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  3، احد هراتی2،محمدرضا اکبرزاده توتونچی1*عطیه غریب
  المعی گرگانی، موسسه آموزش عالی یانش نرم و پردازش هوشمند اطالعات، دانشگاه فردوسی مشهدقطب علمی را 1

  ، دانشگاه فردوسی مشهدپردازش هوشمند اطالعات قطب علمی رایانش نرم و 2
  گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی، 3

  

دادن جایگاه این  هدف نشان در این کار، .است  لی است که از طبیعت الهام گرفتهبهینه سازي اکسترمال یک الگوریتم  تکاملی جستجوي مح الگوریتم - چکیده

، وع تقطیعدر این ن. استفاده شده است هاي مورد آزمایش مغز به عنوان نمونه  MRIپزشکی است که از تصاویر  الگوریتم در پردازش تصویر،  براي تقطیع تصاویر

با  ها عملکرد الگوریتم بهبود یافته تا ف براي پیکسلبهره برداري از تابع انرژي در مدل مارکوتعریف شده و سپس با  یرنواحی تصوابتدا یک تابع انرژي جدید براي 

با اعمال عملیات کاهش رنگ، تصاویر بیش از حد ناحیه  .اي که شامل تعداد نواحی مورد نیاز است به دست آید تصاویر ناحیه بندي شده، سازي توابع انرژي بهینه

ا نواحی مشابه همسایه انتخاب  شده و  ب احتمالتر با توجه به تابع  در هر مرحله نواحی کم ارزش شوند، سپس به الگوریتم داده می دي شده به عنوان وروديبن

 در کوچکی تغییر و شده حساس تتغییرا به شبکه تصویر که آنجا تا کنندمی تغییر و انتخاب شده بیشتري احتمال تر نیز باارزش کم هاي پیکسل. شوند ادغام می

هاي  با دادن تعداد کالس دهد که نتایج شهودي نشان می .گویند گردد که به این پدیده بهمن می میتصویر   شبکه در بزرگی تغییرات باعث پیکسل هر مقدار

  . نهایی، الگوریتم قادر است بر اساس توابع انرژي تعریف شده نتایج تقطیع متناسب را تولید کند

  

  .سازي اکسترمال، تابع انرژي، تقطیع تصویر، مدل مارکوف بهینه - کلید واژه

  

Performance of Extremal optimization algorithm in optimizing 
biomedical image segmentation 

Atieh Gharib, Mohammad-R. Akbarzadeh-T., Ahad Harati 

Abstract-- Extremal optimization is an evolutionary local search algorithm that has been noted due to its natural inspiration. 
In this work, we aim to show the role of this algorithm in image segmentation, for segmenting medical images in which MRI 
brain images are used for testing. In this segmentation, by defining a new energy function for different regions and by using 
the energy function in Markov Random Field model for pixels, the performance of the algorithm is improved to optimize the 
energy function and lead to a segmented image containing the required regions. First, by reducing the colors of images, over-
segmented images are given to the algorithm as initials and then in each iteration, lower fit regions are selected according to 
the probability function and merged with similar adjacent regions. Also, lower fit pixels are more likely to be selected and 
changed since the image lattice is sensitive to the changes and low changes in each pixel will result in changing the whole 
lattice, a phenomenon known as “avalanche”.  Visual examination shows that by giving the final number of classes, the 
algorithm can obtain proper result according to the energy function.  

 

Keywords-Extremal Optimization; biomedical image segmentation; Markove model; Energy function 

 مقدمه -1

   الگوریتمی )EO( [3-1] اکسترمال سازي الگوریتم بهینه

  

 و الهام گرفته است [1,2] اسنپن-بک مدل از که است اکتشافی

این الگوریتم بر  . شود می استفاده سازيبهینه مسائل حل براي

به   [5 ,4] سازماندهفهومی در فیزیک به نام بحران خوداساس م
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وجود دارد که خود  EOدر ) جواب( تنها یک فرد. است وجود آمده

ها  عنوان گونه هاي مسئله است که این متغیرها بهشامل متغیر

با اجراي  وجود دارد و EOتنها عملگر جهش در . شوند ح میمطر

ها آن  پی  برروي بدترین گونه در همیشگی جهش به صورت پی

فرد می تواند اجزاي خود را بهبود دهد و به سمت راه حل بهینه 

واحی مختلف مال کاوش ندر حالیکه در همان زمان، احت. دبرو

  . [7 ,6 ,1]کند را از طریق بهمن ها حفظ میفضاي طراحی 

استفاده از الگوریتم  ي ایدههدف ما در این پژوهش 

براي تقطیع تصاویر پزشکی است که از  سازي اکسترمال بهینه

هاي مورد آزمایش استفاده شده  مغز به عنوان نمونه MRIتصاویر 

ده که می توان با تعریف در این کار در حقیقت پیشنهاد ش .است

توابع انرژي مناسب، از الگوریتم بهینه سازي اکسترمال براي 

هرچند روش به کار . تقطیع تصاویر پزشکی نیز استفاده کرد

هایی از جمله زمان اجراي باال  گرفته شده هنوز داراي ضعف

  .  باشد، پیشنهاداتی نیز براي بهبود الگوریتم داده شده است می

ادي ناحیه است فرایند تقسیم یک تصویر به تعد [8]تقطیع 

هاي متصل به هم که داراي یک  اي از پیکسل که این نواحی دسته

تواند سطح  باشد که این خصیصه می خصیصه مشترك هستند می

  .باشد... خاکستري، رنگ، بافت، حرکت، پیوستگی لبه و 

موردنظر به صورت  هدف اصلی در تقطیع این است که تصویر

تقطیع . تري مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرددار تر و معنی ساده

بسیاري . هاي تحلیل تصاویر است تصویر یکی از مهمترین بخش

کنند نیاز به تقطیع  هاي اصلی که از تصویر استفاده میاز کاربرد

، ...و به عنوان مثال در  تشخیص شی، تحلیل صحنه. تصویر دارند

گیري مور و پاتولوژي،  اندازه در تصاویر پزشکی براي تشخیص تو

هاي دیگر، تقطیع به عنوان یک  حجم بافت و بسیاري از درمان

  .گام اولیه در پردازش تصاویر کاربرد دارد

هاي مختلفی براي تقطیع تصاویر وجود دارد از جمله  روش

بر  هاي مبتنی روش هاي مبتنی بر حد آستانه، آنها می توان روش

هاي مبتنی بر ناحیه    بر لبه و روش یهاي مبتن روشهیستوگرام، 

سازي که مورد نظر ماست  هاي بهینه اما در بین روش. را نام برد

براي تقطیع معرفی   MRF( [9, 10](مدل مبتنی بر مارکوف 

  . شده است

این است که تعریف EO سازي مختلف عیب  در مسائل بهینه

غیر  یا یک برازندگی محلی قابل قبول براي متغیرها مبهم و

از توابع انرژي ي ما یعنی تصویر،  ممکن است اما در مورد مساله

   .مناسبی براي نواحی و پیکسل ها استفاده شده است

در این کار، الگوریتم بهینه سازي اکسترمال کار خود را بر 

به عبارتی ما . روي بستر متفاوتی از تصاویر شروع خواهد کرد

اویر بیش از حد ناحیه بندي ابتدا با اعمال فرایند کاهش رنگ، تص

. دهیم اي به دست آورده و به عنوان ورودي به الگوریتم می شده

براي تسریع در روند انجام کار نیز براي هر ناحیه یک تابع انرژي 

تر به تدریج با نواحی مشابه  کنیم و نواحی کم ارزش تعریف می

رژي همچنین براي هر پیکسل نیز از تابع ان. شوند خود ادغام می

کنیم تا با تغییر  تعریف شده در مدل مارکوف استفاده می

هاي  تري به دست آورده و پیکسل هاي دقیق ها مرزبندي پیکسل

  . تر را تغییر دهیم کم ارزش

کارهاي مرتبطی که در این راستا  2در ادامه ابتدا در بخش 

مدل بک اسنپن و  3در بخش . صورت گرفته معرفی خواهند شد

 4در بخش . شوند سازي اکسترمال شرح داده می نهالگوریتم بهی

در . مفاهیم مقدماتی و روش انجام کار توضیح داده خواهد شد

دستاوردهاي تجربی حاصل از الگوریتم را بیان خواهیم  5بخش 

به نتیجه گیري و بیان کارهاي آینده  6کرد و در انتها در بخش 

 .پردازیم می

  هاي مرتبط  فعالیت -2

ع تصویر بر اساس مدل مارکوف، از یک در فرایند تقطی

تصویر نویزي شده، یک تصویر که حاوي برچسب نواحی است به 

  [10]دو الگوریتم اصلی مبتنی بر مدل مارکوف. دست می آید

 Iteratedو  (SA)براي تقطیع تصویر، سردسازي تدریجی

Conditional Modes (ICM) در عمل . هستندICM  نسبت به

SA تري را در  مقاومکند و رفتار  ي را تولید میتر بولتقطیع مق

بسیار به فاز مقداردهی اولیه  اما دهد بیشتر موارد نشان می

از . وابسته است و ممکن است به یک بهینه محلی همگرا شود

سراسري همگرا  ي بهینههمیشه به  SAطرفی از نظر تئوري، 

کمی اما متاسفانه این همگرایی به تغییرات تدریجی و . شود می

ر محاسباتی سرباز زیادي درنتیجه از نظ. نیاز دارد Tدر دماي 

براي تصاویرآزمایشی به کاررفته  بعالوه روش به . کند تولید می

هاي  است اما در تصاویر واقعی جواب رسیدهنتایج قابل قبولی 

  .چندان مطلوبی ارائه نکرده است

ــدل    [11]در  ــاس م ــویر براس ــع تص ــراي تقطی ــوریتمی ب الگ

ســازي  وف توســعه داده شــده کــه توســط الگــوریتم بهینــهمــارک

بیشتر بـراي   EOاما در حقیقت از . اکسترمال به دست آمده است

ي  حذف نویز استفاده کرده است و کار اصلی تقطیـع را بـر عهـده   

بایـد تـابعی از    EOالگـوریتم  . قـرار داده اسـت   kmeansالگوریتم 

M*N  ــر را ــداد پیکســل هاســت  M*N(متغی ــد حــداقل) تع . کن
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بنابراین عیب این روش این است که تعداد متغیرهاي تابع انـرژي  

  .درنتیجه زمان انجام کار بسیار طوالنی است. زیاد است

براي تقطیـع تصـویر بـا     [12]هاي چند عامله نیز در  سیستم

یـک   .مورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد    EOترکیب الگوریتم ژنتیک و 

هـاي تقطیـع و یـک     مـل سیستم چند عامله متشکل از تعدادي عا

را در   ICMهر عامـل تقطیـع روش   . عامل هماهنگ کننده است 

گیرد تـا یـک تصـویر     به کار می مدل مارکوف کاربردي مبتنی بر 

عامـل هماهنـگ   . ي زیربهینـه  بـه دسـت آورد    شـده  ناحیه بندي

کننده نیز با استفاده از عملگرهـاي ژنتیکـی تقـاطع و جهـش بـه      

در حقیقـت در ایـن   . کند را متنوع میجمعیت تصاویر  EOهمراه 

کار نیز عملیات اصلی تقطیع بر عهده الگوریتم ژنتیـک بـوده و از   

EO است فقط براي جهش استفاده شده . 

سازي تعـداد متغیرهـا    راه حلی براي کاهش و بهینه [13]در 

در  .نـام دارد  MEO(multiresolution EO(توسعه داده شده که  

ل موجـک سـریع بـر روي تصـویر اعمـال      این رویکرد ابتـدا تبـدی  

شود تا هم اندازه تصـویر و هـم نـویز کـاهش یابـد سـپس بـا         می

تقطیـع    )MRF-EO(مبتنـی بـر مـدل مـارکوف      EOاستفاده از 

تصویر انجام شده و بعد از آن عملیات بازسازي تصویر اصلی انجام 

در این کار نیز . می شود تا به همان اندازه تصویر اصلی دست یابد

در حقیقت در هـیچ یـک از   . در کاهش نویز است EOقش اصلی ن

به عنوان الگـوریتم اصـلی بـراي تقطیـع بهـره       EOها از  این روش

  .برداري نشده است

 پیش زمینه -3

  مدل بک اسنپن   -3-1

 هاي گونه نمایش براي مدلی  [5 ,2 ,1]اسنپن -بک مدل

 که است شده تشکیل ها  لسلو از اي رایهآ ازکه  است موجودات

 وداراي یک مقدار است جانوري گونه یک نماینده سلول هر آن در

 نگهداري سلول هر در [0,1] در عددي بصورت است که شایستگی

 تصادفی عددي با ها سلول همه ابتدا این مدل در .شود می

 سلولی مرحله، هر در الگوریتم توقف تا سپس. دنشو می مقداردهی

 نآ راست و چپ هايلولس همراه بهدارد  را گیبرازند کمترین که

بعد از تعدادي  .شوند می مقداردهی یتصادف صورت به مجددا

 رسد که به آن بحران خودسازمانده تکرار، سیستم به وضعیتی می

)SOC (ها داراي  در این وضعیت تقریبا تمام پیکسل. گویند می

برازندگی باالتر از یک حد آستانه هستند و کوچکترین تغییري 

ها باعث تغییر بزرگی در کل سیستم  از پیکسلدر وضعیت یکی 

  .گویند می) avalanche( شود که به آن بهمن می

 و شده تر محلی راحت هايبهینه از شوند فرار ها موجب می بهمن 

   .پیدا شود عمومی بهینه زودتر

تواند متناظر  نیز می  MRFفرایند تقطیع تصویر بر اساس 

سل در ر حقیقت هر پیکد. اسنپن در نظر گرفته شود-مدل بک

) ي تصویر کل شبکه(دهد و التیس  تصویر یک گونه را نمایش می

 .نیز همان اکو سیستم است

  سازي اکسترمال الگوریتم بهینه - 3-2

 که است اکتشافی الگوریتمی [7 ,2 ,1] اکسترمال سازيبهینه

 الگوریتم این در .است شده گرفته الهام اسنپن-بک مدل از

 داده قرار مساله جواب اجزاي برابر پناسن-بک مدل هاي سلول

 با )الگوریتم اصلی ي حلقه تکرار( مرحله هر در جواب. شوند می

 با )برازندگی کمترین با سلول( سلول بدترین مقدار جایگزینی

  .شود می داده بهبود دیگر مقداري

کنـد،   هاي مجاز کار می حل که با جمعیتی از راه GAبرعکس 

EO فـرد  با یک )individual (   درگیـر اسـت)  یعنـی کرومـوزوم( .

هـا مطـرح    جاري به عنـوان گونـه   فرد هر متغیر تصمیم در EOدر

ــا اجــراي . وجــود دارد EOتنهــا عملگــر جهــش در . شــوند مــی ب

هـا و   پـی  بـرروي بـدترین گونـه     در همیشگی جهش به صورت پی

مـی توانـد اجـزاي خـود را بهبـود دهـد و        فردهمسایگان آن، آن 

ایـن امـر   . نسل به سمت راه حـل بهینـه ببـرد    خودش را نسل به

نیازمند این است که یک نمایش مناسب انتخاب شود که بـه هـر   

ـ  )یعنـی برازنـدگی  (گونه اجازه می دهد یک معیار کیفیت  ه آن ب

   .نسبت داده شود

سازي  سازي تقطیع تصویر با الگوریتم بهینه بهینه -4

 اکسترمال

  تعاریف مقدماتی -4-1

  {yt,…,yMN,..,هاي جموعه پیکسلر تصویر را به صورت ماگ

Y={y1,y2   هریک از مقادیر  ،نشان دهیمyt   نشانگر رنگ پیکسل

هدف در این مرحله این  Yt{0,…,255}. موردنظر است که

هاي  ت که به این مجموعه پیکسل، برچسباس

X={x1,x2,…,xt,…xMN} کهxt  {1,..,C}  بت دهیم  که نسC 

  .[10 ,9]  ست) ها ناحیه(ها  بیانگر تعداد دسته

چون ما در الگوریتم خود از تصاویر بیش از حد ناحیه بندي 

کنیم، بنابراین ابتدا یک تابع انرژي  ي ورودي استفاده می شده

  :کنیم براي هر ناحیه به صورت زیر تعریف می
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را مشخص می کند و تعداد  siهاي ناحیه ي  همسایه viکه 

هاي  ها، میانگین رنگ، واریانس رنگ و تعداد همسایه پیکسل

ni ،μi  ، σi   به ترتیب با siناحیه 
  .شوند نمایش داده می  |vi|و 2

  .گیرد صورت می 2ي  تر بر اساس رابطه ارزش نواحی کمانتخاب 

)2(                                1

1
1 ())rand)1(1( nk  

گرداند که بعد از  اي را بر می شماره ناحیه kاین رابطه  در

نیز پارامتر  τسازي بر اساس برازندگی به آن داده شده و  مرتب

  .آید الگوریتم است که با صحیح و خطا به دست می

نیز به صورت  گیریم در نظر می xiي  برازندگی که براي هر گونه

  :شود یزیر تعریف م

)3(                                   λi = P(xi/xj, j   Ni or Vi)           

احتمال پسین    P(xi/xj (و iبیانگر همسایگی پیکسل  Ni که

  :آید شود که به صورت زیر به دست می نامیده می

)4(                                    
Z

e yxU

y

 =P(x/y) )/(
  

  . معرف تابع انرژي است  Uکه

ها در نظر گرفته شده بر اساس مدل  که براي پیکسل تابع انرژي

  :آید  به صورت زیر به دست می مارکوف

)5(  
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t N tr
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2ln =U(x/y) 



  

 MNتا  1از ( ها هاي کل پیکسل که این تابع انرژي، مجوع انرژي

ع هزینه عمل به عنوان یک تاب Uما  ي در واقع در مسئله). است

کردن این تابع هزینه  حداقلکند و در واقع هدف نهایی  می

  .خواهد بود

بیانگر  xtµو ام - tبیانگر رنگ پیکسل Ytدر این تابع انرژي 

ام در - tاست که پیکسل  اي ناحیههاي آن  میانگین رنگ پیکسل

است که  اي ناحیههاي آن  واریانس پیکسل نیز xtδ .آن قرار دارد

  .در آن قرار داردام - tپیکسل 

انرژي از دوقسمت تشکیل شده  براي هر پیکسل این تابع

هرچه رنگ  ،انرژي یک پیکسل ي در قسمت اول محاسبه: است

هاي  الف بیشتري با میانگین رنگ پیکسلیک پیکسل اخت

که در آن قرار دارد داشته باشد این مقدار اختالف به  اي ناحیه

یعنی . شود محسوب میي انرژي  صورت یک هزینه در محاسبه

ن نسبت داده شده آکه به  اي ناحیهه یک پیکسل بیشتر به چهر

  .شود ر میمتعلق باشد این هزینه براي آن پیکسل کمت

به برچسب  ∑δβ(xt, xr) انرژي یعنی ي قسمت دوم محاسبه

اگر دوپیکسل همسایه . ام وابسته است- tهاي پیکسل  همسایه

تعلق  ناحیهردو به یک داراي برچسب یکسانی باشند یعنی ه

ر دو پیکسل همسایه داراي گو ا  -δ ،1داشته باشند مقدار 

 ناحیهکه این مشخص کننده مرز آن ( برچسب یکسانی نباشند 

  .خواهد بود   +δ ،1مقدار ) است 

 ي انجام کار شیوه -4-2

ابتدا یک فرایند کاهش رنگ بر روي تصاویر مورد نظر انجام 

این فرایند . ه الگوریتم داده شودگیرد تا به عنوان ورودي ب می

در این . انجام گیرد... و 32 ،16، 8تواند براي کاهش رنگ به  می

... و 32 ،16، 8صورت تصاویري به دست خواهیم آورد که از 

از آنجا که هدف ما تقطیع تصاویر براي . اند کالس تشکیل شده

له تحلیل بهتر آنهاست بنابراین ما تصاویر به دست آمده از مرح

بندي شده در  کاهش رنگ را به عنوان تصاویر بیش از حد ناحیه

کنیم با توجه به توابع انرژي، با ادغام  نظر گرفته و سعی می

ها تعداد نواحی را کاهش  تر و تنظیم پیکسل ارزش نواحی کم

  .ي قابل قبولی به دست آوریم دهیم تا تصاویر تقطیع شده

  :کنیم اعمال می را به صورت زیر MRF-EOالگوریتم  سپس

داده شده به عنوان ورودي داده تصاویر کاهش رنگ  )1

هاي  اولیه از برچسببا این ورودي یک پیکربندي (شوند  می

X تقطیع اولیه(کنیم  ایجاد می .(( 

با استفاده  و براي هر ناحیه  t={1,…,MN}آنگاه براي هر  )2

 .کنیم را محاسبه می λtبرازندگی  5و 4و 1هاي  از فرمول

انرژي و   جاري را به عنوان بهترین پیکربندي  xبندي پیکر )3

و . گیریم ترین انرژي در نظر می جاري را هم به عنوان بهینه

و مراحل زیر  iteration=1 و  xbest=x،fbest=Uقرار می دهیم 

 :را به تعداد بار الزم تکرار می کنیم

ها را به ترتیب صعودي مرتب می کنیم و به  ابتدا برازندگی )4

بدترین برازندگی داراي رتبه . دام یک رتبه می دهیمهر ک

 .MN و بهترین برازندگی داراي رتبه1

تخاب شده ان 2تر بر اساس فرمول  یکی از نواحی کم ارزش )5
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هاي خود که از لحاظ میانگین  و سپس با یکی از همسایه

 .شود تر است ادغام می رنگ به آن نزدیک

ل زیر را انجام ها نیز مراح پیکسل s=1,…MNبراي رتبه   )6

 :دهیم می

Ps∞s-τ  احتمال -
 .کنیم را براي هریک محاسبه می 

)s سازي به پیکسل داده  رتبه اي است که بعد از مرتب

  .)شده است

 .کنیم تولید می [0,1]در بازه ي   μیک عدد تصادفی  -

یر را تغی sآنگاه  برچسب متناظر با رتبه     μ<= Psاگر  -

 .دهیم می

را محاسبه می  λt برازندگی t={1,…,MN}آنگاه براي هر  )7

 .)برازندگی همسایگان نیز تغییر پیدا کرده.(کنیم

آنگاه آن را به عنوان بهینه ترین انرژي تا این  U<Fbestاگر )8

و  xbest=x :مرحله در نظر می گیریم و قرار می دهیم 

fbest=U . 

 .    iteration=iteration+1قرار می دهیم )9

  4کافی تکرار نشده به مرحله اگرالگوریتم به تعداد بار  )10

 . گردیم برمی

11( xbest  وfbest  گردانیم را برمی 

 نتایج تجربی -5

مـا بـراي ارزیـابی عملکــرد الگـوریتم خـود بـر روي تصــاویر       

مغـز اسـتفاده نمـودیم کـه در نـواحی از       MRIپزشکی از تصاویر 

بـر اسـاس مشـاهدات    . شـود  تصویر، تومور مغزي نیز مشاهد مـی 

در پایان کار توانسته اسـت بـا چشـم پوشـی از     شهودي، الگوریتم 

  . جزئیات غیرضروري تصویر، نتایج شهودي مناسبی را تولید کند

رنـگ   32یا  16در آزمایشات انجام شده تصاویر مورد نظر به 

کاهش داده شده و سپس الگوریتم موردنظر بـر روي آنهـا اعمـال    

شـد،   هدف نهایی همانطور که در قسمت قبل نیز بیان. شده است

کـه  . توابع انرژي تعریف شـده اسـت  ) حداقل کردن(بهینه سازي 

اي تعریف شده انـد کـه هرچـه در مسـیر      این توابع انرژي به گونه

تـري   رویم بتوانیم نتایج تقطیع مناسـب  بهینه سازي آنها پیش می

مـورد آزمـایش در هـر مرحلـه      MRIکه در تصاویر ( تولید کنیم 

د تـا بتـوان نـواحی تومـور را     شـو  جزیات تصویر خروجی کمتر می

  .) تر تشخیص داد راحت

هـایی از تصـویر اولیـه و تصـویر      نمونـه  2و  1در شکل هـاي  

) تصویر بیش از حـد ناحیـه بنـدي شـده    (کاهش رنگ داده شده 

مراحل میانی کار الگوریتم که شامل ادغـام  . نشان داده شده است

ز در هاسـت نیـ   تر و غیرضروري و تنظیم پیکسـل  نواحی کم ارزش

تصـویر  . شـود  مشاهده می 2و 1هاي  از شکل 5و 4و 3هاي  قسمت

  .نیز خروجی نهایی الگوریتم را مشخص می کند 6قسمت 

  

      
)3(  )2(  )1(  

      
)6(  )5(  )4( 

مغز شامل   MRIاي از روند اجراي الگوریتم بر روي یک تصویر  نمونه: 1شکل 

) 1(  τ =0.8)ها براي پیکسل و τ =1.2 براي نواحی، β=0.5( نواحی تومور

مراحل میانی ) 5( و )4( و )3(تصویر کاهش رنگ داده ) 2(تصویر ورودي 

  یي خروج تصویر تقطیع شده) 6(اي الگوریتم اجر

      
)3(  )2(  )1(  

      
)6(  )5(  )4(  

مغز شامل  MRI اي از روند اجراي الگوریتم بر روي یک تصویر  نمونه: 2شکل 

) 1(  τ =0.8)ها براي پیکسل و τ =1.2 براي نواحی، β=0.5( نواحی تومور

مراحل میانی ) 5( و )4( و )3(تصویر کاهش رنگ داده ) 2(تصویر ورودي 

  ي خروجی تصویر تقطیع شده) 6(اجراي الگوریتم 

البته بسته به اینکه بخواهیم چه تعداد کالس در انتهاي کار 

ها  یی را به تعداد کالسالگوریتم داشته باشیم می توانیم نتایج نها

نیز  3کاهش دهیم که این مسئله در شکل ) نواحی کمتر(

توانیم حتی زمانی که نیاز به  با این کار می. شود مشاهده می

ي جزئیاتی از تصویر داریم، با مشخص کردن تعداد  مشاهده

  .ها از الگوریتم خروجی بگیریم کالس
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)4( )3( )2( )1(  

        
)8( )7( )6( )5( 

مغز  MRIدیگر از روند اجراي الگوریتم بر روي یک تصویر  اي نمونه: 3شکل 

  τ =0.8)ها براي پیکسل و τ =1.2 براي نواحی، β=0.5(شامل نواحی تومور

مراحل ) 5( و )4( و )3( تصویر کاهش رنگ داده شده) 2(تصویر ورودي ) 1(

ي خروجی با تعداد  تقطیع شدهنمونه اي از تصویر  )6(میانی اجراي الگوریتم 

ي خروجی با تعداد  تقطیع شدهتصویر ) 7) (جزئیات بیشتر(هاي بیشتر کالس

   هاي کمتر کالس

 

همانطور که ذکر شد، از آنجا که هـدف اصـلی در حـل ایـن     

گیـرد،   سازي است که از طریق الگـوریتم انجـام مـی    مسائل، بهینه

حـداقل  (سـازي  ت بهینهاي از تابع انرژي که الگوریتم به سم نمونه

  . نشان داده شده است 4رود، در شکل آن پیش می) کردن

                         
  ها نمودار تابع انرژي پیکسل: 4شکل 

 ي و کارهاي آیندهریگ جهیتن - 6

در این مقاله با تعریف تابع انرژي مناسب براي نواحی تصویر 

انرژي مدل مارکوف توانستیم با انجـام   و نیز با بهره برداري از تابع

هـا عملکـرد    عملیات هم بـر روي نـواحی و هـم بـر روي پیکسـل     

سازي اکسترمال را بهبود داده و کـاربردي از آن را   الگوریتم بهینه

ــیم  ــز نشــان ده ــر روي تصــاویر پزشــکی مغ ــه . ب  EOاز آنجــا ک

 هـاي  ي الگـوریتم  رشـد در خـانواده   به الگوریتمی نسبتا جدید و رو

تکاملی است، در صورت تعریف توابع برازندگی مناسـب بـراي آن   

سازي به عنوان الگوریتمی قدرتمند  تواند در انواع مسائل بهینه می

ــه خــوبی  . معرفــی شــود البتــه عملکــرد ایــن الگــوریتم شــاید  ب

هاي کالسیکی که براي تقطیع تصاویر مورد استفاده قرار  الگوریتم

ار با در نظر گرفتن یک تناظر یک به گیرند نباشد اما در این ک می

هاي تصـویر   هاي یک اکوسیستم  و نواحی و پیکسل یک بین گونه

تواند بسـتري بـراي    ي تقطیع تصویر نیز می نشان دادیم که حوزه

  . پیاده سازي این الگوریتم باشد

بـا  ) هـا  تعـداد پیکسـل  (از آنجا که تعداد متغیرهـاي مسـئله   

یابد، این مورد زمان اجـراي   زایش میافزایش ابعاد تصویر بسیار اف

قابلیت پیاده سازي مـوازي را   EOاما . دهد الگوریتم را افزایش می

نیز دارا بوده که در این صورت در کارهاي آتی با اعمال الگـوریتم  

به صورت موازي می توان زمان اجرا را به طرز چشمگیري کاهش 

اسـتفاده از ایـن    ي  بعالوه تصاویري که مشاهده شد تنها ایده. داد

توان  داد اما در کارهاي آینده می الگوریتم براي تقطیع را نشان می

تومور به الگوریتم،  تصاویر تقطیع   ي از ناحیه هایی با دادن ویژگی

ي تومـور   ي خروجـی تولیـد کـرد کـه در آنهـا فقـط ناحیـه        شده

 ground مشخص باشد و سپس  عملکرد الگوریتم را بـا تصـاویر   

truth )از نظـر  ) انـد  صاویري که به صورت دسـتی تقطیـع شـده   ت

  .تعداد نقاط درست تقطیع شده، مقایسه کرد
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