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بهبود الگوريتم شبيهسازي زمينآماري چند نقطهاي فيلترسيم از طريق طراحی
فيلترهاي سازگار با الگوهاي موجود در تصاوير آموزشی و شرطیسازي نظارت شده
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چکيده
شبيهسازي چند نقطهاي يکی از ابزارهاي زمينآماري است که در سالهاي اخير مورد توجه بسياري از محققان علوم زمين
نفتی قرار گرفته و از آن براي توصيف ساختارهاي فضايی فرايندهاي زمينشناسی حاکم بر مخازن نفتی استفاده شده است.
روش زمينآمار چند نقطهاي با لحاظ آمارههاي چندنقطهاي به جاي آمارهي دو نقطهاي مرسوم در روشهاي مبتنی بر واريوگرام،
قادر است الگوهاي فضايی اشکال و ساختارهاي با هر هندسه پيچيدهاي را بازيابی نمايد .بازتوليد ساختارهاي چند نقطهاي موجود
در فرايندهاي زمينشناسی ،از طريق به کارگيري تصوير آموزشی انجام میشود که شامل ساختارهاي کلی است که زمين شناسان
به عنوان الگوهاي مفهومی حاکم بر فرايندهاي زمينشناسی زير سطحی ارائه میدهند .يکی از الگوريتمهاي کاربردي و مهم
زمينآماري چند نقطهاي بر پايه الگو ،فيلترسيم است که از آن براي مدل کردن متغيرهاي پيوسته و گسسته استفاده میشود.
در روش کلاسيك فيلترسيم ابتدا همه الگوهاي شناسائی شده در تصوير آموزشی با استفاده از تعدادي فيلتر با مشخصات ثابت
و غير مرتبط با تصوير آموزشی به فضاي جديد امتياز فيلتري منتقل و سپس شبيهسازي شرطی انجام میشود .در اين مقاله با
استفاده از روش آناليز مولفه اصلی ،فيلترها را با توجه به ويژگیهاي تصوير آموزشی و بصورت وفقی با آن طراحی کرده و بعد از
طبقهبندي فضاي امتياز فيلتري جديد ،الگوي مناسب با توجه به دادههاي سخت موجود در پنجره الگو انتخاب شده و در محل
تصوير شبيهسازي شده چسبانده میشود .در الگوريتم فيلترسيم از ضرائب ثابت جهت وزن دادن به دادهها در مراحل شبيهسازي
شرطی استفاده شده و با توجه به نتايج نامناسب مربوط به استفاده از اين ضرائب ثابت ،در اين مقاله يك الگوريتم شرطیسازي
نظارت شده با تعريف روابط مناسب ارائه شده و سهم دادههاي مختلف موجود در پنجره الگو در فرايند شبيهسازي ،به طور بهينه
با استفاده از اين روابط اعمال میشود .مقايسه نتايج به دست آمده از اين روش پيشنهادي با روش فيلترسيم کلاسيك نشان
دهنده بهبود قابل ملاحظه اي در بازيابی پيوستگیهاي مورد انتظار در نتايج شبيه سازي است.

کلمات کليدي
زمين آمار چند نقطهاي ،آناليز مولفه اصلی ،فيلترسيم

عهده دار مکاتباتfathian@cc.iut.ac.ir :
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مقدمه و سابقه موضوع تحقيق

آمار چند نقطهاي

امروزه به كارگيري روشهاي زمينآماري و به ویژه
گونههاي چند نقطهاي آن در شبيهسازي مخازن پيچيده
نفتي امري اجتنابناپذیر مينماید .تکنيک شبيهسازي
چندنقطهاي 4در سال  4339ارائه شد .این تکنيک محاسن
الگوریتم هاي بر پایه واریوگرام ،بر پایه شيء و بر پایه موضوع
را داشت[ .]4اولين الگوریتم كاربردي این تکنيک،
 SNESIM2بود .در این روش تمام توزیع احتمال شرطي
لازم در یک ساختار دادهاي بنام درخت جستجو ذخيره
ميشد[ .]2این روش امروزه در برخي كاربردها[ ]9استفاده
ميشود .اما در موارد ساختارهاي پيچيده هندسي و چند

گواردیانو و سري واستاوا در سال  ،4339آمار چند
نقطهاي را براي مدلسازي ناهمگنيهاي پيچيده زمينشناسي
با قدرت تفکيک بالا در مخازن نفتي مطرح كردند .این روش،
مخازن را با استفاده از الگوهاي استخراج شده از یک تصویر
آموزشي و شرطي شده با دادههاي چاه ،شبيهسازي
ميكند[ .]7آمار چند نقطهاي در بسياري از كاربردها از جمله
شبيهسازي مخازن نفتي[ ،]2توصيف آماري دادههاي
فضایي[ ]3و بازسازي دادههاي صوتي[ ]40استفاده شده
است.
اساس روش آمار چندنقطهاي بر مبناي ابزاري به نام

رخسارهاي زمان محاسبات بسيار بالا ميرفت .به منظور رفع
مشکل برنامهنویسي پيچيده و زمان شبيهسازيها ،روشهاي
بر پایه الگو همچون فيلترسيم معرفي شدند[ .]1الگوریتم
فيلترسيم توانایي كار بر روي تصاویر آموزشي با متغيرهاي
پيوسته و گسسته (رخسارهاي) را دارند .در این روش
فيلترهایي معرفي شد تا الگوهاي با ابعاد بالا را به یک امتياز
فيلتري كوچک خلاصه كند و سپس الگوها را به یک تعداد
محدود كلاس طبقهبندي كردند .فيلترها براي سرعت
بخشيدن به كار شبيهسازي الگوها تعریف شدند .در سال
 2002این الگوریتم به صورت كاربردي و تجاري در نرمافزار
 SGeMSپيادهسازي شد[ .]5در كاري دیگر روشي ارائه شده
كه سرعت الگوریتم فيلترسيم را دركاربردهاي سه بعدي
افزایش ميدهد[ .]1یکي از كاستيهاي الگوریتم فيلترسيم
این است كه جهت كاهش بُعد ،از فيلترهاي ثابتي استفاده
مي كند و این فيلترها با تغيير تصویر آموزشي تغيير نميكنند.
9
در این مقاله با استفاده از روش تحليل مولفه اصل ي
فيلترهایي طراحي شده است كه بيشترین سازگاري را با
الگوهاي موجود در تصویر آموزشي دارند .براي مقایسه روش
اجرا شده با الگوریتم فيلترسيم ،تعداد فيلترهاي طراحي شده
 1فيلتر هستند كه البته این تعداد قابل تغيير هستند .سپس
براي شرطي كردن شبيهسازي با دادههاي مشاهدهاي سخت
همچون چاه ،الگوریتم جدیدي ارائه شده است .در این
الگوریتم ،بر خلاف روش ارائه شده در الگوریتم فيلترسيم ،كه
ضرائب مربوط به دادههاي مختلف در كل الگوریتم ثابت
بودند ،این ضرائب با یک سري روابط به دست ميآیند.

تصویر آموزشي است كه نمایشي عددي از الگوها و
ساختارهایي است كه انتظار ميرود در مخزن مورد نظر كه
باید شبيهسازي شود ،وجود داشته ب اشند .آمارههاي
چندنقطهاي ميتوانند به صورت احتمال شرطي پدیدار
شوند[ .]44یکي از مهمترین الگوریتمهاي الگوپایه مورد
استفاده جهت شبيهسازي استاتيکي مخزن كه تجاريسازي
هم شده است ،الگوریتم شبيهسازي فيلترسيم است.
در الگوریتم كلاسيک فيلترسيم از تعداد اندكي فيلتر
خطي ( 1فيلتر بري مقاطع دو بُعدي و  3فيلتر براي مدلهاي
سه بعدي) براي دستهبندي الگوهاي آموزشي در یک فضاي
امتياز فيلتري كاهش بعد یافته استفاده ميكند[ .]44به این
ترتيب كه الگوهاي مشابه ،گروهبندي شده و در یک دسته
ذخيره ميشوند .نماینده( 1الگوي اصلي) این دسته ،ميانگيني
از الگوهاي قرار گرفته در آن است .در شکل  4الگوهاي
آموزشي به دست آمده از یک تصویر آموزشي نمونه نشان
داده شده است.

الف

ب

شکل  :1يك تصوير آموزشی نمونه (ب) و الگوهاي آموزشی با
توجه به پنجره مربعی (3×3الف)[]12

در این الگوریتم ،الگوي جستجو به شکل مکعب مستطيل
(در فضاي سهبُعدي) و یا مستطيل(درفضاي دو بعدي) است.
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بهبود الگوریتم شبیه سازی زمین آماری چند نقطه ای...

یک فيلتر در واقع یک دنبالهاي از وزنهاي مرتبط با نقاط
الگوي جستجو است كه به صورت رابطه  4تعریف

در یک دسته مشخص ميشود .در این مقاله براي طبقهبندي
فضاي امتياز فيلتري از الگوریتم  K-meansاستفاده شده

ميشود[.]49
}𝐽 {𝑓(ℎ𝑗 ); 𝑗 = 1. … .
()4
در این رابطه ) 𝑗 𝑓(ℎمقدار فيلتر یا وزن مرتبط با نقاط
متناظر از الگوي جستجو است .این فيلتر به هر كدام از
الگوهاي آموزشي كه از تصویر آموزشي استخراج شده با توجه
به رابطه ، 2اعمال ميشود.
𝑛
) 𝑗𝑆𝑇 (𝑢) = ∑𝑗=1 𝑓(ℎ𝑗 ). 𝑝𝑎𝑡(𝑢 + ℎ
()2
خروجي فيلتر به صورت مقدار ميانگين وزن دار )ST (u
كه مقدار امتياز فيلتري هم ناميده ميشود ذخيره ميشود.
در شکل  2فرایند ایجاد یک مقدار امتياز فيلتري از طریق
اعمال یک فيلتر دو بعدي خاص نشان داده شده است.

است .سپس یک پنجره به طور تصادفي از داده مشاهدهاي
انتخاب شده و با تمام ميانگين دسته ها مقایسه ميشود.
معيار مقایسه در الگوریتم فيلترسيم ميتواند نرم  ،4فاصله
اقليدسي و یا هر معيار فاصله دیگري باشد .نزدیکترین
ميانگين دسته به داده مشاهدهاي مشخص شده و از دسته
مربوط یک الگو تصادفي انتخاب شده و در داده مشاهدهاي
درج ميشود .قسمت داخلي این پنجره با یک طول مشخص،
در این تصویر كاملا ثابت شده و در شبيهسازيهاي بعد تغيير
نميكند.
-3

شکل  :2به دست آمدن يك مقدار امتياز از يك الگوي

تحليل مولفه اصلي تبدیلي در فضاي برداري است كه
بيشتر براي كاهش ابعاد مجموعه دادهها مورد استفاده قرار
ميگيرد[ .]41این تحليل ،شامل تجزیه مقدارهاي ویژه
ماتریس كواریانس چند متغيره است .در این روش ابتدا بردار

تحليل مولفه اصلی )(PCA

ميانگين  μو ماتریس كواریانس ∑ با توجه به تمام دادهها
محاسبه ميشود .در ادامه مقادیر ویژه و بردارهاي ویژه
ماتریس كواریانس محاسبه شده و با توجه به مقادیر ویژه به
صورت نزولي مرتب ميشوند .سپس تعداد 𝑘 بردار ویژه
متناظر با بزرگترین مقادیر ویژه انتخاب شده و ماتریس 𝐴 را
ميسازند كه ستونهاي آن ،بردارهاي ویژه به دست آمده
هستند .در این صورت ميتوان تمام دادههاي 𝑛 بعدي را
طبق رابطه  9با ماتریس 𝐴 به فضاي 𝑘 بُعدي منتقل نمود.
)𝜇 𝑥 ′ = 𝐴𝑡 (𝑥 −
()9
مي توان نشان داد كه تحليل مولفه اصلي خطاي مربع را
كمينه ميكند[.]41

آموزشی[]9

در الگوریتم فيلترسيم ،سه نوع فيلتر ميانگين ،گرادیان و
انحنا براي هر كدام از جهت هاي 𝑋 𝑌 ،و 𝑍 در نظر گرفته
شده است .به عنوان مثال براي یک تصویر آموزشي دو بعدي،
فيلترها به صورت شکل  9هستند .این فيلترها براي هر دو
نوع داده پيوسته و رخسارهاي و براي هر نوع تصویر آموزشي
استفاده ميشود .بر این اساس ،براي حالت دوبعدي ،تعداد 1
فيلتر و براي حالت سه بعدي ،نه فيلتر وجود خواهد داشت.

-4

انتخاب پنجره مناسب براي اجراي الگوريتم

شبيهسازي چند مقياسه
بازیابي ساختارهاي با مقياسهاي مختلف در مدل توليد
شده نهایي به شدت تحت تاثير انتخاب شکل و اندازه پنجره
جستجو است[ .]4بزرگ بودن اندازه پنجره باعث ميشود
اطلاعات نقاط دور از هم در تصویر آموزشي امکان شناسائي
الگوهاي ساختاري بزرگ مقياس را بدهد .از طرفي ابعاد
كوچک پنجره مانع بازتوليد الگوهاي با اندازه بزرگ ميشود.

شکل  :3فيلترهاي مربوط به الگوريتم فيلترسيم با پنجره
32×32

بعد از مشخص شدن فيلترها ،تمام الگوهاي به دست
آمده با یک ابعاد پنجره مشخص در فيلترها ضرب شده و به
فضاي امتياز فيلتري برده ميشوند[ .]1پس از طبقهبندي
الگوها در فضاي امتياز فيلتري ،ميانگين الگوهاي قرار گرفته
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اندازه پنجره باید متناسب با ساختارهاي با اندازه كوچک در
قدرت تفکيک تصویر آموزشي و الگوهاي واقعي طراحي شود.

الگوریتمهاي  ،MPSمقادیر فرد هستند بنابراین در این
تحقيق ابعاد پنجرهها به صورت رابطه  5بکار گرفته شده

اگر اندازه پنجره با توجه به الگوهاي واقعي خيلي كوچک
انتخاب شود یا به عبارتي ،مشخصات واقعي براي انتخاب
پنجره كافي نباشد ،آمارگان براي هر پنجره به شدت تغيير
ميكند .بنابراین ابعاد پنجره باید تا حدي كوچک انتخاب
شود كه بتواند ساختارهاي كوچک را بازیابي نماید و در عين
حال باید به اندازه كافي نيز بزرگ باشد تا مشخصات و
الگوهاي واقعي كه در تصویر آموزشي اتفاق ميافتند را
بازتوليد كند .در این مقاله براي پيدا كردن ابعاد بهينه پنجره،
از آنتروپي یک بعدي استفاده شده است .آنتروپي ،یک
اندازه گيري آماري از ميزان تصادفي بودن است كه ميتواند
براي توصيف بافت تصویر آموزشي استفاده شود .آنتروپي یک
الگو با ابعاد 𝑧𝑛 × 𝑦𝑛 × 𝑥𝑛 ميتواند طبق رابطه  1محاسبه
شود[.]45

است.

()1

}) ′

(𝑛′

𝑇 = {(3 × 3), (5 × 5), … ,

()5
كه در آن ) 𝑦𝑁 × 𝑥𝑁( 𝑛 = 0.4 × maxو 𝑥𝑁 و
𝑦𝑁 ابعاد تصویر آموزشي هستند.
سپس آنتروپي متوسط ) (MEمربوط به همه الگوها با
ابعاد مشخص ،محاسبه ميشود .پنجره با ابعاد مشخص
𝑛×

′

𝜔 × 𝜔 با 𝜔 𝑇 نمایش داده ميشود .رابطه محاسبه آنتروپي
متوسط براي 𝜔 𝑇 به صورت رابطه  1است.
() 1

𝜔 𝑛

𝑇
∑𝑘=1
) 𝜔𝑘𝑇 𝑡𝑎𝑝( 𝑦𝑝𝑜𝑟𝑡𝑛𝑒

1
𝜔𝑇

𝑛 = )𝜔(𝐸𝑀

در این رابطه 𝜔𝑇 𝑛 نمایانگر تعداد الگوهایي است كه با
ابعاد پنجره مشخص 𝜔 × 𝜔 از تصویر آموزشي استخراج
مي شود .با توجه به ابعاد انتخاب شده در هر مرحله ،تمام
الگوهاي موجود در تصویر آموزشي استخراج ميشود .مقادیر
آنتروپي متوسط به دست آمده ))𝜔( 𝐸𝑀( با توجه به ابعاد
تصویر 𝜔 رسم ميشوند .تغييرات آنتروپي متوسط باید در
ابتدا به شدت افزایش یابد و وقتي به ابعاد پنجره بهينه رسيد
شروع به هموار شدن مينماید .نمودار آنتروپي متوسط براي
تصویر آموزشي شکل -1الف در شکل -1ب رسم شده است.
در این شکل ،محور افقي ابعاد پنجره و محور عمودي آنتروپي
متوسط را نشان ميدهد .با توجه به این نمودار ،ابعاد مناسب
براي پنجره مربوط به این تصویر آموزشي  25در  25پيکسل
تخمين زده ميشود .تعداد الگوهاي خارج شده از تصویر
آموزشي با ابعاد به دست آمده را ميتوان با رابطه  7محاسبه

) 𝑖𝑝(𝐻 = ∑𝐾𝑖=1 𝑝𝑖 log

به طوري كه 𝑘 تعداد نتایج ممکن متغير تصادفي و 𝑖𝑝

نشانگر تابع چگالي احتمال ( معادل هيستوگرام) آن است .با
افزایش ابعاد پنجره در یک تصویر آموزشي ایستا ،دو رفتار
متفاوت در منحني تغييرات آنتروپي مشاهده ميشود .در
مرحله اول ،آنتروپي به شدت افزایش ميیابد .در مرحله بعد،
وقتي كه ابعاد پنجره در حال افزایش و بيشتر شدن از ابعاد
پنجره بهينه است ،كه مشخصات ایستایي تصویر آموزشي را
نشان ميدهد ،آنتروپي با یک آهنگ خيلي ملایم افزایش
ميیابد .در واقع با افزایش ابعاد پنجره در یک تصویر آموزشي
ایستا ،تعداد پيکسلهاي موجود در پنجره افزایش ميیابد و
این افزایش موجب افزایش آنتروپي ميشود .با حاصل شدن
ابعاد خاصي از پنجره ،آنتروپي شروع به ثابت شدن ميكند.
این مطلب نشان دهنده این است كه الگوهاي موجود در این
پنجره در حال تکرار شدن است و افزایش ابعاد پنجره،
تغييري در آمارگان پنجره ایجاد نميكند .بنابراین ثابت شدن
آنتروپي به معناي حاصل شدن ابعاد مناسب پنجره است.
براي انتخاب پنجره بهينه ،تصویر آموزشي به وسيله یک
پنجره با ابعاد مختلف مرور و مقدار آنتروپي پنجره مربوطه
محاسبه ميشود .از آنجایي كه معمولاً ابعاد پنجرهها در

كرد.
()7
كه در این رابطه 𝑇𝐼𝑥 ،ابعاد تصویر آموزشي در جهت 𝑥،
𝑦𝐼𝑇 ابعاد تصویر آموزشي در جهت 𝑦 و 𝑠 ابعاد انتخاب شده
براي پنجره است .عدد  25براي ابعاد پنجره در این تصویر
آموزشي در واقع بازوي منحني بوده و نقطهاي است كه
منحني از شيب زیاد به شيب كم تغيير حالت ميدهد .در
تمام بررسيهاي انجام شده در این مقاله ،براي انتخاب ابعاد
مناسب براي پنجره ،از این روش استفاده شده است.

)𝑠 𝑁 = (𝑇𝐼𝑥 − 𝑠) × (𝑇𝐼𝑦 −
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ب

الف

شکل ( :4الف) تصوير آموزشی دو رخسارهاي (باينري) و (ب ) منحنی آنتروپی مربوطه نسبت به ابعاد پنجره ،جهت انتخاب ابعاد پنجره
مناسب
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𝐾 عدد بردار ویژه متناظر با بزرگترین مقادیر ویژه را
انتخاب ميكنيم .فيلترهاي وفقي مورد نظر ،در واقع این
بردارهاي ویژه است .این  1فيلتر در واقع  1بردار ویژه متناظر
با بزرگترین مقادیر ویژه ماتریس كواریانس است و تمام این
 1فيلتر از هم مستقل بوده و متعامدند .ویژگيهاي ورودي
الگوریتم  PCAدر اینجا تمام الگوهاي استخراج شده از
تصویر آموزشي با ابعاد مشخص شده در مرحله قبل است.
براي مقایسه روش ارائه شده با الگوریتم فيلترسيم ،با
توجه به تعداد فيلترها در این روش ،در تمام این مقاله ،در
تصاویر آموزشي دو بعدي  𝑘 = 6انتخاب شده است .البته
در مراحل بعد مي توان این مقادیر را تغيير داد و نتایج را با
یک دیگر مقایسه كرد.
مثلا اگر تصویر آموزشي به صورت شکل -1الف باشد
فيلترهاي مربوطه به فرم شکل  5به دست ميآیند.

طراحی فيلترهاي سازگار با تصوير آموزشی

در الگوريتم اصلاح شده
در الگوریتم فيلترسيم تعدادي فيلتر پيش فرض ( 1فيلتر
در فضاي دو بعدي و  3فيلتر در فضاي سه بعدي) به كار
گرفته شده است كه ارتباطي با ساختار تصویر آموزشي
نداشته و تنها جهت كاهش بعد محاسباتي استفاده ميشوند.
در این مقاله با استفاده از روش  PCAو با توجه به نوع تصویر
آموزشي ،فيلترهاي مناسب و سازگار با تصویر آموزشي
استخراج ميشوند .مراحل انجام كار به صورت زیر است.
ابتدا با توجه به تصویر آموزشي یک پنجره جستجوي
مناسب انتخاب ميشود .پنجره جستجو ،براي تصاویر
آموزشي سه بعدي به صورت مکعب مستطيل و براي تصاویر
آموزشي دو بعدي ،مربع است  .ابعاد مناسب براي پنجره با
توجه به روش گفته شده در قسمت  1این مقاله محاسبه
ميشود.
با توجه به پنجره جستجو ،تمام الگوهاي موجود در تصویر
آموزشي استخراج ميشود .بدین منظور پنجره جستجو را
پيکسل به پيکسل بر روي تصویر آموزشي جلو برده و
الگوهاي به دست آمده را در كتابخانه الگوها ذخيره ميكنيم.
یک نمونه از كتابخانه الگوها براي یک تصویر آموزشي نمونه
در شکل  2نشان داده شده است.
با توجه به الگوهاي به دست آمده ،ماتریس كواریانس،
بردار ميانگين الگوها ،مقادیر ویژه و بردارهاي ویژه ماتریس
كواریانس را محاسبه كرده و با توجه به مقادیر ویژه ،به صورت
نزولي مرتب ميشود.

شکل  :5فيلترهاي طراحی شده به روش  PCAبراي تصوير
آموزشی شکل -4الف
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خوشه تا حد ممکن بوده و معيار جدایش كه ميزان دوري تا
حد ممکن خوشهها از هم كنترل مينماید ،ميباشند .شاخص

خوشهبندي الگوها در فضاي امتياز فيلتري

در این تحقيق براي خوشهبندي الگوها در فضاي امتياز
فيلتري از الگوریتم  k-meansكه یک الگوریتم كلاسيک و
شناخته شده خوشهبندي است ،استفاده شده است .الگوریتم
خوشهبندي  k-meansاز نوع تودهاي بوده و معمولاً خوشهها
را به صورت همسانگرد توزیع ميكند .عملکرد این الگوریتم
بر اساس فواصل بين كلاسي و درون كلاسي استوار است.
تعداد خوشهها بسته به نوع تصویر آموزشي متفاوت است و
در پژوهشهاي گذشته از تعداد ثابت و روشهاي ترسيم
نمودار به صورت سعي و خطا و بسته به پيچيدگي الگوهاي
موجود در تصویر آموزشي استفاده شده است .در این پژوهش

كيفيت از طریق حاصل جمع وزندار جدایش كلي بين
خوشهها و ميانگين پراكندگي خوشهها تعریف ميشود .در
این پژوهش بهترین نتایج خوشهبندي با استفاده از شاخص
گپ ( )gapو با استفاده از نرمافزار متلب (دستور
 )evalclustersحاصل شد[ .]47در این روش تعداد بهينه
خوشهها در حداكثر ميزان شاخص گپ اتفاق ميافتد .با این
روش ساختار واقعي خوشهبندي دادههاي مختلف به خوبي
بازیابي ميشود.
طراحي فيلترهاي وفقي شده با تصویر آموزشي ،نتایج
بهتري نسبت به استفاده از فيلترهاي ثابت دارد و مخصوصا
در مواردي كه الگوهاي موجود در تصویر آموزشي داراي
پيچيدگي بيشتري باشند استفاده از این روش كاراتر است.
بعد از اجراي الگوریتم  k-meansدر روش اصلاح شده،
الگوهاي داراي همبستگي بيشتر در یک دسته قرار خواهند
گرفت .شکل  -1الف الگوهاي قرار گرفته در یک دسته را به
عنوان نمونه نشان داده است .در این دسته فقط  3الگو قرار
گرفته كه ميانگين این الگوها نيز در شکل -1ب نشان داده
شده است.

علاوه بر روشهاي ترسيم نمودار از روشهاي شاخص كيفيت
خوشه بندي جهت تعيين تعداد بهينه خوشهها نيز استفاده
شده است .روشهاي شاخص كيفيت خوشهبندي استاندارد
و كلاسيک ارائه شده براي خوشهبنديهاي غير پوششي
سخت (  )Crisp Classifierكه بر اساس فشردگي
( )Compactnessو جدایش ( )Separationتعریف
ميشوند ،ابزار مناسبي براي تعيين تعداد بهينه خوشهها
هستند[ .]42مهمترین معيارهاي به كار گرفته شده در این
شاخصها شامل معيار فشردگي كه مؤید مشابهت اعضاي هر

ب

الف

شکل ( :6الف) الگوهاي قرار گرفته در يك دسته به عنوان نمونه در روش فيلترسيم اصلاح شده و (ب) ميانگين الگوهاي قرار گرفته در
دسته الف

كه  44الگو قرار گرفته است ،الگوها به صورت شکل -7الف و
ميانگين آنها به صورت شکل -7ب است.

اما در روش فيلترسيم كلاسيک ،در برخي موارد ،چند
الگوي ناسازگار در یک دسته قرار ميگيرد .مثلا در یک دسته
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ب

الف

شکل ( :7الف) الگوهاي قرار گرفته در يك دسته به عنوان نمونه در روش فيلترسيم کلاسيك (ب) و ميانگين الگوهاي قرار گرفته در دسته
الف

با توجه به اینکه ميانگين دستهها بسيار مهم بوده و در
نهایت تمام تصاویر با ميانگين دسته ها مقایسه ميشوند ،عدم
دقت این ميانگين دستهها باعث عدم دقت در اجراي این
الگوریتم ميشود كه این مطلب همانگونه در اجراي الگوریتم
در شکل  42نشان داده شده ،در الگوریتم پيشنهادي به
خوبي اصلاح شده است .قابل ذكر است كه در این مقاله تمام
محاسبا ت مربوط به فاصله بين الگوها و انتخاب الگوي
مناسب ،در فضاي امتياز فيلتري انجام شده و این قضيه باعث
انجام سریع الگوریتمها ميشود.
-7

این قسمت از پنجره در مراحل بعدي شبيهسازي تغيير نکرده
و به عنوان داده سخت به حساب ميآید.
جهت اطمينان از اجراي بهتر الگوریتم پيشنهادي حتي
با كم كردن تعداد كلاسهاي در نظر گرفته شده براي اجراي
الگوریتم ،تعداد كلاسها در روش فيلترسيم اصلي  2000و
در روش فيلترسيم اصلاح شده  4000در نظر گرفته ميشود.
كم كردن تعداد كلاسها سرعت اجراي الگوریتم را افزایش
ميدهد .همانگونه كه مشاهده ميشود ،با اینکه تعداد
كلاسها در روش فيلترسيم اصلاح شده نصف روش فيلترسيم
اصلي است ،نتایج به دست آمده در روش اصلاح شده از نظر
پيوستگي بسيار بهتر است.

اجراي الگوريتم پيشنهادي و مقايسه نتايج
در این قسمت نتایج حاصل از دو الگوریتم فيلترسيم

كلاسيک و فيلترسيم اصلاح شده با فيلترها وفقي نشان داده
شده و نتایج مقایسه ميشوند .ابتدا حالتهاي تحقق یافته
براي هر تصویر آموزشي در هر دو روش نشان داده شده و
سپس با معيارهاي ارزیابي مناسب ،نتایج دو روش با هم
مقایسه شده است.
.a

شکل  :8يك نمونه تصوير آموزشی[]1

حالتهاي تحقق يافته

در شکل  2یک تصویر آموزشي و در شکل  3و  40به
ترتيب ،نتایج حاصل از روش فيلترسيم كلاسيک و فيلترسيم
اصلاح شده با فيلترهاي وفقي ،نشان داده شده است .در این
الگوریتم ،ابعاد پنجره مربعي  45×45و پنجره داخلي 3×3
است .پنجره داخلي با ابعاد كوچکتر انتخاب ميشود و بعد
از چسباندن پنجره اصلي در محل تصویر شبيهسازي شده،

شکل  :9نتيجه اجراي الگوريتم در روش فيلترسيم کلاسيك با
 2222کلاس براي طبقه بندي[]1
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} 𝑖𝑞{ شبيه است[ .]41دیورژانس كالبک ليبلر به صورت
رابطه  2محاسبه ميشود.
𝑖𝑝
𝐷𝐾𝐿 (𝑝||𝑞) = ∑𝑖 𝑝𝑖 log
()2
𝑞
𝑖

شکل  :12نتيجه اجراي الگوريتم در روش فيلترسيم اصلاح شده
50

با فيلترهاي طراحی شده با استفاده از الگوريتم  PCAبا 1222
کلاس براي طبقه بندي

100

شکل  44نتایج حاصل از اجراي غير شرطي الگوریتم
شبيهسازي فيلترسيم با استفاده از تصویر آموزشي شکل -1
الف و شکل  ،42شبيه سازي غيرشرطي با استفاده از روش
ارائه شده در این مقاله با همان تصویر آموزشي را نشان مي-
دهد .همان گونه كه در این شکلها مشاهده ميشود،
پيوستگي در روش پيشنهادي ،بسيار بهتر از الگوریتم
فيلترسيم كلاسيک است .در این الگوریتمها ،ابعاد پنجره
مربعي  ،3×3پنجره داخلي  5×5و تعداد كلاسها در هر دو
روش 400 ،است.
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شکل  :12نتايج مربوط به روش پيشنهادي با تعداد  122کلاس براي
تصوير آموزشی شکل -4الف

اگر دو توزیع  pو  qبا هم تطابق كامل داشته باشند،
مقدار 𝐿𝐾𝐷 صفر خواهد بود .به خاطر رفتار نامتقارن
دیورژانس كالبک ليبلر  ،به جاي آن ،از یک دیورژانس مشابه
استفاده ميشود .دیورژانس جنسن-شانون نسخه هموار و
متقارن شده دیورژانس است كه به صورت رابطه  3تعریف
ميشود.
1
1
(𝐷𝐽𝑆 (𝑝||𝑞) = 𝐷𝐾𝐿 (𝑝||𝑚) + 𝐷𝐾𝐿 (𝑞||𝑚) )3
2
2
در این رابطه )𝑞  𝑚 = 0.5(𝑝 +است .هر چه مقدار
𝑆𝐽𝐷 به صفر نزدیکتر باشد ،یعني هيستوگرامهاي مربوط به
حالتهاي تحققیافته به هيستوگرام تصویر آموزشي
نزدیکتر است و بالتبع نتایج بهتري بهدست آمده است[.]4
نتایج در روش فيلترسيم كلاسيک و اصلاح شده پيشنهادي
در جدول  4نشان داده شده است .نتایج مربوط به پياده
سازي غير شرطي تصویر آموزشي شکل  5و براي  400حالت

شکل  :11نتايج اجراي الگوريتم فيلترسيم اصلی بر روي تصوير
آموزشی شکل -4الف []1

.b

ارزيابی و مقايسه نتايج

در این مقاله از دو معيار براي ارزیابي و مقایسه نتایج به
دست آمده از پيادهسازي غير شرطي روش پيشنهادي و روش
فيلترسيم استفاده شده است.
 1-2-7معيار ديورژانس جنسن-شانون

5

به منظور ارزیابي نتایج به دست آمده ،از معيار دیورژانس
جنسن-شانون استفاده شده است .این روش ،یک معيار رایج
براي اندازه گيري ميزان شباهت دو توزیع تصادفي است و بر
اساس دیورژانس كالبک ليبلر 1است[ .]4دیورژانس كالبک
ليبلر یک معيار اندازه گيري در آمار است كه به صورت بسيار
دقيق و جزئي تعيين ميكند كه یک توزیع احتمال = 𝑝
} 𝑖𝑝{ تا چه اندازه به یک توزیع احتمال مدل ( یا مرجع) = 𝑞

تحقق یافته به صورت ميانگين نمایش داده شده و با نتایج
قبلي مقایسه شده است.
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بهبود الگوریتم شبیه سازی زمین آماری چند نقطه ای...

جدول :1ديورژانس جنسن-شانون بين هيستوگرام چند نقطه اي

كاهش ميدهند[ .]4براي مقایسه روشهاي مختلف در این

تصوير آموزشی با توجه به هر حالت تحقق يافته

قسمت ،حالت هاي تحقق یافته با داده سخت شرطيسازي
ميشوند .در روش فيلترسيم كلاسيک ،شرطيسازي با دادن
وزن هاي متفاوت به پيکسلها در موقعيتهاي مختلف ،انجام
ميشود .سپس نزدیکترین دسته با كمينه كردن تابع
شباهت انتخاب ميشود[ .]49تابع شباهت به صورت رابطه
 40تعریف ميشود[.]49

) 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑧𝑖𝑙𝑎𝑎𝑒𝑅𝑡𝑠𝑖𝐷𝐽𝑆 (ℎ𝑖𝑠𝑡𝑇𝐼 ||ℎ
روش فيلترسيم كلاسيک
روش اصلاح شده پيشنهادي
[0/0705 ]4

0/0223

مشاهده ميشود كه حالتهاي تحقق یافته به دست آمده
با استفاده از روش پيشنهادي داراي 𝑆𝐽𝐷 كمتر نسبت به
روش فيلترسيم كلاسيک هستند .همچنين این نتيجه نشان
ميدهد كه روش پيشنهادي نسبت به فيلترسيم كلاسيک
عملکرد بهتري دارد.

𝐷𝑙 (𝑢0 ) = ∑3𝑑=1 𝜔(𝑑)𝐴𝑣𝑒|𝑑𝑎𝑡𝑎𝑑 (𝑢0 + 𝑢) −
|)𝑢( )𝑙( 𝑡𝑜𝑟𝑝
()40

در این رابطه 𝑑 ،نوع داده ( 𝑑 = 1براي داده سخت،7
 𝑑 = 2براي نقاط شبيهسازي شده كه در پنجره داخلي قرار
دارند و  𝑑 = 3نقاط شبيهسازي شده در قسمت خارجي
پنجره داخلي) و )𝑑(𝜔 وزنهاي مربوط به سه نوع داده
هستند و براي تاكيد بيشتر روي داده سخت و دادههاي
شبيهسازي شده قبلي كه در داخل پنجره قرار دارند ضرائب
با توجه به رابطه ) 𝜔(1) > 𝜔 (2) > 𝜔(3انتخاب

 -2-2-7مقايسه درصد اختلاف آنتروپی در روشهاي
مختلف بر حسب تصوير آموزشی

با مقایسه آنتروپي نتایج به دست آمده از روش پيشنهادي
و روش كلاسيک فيلترسيم مشاهده ميشود كه آنتروپي نتایج
به دست آمده با روش پيشنهادي به آنتروپي تصویر آموزشي
نزدیکتر است .نتایج كامل مربوط به تصویر آموزشي شکل 5
در جدول  2نشان داده شده است.

ميشود 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑑 (𝑢0 + 𝑢) .دادهها در تمام نقاط همسایگي
 𝑢0و )𝑢( )𝑙( 𝑡𝑜𝑟𝑝 ميانگين هر دسته در فضاي امتياز
فيلتري است .نتایج مربوط به این الگوریتم با مقادیر
 𝜔(2) = 0.3 ، 𝜔(1) = 0.5و  𝜔(3) = 0.2در ادامه
كه مقادیر پيش فرض در الگوریتم فيلترسيم در نرم افزار
 SGeMSاست[ ،]1در ادامه نشان داده شده است .شکل
-49الف یک تصویر با  400داده سخت را نشان ميدهد .نقاط
مربوط به داده سخت بصورت تصادفي در یک تصویر با ابعاد
تصویر آموزشي قرار داده شده است .شکل -49ب نتيجه
اجراي الگوریتم پيشنهادي با روش شرطي سازي ژانگ با

جدول :2درصد اختلاف آنتروپی در حالت هاي تحقق يافته با
روشهاي مختلف براي تصوير آموزشی شکل 5
درصد اختلاف آنتروپي

-8

روش پيشنهادي

روش فيلترسيم اصلي

4/51%

25/22 %

شرطیسازي اطلاعات

یکي از مزایاي روش آمار چند نقطهاي نسبت به
روشهاي برپایه شي ،توانایي شرطيسازي حالتهاي تحقق
یافته با توجه به داده سخت و داده نرم است .این دادهها،
اطلاعات كمکي هستند كه اگر در كنار تصاویر آموزشي قرار
گيرند ،عدم قطعيت را در حالتهاي تحقق یافته ممکن

250

200

150

100

ضرایب ثابت را نشان ميدهد .همانگونه كه در این تصویر
نشان داده شده است ،تقریبا ده درصد از نقاط داده سخت به
صورت منفرد قرار دارند و درست شبيهسازي نشدهاند.

50

50

100

100

150

150

200

200

50

250

الف

200

150

100

50

ب

شکل ( :13الف) دادههاي مشاهده اي  2با  122داده سخت و (ب) نتيجه اجراي الگوريتم پيشنهادي با ضرايب ثابت بر روي تصوير الف
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مثال ،اگر مقادیر پيشفرض نرم افزار  SGEMSكه به صورت
 𝜔(2) = 0.3 ،𝜔(1) = 0.5و  𝜔(3) = 0.2هستند در

روش ارائه شده در مقاله براي شرطی سازي داده

سخت

نظر گرفته شود ،نتایج به صورت جدول  9هستند.

زنگ ،مقادیر𝜔 را ثابت فرض كرده بود .یعني در تمام
مراحل اجراي الگوریتم مقادیر 𝜔 ثابت هستند .به عنوان

جدول  :3مشخصات مربوط به الگوي انتخاب شده در هر مرحله براي يك داده مشاهدهاي

داده سخت در

پنجرهها در شبيهسازيهاي

الگوي انتخاب

قبلی در پنجره انتخاب شده

شده

از داده مشاهدهاي

4

9

0

0

2

0

%7

%43

9

0

%0

%42

4

%44

%21

1

0

%22

%27

5

9

%90

%11

1

2

%12

%91

رديف

تعداد پيکسل

درصد وجود نقاط داخلی

الگوي انتخاب
شده از داده
مشاهدهاي

همان گونه كه از جدول  9فوق مشاهده ميشود ،اگر
درصد حضور پيکسلهاي شبيهسازي شده قبلي در الگوي

درصد وجود نقاط خارجی پنجرهها

الگوي انتخاب شده

در شبيهسازيهاي قبلی در پنجره

براي چسباندن در

انتخاب شده از داده مشاهدهاي

داده مشاهدهاي

انتخاب شده از دادههاي مشاهدهاي بيشتر از  90درصد باشد،
ضرائب ثابت ژانگ براي این پيکسلها مناسب نبوده و این
11
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بهبود الگوریتم شبیه سازی زمین آماری چند نقطه ای...

𝑡𝑢𝑜𝛺 ،و نواحي داراي پيکسلهاي مجهول ̅
 Ωتقسيم كرد،
در این صورت روابط نسبي زیر را تعریف ميكنيم.

ضرایب یعني ) 𝜔(2و ) 𝜔(3باید به شدت كم شوند .در
واقع با افزایش تعداد پيکسلهاي شبيهسازي شده ،چون
تعداد پيکسلهاي داده سخت محدود است ،این افزایش،
باعث كم شدن تاثير داده سخت در انتخاب الگوي نهایي
ميشود .بنابراین با كاهش ضرائب مربوط به پيکسلهاي
شبيهسازي شده ،در واقع تاثير داده سخت بيشتر ميشود.
به عنوان مثال براي شکل ردیف  5جدول اگر ضرائب به
صورت 𝜔(2) = 0.04 ، 𝜔(1) = 0.5 ،و 𝜔(3) = 0.03
انتخاب شوند الگوي انتخاب شده از پایگاه اطلاعاتي به صورت
شکل  -41الف خواهد بود كه بسيار مناسبتر از الگوي
انتخاب شده با ضرائب ثابت ژانگ است .همچنين براي شکل

()44
()42
()49
()41

× 100

| 𝑇𝛹|
| 𝑑𝑒𝑧𝑖𝑟𝑓𝛺|

= )𝑇( 𝑅freeze

| 𝑇𝛹|
| 𝑡𝑢𝑜𝛺|

× 100

| 𝑇𝛹|

= )𝑇( 𝑡𝑢𝑜𝑅

̅
𝛹𝑇 = 𝛺ℎ_𝑑 + 𝛺𝑓𝑟𝑖𝑧𝑒𝑑 + 𝛺𝑜𝑢𝑡 + Ω

كه در این روابط |  |.تعداد پيکسلها را نشان ميدهد و
𝑇 ،پنجره مربوط به دادههاي مشاهدهاي در هر مرحله است .
در این صورت باید ضرائب )𝑇(  𝜔2 (𝑇) ، 𝜔1و )𝑇(  𝜔3از
روي مقادیر  𝑅freeze (𝑇)، 𝑅ℎ_𝑑ℎو )𝑇( 𝑡𝑢𝑜𝑅 به صورت
روابط ( )45تا ( )47تعيين شود.

ردیف  1جدول اگر  𝜔(2) = 0.04 ، 𝜔(1) = 0.5و
 𝜔(3) = 0.03انتخاب شوند الگوي انتخاب شده به صورت
شکل  -41ب خواهد بود كه در هر صورت ،نتيجه نسبت به
الگوي انتخاب شده در حالت ضرائب ثابت ژانگ بهتر است.

3

()45

)𝜔2 (𝑇) = − (𝑅freeze (𝑇) − 1

()41
()47

)𝜔3 (𝑇) = − (𝑅𝑜𝑢𝑡 (𝑇) − 1

7
2
7

)𝑇( 𝜔1 (𝑇) = 1 − 𝜔2 (𝑇) − 𝜔3

نتایج اعمال این روابط در الگوریتمها ،به صورت منحني
 E-typeنشان داده شده است .از  E-typeبراي چک كردن
كيفيت شرطيسازي استفاده ميشود .از  400نقطه شرطي
داده سخت براي مقایسه روشها استفاده ميشود .منحني
 E-typeمربوط به روش فيلترسيم و باینري شده آن به روش
اتسو در شکل  45و منحني  E-typeمربوط به روش
پيشنهادي و باینري شده آن با استفاده از روش اتسو در شکل
 41نشان داده شده است .در الگوریتم اتسو ،ابتدا یک حد
آستانه محلي انتخاب ميشود .این حد آستانه در واقع مقدار
چگالي نرمال در بازه ] [0,1است و عمليات باینري كردن با
این حد آستانه انجام ميشود .در هر دو روش از  400دسته
براي طبقه بندي الگوها استفاده شده است.
همانگونه كه در شکل  45مشخص است در شبيهسازي
ساختارها و داده هاي با تغييرات تدریجي و پيوسته هر چه
وزن بيشتري به دادههاي سخت داده شود نتيجه به سمت
اریب شدن به سمت دادههاي سخت پيش رفته و از پيوستگي
كم كرده و مدلهاي چشم گاوي ایجاد ميكند (مانند مدل
رنگي با تغييرات پيوسته شکل -45ب ) .اما براي مدلهاي
باینري با دادههاي سخت باینري یا مدلهاي ناپيوسته مقادیر
مطلق داده هاي سخت از نظر بصري در به نقشه در آوردن
ساختارها نقش ندارند (شکل -45ب).

بنابراین با تغيير مقادیر 𝜔 در طول اجراي الگوریتم،
الگوي مناسبتري از پایگاه اطلاعاتي انتخاب شده و نتایج با
پيوستگي بهتري به دست خواهند آمد.

(الف)

× 100

| 𝑑_|𝛺ℎ

= )𝑇( 𝑑_𝑅ℎ

(ب)

شکل (:14الف) الگوي انتخاب شده از پايگاه اطلاعاتی مربوط به
تصوير دادههاي مشاهدهاي رديف  5جدول با مقادير ضرائب
مقادير 𝟓  𝝎(𝟐) = 𝟎. 𝟎𝟒 ، 𝝎(𝟏) = 𝟎.و 𝟑𝟎  𝝎(𝟑) = 𝟎.و (ب)
الگوي انتخاب شده از ديتا بيس مربوط به تصوير دادههاي
مشاهده اي رديف  7جدول با مقادير ضرائب مقادير
𝟓  𝝎(𝟐) = 𝟎. 𝟎𝟒 ،𝝎(𝟏) = 𝟎.و 𝟑𝟎 𝝎(𝟑) = 𝟎.

بر این اساس ،ميتوان مقادیر 𝜔 را به طور وفقي و بسته
به درصد حضور داده هاي موجود در پنجره انتخاب كرد .اگر
فرض كنيم در 𝑛 امين تکرار از الگوریتم شبيهسازي ،شبکه
شبيهساز ي 3را بتوان به  1ناحيه شامل نواحي داراي
پيکسلهاي معلوم متعلق به داده سخت ،𝛺ℎ_𝑑 ،نواحي داراي
پيکسلهاي معلوم شبيهسازي شده قبلي كه در پنجره داخلي
قرار دارند ، 𝛺freeze ،نواحي داراي پيکسلهاي معلوم
شبيهسازي شده كه در خارج پنجره داخلي قرار دارند،
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الف

ج

ب

شکل ( :15الف) تصوير حاوي  122داده سخت( ،ب) منحنی  E-typeحاصل از  122حالت تحقق يافته و  122داده سخت با روش فيلترسيم
کلاسيك (ج) باينري شده تصوير  E-typeبا استفاده از الگوريتم اتسو[]1

0.035

0.03
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0.025
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0.015

0.01

0.005

0

250
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200
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150

50

ب

شکل ( :16الف) منحنی  E-typeحاصل از  122حالت تحقق يافته و  122داده سخت نشان داده شده در شکل -15الف با روشهاي پيشنهادي
و (ب) باينري شده تصوير  E-typeبا استفاده از الگوريتم اتسو
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پيادهسازي آن در نرمافزار تجاري شده  SGEMSجهت
بهبود عملکرد الگوریتم فيلترسيم كلاسيک است .تغيير
الگوریتم فيلترسيم به فرم ارائه شده در این مقاله ،تعداد
پارامترهاي ورودي مربوطه در فيلترسيم كلاسيک را تغيير
نميدهد و پارامترهاي ورودي توسط كاربر همان پارامترهاي
مربوط به الگوریتم اصلي فيلترسيم كلاسيک هستند.

تحليل نتايج و پيشنهادات

همان طور كه در بخشهاي قبلي این تحقيق نشان داده
شد طراحي فيلترهاي جدید سازگار با تصویر آموزشي با روش
پيشنهاد شده مبتني بر مؤلفههاي اصلي در این مقاله،
عملکرد الگوریتم فيلترسيم كلاسيک را در بازیابي
ساختارهاي غيرخطي و پيوستگي آنها در حالات تحقق یافته
غيرشرطي بدون افزایش بار محاسباتي ،بهبود بخشيد.
همچنين به منظور قاعدهمند نمودن شرطيسازي دادههاي
سخت از تعریف رابطههایي كه سهم هریک از سه نوع داده
موجود در پنجره الگوي شبيهسازي مشخص مينمایند،
استفاده شد .نتایج اعمال روش جدید شرطيسازي نظارت
شده حاكي از عملکرد بهتر این روش در مقایسه با روش
فيلترسيم كلاسيک است .ضمنا در مواردي كه تصویر
آموزشي پيچيدگي زیادي داشته باشد ميتوان به جاي
استفاده از  1فيلتر ،از تعداد بيشتري فيلتر استفاده كرده و
عملکرد بهتري را در بازیابي ساختارهاي كوچک مقياس به
دست آورد .از جمله مزیتهاي روش پيشنهادي قابليت
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