نواحی
تاریک تصویر مورد استفاده قرار میگیرد ،عملیات  BTHبر
روی تصویر مادونقرمز میتواند نواحی تاریک تصویر را
استخراج کند [ .]04بنابراین با اضافه نمودن نواحی روشن
و سپس تفریق نمودن نواحی تاریک از تصویر مادونقرمز،
میتوان تصویر ورودی را بهبود داد.
I EN  I In  IWTH  I BTH
()9

Opening
Closing

(الف)

(ب)

(ج)
شکل ( )2بهبود هدف توسط تبدیل  :Top-Hatالف) تصویر اصلی
مادون قرمز حاوی هدف ،ب) خروجی بهبود یافته با استفاده از
تبدیل  Top-Hatو ج) نمودار سه بعدی شد تصویر بهبودیافته.

در شکل (-2الف) تصویر اصلی مادون قرمز حاوی یک هدف
در حال پرواز نشان داده شدهاست .همچنین این شکل
حاوی کالتر پسزمینه میباشد که باعث پیچیده شدن
پسزمینه شدهاست .در شکل (-2ب) تبدیل  Top-Hatبرای
بهبود تصویر و فرونشاندن کالتر پسزمینه استفاده شده
است .همانطور که مشاهده میشود این فیلتر توانسته تا
حد باالیی کالتر و نویز پسزمینه را فرونشاند و هدف را

1

White Top-Hat
Black Top-Hat

2
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بهبود ببخشد ،ولی کالتر نیز بهبود داده شدهاست .نمودار
سهبعدی شدت تصویر بهبودیافته در شکل (-2ج) ،این
موضوع را بهتر نمایان میکند.
به طور کلی روشهایی که تاکنون بر مبنای ریختشناسی
و تبدیالت بهدستآمده از آن ،برای آشکارسازی اهداف
کوچک در تصاویر مادون قرمز پیشنهاد شده ،نتایج مطلوبی
بر روی برخی از مجموعه تصاویر مادون قرمز داشتهاند ،اما
چالش اصلی آنها آشکارسازی و بهبود هدف در تصاویر با
پسزمینههای پیچیده میباشد .به طوری که یا در این
روشها هدف آشکار نمیشود ،یا اینکه با آشکارسازی
هشدارهای کاذب همراه است .از این رو در این طرح
پیشنهادی فقط به عنوان پیشپردازش استفاده میشود و
پردازش اصلی توسط دستهبندی کننده  FCMانجام خواهد
شد.

 -1-2-2استخراج ویژگی
از آنجا که اهداف کوچک مادون قرمز تعداد کمی از
پیکسلهای تصویر را اشغال میکنند ،استخراج ویژگیهایی
که شامل اطالعات مفید باشند ،دشوار است .ویژگیهایی که
در این مقاله در نظر گرفته شده اند شامل انحراف معیار،
 ،ranked-fill-ratioمساحت ،ضریب اندازه ،تغییرات اندازه
چرخشی ،انرژی فرکانسی ،میانگین فاصله [ ]02و
ویژگیهای حاصل از اعمال فیلترهای گابور 1میباشد.
 انحراف معيار :ویژگی اول انحراف معیار سطح روشنایی
برای ناحیه مورد بررسی مطابق رابطه ( )8میباشد.
N
()8
 ( I (i)   )2



i 1

N

که در آن I ،شدت روشنایی پیکسل iام است N .تعداد کل
پیکسلها و  µمیانگین شدت روشنایی میباشد.
 :Ranked-fill-ratio ویژگی دوم مطابق رابطه (،)7
نسبت روشنایی تعداد  Kتا پیکسل درخشانتر به روشنایی
کل است .اهداف معموالً مقادیر باالتری از کالتر دارند ،چرا
که اهداف یک نقطه داغ در یک پسزمینه سرد هستند.
)    j I ( j )  i I (i
()7

 -2-2آشکارسازی
در روش پیشنهادی مقاله حاضر ،پس از بهبود تصویر ،نوبت
به آشکارسازی هدف میرسد .شکل ( )0بلوک دیاگرام
مربوط به این مرحله را نشان میدهد .برای این منظور ،ابتدا
ویژگیها از مجموعه دادگان آموزشی استخراج میشوند.
سپس ویژگیهای مناسب برای آموزش دستهبندی کننده
 FCMانتخاب میگردند .پس از آموزش ،مدل آماده است تا
دستهبندی دادگان امتحانی را با توجه ویژگیهای استخراج
شده انجام دهد .در ادامه این بخش هر یک از مراحل شرح
داده میشوند.

 مساحت :در این ویژگی ،یک منطقه هدف سیاه-سفید
با استفاده از روش اوتسو بهدست میآید .این روش یک حد
آستانه انتخاب میکند ،بهطوری که واریانس درونکالسی
پیکسلهای سیاه-سفید به حداقل برسد .با توجه به تصویر
خاکستری ) ،I(iمنطقه هدف تقسیمبندیشده R(i) ،نامیده
میشود .این ویژگی را میتوان با رابطه ( )13بیان کرد.
) a   R(i
()13
i

دادگان آموزشی

 ضریب اندازه :ویژگی چهارم ،نسبت طول هدف به

استخراج ویژگی

عرض آن است.
()11
 تغييرا

داده امتحانی

انتخاب ویژگی

استخراج ویژگی

آموزش دسته بندی کننده

انتخاب ویژگی

دسته بندی

اندازه چرخشی :ویژگی پنجم بر اساس

مشخصات اندازه چرخشی است .با توجه به تصویر (مطابق
شکل-4الف) ،منطقه هدف با استفاده از روش اوتسو
استخراج شدهاست (مطابق شکل-4ب) .با چرخش منطقه،
مشخصات اندازه هدف (مطابق شکل-4ج) تولید میشود.
بنابراین ،مشخصات اندازه چرخشی نشاندهنده شکل هدف
است .اگر هدف کوچک یک لکه دایرهای باشد ،مشخصه
یکنواخت خواهد بود.

شکل ( )3بلوک دیاگرام مرحله آشکارسازی هدف.

Gabor

Sratio  lH lW

1
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که در آن s ،یک سینوسی مختلط g ،یک تابع گاوسی
دوبعدی ملقب به پوش و  xو  yمختصات پیکسل میباشند.
با توجه به تعاریف فوق تابع گابور را میتوان به صورت رابطه
( )16نمایش داد.

باینری کردن

اندازه چرخشی

(اوتسو)

)(L

))  ( x, y )  exp(i ( f x x  f y y

(الف)

( ب)

( ج)

()16

شکل ( )4تغييرا اندازه چرخشی.

) ( f 2 )( x 2  y 2
)
2 2

 exp(

که در آن،
اگر هدف کوچک به شکل مستطیل باشد ،مشخصه یک
منحنی کسینوسی خواهد شد .میتوان مشخصه اندازه
چرخشی را با استفاده از انحراف معیار منحنی ،مطابق رابطه
( )12بهدست آورد.
N
()12
   ( L(i )   ) 2 N
i 1

L

()19
به طوری که:
()18

که در آن L ،مشخصه اندازه چرخشی میباشد.
 انرژی فرکانسی :ششمین ویژگی با گرفتن تبدیل فوریه
2

()10

) ; M (k )  FFT ( L(i )   L

M

k 1

f energy  

 ميانگين فاصله :اگر یک ناحیه شامل  Nپیکسل مرکز
ناحیه ) (µx,µyباشد ،فاصله اقلیدسی متوسط با رابطه ()14
محاسبه میشود [.]02
( x(i )   x ) 2  ( y (i)   y ) 2

()14

N

N


i 1

}  {0,..., k  1

,

    k

در روابط فوق  ،مشخصه جهت و  مشخصه مقیاس
نامیده میشوند .با پیادهسازی فیلتر گابور در ابعاد و
جهتهای مختلف ،فیلترهای گابور ایجاد خواهند شد [.]05
در این مقاله ،از یک فیلتربانک گابور در  5مقیاس و  6جهت
مختلف استفاده شد .با اعمال هر یک از این فیلترها به تصویر
ورودی 03 ،تصویر فیلترشده بهدست میآید .سپس دو
پارامتر میانگین و انرژی برای هر یک از این تصاویر محاسبه
و بهعنوان ویژگی درنظر گرفتهشد .بهاین ترتیب با اعمال
فیلتربانک گابور ،از هر یک از پنجرههای محلی حاوی هدف
یا کالتر که قبالً بهعنوان دادگان آموزشی انتخاب شدند63 ،
ویژگی بهدستآمد .در مرحله بعد ،از روش  PCAبهعنوان
یک روش انتخاب ویژگی استفاده خواهیم کرد.

سریع از مشخصه اندازه چرخشی بهدست میآید.
) M (k

f y  f sin 

که در آن f ،فرکانس باند گذر است و از رابطه ( )17بهدست
میآید.
)(    2
()17
2
f 2
},  {0,..., n

L

M

f x  f cos 

d

 اعمال فيلتر گابور :فیلترهای گابور فیلترهایی میانگذر
هستند که به منظور استخراج ویژگی ،بخشبندی و تحلیل
بافت ،لبهیابی ،تشخیص عنبیه و غیره استفاده میشوند .یک
فیلتر گابور را میتوان یک بخش سینوسی با جهتها و
فرکانسهای مشخصی که با یک پوش گاوسی مدوله شده
درنظرگرفت .فیلتر گابور را میتوان بهصورت رابطه ()15
نشان داد.
)h( x, y)  s( x, y)  g ( x, y
()15
ست .اگر داده ورودی  X N Tرا داشته باشیم N ،تعداد
ویژگیها و  Tتعداد سریهای زمانی باشد ،در روش PCA
به دنبال  Wای هستیم که:
T
YN T  WN N . X N T
()23
به طوری که واریانس  Yحداکثر شود؛ یعنی  Yحداکثر
اطالعات را در خود دارد [ .]06در این مقاله ،با توجه به زیاد
بودن تعداد ویژگیهای حاصل از اعمال فیلتربانک گابور ،از

 -2-2-2انتخاب ویژگی
در روش پیشنهادی مقاله حاضر ،از  PCAبهمنظور انتخاب
ویژگی استفاده شدها
روش تحلیل مؤلفههای اصلی بهمنظور کاهش ابعاد استفاده
نمودیم و این  63ویژگی را به  4ویژگی رساندیم؛ بهاین
صورت که  03ویژگی میانگین مربوط به تصاویر فیلترشده
را به دو ویژگی و همچنین  03ویژگی انرژی را به دو ویژگی
نگاشت دادیم .بنابراین شبکه  FCMای با  11مفهوم ورودی
خواهیم داشت .شکل ( )5روند استخراج مقادیر مفاهیم
ورودی شبکه  FCMرا نشان میدهد.
05
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مفهوم است .مقدار  Aiبرای مفهوم  Ciبا رابطه ( )21بهدست
میآید.
N
()21
A( k 1)  f ( A( k ) 
) A( k ) .e
ij

j



i

j 1

که در آن Ai( k 1) ،مقدار  Ciدر زمان ،k+1

استخراج ویژگی

 7ویژگی

PCA
 4ویژگی

مفاهي ورودی شبکه
FCM
شکل( )5روند استخراج مقادیر مفاهي ورودی شبکه  FCMدر
روش پيشنهادی.

 -3-2-2نگاشت شناختی فازی
 FCMیک روش محاسباتی نرم است که با ترکیب شبکه
عصبی و منطق فازی ،ابزاری ساده اما قدرتمند برای
مدلسازی و تحلیل ارائه میکند .مزیت اصلی این شبکههای
منطقی ،انعطاف و نیز مدلسازی و نمایش قابل فهم مسائل
پیچیده برای افراد غیرمتخصص است .این روش تاکنون در
حوزههای مختلفی مانند مهندسی ،علوم اجتماعی و
سیاسی ،کسب و کار ،فناوری اطالعات ،پزشکی و محیط
زیست مورد استفاده قرار گرفته است .مدل  FCMبهمنظور
یکپارچهسازی دانش و تجربهی در دسترس ،بین مفاهیمی1
که به ویژگیها و متغیرها برمیگردد ،ارتباط برقرار میکند.
هر مفهوم یکی از فاکتورهای کلیدی سیستم مدلشده را
نشان میدهد و مقدار Aiدارد .بین مفهومها ارتباط علّی و
معلولی برقرار است و این ارتباط با اتصال 2های وزندار
جهتداری که گره0های  FCMرا بههم وصل میکنند،
نمایش داده میشود [09و .]08هر اتصال eijبین دو مفهوم
 Ciو  Cjوزنی در بازهی [1و ]-1دارد و مثبت یا منفی بودن
این مقدار ،بیانگر مستقیم یا معکوس بودن ارتباط آن دو

Concept

Link

2

) (k

 Ajمقدار Cj

در زمان  kو  fتابع تبدیل است [ .]07در این مقاله از تابع
لجستیک به عنوان تابع تبدیل استفاده شدهاست .جدول ()1
جمعبندی از مفاهیم مورد استفاده در ساخت شبکه FCM
ارائه میدهد که در آن منظور از میانگین 1و میانگین،2
همان دو ویژگی میانگین حاصل از نگاشت توسط PCA
هستند .به طور مشابه ،منظور از انرژی 1و انرژی 2همان دو
ویژگی انرژی حاصل از نگاشت توسط  PCAمیباشند.
در مرحله بعد باید ماتریس اتصال ،که وزن یالهای بین
مفاهیم را بهدست میدهد ،محاسبه نمود .برای ساخت
شبکه  ،FCMدو رویکرد وجود دارد که عبارتاند از استفاده
از دانش متخصصان (مدلسازی استقرایی) و استفاده از
الگوریتمهای یادگیری بر اساس دادگان تاریخ ی4
(مدلسازی استنتاجی) .در مدل استقرایی ممکن است
کارشناسانی که مفاهیم و علّیت بین آنها را تعیین میکنند،
با اختصاص وزنهای نامناسب بین مفاهیم باعث تحریف
مدل شوند .همچنین اگر تعداد مفاهیم زیاد باشد ،اختصاص
وزن به مفاهیم کار دشواری خواهد بود .لذا در این مقاله
رویکرد دوم برای ساخت مدل  FCMبکار رفت [.]43

استخراج ویژگی

1

i

جدول( )1مفاهي بهکارگرفتهشده برای ساخت شبکه .FCM

ویژگی

مفاهیم

انحراف معیار

C1

Ranked-fill-ratio

C2

مساحت

C3

ضریب اندازه

C4

تغییرات اندازه چرخشی

C5

انرژی فرکانسی

C6

میانگین فاصله

C7

میانگین1

C8

میانگین2

C9

انرژی1

C10

انرژی2

C11

مفهوم خروجی
(شماره کالس)

C12

Node
Historical Data
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 الگوریت

j
 Gbestدر عبارت اجتماعی بهترین تجربه
زمانی jام و
گروهی میباشد.
الگوریتم آموزش شککبکه  FCMکه در این مقاله اسککتفاده
شد ،در شبهکد ( )1نشان داده شدهاست.
شکککبکه  FCMبهدسکککتآمده در شککککل ( )6نشکککان داده
شککدهاسککت .الزم به ذکر اسککت ،یالهای شککبکه که بیانگر
روابط علّی و معلولی بین مفاهیم هسکتند ،اصوالً با استفاده
از خطوط تک جهته نمایش داده میشوند.

های آموزش برای FCM

منظور از آموزش  ،FCMبهدست آوردن ماتریس اتصال
گرههای شبکه میباشد .به عبارتی هدف ما از استفاده از
الگوریتمهای آموزشی بهدستآوردن وزنهایی است که قرار
است بین مفاهیم ارتباط برقرار کنند .الگوریتمهای آموزش
 FCMبه سه دسته تقسیم میشوند :الگوریتمهای مبتنی بر
هبین که ماتریس اتصال را بر اساس دانش متخصصان تولید
میکنند ،الگوریتمهای مبتنی بر جمعیت که ماتریس اتصال
را بر اساس دادگان تاریخی تولید مینمایند و الگوریتمهای
ترکیبی که ماتریس اتصال را بر اساس دانش متخصصان و
دادگان تاریخی محاسبه میکنند .در قسمت بعد یکی از
الگوریتمهای مبتنی بر جمعیت به نام بهینهسازی گروهی
ذرات را برای آموزش  FCMپیشنهاد میدهیم.

 -1ورودی شامل  Tسری زمانی با  nمفهوم ورودی (ویژگی)
و یک مفهوم خروجی (شماره دسته) میباشد .جمعیت اولیه
}  P (initiale )  { p1 , p 2 ,..., p kرا ایجاد نمایید؛ طوری که

برای دسته

 piیک ماتریس وزن  n  nبا درآیههای تصادفی و مکان
ذره iام باشد.

 الگوریت

بهينهسازی گروهی ررا

شبهکد ( .)1الگوریت آموزش شبکه  FCMبا .PSO

بندی با استفاده از FCM

 -2با روش یکی بیرون 1دادگان آموزشی را از داده امتحانی
جدا نمایید؛  T-1داده آموزشی و  1داده امتحانی.

بهینه سازی گروهی ذرات یک روش محاسباتی مبتنی بر
رفتار اجتماعی پرندگان است .در این الگوریتم با در نظر
گرفتن جمعیتی از راهحلهای ممکن (کاندید) ،راهحل بهینه
انتخاب میشود .به هر کدام از راهحلها یک ذره گفته
میشود .برای توصیف حرکت ذره به سمت راهحل بهینه،
معادالت مربوط به مکان و سرعت ذره تعریف میشوند.
برای آموزش  FCMبا استفاده از  ،PSOفرض میکنیم
جمعیتی شامل  kذره داریم .بهطوری که مکان هر ذره یک
 FCMو به عبارتی یک ماتریس وزن است .مقدار اولیه این
ذرات ،ماتریسهایی با مقادیر تصادفی مثبت میباشد .سپس
با استفاد ه از دادگان آموزشی و با توجه به رابطه (،)21
بهترین ذره (بهترین ماتریس وزن) انتخاب میشود تا مکان
و سرعت آن بهروزرسانی شود .برای بهروزرسانی سرعت و
مکان ذرات از روابط ( )22و ( )20استفاده مینماییم.

برای سری زمانی jام و ذره iام تکرار نمایید:


زمانی jام را محاسبه نمایید:

A



فاصله اقلیدسی بین  A newو  Aoldرا محاسبه نمایید.



ذرهای که حداقل فاصله اقلیدسی را ایجاد کرده به عنوان برنده



j

j

ذرهای که در بین تمام برندگان حداقل فاصله اقلیدسی ایجاد

کرده را انتخاب نماییدGbest :


سرعت ذره برنده را مطابق رابطه ( )22بهروزرسانی نمایید.



مکان ذره برنده را مطابق رابطه ( )20بهروزرسانی نمایید.
 -0با استفاده از شبکه  FCMای که ساخته شد ،مقدار مفهوم
خروجی را برای  T-1سری زمانی آموزشی محاسبه نمایید.

j
 c2 (Gbest
)) (t )  xi (t

 -4با مقایسه مقادیر مفهوم خروجی مربوط به دستههای یک
و دو ،یک مقدار آستانه برای آن انتخاب نمایید.

)xi(t 1)  xi(t )  vi(t 1

()20
در رابطه ( ،)22پارامتر  wوظیفه کنترل همگرایی الگوریتم

 -5مقدار مفهوم خروجی را برای سری زمانی آزمون محاسبه
نمایید و با توجه به مقدار آستانه تعیین کنید که به کدام
کالس تعلق دارد [.]41

j
 pbestدر
را دارد و مقدارش در هر تکرار کم میشود,i .

عبارت شناختی ،بهترین تجربه شخصی ذره iام در سری
Leave-One-Out

j
new

انتخاب نماییدpbest :

j
vi( t 1)  w.vit  c1 ( pbest
)) ,i (t )  xi (t

()22

با استفاده از رابطه ( )21به ازای ذره iام مقدار جدید سری

1
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بعد از آموزش شبکه  ،FCMمدل آماده است تا با جاروب
تصویر ورودی ،اهداف کوچک را که همان پنجرههای محلی
دسته هدف هستند ،آشکار کند .جاروب تصویر با گام 6
پیکسل صورت گرفتهاست .در شکل ( )8دنباله تصاویر مادون
قرمز مورد استفاده به همراه نتایج استفاده از روش پیشنهادی
در آشکارسازی هدف نمایش داده شدهاست .همچنین نمودار
سهبعدی شدت تصاویر مشاهده میشود.

C1
C2

C11

C10

C3
C12

C9

C4

C8

C5
C7

C6

شکل( )6مدل  FCMطراحیشده برای آشکارسازی هدف
کوچک مادون قرمز.

در اینجا بهمنظور ایجاد جلوه بصری مناسب و فهم بهتر
روابط ،در مواردی که رابطه بین دو مفهوم دوطرفه است ،از
پیکانهای دوجهته برای نمایش استفاده نمودیم.
 -3نتایج آزمایشا و مقایسه
به منظور ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی مقاله از 10
دنباله تصاویر مادون قرمز واقعی حاوی هدف کوچک
متحرک استفاده شد .برای تهیه پایگاه داده مناسب ،از دنباله
فوق  23پنجره محلی حاوی پیکسلهای هدف و  03پنجره
محلی حاوی پیکسلهای پسزمینه و کالتر با اندازه
 10*10پیکسل استخراج کردیم .در شکل ( )9تعدادی از
پنجرههای محلی هدف و کالتر مورد استفاده نشان داده
شدهاست.

(الف)

(ب)
(الف)

شکل( )7پنجرههای محلی هدف و کالتر مورد استفاده حاوی:
الف) هدف و ب) کالتر.

08

(ب)

سال پنجم – پاییز 79

فصلنامه علمی-پژوهشی دریافنون

پیشنهادی توانسته در آشکارسازی هدف کوچک موفق عمل
کند.
به منظور معتبرسازی روش پیشنهادی ،نتایج بهدست آمده
با نتایج حاصل از اعمال سه روش مبتنی بر شناسایی آماری
الگو شامل بیزین ،ماشین بردار پشتیبان و آدابوست که در
مرجع [ ]02پیشنهاد و استفاده شدهاند ،مقایسه و در جدول
( )2ارائه شدهاست .برای محاسبه دقت آشکارسازی از روش
یکی بیرون استفاده نمودیم .در این روش ،به تعداد
سریهای زمانی یعنی  53بار ،هر بار یکی از سریهای
زمانی به عنوان نمونه امتحانی و بقیه سریها به عنوان
نمونههای آموزشی در نظر گرفته شده و عملکرد دسته-
بندیکننده برای نمونه امتحانی بررسی میشود .در پایان با
میانگینگیری از این پنجاه مقدار ،دقت دستهبندی محاسبه
میگردد.
همانطور که از نتایج مشخص است ،روش پیشنهادی
توانسته نسبت به سایر روشها دقت تفکیک تصویر هدف و
پسزمینه را به نحو مطلوبی افزایش دهد.
شکل ( )7بین نتیجه بهکارگیری روش ارائهشده روی یکی از
تصاویر مادون قرمز موجود در پایگاه داده و نتیجه استفاده از
روش  SVMمقایسهای ارائه میدهد.
جدول ( )2مقایسه روش پيشنهادی با روشهای مرجع [.]32

(الف)

دستهبندی کننده

دقت دستهبندی

بیزین

%89.29

ماشین بردار پشتیبان

%72.92

آدابوست

%81.81

نگاشت شناختی فازی

%79.43

 -4نتيجهگيری
(ب)

در این مقاله روشی به منظور آشکارسازی هدف کوچک در
تصاویر مادون قرمز بر پایه نگاشت شناختی فازی پیشنهاد
شد .در روش پیشنهادی ،مسئله تشخیص هدف کوچک
مادون قرمز ،به عنوان یک مسئله تشخیص الگوی دوکالسه
در نظر گرفته شد .این اولین بار است که از روش نگاشت
شناختی فازی به منظور آشکارسازی اهداف کوچک مادون
قرمز استفاده شدهاست .در پایان برای ارزیابی روش
پیشنهادی ،دقت عملکرد آن با سه روش بیزین ،آدابوست و
 SVMمقایسه شد.

شکل ( )8اعمال روش پيشنهادی روی پایگاه داده :الف) نتایج
آشکارسازی اهداف موجود در تصاویر پایگاه داده با استفاده از
روش پيشنهادی و ب) نمودار سهبعدی شد تصاویر.

در شکل (-8الف) مربعها نشاندهنده اهداف آشکارشده
حاصل از روش پیشنهادی و دایرهها مرجع راستیآزمایی
هستند .در شکل (-8ب) نیز اهداف با دایره نشان داده
شدهاند .همانطور که مشاهده میشود ،دنباله تصاویر مورد
استفاده سطح روشنایی و نویز و کالتر متنوعی دارند و روش
07
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