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ر، بر يع تصوي تقطيد براي جدين مقاله ، روشيدر ا: دهيچک
. ميلد ، ارائه کرده اي هاپفي و شبکه عصبين فازيانگي م-Cه يپا

 يسه با روشهاين روش ، در مقاي رسد ، ايبه نظر م
ع ، ي سري ، روش هستندي،که بر اساس خوشه بندعيگرتقطيد
، تابع هدف يشنهاديتم پين ، به همراه الگوري، همچن. ز، باشدين

 يله تابع انرژين تابع هدف ، بوسيا. مي ، ارائه نموده ايديجد
 باشد ، حداقل يلد مي هاپفياپانف ، که اساس شبکه عصبيل

لد ي هاپفين ، اساس شبکه فازي شده است ،و همچنيساز
د ، در واقع همان تابع ين تابع جديا. دهديل ميمذکور را ، تشک

 باشد که ، به صورت بهبود يلد مي هاپفي شبکه عصبيانرژ
ر و ي تصويکسل هايان پين فاصله ميانگيافته ، بر اساس مي

  .جاد شده استيمراکز خوشه ها ، ا
تم کمتر از ي الگوريد ، تعداد تکرارهاين روش جديدر ا

 ي که ، روش ارائه شده داراين معنيگراست ، بدي ديروشها
 يگر ، مي ديسه با روشهاي در مقايع تري سريينرخ همگرا

ن يه اج بدست آمده ، مشاهده شد ، کيبا استفاده از نتا. باشد
گر ، ي دير را ، بهتر از روشهايع تصويتقطلد ، ي هاپفيشبکه فاز

    . دهديانجام م

  
-C ، ي فازير، خوشه بنديع تصويتقط: يديکل يها واژه

  لدي هاپفي ، شبکه عصبين فازيانگيم
 
  مقدمه  -1

 ي معنادار که دارافرايند تقسيم يك تصوير به تعدادي ناحيه
 ينديع، فرآيتقط  . نام دارد1عي مشترک هستند ، تقطيصه ايخص

.  رودي آن ، به کار ميير و شناسايل تصويمهم است که در تحل
ن رابطه ، ارائه ي در ايادي زيتم هاير ، الگوري اخيدر سالها

 ير ميع تصوي تقطيتم هاي ، الگوريبه طور کل. شده است
 بر ي مبتنيروشها) 1م شوند يتوانند به سه دسته تقس

 شان ، به درون ي اساس سطوح خاکسترستوگرام که بريه
 بر اساس بسط يخوشه بند) 2. ع شده اندي، تقطييکالسها
 يروشها) 3ن يکسل معيک پيات مشابه در اطراف يخصوص

 شان ي را که سطوح خاکسترييکسل هاي بر لبه که پيمبتن
 کنند و سپس ي هستند ، آشکار ميرات ناگهانيي تغيدارا
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 بسته ، به يل کرانهاي تشکيبرا انتخاب شده را ، يکسل هايپ
  ] .   12و1،11،7[ کند يهم متصل م

 الگو ، ي مانند بازشناسي گوناگوني در جنبه ها2 يخوشه بند
 ، يريم گي تصميندهاين ، فرآي ماشيريادگي ، يدسته بند

 ير و دسته بندي تصوعيتقط سند ، يابياستخراج اطالعات ، باز
ر به ير ، تصوي تصوعيتقط يک هايدر تکن. الگو ، کاربرد دارد

 يع مي برجسته ، تقطيي جدا از هم ، توسط نقشه هاينواح
 ، شکستن وادغام ، k-meansه ، ي بسط ناحيروشها. شود

 يدر مقابل روشها.  شوندير به کار برده مي تصوعيتقط يز،براين
 ، عيتقط يز ، براي ، ني منطق فازي ، روشها3کي کالسعيتقط
  ] .   3،2،4 ،[ثرند مويليخ

 تحت ي ايلد ، شبکه عصبي به نام هاپفي ، شخص1982   در 
ات ي خصوصين شبکه ، دارايکه ا. لد را ، ارائه کرديعنوان هاپف
 هر نرون به ين نوع شبکه ، خروجيدر ا. ز ، بودي نيخود انجمن

 شود و وزن يدبک ميف) نرونها(گر ي دي پردازشيتمام واحدها
ن ، يهمچن.  کند ين مييه را تعن نرونها ، قانون شبکي بيارتباط

 يدبک نمي هر نرون ، به خودش ، فيتوجه شود ، که خروج
 يکين ، به عنوان تکنيلد ، همچني هاپفيشبکه عصب.   ] 5[شود
ند ، توسط ين فرآي مطرح است که اينه سازي مسائل بهي، برا

 و همکارانش از يتاکفوج.  شودياپانف ، انجام مي ليتابع انرژ
 MRر ي تصاوعيتقط ي برايلد دوبعديهاپف يشبکه عصب

 با ير پزشکيتصاو عيتقط ] .   13[ استفاده کردند يفيجندط
 ي برايبه عنوان ابزار (يلد رقابتي هاپفياستفاده از شبکه عصب

ان وشرافت ارائه شد ي، قاسمي، توسط روزبهان) يخوشه بند
ز به عنوان يلد ني هاپفي و شبکه عصبيب فازيترک] .    15[
 مثال يبرا.  مسائل ، مطرح استي برخيک خوب براي تکنکي

ا چند يک ي در ير پزشکي تصاوعيتقطن چنگ و همکارش ،ي، ل
لد، ارائه ي هاپفيک شبکه فازيف مختلف را با استفاده از يط

 ي ثابت ، برايلد با وزن دهي هاپفيشبکه فاز] .   8و6[دادند 
 1[رائه شد ز، اينگ،ني ، توسط چنگ و چير پزشکي تصاوعيتقط

[.  
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ر ، با استفاده ي تصوعيتقط يد ، براي جدين مقاله روشي   در ا
ن ، به يهمچن. ميلد ، ارائه داده اي هاپفيک شبکه فازياز 

 سرعت يم که روش ارائه شده ، داراي ثابت کرديصورت عمل
ز ، يگر ني مشابه ديسه با روشهاي ، در مقايعتري سرييهمگرا
تم ، از ين الگوريداد تکرا ر اگر ، تعيبه عبارت د. است 
نکه ي اين ، برايهمچن. گر ، کمتر استي مشابه ديتم هايالگور
تم را ، ين الگوريت اي ، مزيم ، به صورت کامال کاربرديبتوان

ز يتم را ، نين الگوري اي مربوط به اجراcpuم ، زمان يمطرح کن
تم ، ين الگوري اي مربوط به اجراcpuزمان . مي، در نظر گرفت

 يلي مشابه ،خيتم هايجه ، نسبت به الگوري نائل شدن به نتيبرا
ج بدست آمده ،مشاهده شد ين با توجه به نتايبنابرا. کمتر است

ر را  ، بهتر از ي تصوعيتقطلد ، ي هاپفين روش شبکه فازيکه ا
 تابع يد ، دارايده جدين اي ا. دهديگر ، انجام مي ديروشها

اپانف ، به ي لي تابع انرژلهي باشد که بوسي ، ميديهدف جد
ن ي بعد از بکاربردن ايبطور کل.  رسديحداقل مقدار خود ، م

 عملکرد يتم مذکور ،دارايتم ،مشاهده شد ،که الگوريالگور
   .ز ، استي ، نيتبخشيرضا

  
 ي خوشه بنديتم هاي الگور- 2

 يک خوشه مي از داده ها را ي الگو ، گروهي   در بازشناس
ع نشده اند ، ي توزيه ها ، معموال به خوبدر عمل ، داد. نامند
ف ين ، قواعد و ساختارها را ممکن است نتوان بدقت تعريبنابرا
ق يک علم نادقي النفسه ي الگو في که بازشناسين معنيبد. نمود

"  بودنيفاز"ن حوزه مبهم ، دخالت دادن يدر کار با ا.  باشديم
ان مثال ، مرز به عنو. د خواهد بوديدر فرموله کردن مسائل ، مف

 ي تواند فازي و مشخص بودن مي قطعين خوشه ها به جايب
ا چند ي تواند به دو يک نقطه داده مي که ين معنيباشد ، بد

ن يدر ا.  مختلف ، تعلق داشته باشديخوشه ، با درجه ها
ک تر بوده و ي نزدي واقعياي با دنيصورت ، فرموله ساز

مسئله .  توان داشتين ، م از آيشتري بيين ، انتظار کارايبنابرا
قت ، يدر حق( است ي فازيازمند مدل سازيعتش نيل طبيبدل

 باشد ، با ي ، ميرتري انعطاف پذي ، مدل سازي فازيمدل ساز
انعطاف ] 1و0[ک به تعلق در محدوده  ي-توسعه تعلق صفر

 ي شود  وحل مسئله به جهان واقعي حاصل ميشتري بيريپذ



 الگو و پردازش ي در بازشناسيديمسئله کل) .  شوديکتر مينزد
در .  باشديداکردن خوشه ها از مجمعه نقاط داده، مير ، پيتصو

شنهاد ي پي مختلفي خوشه سازيتم هايکتب و مقاالت ، الگور
 – Cتم يه الگوريز بر پاينجا ، اساس کار ما نيدر ا. شده است

م ي دانيهمانطور که از قبال م.  خواهد بودين فازيانگيم
   ] .   14[ باشد يل مي به شرح ذين فازيانگيم-Cم تيالگور

 
  ]     10و9[  ين فازيانگيم- Cتم يالگور

 ، انتخاب تعداد خوشه ها Xن مجموعه اطالعات يي   تع
1<C<N انتخاب مقدار ، m) m>1 (يبه عنوان توان وزن ده 

تم و ي خروج از الگوريزان خطايبه عنوان م) ε) >0εن يي، تع
س بخش يه ماتري اولي ، مقداردهAک يار تحريس معيماتر
)0(.يبند

fcMU   .ي به صورت تصادف∋

  . مرتبه ، تکرارکن…,l = 1,2ر را به اندازه يروال ز

                        محاسبه مراکز خوشه ها :1مرحله 
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  محاسبه فاصله ها:2مرحله 

                        يس بخش بندي ارتقا ماتر:3مرحله  
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)()1(.که يتا موقع ε<− −ll UUادامه بده .  
 
  لدي هاپفيشبکه فاز:  روش ارائه شده -3

ه ير ، برپاي تصوعيتقط يد ، براي جديتمين بخش ، الگوريدر ا
ن مقاله ، شبکه يدر ا. لد ، ارائه شده استي هاپفيشبکه فاز

از به ي رفع ني را براين فازيانگيم- Cم تيلد، الگوري هاپفيفاز

در .  بردي ، بکار مي ، در تابع انرژي وزنيداکردن فاکتورهايپ
. ر ، وابسته استيز ، به اندازه تصوينجا ، تعداد نرونها ،نيا

از خواهد ي نيشتري با اندازه بزرگتر ، به تعداد نرون بيريتصو
گر يد ي نرونهاين نرونها تماما به ورودي ايخروج.داشت

 يک شبکه عصبيد در ي دانيهمانطور که م. متصل هستند
kiNet به صورت (i,k) کل به نرون يلد ، وروديهاپف نشان ,

  : شودير فرمول بندي تواند به صورت زي شود که ميداده م
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 به Vj,q تعداد خوشه ها ، C ، ي ،به تعداد نقاط اطالعاتNکه 
  نرون يانيوزن م   Wi,k;j,q ، (j,q) نرون ييدوحالت دو

(i,k) و نرون(j,q) و، Ii,kنرون ي براياس خارجي به بردار با 
(i,k)لد ، شامل ي هاپفيشبکه عصب.  کندي، اشاره مN*C نرون 

 ي برايه دو بعديک آراي تواند به صورت ي باشد که ميم
 نجا،  برخالفيما در ا. ر، مطرح شودي تصوعيتقطمسئله 

تم مطرح شده توسط ي و الگورين فازيانگيم-C يتم هايالگور
تم، اختالف ي تکرار الگوريارشان براي،که مع] 8[ن يل

)1()( ي بخش بنديسهايماتر , tt UU ار يگر است، معيکدي از −
د ، در نظر گرفته يتممان را ، همان تابع هدف جديتکرار الگور

 ياريصا به عنوان معن تابع هدف ، مخصوي ايريبا بکرگ. ميا
م که ، نه تنها ، يتممان ، مشاهده کردي تکرار الگوريبرا

 دهد ، بلکه ي انجام مي را به خوبعيتقطتممان عمل يالگور
ن تابع يا. باشديز، مي نيارخوبي بسيي سرعت همگرايدارا

  د عبارت است ازيهدف جد

∑∑
= =

=
N

k

c

i
ki

m
ki D

N
J

1 1

2
,,

1 µ  

ن تابع هدف يد ، ايم توان فهي باال مي  همانطور که از تساو
ر و مراکز ي تصويکسل هايان پين فاصله ميانگيد ، شامل ميجد

شتر ي هر چه بي و فشرده سازي جداسازيبرا(خوشه ها ، 
  .  باشديز ،مي، ن )يند خوشه بنديفرآ

  



  يج تجربي نتا-4
 يشبکه فاز(ديتم جدين الگوري ايت هاينکه قلبي ايبرا   

تم ين الگوريمشخص شود ،ار ، ي تصوعيتقط ي، برا) لديهاپف
- c يتم هايرا با نحوه عملکرد الگور) لدي هاپفيفاز(د يجد

ده ين اين ايهمچن. ميسه نمودين مقايانگي مk و ين فازيانگيم
 سه ي رو]    8[ن يتم ارائه شده توسط ليد را با الگوريجد

 256کسل و ي پ 256*256 ير جداگانه ، به اندازه هايتصو
شات ، پارامترها با ين آزمايدر ا. مي تست کرديسطح خاکستر

 .m = 2, ε = 0.001, c Є [2 10]ن شدندير معير زيمقاد
 ي مشاهده م1-5با توجه به جدول .  تعداد خوشه هاستcکه 

تم ،نه تنها از تعداد تکرار ين الگوريشود که ، تعداد تکرار ا
ن ، کمتر شده است بلکه از يل  تم مطرح شده توسطيالگور

ز ين نيانگي مk و ين فازيانگيم- c يتم هاير الگورتعداد تکرا
عتربودن يم در مورد سرينکه بهتر بتواني ايبرا. کمتر شده است

 ي اجرايوتر ، براي کامپcpuم ،  زمان يتم ، نظر بدهين الگوريا
). 2-5جدول (م يز، در نظر گرفته اي مذکور را ،نيتمهايالگور

ر استفاده شده يوتر با مشخصات زيک کامپين منظور از يبد
 Ram وحافظه Cpu : 2.4 GH Celeron. (است

:512MB (    
ن ي ، در همه اير ، به صورت بصري تصاوعيتقطج ي   نتا
تمها ين الگوريسه ايکسان شده است ، و مقايبا يتمها ، تقريالگور

 و ير اصليتصاو.  مشکل استيلي ، خي، از نقطه نظر بصر
، به يشنهاديلد پي هاپفيتم فازيله الگوريع شده بوسير تقطيتصاو

 2-5 ، 1-5 ي مختلف ، در شکل هايهمراه تعداد خوشه ها
م يديجه رسين نتيسرانجام به ا.ش داده شده استي نما3-5و 

 تواند به عنوان ين مقاله ، ميتم ارائه شده در ايکه الگور
  .ر ، به کار برده شودي تصوعيتقط يع، براي سريتميالگور

  جي نتا- 5
د ، ي جديه تابع هدفيد بر پاي جديتمين مقاله ، الگوري   در ا

ه يد، بر پاين روش جديا.مير ، ارائه نمودي تصوعيتقط يبرا
 يسه با روشيلد ، بنا نهاده شده است و در مقاي هاپفيشبکه فاز

گر ي، و د]  8[ن خصوص مطرح شده بوديکه قبال در ا
 نکهي ايبرا. عتر عمل کردي سريلي خي خوشه بنديروشها

 يتمهايتم ، نسبت به الگورين الگوريعتربودن ايم برسريبتوان

د ، به دنبال ي باي بعديم ، در کارهايگر ، صحه گذاريمشابه د
   .ميتم مذکور باشي الگوريياثبات همگرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مراجع

الگوریتم شبکه فازی هاپفیلد ارائه 
 شده

 ، انتخاب X تعیین جمموعه اطالعات )1
 ، انتخاب C<N>1تعداد خوشه ها 

به عنوان توان وزن ) m) m>1ار مقد
به عنوان میزان ) ε) >0εدهی ، تعیین 

خطای خروج از الگوریتم و ماتریس 
 .Aمعیار حتریک 

سطوح خاکسرتی (نرمالیزاسیون اطالعات) 2
 )تصویر

 0vحماسبه مرکز اولیه)3
 حماسبه فاصله ها)4

 
      اولیه) تعلق(حماسبه ماتریس خبش بندی)5
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              c                                            d تصویر2-5شکل  Lena  شده تقطیعتصویر)تصویر اصلی ب)الف
c=3  وقتی که ) ج. است 3 یعنی تعداد خوشه ها برابر است

c=5    شده وقتی کهتقطیعتصویر   شده وقتی تقطیعتصویر) د
 c=7  که

        ب                                                               الف                

                                                         د      ج              

        ب                                                               الف           

              c                                             d تصویر1-5شکل  Cameraman  تصویر تقطیع)تصویر اصلی ب) الف
c=3  شده وقتی که ) ج. ست ا3 یعنی تعداد خوشه ها برابر است

c=5    شده وقتی کهتقطیعتصویر   شده وقتی تقطیعتصویر ) د
 c=7  که

 د                                                              ج              



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  1-5جدول
 

Lena 
ــاز  ــد ي هاپفيف ل

  ارائه شده
  لدي هاپفيفاز

[8]J.S.Lin   
c-ــم ن يانگيــ

  يفاز
k -نيانگيم  

 16  21 23 10  تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=2 اگر
 7 13  14  6 تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=3 اگر
 7 36 32 5  تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=4 اگر
 8 58 47 7  تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=5 اگر
 45 103 91 5  بر است باتم براي تعداد تکرار الگورC=6 اگر
 15 146 121 5  تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=7 اگر
 12 251 147 5  تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=8 اگر
 21 212 175 5  تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=9 اگر
 7 224 125 6  تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=10 اگر

 
Cameraman 

ــاز  ــد ي هاپفيف ل
  ارائه شده

  لدي هاپفيفاز
[8]J.S.Lin  

c-ــم ن يانگيــ
  يفاز

k -نيانگيم  

 4 9 11 7  تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=2 اگر
 8 20 20  9 تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=3 اگر
 8 95 62 6  تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=4 اگر
 27 104 103 6  تم برابر است بايلگور تعداد تکرار اC=5 اگر
 10 150 138  5  تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=6 اگر
 24 78 67 6  تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=7 اگر
 19 71 50 5  تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=8 اگر
 12 220 167 5  تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=9 اگر

 24 373 315 6  تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=10 گرا
 
 

 
Phantom 

ــاز  ــد ي هاپفيف ل
  ارائه شده

  لدي هاپفيفاز
[8]J.S.Lin  

c-ن يانگيـــــم
  يفاز

k -نيانگيم  

Phantom  تصویر3-5شکل  شده تقطیعتصویر )تصویر اصلی ب) الف
c=2  وقتی که ) ج.  هست2 یعنی تعداد خوشه ها برابر 

c=5    شده وقتی کهتقطیعتصویر   شده وقتی تقطیعتصویر ) د
 c=7  که

 د                                                              ج              

        ب                                                               الف           



 3 6 5 6  تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=2 اگر
 3 5  4  5 تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=3 اگر
 3 5 4 5  تم برابر است بايد تکرار الگور تعداC=4 اگر
 3 5 4 5  تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=5 اگر
 4 5 4 5  تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=6 اگر
 4 5 4 5  تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=7 اگر
 5 4 6 4  تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=8 اگر
 5 4 6 4  تم برابر است باي تکرار الگور تعدادC=9 اگر
 9 4 6 4  تم برابر است باي تعداد تکرار الگورC=10 اگر

  
  2-5جدول

Lena 
لد ي هاپفيفاز 

  ارائه شده
  لدي هاپفيفاز

[8]J.S.Lin  
c-ــم ن يانگيــ

  يفاز
k -نيانگيم  

 0.20313 0.1875  0.45313  0.1875  )هيثان( برابر است با C=2 cpu time اگر
 0.26563 0.14063  0.4375  0.14063 )هيثان( برابر است باC=3 cpu time اگر

 0.26563 0.18625  1.4219  0.17188   برابر است باC=4 cpu time اگر
 1.3281 0.28125  2.5938  0.28125   برابر است باC=5 cpu time اگر
 3.1094 0.28438  6.0156  0.25   برابر است باC=6 cpu time اگر
 0.79688 0.28125  9.4531  0.28125   برابر است باC=7 cpu time اگر
 2.2344   0.3125  13.281  0.3125   برابر است باC=8 cpu time اگر
 2.7031 0.35938  17.813  0.35938   برابر است باC=9 cpu time اگر
 1.3438 0.49438  14.188  0.48438   برابر است باC=10 cpu time اگر

 
 

 
Cameraman 

لد ي هاپفيفاز 
  ارائه شده

  لدي هاپفيفاز
[8]J.S.Lin  

c-ــم ن يانگيــ
  يفاز

k -نيانگيم  

 0.26563 0.325  0.25  0.14063  )هيثان( برابر است با C=2 cpu time اگر
 0.40625 0.20313  0.57813  0.21875 )هيثان( برابر است باC=3 cpu time اگر

 0.6875 0.37188  2.5781  0.20313   برابر است باC=4 cpu time اگر
 0.98438 0.31875  5.875  0.25   برابر است باC=5 cpu time اگر
 1.3125 0.34438  8.9531  0.25   برابر است باC=6 cpu time اگر
 3.1094 0.35813  5.2188  0.34375   برابر است باC=7 cpu time اگر
 1.6875 0.38813  4.4531  0.32813   برابر است باC=8 cpu time اگر
 1.7344 0.39938  17.047  0.375   برابر است باC=9 cpu time اگر
 5.0781 0.49438  35.453  0.48438   برابر است باC=10 cpu time اگر

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Phantom 
لد ي هاپفيفاز 

  ارائه شده
  لدي هاپفيفاز

[8]J.S.Lin  
c-ين فازيانگيم  k -نيانگيم  

 0.15625 0.10938 0.10938  0.125  )هيثان( برابر است با C=2 cpu time اگر
 0.15625 0.125  0.10938  0.125 )هيثان( برابر است باC=3 cpu time اگر

 0.17188 0.15625  0.15625  0.17188   برابر است باC=4 cpu time اگر
 0.46875 0.20313  0.20313  0.21875   برابر است باC=5 cpu time اگر
 0.35938 0.23438  0.21875  0.26563   برابر است باC=6 cpu time اگر
 0.40625 0.28125  0.26563  0.26563   برابر است باC=7 cpu time اگر
 0.54688 0.25  0.48438  0.25   برابر است باC=8 cpu time اگر
 0.625 0.29688  0.54688  0.29688   برابر است باC=9 cpu time اگر
 1.2344 0.32813  0.59375  0.3125   برابر است باC=10 cpu time اگر


