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چکیده
شبکه عصبی پالس همراه موضوع تحقیقاتی مورد توجه در زمینه هوش مصنوعی است .این شبکه در الگوریتمهای برنامههای مختلف
مانند قطعهبندی ،افزایش ،همجوشی ،استخراج ویژگی ،تشخیص لبه ،برطرف کردن نوفه ،تشخیص الگو ،رمزگشایی ،نازک شدن تصویر
و  ...استفاده شده است .شبکه عصبی پالس همراه از قشر بینایی پستانداران الهام گرفته است و با توجه به خروجی همزمان پالس آن،
آستانه قابل تنظیم و کنترل پارامترهای دیگر نسبت به دیگر شبکههای عصبی منحصر به فرد است .شبکههای عصبی پالس همراه
دارای ویژگیهای قابل توجهی برای پردازش تصویر و عملکرد بالقوهای در قطعهبندی تصویر است .با این حال دقت و صحت کار شبکه
بستگی زیادی به مقادیر پارامترهای شبکه دارد .دو ویژگی اساسی شبکه ،استفاده از پالس و سازوکار ساده حوزه ارتباطی اتصال آن
است .شبکه عصبی پالس همراه مدوالسیونی نامتقارن از یک ورودی به نورونهای دیگر است .در این شبکه انتخاب یک جفت نورون
تعدیلی به جای یک جفت نورون افزودنی سبب فعال شدن یک نورو ن با ورودی اولیه توسط یک جفت ورودی است که این امر یکی از
ویژگیهای مهم در پردازش تصویر است .در این مقاله به معرفی این شبکه عصبی و برخی کاربردهای آن در پردازش تصویر پرداخته
شده است.
واژگان کلیدی :شبکه عصبی پالس همراه ،پردازش تصویر ،قطعهبندی تصویر.

 -1مقدمه
تحقیقات الهام گرفته از سیستم بینایی از سال  1950شروع شد Hodgkin ،و  Huxleyدر سال  ،1952پتانسیل غشاء بینایی در
شرایط نرخ تغییرات عناصر شیمیایی مختلف را توصیف کردند ،در اوایل  Fitzhugh ،1960براساس دینامیک نورون در روند نوسانی،
یک مدل ریاضی برای نوسانگر همراه معرفی کرد Arndt .و همکارانش در سال  1990مدلی معرفی کردند که هر نورون ورودی را از
محرک های خاص و از سلولهای عصبی مجاور دریافت میکرد ،خروجی سلولهای عصبی دیگر نیز یک ورودی برای نورون بود .در
سال  Rybak ،1992و همکارانش مدلی را براساس قشر بینایی خوکچه هندی معرفی کردند که بجز در معادالت ،شبیه مدل
 Eckhornبود .بعد از آن  Johnsonو  Ritterدر سال  1993شبکه عصبی پالس همراه ( 1)PCNNرا معرفی و یک سازوکار جدید با
اتصال محدود برای انتقال اطالعات پیشنهاد دادند .بعد از آن از این شبکه توسط محققین برجستهای چون ،Johnson ،Kuntimad
 )1995( ،Ranganathو  )1999( Johnson ،Padgettبرای پردازش تصویر استفاده شد .مدل دیگری توسط  Ducom ،Combeو
 Parodiدر سال  1996پیشنهاد شد که در آن تاخیر در اتصاالت سیناپسی در نظر گرفته شد .براساس تحقیقات انجام گرفته PCNN
توسعه داده شد و مدل قشر متقاطع  2ICMکه مدل سادهای از  PCNNبود ،توسط  Kinserو  Ekbladدر سال  2004و  Kinserو


نویسندۀ مسئول
Pulse Coupled Neural Network
Intersecting Cortical Model
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 Lindbladدر سال  2005معرفی گردید ICM .شبکهای است که در بسیاری از تکنیکهای پردازش تصویر مانند استخراج ویژگی،
شناخت تصویر و قطعهبندی تصویر استفاده شده است [.]1

 -2تعریف مدل شبکه عصبی پالس همراه
 PCNNشبکهای خود سازمانده میباشد که به آموزش احتیاجی ندارد و ازفعالیت سلولهای عصبی پستانداران شبیهسازی شده است.
ساختار اولیه مدل شبکه عصبی پالس همراه در شکل ( )1نشان داده شده است.
خروجی شبکه عصبی پالس همراه ،خروجی از پالس دودویی تصاویر است که به وسیله تصاویر تحریک شده باشد Johnson .و
 Padgettدر سال  1999مدل پایه را طراحی و ارتباط با مدلهای بیولوژیکی را در تحقیقات گستردهای انجام دادند.

شکل  :1ساختار اولیه سلول ]1[ PCNN

 -2-1عملکرد  PCNNدر مدلهای بیولوژیکی
تعداد نورونها در شبکه پالس همراه با تعداد تصاویر ورودی برابر است .هر پیکسل در تصویر به نورونی منحصر به فرد متصل است و هر
نورون با نورونهای اطراف از طریق یک شعاع به میدان متصل میشوند .شبکه عصبی  PCNNدارای سه قسمت میباشد:
 میدان گیرنده ارتباط بین بخشی و یا مدوالسیون مولد پالسمیدان گیرنده بخش اولیه برای دریافت سیگنال های ورودی از نورون مجاور و منابع خارجی است و دارای دو کانال داخلی شامل تغذیه
محدوده  Fو ارتباط محدوده  Lاست ،ورودیهای ارتباط ،زمان پاسخدهی سریعتری نسبت به اتصاالت محدوده ثابت دارند.
همانطور که در شکل ( )1مشاهده میشود ،در شبکه عصبی پالس همراه محدوده ارتباطی و تغذیه در هم ضرب میشوند و در نهایت
ژنراتور پالس نورون از یک ژانراتور تابع پله و سیگنال ژنراتور آستانه بهدست میآید .نورونها در شبکه توانایی پاسخ به محرک را دارند.
این پاسخ بهعنوان شلیک شناخته میشود و زمانی فعال میشود که فعالیتهای داخلی نورون از حد آستانه باالتر رود .در این حالت
خروجی نورون ( Y )Uبه  1تغییر میکند .مجموعه از حد آستانه شروع میشود ،تا زمان فعالیتهای داخلی بعدی نورون کاهش
مییابد .سپس دوباره با یک تاخیر در تکرار دیگر تغذیه میشود .خروجی نورون زمانی که کوچکتر از حد آستانه است صفر است.
خروجی نورون  PCNNبهصورت یک دنباله زمانی از تعداد در تکرار ،بهدست میآید و تصمیم در مورد محتوی تصویر با بررسی
خروجی پالس شبکه بهدست میآید [.]1
مدل ریاضی شبکه عصبی پالس همراه در شکل ( )2قابل مشاهده است .با توجه به مدل ریاضی شبکه عصبی پالس همراه تغذیه ورودی
و ارتباط ورودی با سلولهای عصبی مجاور از طریق وزنهای سیناپسی  Mو  Wمحاسبه میشود .نورون محرک  Sاست که اطالعات
رنگ پیکسل متناظر با آن را به همراه محرکهای همسایه در هر دو محدوده مشخص میکند.

شکل  :2مدل ریاضی نورون ]2[ PCNN

با توجه به شکل ( )2مدل ریاضی نورون شبکه عصبی پالس همراه ،تغذیه محدوده  Fبه صورت معادله ( )1و ارتباط محدوده  Lبه
صورت معادله ( )2مشخص میشود.
()1

]Fij [n]  e F  n Fij [n  1]  Sij V F  M ijklY kl [n  1
kl

()2

]Lij [n]  e L  n Lij [n  1]  Sij V L W ijklY kl [n  1
kl

در معادلههای مدل ریاضی نورون شبکه عصبی پالس همراه نمادهای استفاده شده به صورت جدول ( )1تعریف شدهاند.
جدول  :1نمادهای استفاده شده در مدل ریاضی نورون PCNN
]Fij [n

محدودۀ تغذیه اولیۀ نورون ()i,j

]Lij[n

خروجی محدودۀ ارتباط

Sij

ورودی محرک از پیکسل تصویر در موقعیت ()i,j

Ykl

خروجی سلولهای عصبی از تکرار قبلی



ضریب ارتباط

M ijkl

تابع گوسی وزن ثابت با فاصله

Wijkl

تابع گوسی وزن ثابت با فاصله

VF

پتانسیل ولتاژ ذاتی

VL

پتانسیل ولتاژ ذاتی

حالتهای مختلف این دو محدوده ،از ترکیب وضعیت داخلی نورون محاسبه میشود .این حالتها ،فعالیت

]U ij [n

نامیده میشود که از

طریق معادله ( )3محاسبه میشود.
()3

]]U ij [n]  Fij [n][1   Lij [n

حالتهای داخلی نورون شبکه عصبی پالس همراه در معادله ( ،)4با مقایسه حدآستانه بهدست میآید ،استفاده از  ijبرای تولید
ضرباندار خروجی  Yاست.
()4





]1; if U ij [n]  ij [n
0;otherwise

Y 

با توجه به معادله ( )4وقتی نورون شلیک میشود (  ،) Y  از حد آستانه به طور قابل توجهی افزایش مییابد .این مقدار حد آستانه تا
شلیک بعدی افزایش مییابد .پویا بودن حد آستانه به صورت معادله ( )5قابل تنظیم است .در این معادله  ، V مقداری ثابت بزرگتر از
مقدار  U ijاست.
()5

]ij [n]  e  ij [n  1]  V Y ij [n
n

 -2-2تغییرات در مدل شبکه عصبی پالس همراه
برای کاهش پیچیدگی شبکه  PCNNو افزایش سرعت محاسبات ،تغییرات خاصی در ساختار شبکه ایجاد شده است .این تغییرات
عملکرد کلی شبکه را بهبود داده است .نسخه ساده شده از مدل  ،PCNNمدل قشر متقاطع 3است که یک سیستم با استفاده از
حداقل دو نوسانگر همراه تابع غیر خطی ،با تعداد کمی ارتباط مییابد .در این مدل شبکه عصبی پالس همراه تغذیه محدوده  Fبه
صورت معادله ( )6و ارتباط محدوده  Lبه صورت معادله ( )7محاسبه شده است .حد آستانه دینامیک این مدل به صورت معادله ()8
تنظیم شده است .در این معادالت  Sijمحرک است و  hijآستانه نورون است Yij ،خروجی  fو  gاست.
()6

Fij [n  1]  fFij [n]  S ij W {Y }ij



()7



()8

]ij [n  1]  g ij [n]  hYij [n  1

1; Fij [n  1]  ij
0;otherwise

Y ij [n  1] 

 -3پیادهسازی مدل شبکه عصبی پالس همراه
 Hikawaایدههای مفیدی در رابطه با شبکههای عصبی مبتنی بر فرکانس تحریک ارائه کرد [ .]3در این مقاله اجرای دیجیتالی برای
پیادهسازی توجیه شده است .در این رابطه در مورد شبکههای چند الیه بحث شده است ،این نقطه شروع برای پیادهسازی و اجرای
بالقوه یک شبکه عصبی پالس همراه کامل بود.
 Frannkو همکارانش [ ]4مدل  Eckhornرا با استفاده از ماژول آرایه دروازهای قابل برنامهریزی ( )FPGAتوصیف کرد .نکات عمده
این معماری شتابدهندههای دیجیتال به شرح زیر است:
 استفاده از یک نشانی غیرمستقیم (اشارهگر) طرح برای مقابله با تعداد اتصاالت بزرگ لیست عبور الگوریتم منحصربهفرد ،انتخاب شده برای انطباق آن با واحد FPGA شکست تابع عصبی به سه زیرتابع شبیهسازی زیرتوابع عصبی با VLSIزیرتوابع عصبی استفاده شده در این پیادهسازی عبارتنداز )1 :مرحله فروپاشی )2 ،انتشار پالس (بروزرسانی مبتنی بر آکسون به جای
دندریت معمول) و  )3سازگاری سیناپسی.
طراحی سیستم تجزیه و تحلیل نهایی نشان داده است  VLSIبا وجود هزینه قابل توجه ،به جهت سرعت قابل قبول بیش از دیگر
پیادهسازیها مورد توجه است .به طور بالقوه شبیهسازی در زمان واقعی از یک مجموعه بزرگ کد سلولهای عصبی پالس تشکیل شده
است .شبیهسازی سیستمهای موتور ،شبیهسازی تضمینی در فضا و برچسبزدن ویژگیهای بصری ،برخی از برنامههای کاربردی
هستند که از روش کدگذاری پالس بهره بردهاند.
شبیهسازی با معماری  ،CMOSدر یک شبکه پالس همراه پیادهسازی شده است .در پژوهشی که در این رابطه انجام شده است [،]5
در پرداختن به جزئیات و فیلتر تصاویر از الگوریتم اساسی استفاده شده است .خواص دینامیکی این پیاده سازی عبارتند از )1 :آستانه
شلیک از خارج قابل تنظیم میباشد )2 ،برخی از پالس های گسترش و تاخیر به دلیل انتشار آکسون است )3 ،رفتار موج اتوماتیک
مشخصه نابودی پالس متقابل است .معماری و در نتیجه پیادهسازی در کوتاه مدت ،عملی است که منجر به افزایش قابلیت تقسیمبندی
تصویر را فراهم کرده است.
 Kinserو همکارش [ ،]6سیستم  CNAPSرا برای پیادهسازی شبکه عصبی پالس همراه معرفی کردند که توانست با مشکالت
پردازش تصویر به خوبی برخورد کند و بازده ارزیابی سریعتری نسبت به پیادهسازیهای قبل از خودش داشته باشد.
ICM
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 ]7[ Reyneriیک مرور کلی و مشروح از پیادهسازی سختافزاری موجود در شبکههای عصبی و سیستم فازی انجام داده است .در
سال  ]8[ Chen ،2010یک مدار آنالوگ برای پیادهسازی شبکه عصبی پالس همراه در مجتمعسازی مقیاس بسیار بزرگ یا VLSI
سختافزاری ،با استفاده از نورون  MOSمعرفی کرد .شبکه عصبی پالس همراه ،در معرض تغییرات هندسی بهتر از شبکههای دیگر
عمل کرده است .پیادهسازی این شبکه عصبی در یک معماری موازی  VLSIراه امیدوار کننده برای سیستمهای  PCNNزمان واقعی
است .در این مقاله [ ]8مدار معرفی شده قادر به اجرای شبکه عصبی پالس همراه پویا است و مدار قادر به تقلید عملکرد شبکه مانند
آستانه پویا و شلیک است ،به این معنا که اتصاالت عصبی که در ریاضی به عنوان جمع وزندار سیگنال بیان میشود ،توسط جمع
سیمی از جریان از طریق شبکه مقاومتی اجرا شده است .در این مدار با جریانهای بهطور مداوم از طریق مقاومت ،افزایش اتالف توان
وجود خواهد داشت که در صورت زیر آستانه بودن ،برای اجرای جریان از طریق شبکههای عصبی برطرف شده است که این امر سرعت
را نسبتا کاهش خواهد داد .عالوه بر این تراشهای برای ذخیره دادهها در این مدار در نظر گرفته شده است.

 -4کاربردهای شبکه عصبی پالس همراه
شبکه عصبی پالس همراه در الگوریتمهای ساختمان داده برای برنامههای مختلف مانند قطعهبندی ،افزایش ،همجوشی ،استخراج
ویژگی ،تشخیص لبه ،برطرف کردن نوفه ،تشخیص الگو ،رمزگشایی ،نازک شدن تصویر و ...استفاده شده است .برنامههای کاربردی این
شبکه به دو بخش بحث در مورد استفاده در پردازش تصویر و بحث در کاربردهای دیگر مثل طب ،پژوهشهای نظارتی ،الگوهای
شناخت تقسیم شده است.
 -4-1قطعهبندی تصویر با استفاده از PCNN

قطعهبندی تصویر تکنیکی است که گروه پیکسل هر منطقه را تعریف و در نتیجه کل یک شیء را معرفی میکند .قطعهبندی با استفاده
از ویژگیهای استخراج شده بهدست میآید .بنابراین انتخاب ویژگی خوب در قطعهبندی مهم است .نقطه ضعف تمامی روشهای
قطعه بندی نیاز به نظارت انسان است که تا حد زیادی روی دقت تاثیرگذار میباشد .بهبود عملکرد و کاهش زمان اجرا معیارهایی برای
یک سیستم خوب است .در سال  wang 2010و همکارانش [ ،]9از شبکه عصبی پالس همراه برای جدا کردن یک میوه در پس
زمینههای پیچیده استفاده کردند .آنها عالوه بر تنظیم ضریب قدرت اتصال تعداد پارامترها را نیز کاهش دادند Lei .و  Yangدر سال
 ]10[ 2010یک الگوریتم مبتنی بر جستجوی دو طرفه معرفی کردند .این مدل معرفی شده با حل سرعت کم محاسباتی ،بهرهوری
کار را افزایش داد .عالوه بر آن ،مشکل تصاویر رنگی را در قطعهبندی تصاویر رنگی حل کرد .بهطور مشابه در سال  Hui ،2010و Mao
[ ]11با استفاده از بهبود شبکه عصبی پالس همراه قطعهبندی چند شیء در یک تصویر را انجام دادند.
در مدل شبکه عصبی پالس همراه ضریب ارتباط و آستانه تحریک اولیه برای سلول عصبی قابل بحث است که در سال Rava ، 2011
و همکارانش [ ]12با یک راه حل مناسب ،مجموعهای از پارامترهای عمومی و یا پارامترهای محلی سازگار برای کل تصویر تعریف
کردند .در رویکرد آنها تصاویر به دو بخش که با هم تداخل دارند و یا تداخل ندارند تقسیم میشوند .در نهایت پارامترهای کلی برای
هر تصویر محاسبه شده است .مدل  CMOS PCNNبر این اساس توسعه داده شده است [.]13
شبکه عصبی پالس همراه ،از سلولهای عصبی  IAFکه نمایشی از دینامیک الکتروشیمیایی سلولهای عصبی بیولوژیکی طبیعی است
الهام گرفته است .از این رو شبکه می تواند وزن هر دو نورون را تنظیم ،فرکانس را درک و فاز را هماهنگ سازد .عالوه بر آن در دامنه
عملکرد شبکه عصبی پالس همراه برای حالت زمان به زمان توسعه یافته است [ .]14الگوریتم ایمنی که به کمک پارامترهای شبکه
عصبی پالس همراه کار میکرد ،با در نظر گرفتن آنتروپی تصویر بهعنوان پایه و اساس ارزیابی تنظیم شده است .پژوهشگران نتایج
تجربی خود را به همراه روش پیشنهادی برای بهبود عملکرد قطعه بندی تصویر به اثبات رساندند .در سال  2013روش خوشهبندی
بیز با شبکه عصبی پالس همراه انجام شده است [ .]2دقت قطعهبندی به پارامترهای شبکه بستگی دارد ،از این رو شبکه عصبی پالس
همراه از نظر ورودی و آستانه عصبی پویا ساده شده است .با تصاویر مادون قرمز مصنوعی و واقعی شبکه آزمایش شده است و قابلیت
ترویج آن نشان داده شدهاست [.]1

 PCNN -4-2در تصویر برداری پزشکی
بسیاری از محققین در حال کار برروی تکنیکهای قطعهبندی تصویر در زمینههای پزشکی با استفاده از شبکه عصبی پالس همراه
میباشند .این شبکه برای پیشپردازش تصویر مناسب است .قطعهبندی تصویر در تصاویر پزشکی نقش مهمی در تشخیص بیماری
دارد .عکسهای  MRIمغز و تصاویر سونوگرافی عمدتا در تشخیص کمک کننده هستند ،با استفاده از شبکه عصبی پالس همراه
آموزش دیده در قطعهبندی تصاویر کمک زیادی به تصاویر پزشکی میشود .شبکه عصبی پالس همراه به صورت پویا ،در قطعهبندی
تصاویر  MRIمیتواند مورد استفاده قرار گیرد .در سال  2009توسط  Chenو همکارش [ ]15این کار انجام شده است .در تحلیل
تصاویر استخراج و پردازش مغز برای تجزیهوتحلیل تصاویر و تشخیص بیماری بسیار مهم است .شبکه عصبی پالس همراه توسعه یافته
برای استخراج مغز سه بعدی برای کمک به عمل جراحی معرفی شد [ .]16در این مقاله از کل تصویر سه بعدی برای استخراج مغز
استفاده شده است .همچنین نشان داده شده است که شبکه عصبی پالس همراه سه بعدی در مقایسه با شبکه عصبی پالس همراه دو
بعدی برای استخراج مغز موش بهتر عمل میکند .به طور مشابه در برداشت خودکار مغز از تصاویر  MRIدر سطح حدفاصل صفر از
وزندهی  T2استفاده شده است [ .]17شبکههای عصبی پالس همراه در قطعهبندیهای دیگر مغز با مدل حداکثر انتظار آماری4
یکپارچه شده است .محققین در سال  2010به قطعهبندی تصویر به طور کامل با تنظیم خوب پارامترهای شبکه عصبی پالس همراه
دست یافتند [ .]18این کار تحقیقی شامل  EM-PCNNغیر انطباقی بوده است و با روش فازی  5C-Meansالگوریتم قطعهبندی
تصویر مغز را اصالح کرده است .یک تکنیک پایه روی آنتروپی  Tsallisبا توسعه شبکه عصبی پالس همراه توسط ]19[ Zhanfang
برای قطعهبندی تصاویر پزشکی به صورت خودکار انجام شد که میتوانست تصاویر دو بعدی با آنتروپی  Tsallisرا قطعهبندی کند .در
این قطعهبندی از تصاویر گرفته شده با امواج فرا صوت مغز استفاده شده است .در مقاله [ ]20نویسندگان به دنبال کمک گرفتن از
شبکه عصبی پالس همراه در تشخیص مرز پروستات در تصاویر سونوگرافی بودهاند .در این مدل مقادیر شدت تصاویر اصلی با استفاده از
شبکه عصبی پالس همراه و فیلتر میانه تنظیم شده است و پس از آن الگوریتم قطعهبندی برای تشخیص مرز بهکار گرفته شده است.
مهمترین کار انجام شده در این زمینه ترکیب شلیک دینامیک شبکه پالس همراه با روش  Otsuدو بعدی است [ .]21با یک روش
جدید توسط  Chenدر سال  2009شبکه عصبی پالس همراه توسعه داده شد [ .]22در این مقاله بر روی تقسیمبندی شبکیه عروق
خونی کار شده است و عملکرد خوبی را برای وضوح تصاویر نرمال وکم شبکیه نشان داده است .تصاویر شبکیه توسط شبکه عصبی
پالس همراه پیشپردازش شدهاند ،Ostu .یک روش غیر پارامتری بسیار محبوب در قطعهبندی تصاویر پزشکی است .آستانه این روش
تصاویر خاکستری است اما محاسبات آن بسیار پیچیده میباشد .برای تشخیص سرطان میتوان با قطعهبندی ،غدد طبیعی و بدخیم را
شناسایی کرد Wolfer .در سال  2012از شبکه عصبی پالس همراه به همراه چند اپراتور مورفولوژیکی در پردازش ماموگرام استفاده
کرد [ .]23او از شبکه عصبی پالس همراه برای تشخیص زود هنگام سرطان سینه استفاده کرد .از این شبکه برای قطعهبندی
اسالیدهای بافت شناسی نیز میتوان استفاده کرد Hage .و  Hamadeدر سال  ]24[ 2013این کار را انجام دادند و یافتههای خود را
با روش سنتی ارزیابی نمودند و برتری شبکه عصبی پالس همراه را در این زمینه تایید کردند.
 -4-3همجوشی تصویر با استفاده از PCNN

همجوشی تصویر یکی از تکنیکهای بسیار مهم در پردازش تصویر میباشد .شبکه عصبی پالس همراه اولیه در استفاده از تکنیکهای
ترکیب دچار کاستیهایی است .در سال  Ma ،2008و  ]25[ Wangیک مدل شبکه عصبی پالس همراه چند کاناله برای همجوشی
تصاویر پزشکی پیشنهاد کردند m-PCNN .پیشنهاد شده میتوانست با تصاویر چند رسانهای پزشکی کار کند .از چهار جفت تصاویر
پزشکی برای آزمایش کارایی  m-PCNNدر برابر روشهای دیگر مثل وضوح هرمی استفاده شده است .هرم  ،FSDهرم شیب و هرم
الپالس ،الگوریتمهای همجوشی تصویر در حوزه شبکه عصبی پالس همراه هستند [ .]26قدرت و دامنه ارتباط به وسیله ضریب پایین
فرکانسی ویژگیهای عمومی تصویر تعیین میشود .هنگامی که تصویر ورودی یک تصویر  MRIباشد ،زمان اجرای این الگوریتم کم
است Bhattacharya .و همکارانش [ ]27در یک الگوریتم از همجوشی چند قطعه استفاده کردند ،آنها برای بهبود همجوشی از روش
قطعهبندی تصویر از مدل فازی  C-Meanو مارکوف تصادفی قبل از اقدام به همجوشی تصویر استفاده کردند .در حوزه ،curvelet
تصاویر اولیه با استفاده از  LSWTو یک کانال جدید دوگانه شبکه عصبی پالس همراه توسعه داده شده ،تجزیه شدهاند Haung .و
EM
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 ]28[ Jingدر سال  ، 2007بر روی الگوریتم ترکیب تصویر کار کردند .برای اندازهگیری وضوح تصویر ،از بلوکهای انرژی الپالسین
تصویر استفاده کردند و برای آموزش از شبکه عصبی پالس همراه استفاده شد .در سال  wang 2012و همکارانش با برخی آزمایشها
که استفاده از موجک بلند برای اجسام غیرقابل تفکیک و شبکه عصبی پالس همراه در یک زمان انجام دادند ،کیفیت بهتر همجوشی
بصری بهدست آمده بود [ .]9در سال  Cheng 2013و همکارانش یک ماتریس برش برای تجزیه تصاویر در چند جهت معرفی کردند
که در آن از ویژگی های شیب استخراج و از ضریب فرکانس باالی شبکه عصبی پالس همراه استفاده شد .در این پژوهش تجزیه مقیاس
توسط چند موجک انجام شده است [.]29
 -4-4استخراج ویژگی و تشخیص لبه با PCNN

در سال  Gu ،2007شبکه عصبی  ULPCNNرا برای تشخیص لبه و استخراج ویژگی معرفی کرد که در این مقاله [ ]30از اطالعات
رنگ و ساختار هندسی توزیع رنگ برای استخراج ویژگیهای تصویر استفاده شد .این شبکه عصبی به دلیل زمان اجرای مناسب
الگوریتم به راحتی در سختافزارها قابل استفاده است .در سال  Wang ،2009و  ]31[ Liuشبکه عصبی  AULPCNNرا برای
اجرای آسان ،شناخت دقیقتر و مقابله با نوفه معرفی کردند .در سال  Hu ،2010و  ]32[ Shiیک روش جدید برای تشخیص لبه با
استفاده از ارتباط ناهمسانگرد 6سازوکار پیشنهاد کردند .نویسندگان این مقاله [ ]32ثابت کردند که شبکه  PCNNAIکارآمد و قابل
کنترل است .نتایج زمانی تشخیص لبه در مقایسه با روشهای کالسیک دقیقتر میباشد .در سال  Xian-Wen ،2013و Jie-Sheng
یک شبکه با توجه به اهمیت حیاتی انتخاب پارامترها معرفی کردند که جستجوی تشخیص لبههای تصویر به صورت خودکار مورد
استفاده قرار گرفت [.]33
 -4-5تحلیل قطعهبندی بافت تصویر با استفاده از PCNN

قطعهبندی بافت در تجزیه و تحلیل تصویر دشوار است .شبکه عصبی پالس همراه با استفاده از سریهای زمانی ویژگیها و الگوریتم
 7FCMبافت تصویر را قطعهبندی میکند .در مقاله [ ]34نویسندگان روشی را برای ارزیابی نوع و حساسیت بافت مجاور بر اساس
روشنایی معرفی کردهاند .در این پژوهش از شبکه عصبی پالس همراه برای شناسایی نقصهای بافت در زمان دید واقعی استفاده شده
است .شدت نور مختلف بین زمینه دارای نقص و زمینه بدون نقص برای شلیک نورون تقسیمبندی شده است .در سال Jia ،2010
[ ]35ساختار تکرار شبکه عصبی پالس همراه را توسط حداقل آنتروپی متقابل برای قطعهبندی بافت تصویر بهکار گرفت .در سال
 Liu ،2010و همکارانش [ ]36بافت پسزمینه و ویژگیهای بافت تصویر را برای قطعهبندی در نظر گرفتند .آنها یک پارامتر جدید
برای مقایسه یک تصویر ناقص و یک تصویر بدون نقص معرفی کردند .در این پژوهش یک بردار پشتیبان برای پردازش تصویر بهکار
گرفته شد.
 -4-6از بین بردن نوفه با استفاده از PCNN

کاهش نوفه یکی از کارهای پیشپردازش تصویر است .شبکه عصبی پالس همراه یک پیشپردازنده خوب میباشد .این شبکه برای صاف
کردن کامل یک تصویر استفاده میشود .مزیت این روش حذف پیکسل نوفه بدون حذف پیکسلهای دیگر است .با این روش جزئیات
دیگر تصویر و اطالعات لبهها حفظ نخواهد شد .در مقاله [ ]37برای حذف نوفۀ نمک – فلفل ،از شبکه عصبی پالس همراه استفاده شده
است که بدون اخالل در دیگر پیکسلها ،پیکسلهای نوفه را حذف کرده است و به این ترتیب جزئیات تصویر و اطالعات لبه حفظ
شدهاند .این شبکه از فیلتر میانه و وینر بهتر جواب داده است.
 -4-7تکنیک مدار بسته با PCNN

استفاده در وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین ،ایمنی سازمان و مراکز تحقیقاتی ،نیروگاهها و ...زیرساخت الکتریکی شبکه عصبی پالس
همراه است ،در سال  Zhang ،2010و همکارانش [ ]38برای از بین بردن نوفه پسزمینه تصاویر هوایی از این شبکه استفاده کردند.
در سال  Tolba ،2013و همکارش [ ]39با تطبیق گراف با استفاده از شبکه عصبی پالس همراه نرخ شناخت را تا هفتاد درصد
رساندند .عالوه بر آن تشخیص تصویر امضا و تصاویر ماهوارهای نیز به این شبکه قابل تشخیص هستند.
 -5شبکه عصبی پالس همراه توسعهیافته
در این بخش بهبود شبکه در جهت استفاده در پردازش تصویر بررسی شده است.
Anisotropic
Fuzzy C-Means
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 -5-1مدل توسعهیافته
شبکه عصبی پالس همراه دو بعدی با  n  mنورون معرفی میشود .در جدول ( )2نمادهای استفاده شده در مدل شبکه عصبی پالس
همراه دو بعدی تعریف شدهاند.
جدول  :2نمادهای استفاده شده در مدل  PCNNدوبعدی
' N m 'n

نورون ) ' (m' , n
سیگنال پیکسل

' Ym 'n

پالس سیگنال

'  m 'n

آستانه ' N m 'n

) ' L (N m 'n

مجموعه ارتباطی نورون ' N n 'm

' X m 'n

وزن ارتباط بین

'Wi'j

' U m 'n

' N m 'n

و  Nدر مجموعه L
i j
' '

فعالیت داخلی کل نورون ' N m 'n

همانطور که در شکل ( )3نشان داده شده است ،نورون همیشه ترکیبی از سیگنال پیکسل و سگینالهای پالس را دریافت میکند.
مجموع وزنی تمام ورودی های مرتبط در قسمت مدوله شده برای تولید فعالیت داخلی کل نورون استفاده میشود و پس از آن فعالیت
کل با آستانه پالسهای مولد پالس به منظور تعیین اینکه آیا یک پالس باید تولید شود با خروجی مقایسه شده است.

شکل  :3مدل بهبود یافته ]40[ PCNN

شبکههای تکرار شونده برای بهبود اتصال به شبکه عصبی پالس همراه موجود وارد میشوند .با فرض وجود  ، (0  t  ) tشبکه به
عنوان دنبالهای از تکرار برای tاُمین نورون دینامیک در حال اجرا ،حالت فعالیت نورون با استفاده از معادله ( )9و خروجی با معادله
( )10محاسبه میشود.
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قدرت اتصال  ،   0قابل تنظیم است .نورون
'N i'j
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'i'j
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تعریف میشود و ) i j (tدر معادله ( )11کل اتصاالت ورودی به نورون
' '

را نشان میدهد .وزنهای  W i jبه صورت معادله ( )12تعریف شده است.
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 dنشاندهنده فاصله اتصال از نورون

' N m 'n

به نورون

'N i'j

است .فاصله یک سلول به خودش صفر در نظر گرفته میشود .در

نرمافزارهای دنیای واقعی ،اتصالهای مختلف مجموعه باعث پویایی نورونهای مختلف میشود در نتیجه ارتباط بین نورونهای مجموعه

 Lیک مشکل بسیار مهم است .معموال ارتباط مجموعه نورونهای مربع  3  3یا  5  5انتخاب میشوند ،انتخاب مجموعه بیش از حد
کوچک مثل  1  1یا بیش از حد بزرگ مثل  21  21ممکن است عملکرد شبکه عصبی پالس همراه را کاهش دهد .در نرمافزار
پردازش تصویر الزم نیست ارتباط نورونها یک میدان مربعی باشد .ممکن است به صورت  و یا  باشند یا یک مجموعه نامربع مثل
 5  3باشد .انتخاب طرح مجموعه نورونها عمال توسط متخصص تعیین میشود .در مقاله[ ]40از ماتریس مربعی دو بعدی  Pبرای
ارتباط نورونها استفاده شده است .در این مدل بهبود یافته آستانه به صورت معادله ( )13بیان میشود.
) m 'n ' (t)   (N11 , N12 ,..., N ij

()13
بعد از شلیک نورون یک سیگنال پالس به خروجی میرود ،وضعیت مولد پالس از معادله ( )14محاسبه میشود.
()14



' 1; ifU m 'n '  m 'n
0;else

F (Um 'n '  m 'n ' ) 

 -5-2بهبود  PCNNدر برنامهریزی مسیر
در مقاله [ ]41یک پالس موجک خودکار که توسط شبکه عصبی  GAPCNNهدایت میشود برای دستگاه خودکار موبایل برنامهریزی
شده است تا یک مسیر بهینه را برای رسیدن به مقصد پیدا کند .الگوریتمهای مبتنی بر نمونهگیری و احتماالتی راه نقشه دارای
محدودیتهایی در پیادهسازی میباشد .اخیرا نیز الگوریتم ژنتیک و روش فازی برای برنامهریزی مسیر ارائه شده است در این رابطه از
شبکههای عصبی برای پیدا کردن کوتاهترین مسیر در برنامهریزی راه استفاده میشود .یکی از روشهای حل مشکالت کوتاهترین مسیر
استفاده از شبکه عصبی پالس همراه میباشد .استفاده از این روش نیاز به تعداد زیادی از سلولهای عصبی برای پیدا کردن راه دارد که
در نتیجه محاسبات پیچیده و زمانبر است [ .]42برای بهبود ،روش  PCNNمدل اصالح شده آن  MPCNNتوسط  Hongو
همکارش [ ]43معرفی شد.
 MPCNN -5-2-1برنامهریز مسیر
مجموعه همسایههای یک نورون خاص که به آن به طور مستقیم متصل هستند ،در یک مجموعه به نام  N sقرار داده میشود .فاصله
اقلیدسی آنها از هم یک در نظر گرفته میشود .به همین ترتیب همسایههای مورب در مجموعه  N dدر نظر گرفته میشود و فاصله
اقلیدسی آنها از هم  2است .برای همسایههای نورون  iوزنهای معادله ( )15در نظر گرفته میشود.
()15

1; if j  N s
w ij  
d
 2; if j  N

هر نورون فقط یک بار در طول عمر خود شلیک میکند .خروجی نورون  iدر زمان  tبرابر با معادله ( )16است.
()16


0 forT    t  T
Y i (t)  1 for t  T

0 for T  t  T  

 میتواند هر مقدار از زمان باشد و  T  t i fireزمانی است که نورون  iشلیک میکند .نورون  iفقط زمانی شلیک میشود که نورون
همسایه آن  ،jشلیک شده باشد .مجموعه نورونهای فرزند  iبعد از آن شلیک خواهند شد .نورون  jپدر موقت *  N i pنامیده میشود و
زمان شلیک آن  t Nاست .اگر نورون همسایه دیگر قبل از  iشلیک شود آن نورون پدر موقت جدید  iخواهد شد .زمانی که  iشلیک
شد  t fire iنورون پدر موقت خود را به عنوان نورون پدرش ثبت میکند .انرژی هنگام شلیک نورون ) U (tبه عنوان فعالیت داخلی
شناخته میشود .یک نورون فعال است که نورون پدرش قبل از خودش فعال باشد و تکرار فعالیت پدرش در زمان فعالیت خودش صفر
باشد و به صورت معادله ( )17نشان داده میشود.
*p

i

()17

p
) dU i (t
 Fi  CLi ; for t  t N i

 dt
p
U i (t)  0; for t  t N i

در معادله ( C ،)17ثابت است و ) Fi (tو ) Li (tپیوند نورونهای ورودی است .در مدل ریاضی این شبکه تغذیه محدوده  Fبه صورت
معادله ( )19و ارتباط محدوده  Lبه صورت معادله ( )18محاسبه شده است.
()18

*p
i

N

Li (t)  f(YN 1 ,..., YN k , t)  0; if t  t
;1
else


()19

)Fi (t)   g(w ir 1,..., w ir k, t) Ui (t

()20


0;if t  t N i
g(w ir 1,..., w ir k, t)  
N p *i

  (w ij );if t  t

()21

B ; if j  N s
B

 (w ij ) 
 B
; if j  N d
w ij 
2


*p

در این معادالت  Bثابت مثبت است و با توجه به گره پدر همسایه مستقیم است یا مورب تابع فعالیت ) U i (tافزایش مییابد .انرژی
نورون به طور پیوسته با سطح آستانه مقایسه میشود ،سطح آستانه برای نورون  iبه صورت معادله ( )22نشان داده شده است.
init ; for t  t N i
*p

i (t)  ij ; for t N i  t  t fire i
 f ; for t  t fire i

*p

()22

 initو   fمقادیری ثابت هستند  f ،مقادیر بزرگی است به سبب آنکه نورون دوباره شلیک نشود و معادله ( )23میزان   ijرا
محاسبه میکند.
()23

s

ij  s ; if j  N d
d ; if j  N

 jپدر موقت  iمیباشد  s ،و  dمقدار مثبت ثابت که مقدار آستانه را برای همسایههای ثابت و مورب بیان میکند .خروجی
 MPCNNبه صورت معادله ( )24محاسبه میشود.
()24



Y i (t)  Step (Ui (t)  i (t))  1; if U i (t)  i
0;else

 -5-2-2مدل GAPCNN

مدل  GAPCNNبرای نورون  iدر شکل ( )4نشان داده شده است .این مدل دو تفاوت عمده با مدل  MPCNNدارد .نخست تابع
آستانه مدل است .در مدل  MPCNNتنها تابعی از زمان است در حالی که در این مدل تابعی از زمان و مسافت است و به صورت
معادله ( )25نشان داده شده است.

init ; for t  t N i
*p

i (t,  )  ij  i ; for t N i  t  t fire i
 f ; for t  t fire i

*p

()25

در معادله (  )25به صورت معادله ( )26تعریف میشود.
Dt arg et 

D max 

()26



i  a 1 


استD max ،

 Dt argetفاصله اقلیدسی از نورون هدف
این دو مدل از هم موجک اتوماتیک است  .در این مدل با استفاده از یک تغییر زاویه در معادله دیفرانسیل اصلی ،فعالیتهای داخلی
نورون بهدست میآید .مقدار ) U i (tبهصورت معادله ( )27بهدست میآید .در مدل ریاضی این شبکه تغذیه محدوده  Fبه صورت
معادله ( )29و ارتباط محدوده  Lبهصورت معادله ( )28محاسبه شده است.
()27

()28

ثابت است ،فاصله بین دورترین سلولهای عصبی از هم در شبکه است .تفاوت دوم

p
) dU i (t
 Fi  CLi ; for t  t N i

 dt p
U (t N i )  0

*p
i

N

Li (t)  f(YN 1 ,..., YN k , t)  0; if t  t
1; else

()29

)Fi (t)   g(w iN 1 ,..., w iN 1 , , t) Ui (t

()30


0;if t  t N i
g(w iN 1 ,..., w iN 1 , , t)  
N p *i

  (w ij )  i ;if t  t

()31

)  i  K (  i
K  p

*p

 زاویه شروع از هدف میباشد و با فرض اینکه سیستم به هدف هماهنگ است محاسبه شده است .جهتگیری در کل محاسبات
باید یکسان در نظر گرفته شود p ،ثابت تناسب است  ،تفاوت در نرخ شلیکهای زمان  tو t+1است .کاهش در میزان شلیک نشان
میدهد در مقابل موج انسداد وجود دارد و در نتیجه  kبرای باز کردن راه موجک کاهش پیدا می کند و این کار به صورت محلی رخ
میدهد .خروجی مدل با استفاده از معادله ( )32محاسبه میشود.
()32



Y i (t)  Step (Ui (t)  i (t,  ))  1; if U i (t)  i
0;else

شکل  :4مدل ]41[ GAPCNN

 PCNN -6بهبود یافته برای قطعهبندی تصاویر
از شبکه عصبی پالس همراه برای قطعهبندی تصاویر استفاده شده است در این بخش از مقاله به بهبودهای این شبکه در مسئالۀ
قطعهبندی تصاویر پرداخته شده است.
 -6-1استفاده از  PCNNساده در قطعهبندی تکرارشونده
برخالف شبکههای عصبی دیگر این مدل [ ]2برای قطعهبندی ،نیاز به تمرینات سنگین ندارد و به طور کلی با تکرار گسسته ورودی و
خروجی نورون این کار را انجام میدهند .در مدل ریاضی تکرار شونده این شبکه تغذیه محدوده  Fبه صورت معادله ( )33و ارتباط
محدوده  Lبه صورت معادله ( )34محاسبه شده است .حالت فعالیت نورون با استفاده از معادله ( ،)35خروجی با معادله ( )36و آستانه
دینامیک عصبی نورون به وسیله معادله ( )37محاسبه میشود.
()33

Y y (n  1)  Ix

()34

)Lx (n)  e L Lx (n  1)  VL  M x , yY y (n  1

()35

])U x (n)  Fx (n).[1   Lx (n

x ,y

M

Fx (n)  e F Fx (n  1)  VF

y

y



()36



()37

)E x (n)  e E E x (n  1)  VE Y x (n

)Yx (n)  1,U x (n)  E x (n  1
0, otherwise

در معادلههای مدل ریاضی نورون شبکه عصبی پالس همراه قطعهبندی تصویر نمادهای استفاده شده به صورت جدول ( )2تعریف شده
است.

جدول  :2نمادهای استفاده شده در مدل ریاضی نورون  PCNNقطعهبندی تصویر

X

متغیرهای مکانی مستقل برای نشان دادن
عرض یک پیکسل

Y

متغیرهای مکانی مستقل برای نشان دادن

طول یک پیکسل
Mx,y

وزنهای سیناپسی پیوند سلولهای عصبی
براساس نزدیکی مکانی

Wx,y

وزنهای سیناپسی پیوند سلولهای عصبی
براساس نزدیکی مکانی

F

عامل کاهش تعیین وضعیت داخلی دو
ورودی

L

عامل کاهش تعیین وضعیت داخلی دو
ورودی

VF

اندازه تغییرات مقیاس محرکهای محلی

VL

اندازه تغییرات مقیاس محرکهای محلی



ضریب قدرت ترکیبی

E

آستانه دینامیک عصبی

E

کنترل تغییرات آستانه دینامیک

VE

کنترل تغییرات آستانه دینامیک

هر یک از متغیرهای استفاده شده در معادالت ریاضی شبکه عصبی پالس همراه را برای تنظیم رفتار نورون ،میتوان تغییر داد .مقدار
بزرگ  ممکن است سلولهای عصبی مجاور را به اشتباه کم ارزش کنند یا مقدار کوچک آن سلولهای مجاور را به سوی روشنی باال
هدایت کند .این پارامتر کلیدی برای حفظ ویژگیهای شبکه عصبی پالس همراه است.
 -6-2مدل ساده  PCNNبرای قطعهبندی تصویر
مدل ساده  SPCNNبرای قطعهبندی تصویر به صورت شکل ( )5ارائه شده است ،دو ورودی  Fو  Lقابل تغییر است .در مدل ریاضی
تکرار شونده این شبکه تغذیه محدوده  Fبه صورت معادله ( )38و ارتباط محدوده  Lبه صورت معادله ( )39محاسبه شده است.

شکل  :5ساختار پیشنهادی مدل  PCNNساده []2

()38

Fx (n)   I y M x , y

()39

)Lx (n)  W x , yY y (n  1

y

y

 Wx,yدر معادله ( )39وزن ارتباط بین سلولهای عصبی مجاور است و برای تعیین آن میتوان از معکوس فاصله اقلیدسی بین
سلولهای عصبی معادله ( )40استفاده کرد.

()40





w x , y  0, x  y
1/ || x  y ||2 , x  y

و  Mx,yدر معادله ( )38با همسایه سلولهای عصبی ارتباط دارد و در عمل هسته گاوسی نامتقارن است که به صورت معادله ()41
تعریف میشود.
()41

) M x , y  C  exp(|| x  y ||2 /2 2

در معادله ( C  ،)41ثابت نرمال است و  کنترل صافی از هشت همسایه است و اغلب به مقدار مساوی با یک بیان میشود .عالوه
بر این برای رسیدن به کارایی باال برای قطعهبندی تصویر در این شبکه عصبی پالس همراه دو کار دیگر نیز باید انجام شود:
 -1مقطع آستانه  ،Eبا کنترل به طور معناداری بیشتر از شلیک نورونهای پس زمینه ،تحت شرایط خاص نورونی که یک بار شلیک
کرده است را نگه دارد.
 -2برای بیشتر نگه داشتن نبض همزمان از یک راهبرد درشت به ریز برای گرفتن سلولهای عصبی شیء با نزدیکی مکانی استفاده
شود.
برخالف مدل ساده شبکه عصبی پالس همراه ،ایده اصلی این روش ،یک خروجی پالس  Yاست که در آن سلولهای عصبی دارای
باالترین ارزش تغذیه ورودی و یک مقدار ضریب ارتباط برای تشویق سلولهای عصبی با نزدیکی مکانی برای شروع اخراج میباشد.
مدل انطباقی بروزرسانی آستانه و همچنین ضریب اتصال به زور سلولهای عصبی شیء به دقت در هر تکرار اخراج میشود و هنگامی
که خروجی پالس دیگر تغییر نمیکند تکرار متوقف میشود.
 -6-2-1آستانه عصبی E

در مقاله [ ]2یک آستانه مرتبط با هیستوگرام تصویر و خروجی پالس تعریف شده است .اگر خروجی پالس ) Y(n-1در نظر گرفته شود،
کل تصویر  باید به دو ناحیه جدا از هم ( )42و ( )43تفکیک شده باشد ،برای نقطه  xمناطق پسزمینه و اشیای داخل تصویر
آستانه به صورت معادله ( )44تعریف میشود.
()42

}1  {x | Yx (n  1)  0

()43

}1  {x | Yx (n  1)  1

()44

) E x (n)  V1 (n).H (V1 (n)  Fx )  V2 (n).H (V2 (n)  Fx

در معادله ( n ،)44شاخص تکرار است V1 ،و  V2دامنه و  H تقریب منظمی است که به صورت معادله ( )45تعریف میشود.
()45

H  (z)  1/ 2  (1  2 /   arctan(z/  )),   0

در معادله ( ،)45مقدار  را میتوان ثابت در نظر گرفت .این حد آستانه می تواند تصویر ورودی را به سه سطح از هم جدا کند:
]) [V1(n),V2(n)] ،[0,V1(nو ] ،[V2(n),255همانطور که در شکل ( )6نشان داده شده است ،تصویر شامل سه ناحیه پسزمینه،
ناحیه مختلط و ناحیه شیء است .هر سطح دارای یک آستانه عصبی است که با ارزشهای  V1و  V2از طریق تکرار تعیین میشود.
در این مدل انتخاب  V1و  V2تا زمانی که شرایط زیر برقرار باشد انعطافپذیر است:
 در بازه ]) ،[0,V1(nارزش  V2+V1باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا اطمینان حاصل شود نورون اخراج شده نورونپسزمینه نیست.

-

در فاصله ]) ،[V1(n),V2(nبا زیاد شدن مقدار  ،V2فعالیت داخلی نورونهای شیء ،آستانه عصبی افزایش یابد و خروجی
پالس تولید شود.
در فاصله ] ،[V2(n),255به دلیل آنکه نورون متعلق به شیء می باشد باید شلیک شود .در واقع برای شلیک نشدن نورون
متعلق به پسزمینه میباشد.

شکل  :6طرح هیستوگرام تصویر []2

مقدار  بر اساس نزدیکی مکانی برای تولید یک پالس است هنگامی که فعالیتهای داخلی نورون بیش از مقدار ) V2(nرسیده باشد.
در این مقاله [ ]2برای جبران کردن مقدار آستانه ،مرکز خوشه از پسزمینه انتخاب شده است .مرکز خوشه ) mc (n)(n  1, 2با
توجه به وضعیت خروجی پالس قبلی مطابق با معادله ( )46محاسبه شده است.
()46

 F /  I ,c  1, 2
x

x c

x c

mc (n) 

 -6-2-2ضریب ارتباط 
ضریب ارتباط اثر قابل توجهی بر روی فعالیتهای داخلی نورونها دارد .تعیین مقدار بهینه برای قطعهبندی طیف گسترده تصاویر
مشکل است .مقدار این پارامتر توسط آزمون و خطا تنظیم میشود و این کار مانع از قطعهبندی تصویر به صورت خودکار میباشد که
این مقاله [ ]2یک راهبردی از درشت به ریز برای مقابله با این مشکل معرفی شده است .در این الگوریتم سلولهای عصبی شیء با
نزدیکی مکانی ،شلیک میشوند.
در طبقهبندی درشت ،منطقه شلیک بهصورت معادله ( )47در نظر گرفته میشود .در این طبقهبندی مجموعهای از سلولهای عصبی با
نزدیکی مکانی و شدت روشنایی مشابه ،میتوانند با  2نشان داده شوند .آستانه این طبقهبندی به صورت معادله ( )48و ضریب
ارتباط به صورت معادله ( )49محاسبه میشوند.
()47
()48

}2  {x | Yx (n  1)  1

min     [(1   L x (n)).Fx  V2 (n)]2 , x   2
x

()49

)V 2 (n)) Fx L x (n
)L x 2 (n

2

x

F

 (I
x



x

x

در طبقهبندی ریز ،راه حل تنظیم مقدار ضریب ارتباط هنگام مواجهه با شلیک اشتباهی ،استفاده از نورونهای مجاور است ،برای این
کار ی ک برآورد ناپارامتری که نیاز به توزیع طبقه ندارد و محلیسازی خوشهبندی در نظر گرفته میشود .با فرض اینکه هر نقطه d
بعدی است طبق معادله ( ،)50چگالی پهنای باند هسته به صورت معادله ( )51برآورد میشود.

x p  R d , p  1,..., n

()50
()51

n

)) / h

p

 k ((x x
p 1

1
nh d

f (x) 

به طور معمول از هسته شعاعی متقارن به صورت معادله ( )52استفاده میشود ،در این معادله ) K(xمشخصات هسته برای

x 0

است و  c K ,dثابت نرمال شده است .بنابراین چگالی را به صورت معادله ( )53میتوان بازنویسی کرد.
()52
()53

) K (x)  c K ,d K(|| x ||2
n

) ) / h ||2

p

 k (|| (x  x
p 1

c k ,d
nh d

f h ,K (x) 

 -6-3روش تنظیم خودکار پارامتر  PCNNبرای قطعهبندی تصویر
برای رسیدن به تنظیم خودکار پارامتر بدون آموزش و دادگان یک شبکه عصبی پالس همراه ساده ( )SPCNNمعرفی شده است .]44
در این الگوریتم برای بهدست آوردن فرمول کلی از آستانه پویا و فعالیتهای داخلی از خواص دینامیکی نورون کمک گرفته شده است
و پس از استنباط بیان محدوده شدت هر بخش بر اساس فرمول عمومی بهدست آمده است .عالوه بر این ،از اطالعات یک تصویر
ورودی ،انحراف استاندارد ،هیستوگرام بهینه تصویر استخراج شده است .یک رابطه مستقیم بین خواص پویای نورونها و خواص مختص
هر تصویر ورودی ساخته میشود.
 -6-3-1مدل SCM

تعداد بسیاری از مدلهای اصالح شده شبکه عصبی پالس همراه وجود دارد .ثابت شده است که  SCMمدلی است که پیچیدگی
محاسباتی پایینتر و نرخهای دقت باالتری نسبت به سایر مدلها دارد [ .]45در مدل  SCMحالت فعالیت نورون با استفاده از معادله
( ،)54خروجی مدل با استفاده از معادله ( )55و آستانه دینامیک عصبی با استفاده از معادله ( )56بهدست آمده است .تنها تفاوت
 SPCNNبا  SCMدر زمان شلیک نورون میباشد.
()54

)]Y kl [n  1

()55

]1, if U ij [n]  Eij [n  1
0, else

()56

]E ij [n]  e e E ij [n  1]  VE Y ij [n

ijkl

W

U ij [n]  e f U ij [n  1]  Sij (1   VL

kl



Yij [n] 

 -6-4مدل قطعهبندی تکراری آستانه با استفاده از PCNN

این مدل [ ]46قطعهبندی را بهوسیله آستانه تکرار شونده شبکه عصبی پالس همراه اصالح شده ،انجام میدهد و قطعهبندی پیکسل را
با خوشهبندی جدا کرده است .ابتدا برای یک شبکه عصبی پالس همراه ساده دو ورودی یک آستانه جامع در شرایط شلیک اولیه نورون
در نظر می گیریم .این آستانه به عنوان مرکز خوشه یک منطقه که در آن سلولهای عصبی شلیک میشوند ،شناخته میشود .بعد از آن
یک روش برای تنظیم خودکا ر ضریب ارتباط بر اساس حداقل تعیین وزن از مرکز معرفی میشود و از طریق تکرار ،آستانه را به مرکز
همگرایی سوق میدهد.

 -6-4-1اصالح شبکه عصبی پالس همراه و تنظیم پارامترها
در مدل ریاضی آستانه تکرار شونده ،تغذیه محدوده  Fبه صورت معادله ( )57و ارتباط محدوده  Lبه صورت معادله ( )58محاسبه شده
است .حالت فعالیت نورون با استفاده از معادله ( ،)59خروجی با معادله ( )60و آستانه دینامیک عصبی نورون به وسیله معادله ()61
محاسبه شده است.
()57

Fx (n)  I x

()58

)Y y (n  1

()59

])U x (n)  Fx (n).[1   Lx (n

()60



()61

x ,y

W

y N x

L x (n) 

)Yx  1 U x (n)  E(n  1) || Yx (n  1
0 else

K  (y z)(E(n)  Iz )2



}Z {Z|YZ (n) 1

E (n)  argmin
)E (n

در معادله ( || ،)60نشاندهنده  ORمنطقی است و  K در معادله ( )61هسته یک پارامتر مقیاس وقتی    0است W .مربع فاصله
اقلیدسی مرکز سلولهای عصبی از همسایه هشتتایی نورون  N xاست که به صورت معادله ( )62نیز میتوان نشان داد.
()62



0
x y
1/ || x  y ||2 x  y

W x ,y 

در این مدل از یک هسته گاوسی به صورت معادله ( )63استفاده شده است که نشاندهنده ابعاد دادههاست ،با استفاده از هسته فوق
در مراحل مختلف برای تصویر نوفهدار آستانه مناسب پیدا خواهد شد .در این مدل با حداقل واریانس مقدار ) ،E(nآستانه دینامیک
عصبی به صورت معادله ( )64محاسبه میشود.
()63

()64

1
)) exp( || x ||2 /(2 2
( 2 )d

},   {z | Yz (n)  1

 K  (y z) I
 K  (y z).I

z

z

K  (x) 

z 

E (n) 

z 

 ضریب ارتباط یکی از پارامترهای مدوالسیون میباشد که هدف آن تنظیم فعالیتهای داخلی سلولهای عصبی همسایه است .در
بسیاری از پژوهشها این مقدار با آزمایش و خطا بر اساس ویژگیهای تصویر بهدست میآید .بهطور کلی مقدار بزرگ آن سلولهای
عصبی با روشنایی کم را تشویق به شلیک می کند و مقدار کوچک آن باعث کاهش توانایی برای گرفتن سلول عصبی مجاور میشود و
در نتیجه برای حفظ شباهت باال در منطقه نورون اخراج میشود .در نتیجه تعیین مقدار  در مواجهه شبکه عصبی پالس همراه با
تصاویر مختلف یک فرایند پیچیده میباشد .در این مدل این مقدار را در ابتدا مجموعهای از نورونهای نامزد اخراج یا سلولهای عصبی
فعال به صورت معادله ( )65تعریف میشود .این سلولها میتوانند توسط سلولهای عصبی اخراج شده اسیر شده باشند.

()65

}  {x | Yn (n  1)  0 & Lx (n)  0

از آنجا که از فعالیت عصبی داخلی ،ارزش  مشخص میشود .برای بهدست آوردن مقدار مناسب  از به حداقل رساندن تابع فاصله
مرکز وزنی به شرح معادله ( )66استفاده میشود.
()66

2

min  c (mc (n  1)  c ) 2 , s .t .0    1
c 1



در معادالت ( )67و ( 1, 2 ،)68به طور متوسط شدت خاکستری پیکسل مربوط به سلولهای عصبی و  1 , 2نشاندهنده وزن و اغلب
احتمال ردۀ آن میباشد N 1 , N 2 ،تعداد سلولهای عصبی هر ناحیه میباشد و بهطور خاص مقدار  با بهینهسازی تابع هدف معادله
( )69بهدست میآید.

()67

N1
1
I x , 1 

}N 1 x {y|U y (n)E y (n 1),y
N1 N 2

1 

()68

N2
N1 N 2

1
N2

2 

()69

l x , c  1, 2

I x , 2 





}x {y|U y (n) E y (n 1),y

}x {X|Yx (n 1) c 1

Ix /



}x {X|Yx (n 1) c 1

mc (n  1) 

 -7اصالح فیلتر  PCNNبرای بهبود کیفیت اثر انگشت
در مقاله [ ]31یک گام مهم در سیستم اثر انگشت برداشته است .روی اثر انگشت پیشپردازش شده است و با افزایش تکرار تصویر
توسط فیلتر  PCNNبه طور قابل توجهی سیستم اثر انگشت ارتقا داده شده است .در بسیاری از سیستمهای شناسایی از تطبیق
جزئیات اثر انگشت و تصویر آن استفاده می کنند که کیفیت ضعیف اثر انگشت و اثر جعلی انگشت برای این سیستمها مشکل آفرین
میباشد .به منظور بهبود سیستم شناسایی باید کیفیت تصویر قبل از شروع تشخیص باال برده شود.
 -7-1پیشپردازش تصویر اثر انگشت
در تصویر اثر انگشت معموال تنها مناطق خطدار نیاز به افزایش وضوح دارند ،بنابراین یک تصویر اثر انگشت باید برای حذف پسزمینه
تقسیم شود .در این مرحله I m n ،برای نمایش تصویر اصلی با اندازه  m  nو اندازه  w wبرای اندازه تقسیم بلوک استفاده میشود.
در یک شبکه عصبی مرتبط با تصویر اثر انگشت i (i  mod(m, w)), j(j  mod(n, w)) ،برای نشان دادن تعداد سطر و شماره ستونها است و
) mod(.,.نشاندهنده تابع حسابی مدوالر میباشد B (i' , j' ) .نشاندهنده '  iاُمین سطر و '  jاُمین ستون است و
محدودههای '  iو '  jاست.
در این شبکه ابتدا  wرا مساوی  16قرار میدهیم و آستانه را  V   11.5در نظر میگیریم .تصویر اصلی  ، I m nبه مجموعهای از
بلوکهای غیرهمپوشانی ) B (1,1), B(1, 2),..., B(i, jتقسیم شده است .واریانس استاندارد ) ' V(i' , j' ) ، B (i' , jتوسط معادله ( )70محاسبه
میشود.
1  i '  i ,1  j '  j

()70

1
] [(x1  x) 2  ...  (x n  x) 2
n

V (i' , j' ) 

در معادله ( n )70تعداد پیکسلها در بلوک ) ' B (i' , jاست x n .شدت پیکسل و  xمقدار متوسط شدت از بلوک ) ' B (i' , jرا نشان
میدهد .برای هر بلوک ) ' B (i' , jاگر واریانس ) ' V(i' , jو آستانه بیش از  V باشد ،این بلوک به عنوان یک بلوک واقعی در نظر گرفته
میشود در غیر اینصورت به پسزمینه تعلق دارد .ماتریس دودویی  Sبرای ارتباط با سطح آستانه و بلوک به صورت معادله ()71
تعریف میشود.
()71

0, if V (i ' , j' )  V 
S (i ' , j' )  

' '
1, if V (i , j )  V 

یک نشاندهنده اثر انگشت بودن و صفر پسزمینه است .ماتریس ماسک تصویر  M m nاست که } ، M (m' , n ' ) {0,1در ماتریس ماسک
صفر نشاندهنده پیکسل مربوط به عنصر متعلق به اثر انگشت است و یک متعلق به اثر انگشت واقعی است .مقدار کد ماسک از پیکسل
تصویر به صورت معادله ( )72محاسبه میشود.

) M (m' , n ' )  S(i 'B , j'B
()72
i'B  mod(m' , w)  1
'
'
j B  mod(n , w)  1
 -7-2نورون مورد استفاده در  PCNNبهبود کیفیت تصویر اثر انگشت
در شکل ( )7مدل شبکه عصبی پالس همراه استفاده شده در تشخیص اثر انگشت که شامل سه بخش تابع اولیه (پذیرش) ،رشته
مدوالسیون و مولد پالس است نشان داده شده است.

شکل  :7نورون مدل  )a ،PCNNالگوی ارتباط نورون  )bمجموعهی استاندارد ارتباط نورون []31

در شکل (  (Nab , Om n ) ،)7نشاندهنده ارتباط ورودی نورون  N abبا مجموعه  L m nاست که
 w abوزن ارتباط بین  N abو  N m nاست و  w  1وزن پیوند نورون با خودش را نشان میدهد.
' '

' '

' '

بار و سیگنال کد ماسک

نورون ' N m 'n

' m 'n

میباشد.

' U m 'n ' ,  m 'n ' , y m 'n

را نشان میدهد f (.) .تابع تصمیم مولد میباشد.
یک شبکه عصبی تکرار شونده برای نورون  Nدر tاُمین تکرار
' m 'n

کد ماسک جهت نورون

' O m 'n

' X m 'n

و

' M m 'n

N ab

نشاندهنده سیگنال

خروجی مجموع نورون ،فعالیتهای داخلی و آستانه پالس نورون
t  0,1,..., 

است.

' N m 'n

به صورت معادله ( )73و خروجی آن به صورت معادله

( )74محاسبه میشود.
()73

) ' w ab  (Nab , O m 'n

()74

))y m 'n ' (t  1)  f(u m 'n ' (t  1)   m 'n ' (t  1

' m 'n

ab L



' ab  m ' n

u m 'n ' (t  1)  M m 'n ' .x m 'n ' (t) 

شامل a  b

که در آن  L m nمجموعه
استاندارد  3  3است .تابع مدوالسیون ورودی
' '

سلول عصبی در اطراف نورون

' N m 'n

است .شکل ( )b )7نمایش مجموعه ارتباط به صورت

)   (Nab , OM nبه صورت معادله ( )75تعریف میشود.
' '

()75

) .x ab .exp(yab

' m 'n

 (Nab , OM n )  K ab
' '

که '  K ab m nکد موقعیت ،ارتباط نورون
تعریف میشود.
'

()76

N ab

1,exp(1 d ),ififd d  0 0
ab

ab

ab

است و یک عنصر از ماتریس جهت

' m 'n

 Kاست w ab .در تکرار tاُم به صورت معادله ()76

w ab 

 d abفاصله بین ارتباط بین نورون  N m nو نورون  N abمیباشد و فاصله نورون با خودش  d m n  0است .در شبکه عصبی پالس همراه
استفاده شده در [ ]47آستانه نورون پالس )  m n (tاست که به صورت تجربی با یک مقدار مشخص مقداردهی اولیه میشود و سپس به
' '

' '

' '

صورت نمایی کاهش مییابد ولی در مدل [ ]31آن از مجموعه اتصال

' L m 'n

محاسبه میشود .در  tاُمین تکرار آستانه پالس به صورت

معادله ( )77بهدست میآید.
()77

) m n (t)   (N11 , N12 ,..., Nab ,...
' '

)  (.فرم عملکرد کلی است و باید آن را به تابع خاص در یک کاربرد اختصاص داد f(.) .نشاندهنده تابع مولد پالس است که برای
فرمان شلیک یک نورون و تولید یک پالس استفاده میشود .خروجی ) f(.دقیقا خروجی سیگنال '  y m 'nبرای نورون  N m nاست.
' '

معادله ( )78نشاندهنده تولید پالس و
()78



y m 'n '  0

نشان میدهد در لحظهی  tنورون شلیک نشده است.



y m 'n ' (t)  f(u m 'n '   m 'n ' )  1, if u  
0, else

در مدل اصالح شده شبکه عصبی پالس همراه پیوند به خود نورون با وزن

1

 w m nنشان داده میشود .عالوه بر آن در tاُمین تکرار اگر

' '

نورون شلیک شود سیگنال بار نورون با معادله ( )79بروزرسانی میشود.
()79

' m 'n

ab

| x ab (t  1)  x m 'n ' (t  1) | K

' m 'n

ab L



' ab  m ' n




N

x m 'n ' (t)  x m 'n ' (t  1) 

تعداد نورونها در موقعیت کد است K ab  1 ،و |  | .نشاندهنده قدرمطلق تابع است و مقدار  با معادله ( )80بهدست میآید .در
معادله ( C 1 )80نشاندهنده معادله ( )81و  C 2نشاندهنده معادله ( )82است .بنابراین برای شرایط مختلف  ،مقدارهای متفاوتی
خواهد داشت.
' m 'n

()80

()81

;1, if y m 'n ' (t)  1and C1

;  0, if y m 'n ' (t)  0
; 1, if y m 'n ' (t)  1and C 2
 K m 'n ' ab

' m 'n

ab

L

x

1
x m 'n ' (t  1) 
N

1
x m 'n ' (t  1) 
N

L

m 'n '

x

ab

 K m 'n ' ab

)82(

 نتیجه گیری-8
 اگر پارامترهای شبکه به درستی تنظیم شده.در شبکههای عصبی پالس همراه هر نورون نشان دهنده پیکسل تصویر ورودی است
 شبکه عصبی پالس همراه در طیف گستردهای از برنامههای کاربردی و سختافزارهای نهایی. شبکه قدرتمندی خواهیم داشت،باشند
.قابل پیادهسازی میباشد
سپاسگزاری
با تشکر از سرکار خانم مهندس سمیرا فرامرزپور به پاس زحمات بیدریغشان
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