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 افزار ايران اولين كنفرانس ملي مهندسي نرم                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

  

. اختصاص دارد» فاصله- انطباق رنگيابع احتمال با استفاده از توي رنگياي اشصيتشخيك روش بهبود يافته براي  به مقاله نيا - چكيده
موجود هاي  در مرحلة نخست، رنگ. ي شصي و تشخهي اولي جستجو،ي ادراكيها كاهش به رنگ:  شامل سه مرحله استمورد نظرروش 

دف در آنها  هي كه امكان وجود شي ورودري از تصوييها در مرحلة دوم، بخش. شوند ي نگاشت مياك رنگ ادر10 به ي ورودريدر تصو
 موجود و يها  رنگزاني با توجه به م،يانيدر مرحلة پا. رندي قرار گتر قي دقشي مورد آزمايي تا در مرحلة نهاشوند يوجود دارد، مشخص م

 اي هدف هستند ي كه شامل ششود، ي در مورد آنها گرفته ميينها  مي تصمدوم، مشخص شده در مرحلة ي از نواحكي آنها در هر نشيچ
هاي ادراكي است كه تاثير قابل توجهي در  هبودي كه در اين روش حاصل شده است، مربوط به حذف نويز پس از نگاشت به رنگ ب.ريخ

 درصد 70سازي، شناسايي بيش از  نتايج پياده. دهد سرعت الگويتم بدون كاهش دقت آن دارد و گاهي سرعت را به دو برابر افزايش مي
  .دهد شان مياشياي هدف با كيفيت مطلوب را ن

  . نمودار رخداد همزمان رنگ،ي مركب، رنگ ادراكي ش،ي شصيتشخ -كليد واژه
  

 مقدمه -1

شناسايي اشياي رنگي در تصاوير بدون محدوديت، 
ك تصوير است كه ي در يكي از مسايل مهم در حوزه

ي وسيعي از كاربردها مورد استفاده قرار  در دامنه
اكنون در اين با وجود تحقيقات زيادي كه ت. گيرد مي

ي  زمينه انجام شده است، موفقيت كمي در توسعه
هاي قابل اعتماد براي شناسايي هر نوع دلخواه از  روش

بهترين نتايج حاصل شده در . اشيا حاصل شده است
هايي است كه  زمينه شناسايي اشيا مربوط به روش

هاي خاصي از اشيا توسعه  براي شناسايي دسته
 دو روش براي [2] و [1]ثال، در به عنوان م. اند يافته

شناسايي چهره به عنوان يك الگوي معين پيشنهاد 
، روشي براي شناسايي چهره با [1]در . شده است

هاي استخراج شده از تبديل موجك  استفاده از ويژگي
 نيز روش ديگري براي [2]در . ارائه شده است

ي پيشنهاد شده  شناسايي چهره با استفاده از شبكه

در ( نيز روش براي شناسايي افراد پياده [3]در . است
پيشنهاد شده است، كه از تبديل ) حال قدم زدن

موجك براي استخراج ويژگي و از ماشين بردار 
  .بندي الگوها استفاده كرده است پشتيبان براي دسته

هايي كه براي شناسايي اشياي معين ايجاد  در روش
ي جديد اند، اصالح روش براي شناسايي اشيا شده

به طور كلي . بر و پرهزينه است نيازمند فرآيندي زمان
رهيافت يادگيري : دو رهيافت براي اين كار وجود دارد

در رهيافت نخست يعني . ماشين و رهيافت شهودي
ي زيادي از شي  يادگيري ماشين، بايد تصاوير نمونه

مورد نظر وجود داشته باشد تا موتور يادگيري بر 
رهيافت دوم نيز نيازمند .  ببيندمبناي آنها آموزش

مهارت و درك انساني براي توسعه يا تغيير الگوريتم 
روشي كه در اين مقاله مورد استفاده قرار . اوليه است

، براي شناسايي اشياي جديد تنها نياز [4]گرفته است 
 ي برا، روشاين. به يك تصوير از شي مورد نظر دارد

يك روش بهبود يافته براي شناسايي اشياي رنگي با استفاده از توابع احتمالي انطباق 
  فاصله-رنگ

 
 محسن مشكي

  دانشكده كامپيوتر دانشگاه علم و صنعت ايران

 E-mail: mo_meshki@comp.iust.ac.ir  
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 افزار ايراناولين كنفرانس ملي مهندسي نرم                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

 يايا عنوان اش بي، رنگياي از اشي نوع خاصصيتشخ
 مركب از چند رنگ ي شكي.  استيافته توسعهمركب 

 خاص كنار هم نشي چكي شده است، كه با ليتشك
  .اند قرار گرفته

  :هاي اين روش عبارتند از ترين ويژگي مهم

 ياياش.  منعطف را دارداي اشييامكان شناسا •
 اعوجاج ي داراتوانند يمنعطف مانند پارچه م

 ري با تصويرخطي غ تناظركيباشند و اغلب 
  .مرجع دارند

 مرجع كار ري تصوكيتنها با استفاده از  •
 يها  به نمونهيازي و ندهد ي را انجام مصيتشخ

  . ندارداديز

 ندارد، ري در تصوي شةي به دانستن زاويازين •
  . نسبت به دوران مقاوم  استرايز

 راي رنگ مقاوم است، زراتيينسبت به تغ •
 يها  رنگنيرت كي را به نزدري تصويها رنگ
  .كند ي نگاشت ميادراك

ها استفاده  از نمودار رخداد همزمان رنگ در لبه •
  .شود ي كه باعث بهبود مقاومت روش مكند يم

 و مكان اسي مقني تخمي براهي اولياز جستجو •
 كه سرعت را به طور قابل كند ي استفاده ميش

  .دهد ي مشي افزايتوجه

  ي ادراكينگاشت به رنگها -2
 شيها جهت افزا  كاهش رنگتم،يور گام الگنياول

 رنگ راتيي در محاسبات و مقاومت در برابر تغييكارا
، اين كار به [6] در .است) يطي محطيحاصل از شرا(

 نقطه ضعف . انجام شده استRGBسادگي در فضاي 
 رنگ است، راتيي به تغتي حساسRGB رنگ يفضا

 رنگ به ي فضانيها از ا  رنگلي تبدلي دلنيبه هم
 رنگ يفضا.  استيتر، ضرور  رنگ مناسبيا فضكي

Labي از فضاليتبد.  منظور مناسب استني اي برا 
  :رديگ ي انجام مري به صورت زLab به RGBرنگ 
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 موارد به صورت شتري در بZn و Xn ،Yn ريمقاد
 در نظر گرفته 1,088754 و 1,0 ، 0,95045

ها به   از رنگكيدر گام دوم، هر . شوند يم
-ISCCرنگ ) يدسيبا توجه به فاصلة اقل (نيتر كينزد

NBSاز يكيه  بشوندهاي نگاشت شده و با حذف پ 
 بنفش، ،يا  قهوهد،ي سفاه،ي س،يخاكستر {يها رنگ

در . ابدي ي مريي تغQc=} زرد، سبز، قرمز،ي آب،يرنجنا
 رنگ وجود دارد كه به ISCC-NBS ،267 رنگ يفضا

 يفي پسوند توصي با تعدادهي رنگ پاكيصورت 
، )يسي در زبان انگلشوندي و پيپسوند در زبان فارس(

 به قرمز توان ي عنوان مثال مبه. اند  شدهيگذار نام
 شوندهاي كه با حذف پرد اشاره كرهي تيا  به قهوهليما

 ري و تصوري تصوكي 1شكل . ابدي يبه قرمز كاهش م
 را ي ادراكيها  آن به رنگيها حاصل از نگاشت رنگ

  .دهد ينشان م

  انجام صورتبي ترتني به اي ادراكيها نگاشت به رنگ
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 افزار ايران اولين كنفرانس ملي مهندسي نرم                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

 از ،ي ورودري تصو ازكسلي كه رنگ هر پرديگ يم
در گام . شود ي نگاشت مLab ي به فضاRGB يفضا

 ستي رنگ موجود در ل267دوم، فاصلة رنگ نسبت به 
 كه ي و رنگشود ي محاسبه مISCC-NBS يها رنگ
 نگ فاصله را با آن داشته باشد به عنوان رنيكمتر
 رهي ذخي خروجري متناظر با آن در تصويادراك

  .شود يم

   فرآيند نگاشتسازي زماني بهينه -2-1
 كسلي هر پي براLab به RGB از لي تابع تبديفراخوان
 يري جلوگيبرا. بر است  زماناري بس،ي ورودرياز تصو
 به ،ي ادراكيها  نگاشت به رنگندي كند فرآياز اجرا

 جدول جستجو  كي از لي تابع تبدي فراخوانيجا
 هر رنگ ي جدول جستجو، به ازانيدر ا. استفاده شد

RGBآن مشخص شده استا متناظر بيدراك، رنگ ا  .
 ونيلي م16 با يا هي به آراازي ني جدولني چنجاديا
 مورد ي كاهش فضايبرا. مدخل دارد) 224 اي 2563(
 كاهش زمان ني جدول و همچنني ارةي ذخي براازين
 يها  از مولفهكي هر تي بنيتر  آن، كم ارزشجاديا

جم  حبي ترتني و به اشود ي گرفته مدهي ناديرنگ
) 221 اي 1283( هشتم كي به سباتحافظه و محا

 بار محاسبه شده و كيجدول مذكور . ابدي يكاهش م
 و از آن پس در شود ي مرهي ذخي حافظة جانبيرو

 يارذ برنامه در حافظه موقت بارگي اجرايابتدا
 نگاشت ندي فرآي روش، اجرانياستفاده از ا. شود يم

  .بخشد يرعت مها برابر س  را دهي ادراكيها به رنگ

  

هاي   تصوير حاصل از نگاشت رنگ- تصوير اوليه، ب-الف) 1شكل
در صورت سياه و سفيد بودن تصوير، (هاي ادراكي  اوليه به رنگ

  )به نسخه ديجيتال مقاله مراجعه نماييد

 كاهش نويز -2-2
گاهي پس از انجام عمليات نگاشت، تصوير حاصل 

تواند در مراحل بعدي  ادي است كه ميداراي نويز زي
براي حل اين مشكل، يك . مشكالتي را ايجاد كند

فيلتر همواركننده طراحي شد كه به ازاي هر پيكسل، 
رنگي كه بيشترين تعداد را در يك پنجره حول آن 

اين كار . كند دارد، مشخص كرده و به آن اعمال مي
ش شود، زيرا بخ اي مي هاي لبه باعث كاهش پيكسل

هاي  اي مربوط به نويز هاي لبه قابل توجهي از پيكسل
ريزي است كه در ميان نواحي يكنواخت ظاهر 

اي نامطلوب، سبب  هاي لبه كاهش پيكسل. اند شده
شود، اما موجب   شناسايي ميدقت چنداني در افزايش

 و افزايش سرعت )گاهي تا نصف(كاهش محاسبات 

 )الف

 )ب
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 افزار ايراناولين كنفرانس ملي مهندسي نرم                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

   .شود  مياجرا

 ها نگ در لبهنمودار رخداد همزمان ر -3

 نمودار كي، CCH( [5](نمودار رخداد همزمان رنگ 
 رنگ و بافت لي است، كه از آن جهت تحليسه بعد

 نمودار مربوط به نيدو بعد از ا. شود ياستفاده م
 مولفه كي. شود يها و بعد سوم مربوط به فاصله م رنگ

 كه دو رنگ متناظر با دو مولفة ياز نمودار تعداد دفعات
 را كند، ي كه مولفة سوم مشخص ميا فاصلهاول در 
 از J ةي ناحينحوة محاسبه آن برا. دهد ينشان م

  : استري، به صورت زI ريتصو
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 Qc كه متعلق به c2 و c1 يها  تمام جفت رنگيبرا
 است كه ي عدد ثابتd ≤ Td .Td حيهستند و عدد صح

 يعني فاصله اري مع.كند ي را مشخص ميگياندازة همسا
qdistاستيدسي فاصلة اقلي بر مبنا  .  

CCH يها بخش: برد ي رنج مي مشكل اساسكي، از 
 ي از انرژي قسمت قابل توجهر،ي توپر در تصويرنگ

 سبب ني كه ادهند، ينمودار را به خود اختصاص م
 آنها ري از حد تحت تاثشي شباهت باري تا معشود يم

 يا تفاده از نوع اصالح شده مشكل با اسنيا. رديقرار گ
 به CECH. است قابل حل CECH به نام CCHاز 
 را در يا  در نظر گرفتن تمام نقاط، تنها نقاط لبهيجا

 در محاسبات كمك يي كه هم به كارارديگ ينظر م
 نيا. دينما ي را برطرف مCCH و هم مشكل كند يم

  :شود ي محاسبه مرينمودار به صورت ز
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 مجموعة edge(I) و A=CECH{J,I} كهيبه طور

 از يكي است، كه حداقل I ري از تصوييها كسليپ
 در اي باشد ي از رنگ متفاوتها چهارگانة آنيها هيهمسا
  . دو واقع شري تصوةيحاش

 در CECH و از هي اولي جستجواتي در عملCCH از
  .شود ي استفاده مياني پايجستجو

  جستجوي اوليه -4
 توانند ي كه نمري از تصوييها  مرحله، بخشنيادر 

 تا در شوند ي مورد نظر باشند، مشخص ميشامل ش
 كار، ني ايبرا.  شوديپوش  از آنها چشميمراحل بعد

 بي و با تركشوند ي مجادي اP2 و P1 ماسك ريدو تصو
 ري از تصوييها  شده و بخشجادي اييآنها ماسك نها

 مشخص رند،يگ ار قرقي دقي مورد جستجوديكه با
 كند ي از ماسك اول مشخص مكسليهر پ. شوند يم

 يها  رنگزاني با توجه به نوع و مكسلي آن پايكه آ
. ري خاي هدف باشد ي از شي بخشتواند ي آن مرامونيپ

 كند ي از ماسك دوم مشخص مكسلي هر پنيهمچن
 اي آن، آراموني پيها  رنگنشيكه با توجه به چ

  .ري خايباشد  دف هي از شي بخشتواند يم

 تواند ي مي تنها زمان،ي ورودري از تصوكسلي پكي
 هدف باشد كه در هر دو ماسك عالمت يمتعلق به ش

 و هم به زاني هم به لحاظ نوع و ميعنيخورده باشد، 
 يها كسلي مربوط به پيها  رنگنشيلحاظ چ

 نيبه هم.  الزم را برآورده سازدطي شرارامونش،يپ
 نقطه از هر كه شود ي مادجي ايي ماسك نهاكي ل،يدل

 متناظرش از كسلي دو پي منطقANDآن، حاصل 
  . استP2 و P1 ماسك ريتصاو

 يي شناسايي همبند از ماسك نهايها  بخشان،ي پادر
 نيتر  هر بخش همبند، كوچكي و به ازاشوند يم

 دهد، ي كه تمام آن بخش را در خود جايليمستط
ا  رR مجموعة ها، لي مستطنيا. شود يمشخص م

 ييها  چه بخشكند ي كه مشخص مدهند، ي مليتشك
. رندي قرار گي مورد بررسي در گام بعددي بارياز تصو

 گام، عالوه بر كاهش محاسبات در گام ني اياجرا
 ني را تخمري در تصوي شاسي محدوة مق،يبعد
  .زند يم
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 افزار ايران اولين كنفرانس ملي مهندسي نرم                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

 ايجاد ماسك اول -4-1
 مجموعة يعني S1 ماسك اول، ابتدا ري تصوجادي ايبرا

 شي بيساز ادهيدر پ (يكه بخش قابل توجه ييها رنگ
 را به خود اختصاص MQ مرجع رياز تصو)  درصد7از 

 پنجرة كي ،يدر گام بعد. شوند ياند، مشخص م داده
c×cري از تصو IQكه شود، ي عبور داده م c برابر با 
، سازي پيادهدر .  استريصو بعد تنيتر  از بزرگيكسر

 شده شنهاديدهم پ كي ريتر تصو  به بعد بزرگcنسبت 
 كي تجربه نسبت ي و بر مبنايساز ادهياست، اما در پ

 پنجره نيهر چه ا. پانزدهم استفاده شده است
 يها  و بخشزي نوري تحت تاثشتريتر باشد، ب كوچك

 ني هر چه اگر،ي دياز سو. رديگ ي كوچك قرار ميرنگ
 قرار نهي زمري تحت تاثشتري باشد، بتر رگپنجره بز

 هدف را ي شامل شيها كن است بخش و ممرديگ يم
، مجموعة )x,y( هر پنجره به مركز يبرا. ردي بگدهيناد

در  (ي در پنجره كه درصد قابل توجهييها رنگ
اند،  از آن را اشغال كرده)  درصد7 از شي بيساز ادهيپ
 ري تصوكيپس از آن . شود ي، مشخص مS(x,y)يعني

 ني كه معشود ي مجادي اP1 مانند يماسك دوسطح
 نهي مربوط به زمري از تصوييها كسلي چه پكند يم

 مورد ي شامل شتوانند ي مييها هستند و چه بخش
 به عناصر ماسك به ينحوة مقدارده. نظر باشند

  : استريصورت ز

)8  (

⎪⎩

⎪
⎨
⎧ ≥

=
otherwise

T
Ssize

SyxSsizeifyxP A

,0
)(

)),((,1),(
1

1

1

I

  

سازي  در پياده ثابت است كه كي TA رابطه، نيدر ا
  .در نظر گرفته شد 0,6

  ايجاد ماسك دوم -4-2
 P2 مانند گري ماسك دري تصوكي بهتر، ني تخميبرا
 از ي تعدادي با انتخاب تصادفP2. گردد ي مجادي ازين

 كه شود، ي محاسبه مIQ ري تصويها كسليجفت پ
 هر جفت به صورت يبرا.  استTdفاصلة آنها كمتر از 

)p1,p2 ( در فاصلهd از هم، به عنصر (IQ(p1),IQ(p2),d) 
 حالت، به ني وقوع اال احتمp و شود يمراجعه م

به . شود ي افزوده مP2 در كسليعناصر متناظر با دو پ
 نمودار احتمال در كي به صورت P2 بي ترتنيا
 ي با چه احتمالكسلي هر پدهد ي كه نشان مديآ يم
 ي كار برانيا.  مورد نظر باشدي متعلق به شتواند يم

 m و n كه nm10مثالً (ها   از جفتيتعداد محدود
 است، يزي در ابتدا نوP2. شود يانجام م) رنديصوابعاد ت
 آن اعمال ي روريگ  متوسطلتري فكي جهت نيبه هم

 ريدر گام بعد، تمام مقاد.  تا هموار گرددشود، يم
 در ري تا مقادشوند ي ممي تقسنهيشي بر مقدار بياحتمال

 كيدر انتها با توجه به . رندي قرار بگكيبازة صفر تا 
 P2 ماسك ريتصو) 0,2 مثالً(مقدار آستانه 

 و 1 از آستانه شي بري و مقادشود ي ميريگ آستانه
  . گردند ي صفر مري مقادريسا

  ايجاد ماسك نهايي -4-3
 يعني يي، ماسك نهاP2 و P1با استفاده از دو ماسك 

Pهر عنصر از . شود ي محاسبه مPهر دو كهي در صورت 
 داشته كي مقدار P2 و P1عنصر متناظر با آن از 

 نصورتي اري و در غرديگ ي به خود مكيمقدار باشند، 
 كار، با استفاده از نيا. شود ي ميبا صفر مقدارده

  . قابل انجام استيگ به سادي منطقAND اتيعمل

 كه ي همبندي نواح،يي ماسك نهاجاديپس از ا
 يبرا.  هدف باشند، مشخص شوندي شامل شتوانند يم
همبند  ي كردن نواحداي پي كار، ابتدا ماسك برانيا

 چنانچه ه،ي هر ناحيبه ازا. رديگ يمورد جستجو قرار م
مثالً  (يني از آستانة معشتري آن بيها كسليتعداد پ

باشد، ) مدل ري تصويها كسلي تعداد پ0,2
 را رديگ ي كه آن را در بر ميلي مستطنيتر كوچك

 دي كه باي مجموعه نواحيعني، Rمشخص شده و به 
  .شود ي افزوده مند،ري قرار گتر قي دقيمورد جستجو

 شناسايي شي -5

 بدست آمده در ي از نواحكي مرحله، هر نيدر ا
 قرار ي به صورت جداگانه مورد بررسهي اوليجستجو

 در تواند ي مM كه مدل ياسي مقنيتر بزرگ. رديگ يم
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 مشخص ري داشته باشد، به صورت زRi مانند هيناح
  :شود يم

)9                 (),min(
m

i

m

i
H n

n
m
m

=γ  

پس از .  هستندRi ابعاد ناحية ni و miبه طوريكه 
 مربوط به ناحيه، عمل جستجو با  تعيين مقياس

هاي  اگر مقياس. شود  آغاز ميγH تا 1هاي بين  مقياس
 و γ0=1 باشند، {γ0, γ1, γ2, …, γn}مورد بررسي 

γj+1=αγj باشد، كه  ميαمثالً  (1تر از   يك ثابت بزرگ
گيري مجدد از  ر مقياس، نمونهبه ازاي ه. است) 1,1

ناحيه صورت گرفته و شباهت آن با تصوير مدل مورد 
  .گيرد آزمايش قرار مي

 به Ir و ناحية Mبراي تعيين ميزان شباهت بين مدل 
 نمودار Cmفرض كنيد : شود اين روش عمل مي

CECH مربوط به M و Cr نمودار مربوط به Irباشد  .
 از تك تك Cm و Cr ابتدا ميانگين عناصر نمودارهاي

سپس، با توجه به رابطة زير . شود عناصرشان كم مي
 Cmكه مبتني بر رگرسيون خطي عنصر به عنصر بين 

  : كنيم  را مشخص ميb است، عدد Crو 

)10(
),,(),,(),,( 212121 dccdccbCdccC mr ε+=
  
 

  

 -ج. ماسك دوم) ب. الف-1ري تصوي ماسك اول برا-الف) 3 شكل
 يي ماسك نها-د. يريگ  ماسك دوم قبل از آستانهيودار احتمالنم

 ستند،ي از دو ماسك نكي چي متعلق به هاهي سيها بخش(
 دي سفيها  تعلق دارند و بخشيكي تنها به ي خاكستريها بخش

 ماسك اول و دوم دو متعلق به هر سازند، ي را مييكه ماسك نها
  )هستند

  

 )الف

 )ب

 )ج

 )د
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شود كه  مي، زماني حاصل bبهترين مقدار براي 
 بر مبناي قاعدة حداقل مربعات با استفاده از εماتريس 

. فرمول رگرسيون خطي استاندارد، كمينه گردد
 به صورت زير محاسبه εمربعات عناصر ماتريس  

  :شود مي

)11(
( ) ( )( )∑ −=

dccofnsCombinatioAllfor
mr dccbCdccCSE

,,

2
2121

21

,,,,)(ε

  
دادن  صفر قرار ي از رابطه فوق و مساويريگ با مشتق

  :شود ي مجهيت نريسمت راست معادله، رابطة ز

)12  (
( ) ( )

( )∑

∑ ×

=

dccofnsCombinatioAllfor
m

dccofnsCombinatioAllfor
mr

dccC

dccCdccC

b

,,

2
21

,,
2121

21

21

,,

,,,,

  

يك ضريب همبستگي باال، مبين تشابه دو نمودار 
CECH به هم است و يك مقدار نزديك به يك براي 

bدهد كه اندازة ناحية مورد جستجو از  ، نشان مي
با . تصوير، نزديك به اندازه مدل شي مورد نظر است

ت مانند زير توجه به اين دو قاعده، يك معيار شباه
  :كنيم تعريف مي

)13 (

))),(log1)(1(,0max(                        
),(),(

21

1

rm

rmrme

CCbk
CCcckCCD

−−+

=

  
به عنوان ( يك ثابت بين صفر و يك k1به طوري كه 

همچنين ضريب همبستگي خطي به . است) 0,5مثال 
  :شود صورت زير محاسبه مي

)14 (

2

11

2
2

11

2

111

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝
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i
i

n

i
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i
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i
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i
i

n

i
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yynxxn

yxyxn
cc

  
  

عالوه بر اين، بايد آزمايش شود كه آيا مقدار مشابهي 
براي .  در هر دو ناحيه وجود دارد يا خيرها از رنگ

 CHr و CHm يعني Ir و Mانجام اين كار، نمودار رنگ 
بر مبناي اين دو نمودار، يك معيار . شوند محاسبه مي

، به صورت زير Dcشباهت مبتني بر رنگ به نام 
  :كنيم تعريف مي

)15   (

))),(log1)(1(,0max(      
),(),(

22

2

rm

rmrmc

CHCHbk
CHCHcckCHCHD

−−+

=  

به عنوان (يك  يك ثابت بين صفر و k2به طوري كه 
و سرانجام معيار نهايي شباهت بين . است) 0,5مثال 

  :شود دو تصوير با استفاده از رابطة زير معين مي

)16(
),()1(),(),( 33 rmcrmer CHCHDkCCDkIMD −+=  

اگر معيار شباهت براي يك ناحيه از تصوير با تصوير 
مدل بيش از يك آستانة معين باشد، آن ناحيه را به 

چه اين آستانه كمتر هر . شناسيم عنوان شي هدف مي
هاي مثبت نادرست بيشتر  ، تعداد تشخيصباشد
شود و هر چه مقدار آن بيشتر شود، تعداد عدم  مي

مقدار اين آستانه در . شود ها بيشتر مي تشخيص
  .  در نظر گرفته شده است0,65ها  آزمايش

 نتايج عملي -6

 ي عملكرد آن رو،يشنهادي روش پيساز ادهيپس از پ
 و راني مربوط به پرچم ايكيدو مجموعه عكس، 

 جينتا.  شدشي آزما،ي آرم ورزشكي مربوط به يگريد
  : استريبه شرح ز

 
  سازي حاضر روي دو مجموعه عكس  نتايج پياده)1-6جدول 

 )براي تصاوير پرچم(درصد تشخيص   كيفيت تشخيص
  %31,8 عالي
  %40,9  خوب
  %4,5  ضعيف

 %22,7  عدم تشخيص
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بود يافته مانند روش كيفيت شناسايي در روش به
اصلي است، اما سرعت آن گاهي تا دو برابر بيشتر 
است و اين افزايش سرعت با افزايش پيچيدگي و 

همچنين در . اي بيشتر نيز خواهد شد نويزهاي نقطه
اي در تصوير زياد باشد، پيرامون  مواردي كه نويز نقطه

تواند سبب  شود كه مي هايي ايجاد مي نقاط نويزي لبه
در اين حالت، استفاده از . ش چشمگير دقت شودكاه

تواند تا حدودي اين مشكل را  روش بهبود يافته مي
  .كاهش دهد

  گيري نتيجه -7
زماني كه هدف تعيين مكان تقريبي يك شي باشد، 

كند، اما قادر به  اين الگوريتم نتايج خوبي را حاصل مي
تشخيص كل شي نيست و اغلب بخشي از آن را 

عالوه، قادر نيست، جهت شي ب. كند مشخص مي
  .شخص شده را تعيين كندم

ترين عوامل بروز خطا مربوط به سه بخش اصلي  مهم
اولين عامل، مشكالتي است كه در . شوند روش مي

گاهي شرايط نوري . دهد ها رخ مي كاهش رنگ
متفاوت در محيط، سبب تشخيص نادرست يك يا 

يادي شود، كه اين مسئله تاثير ز چند رنگ از شي مي
به عنوان مثال، رنگ صورتي . گذارد بر كل فرآيند مي

تواند از يك تصوير به تصوير ديگر متفاوت  روشن مي
عامل . باشد و به عنوان قرمز يا سفيد شناخته شود

دوم، مربوط به ضعف در جستجوي اوليه است، كه به 
صورت به هم چسبيدگي دو شي يا گسستگي يك 

دم دقت معيار تشابه عامل سوم، ع. كند شي بروز مي
. پذيري روش ضروري است است كه البته براي انعطاف

 قادر به تشخيص دقيق تفاوت CECHبه عنوان مثال، 
البته . بين اشكالي نظير خطوط متفاوت متني نيست

اين ويژگي براي مواجهه با اعوجاج مفيد است، اما 
  .شود هاي نادرست مي سبب تشخيص

سبت دادن چند رنگ يك راه حل براي مشكل اول، ن
به يك پيكسل است، كه به دنبال آن نيازمند ايجاد 

مشكل دوم شامل دو .  فازي هستيمCECHنمودار 
زير مشكل متضاد است، بطوريكه در اغلب موارد، 

به . شود كاهش يكي از آنها سبب تشديد ديگري مي
مانند (ها  گيرانه كردن پارامتر عنوان مثال با سخت

سازي نمودار احتمالي ايجاد  وسطحيباالبردن آستانه د
باعث كاهش به ) شده در گام دوم از جستجوي اوليه

راه حل . گردد هم چسبيدگي و افزايش گسستگي مي
معقول براي كاهش مشكالت جستجوي اوليه، برقراري 
يك توازن مناسب براي حل نسبي هر دو مشكل است 
و همچنين توسعة يك روش تطبيقي است كه با توجه 

هاي ورودي پارامترهاي اين مرحله از  وع عكسبه ن
  . الگوريتم را تنظيم نمايد

مشكل سوم نيز با توجه به هدف از تشخيص شي قابل 
هاي  به عنوان مثال، چنانچه تشخيص. كاهش است

توان پارامترهاي موثر در  غلط خيلي مهم نباشند، مي
گير نمود و برعكس، چنانچه هدف  تشخيص را آسان
گيرانه در   باشد، پارامترها بايد سختتشخيص مطمئن
  .نظر گرفته شوند
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