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مروزه از سيستمهاي بازشناسي مبتني بر پارامترهاي زيستي ا :چکيده
سيستم بازشناسي عنبيه به دليل . به طور گسترده اي استفاده مي گردد

دقت سيستمهاي . عملکرد بهتر مورد توجه بيشتري قرار گرفته است
بازشناسي، بستگي به دقت بردارهاي ويژگي استخراج شده براي هر 

براي استخراج  ويژگي هاي بافتي عنبيه يک  در اين مقاله. نمونه دارد
اين فيلتر ويژگي هاي بافتي عنبيه . فيلتر وفقي جديد طراحي کرده ايم

براي بهبود عملکرد سيستم . را با دقت بيشتري آشکار مي نمايد
بازشناسي عنبيه  ويژگي هاي بافتي استخراج شده با چند روش را با هم 

 PCAازه بردارهاي ويژگي از سپس جهت کاهش اند. ترکيب مي کنيم
در نهايت براي عمليات تطابق نيز از . به صورت محلي استفاده مي کنيم

نتايج حاصل از شبيه سازي بهبود . يک رهيافت جديد استفاده مي کنيم
  .عملکرد سيستم را با کاهش نرخ خطاي تطابق نشان مي دهد

تمهاي زيسـت سـنجي،  بردارهـاي ويژگـي     سـ سي :كليدي واژه هاي
  محلي،  نرخ خطاي تطبيق PCA مبتني بر بافت، فيلتر وفقي، 

  مقدمه -١

در سالهاي اخير سيستمهاي تشخيص هويت مبتني بر زيست سنجي 
در ميان سيستمهاي زيست سنجي . بسيار مورد توجه قرار گرفته اند

مختلف باز شناسي عنبيه به دليل قدرت عملکرد باال از اهميت بيشتري 
عمليات بازشناسي عنبيه در چهار مرحله انجام  .[1,2,3]برخوردار است 

تطابق  -۴استخراج بردار ويژگي-۳نرمالسازي-۲ناحيه بندي-۱.مي شود
قدرت مرحله تطابق بستگي به منحصر بفرد بودن بردارهاي .  [3,4]

در دهه اخير تحقيقات وسيعي به منظور . ويژگي استخراج شده دارد
آناليز . عنبيه انجام شده استافزايش دقت عملکرد سيستم بازشناسي 

بافتي از رهيافت هاي مهم و پر کاربرد در بينايي ماشين به شمار مي 
بديهي است که ساختار تصادفي عنبيه مي تواند به عنوان الگوي . آيد

در نتيجه رهيافتهاي پيشرفته موجود براي . بافتي در نظر گرفته شود
. ند مورد استفاده قرار گيردآناليز بافت، در بازشناسي عنبيه نيز مي توا

از فيلترهاي گابور براي استخراج بردارهاي ويژگي عنبيه استفاده  [5]در 
براي آناليز بافت عنبيه  [6,7]فيلترهاي دايروي متقارن در . شده است

از هرمهاي الپالسين چهار سطحي براي  [8,9]در . اند استفاده شده
 Haarتبديل ويولت  [10]ر د. استخراج بردار ويژگي استفاده شده است

کد حاصل . دو بعدي چهار مرتبه بر روي تصوير عنبيه اعمال شده است
فيلترهاي . از اين عمليات به عنوان بردار ويژگي در نظر گرفته شده است

در . براي آناليز بافت عنبيه استفاده شده است  [11]گابور لگاريتمي در 
اي بافتي عنبيه يک فيلتر اين مقاله براي استخراج دقيق تر ويژگي ه

سپس براي افزايش دقت عملکرد سيستم . وفقي جديد طراحي مي کنيم
. بر بافت را با هم ترکيب مي کنيم بازشناسي عنبيه چند ويژگي  مبتني

به صورت محلي استفاده  PCAبراي کاهش طول بردارهاي ويژگي از 
ي انجام عمليات تطابق و کالس بندي را نيز به شيوه جديد. مي کنيم
نتايج حاصل از شبيه سازي بهبود عملکرد سيستم را با . مي دهيم

  .کاهش خطاي تطابق نشان مي دهد
در بخش دوم به . بقيه اين مقاله بدين صورت بخش بندي مي گردد 

توضيح مختصر مراحل مختلف باز شناسي عنبيه و آناليزهاي مختلف 
طراحي شده براي  در بخش سوم  فيلتر وفقي جديد. بافتي مي پردازيم

بخش چهارم به . استخراج ويژگي هاي بافتي عنبيه شرح داده مي شود
در بخش پنجم رهيافت جديد . اختصاص يافته است PCAتوضيح 

در بخش ششم نتايج پياده سازي . استفاده شده توضيح داده مي شود
  .در پايان در بخش هفتم به نتيجه گيري مي پردازيم. ارايه مي گردد

 يزهاي بافتي مرسومآنال-٢ 
همان طور که اشاره شد بازشناسي عنبيه در چهار مرحله انجام مي  

اين . بخش نخست جداسازي ناحيه عنبيه از بقيه تصوير مي باشد. شود
چون اندازه مردمک در . عمليات در مرحله ناحيه بندي انجام مي شود

شرايط نوري مختلف متفاوت است، اين مسئله موجب متفاوت شدن 
از طرف ديگر اثر عواملي . ندازه عنبيه در شرايط نوري مختلف مي گرددا

همچون جابجايي وچرخش ناحيه عنبيه به دليل حرکت چشم نيز  
بدين منظور ناحيه . موجب مشکالتي در مرحله تطابق مي گردد

استخراج شده در مرحله اول به يک ناحيه مستطيلي شکل با ابعاد ثابت 
اين ناحيه مستطيلي شکل در عمليات مربوط  از. نگاشت داده مي شود

شمايي از فرآيند باز ) ١(شکل . به استخراج ويژگي استفاده مي گردد
مناسب ترين روش براي استخراج  .شناسي عنبيه را نمايش مي دهد

در اين بخش به چند  .بردار ويژگي استفاده از آناليزهاي بافتي مي باشد
  .اره مي کنيم روش پر کاربرد در آناليز بافتي اش
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  فرآيند باز شناسي عنبيه) ١(شکل     

 انحراف معيار استاندارد محلي ١-٢
در اين روش با در نظر گرفتن يک پنجره در همسايگي هر پيکسل،  

انتخاب اندازه . انحراف معيار پيکسلهاي داخل پنجره محاسبه مي گردد
در صورتيکه . پنجره بر اساس ويژگي بافت مورد آناليز، انجام مي شود

تغييرات بافتي سريع باشد اندازه پنجره کوچک و در صورتيکه اين 
  .تغييرات آهسته باشد، اندازه آن بزرگ انتخاب مي گردد

  آنتروپي محلي ٢-٢
 آنتروپي  تعريف. ي اطالعات استوار مي باشداين روش بر مبناي تئور     

  :براي يک مجموعه گسسته دو بعدي به صورت زير مي باشد
)١(                                            ∑∑−=

i j
jiji ppD ,, log

  
که در آن

jip ,
احتمال وقوع پيکسلي با شدت نور برابر با پيکسل  

براي عملکرد دقيق تر معموالً اين . مي باشد  jو iموجود در مختصات 
  .روش به صورت محلي استفاده مي گردد

  محلي گابورويولت ٣-٢
اين فيلترها به صورت فيلترهاي جهت دار مي باشند وعموماً براي  

چون اين فيلترها . استخراج ويژگي هاي جهتي از آنها  استفاده مي شود
بر روي تصوير نرمال شده عنبيه اعمال مي شوند، بايستي از آنها در 

اين فيلتر در مختصات قطبي با رابطه . مختصات قطبي استفاده شود
  .  رتصوير نرمال شده عمل مي کندب) ٢(

)٢( 
2 2 2 2

0 0 0( ) ( ) / ( ) /

{Re,Im}
sgn ( , ). j r r

r

G I r e e e rdrdωθ θ α θ θ β

θ

θ θ− − − − − −= ∫∫  

),( θrI،تصوير نرمال شده αوβ و  پارامترهاي مقياس براي تابع گوسي

0r و
0θ  به ترتيب مراکز شعاعي وزاويه اي بلوکهاي تصوير نرمال شده

اليز بافتي اندازه فاز نسبت به  اندازه دامنه اهميت چون در آن. مي باشند
لذا در رابطه فوق از اطالعات فاز به عنوان ويژگي استفاده . بيشتري دارد

  .شده است

هرمهاي  با استفاده از استخراج ويژگي هاي بافتي ٤-٢
  الپالسين جهت دار

فت امروزه از هرمهاي الپالسين به صورت گسترده اي در آناليز و سنتز با
اين هرمها سيگنال دو بعدي را  به طيف هاي مختلف . استفاده مي گردد

قاعده هرم معادل جزييات تصوير و راس آن نماينگر . تجزيه مي کنند
چون تغييرات بافتي عمدتاً به . اطالعات فرکانس پايين تصوير مي باشد

 صورت فرکانس باال مي باشند، لذا معموالً از قاعده هايي که جزييات را
براي عملکرد . در بر مي گيرند براي استخراج ويژگي استفاده مي شود

دقيقتر هرمهاي الپالسين در استخراج بردارهاي ويژگي، گاهي اين 
به طوريکه هر قاعده . هرمها را با فيلترهاي جهت دار ترکيب مي کنند
فيلترهاي حاصل در . هرم خود به چند فيلتر جهت دار تجزيه مي گردد

. س به صورت کمانهايي از نوارهاي دايروي مي باشندحوزه فرکان
طيف فرکانسي هرمهاي الپالسين جهت دار دوبعدي رادر ) ٢(شکل

  . حوزه فرکانس نمايش مي دهد

  طراحي وپياده سازي فيلتر وفقي جديد -٣
به منظور استخراج ويژگي هاي بافتي به صورت دقيق تر ما يک فيلتر 

ه طراحي اين فيلتر از فيلترهاي گابور ايد. وفقي جديد طراحي کرده ايم
  .فيلتر جديد با رابطه زير مشخص مي گردد. گرفته شده است

)٣(                      

2 2

2

0

0

Adaptive_Gabor( , , , )

exp( )sin( cos( ) sin( ))
2

:

arctan( )

_ ( , )

i i
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Local entropy xi yi
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σ
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− +
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−
=

−

∝

  

مختصات يک  yiو  xiمختصات مرکز عنبيه،   y0و x0در رابطه فوق 
جهت فيلتر گابور در پيکسل مورد  Ѳپيکسل مشخص در تصوير عنبيه ،

اين فيلتر با رابطه زير بر ..  مقياس فيلتر گوسي مي باشد σر و نظ
  .تصوير چشم عمل مي کند

)٤(( )
2 2

2

Im ( , )

exp sin cos( ) sin( ) *Im( , )
2

wm

m w

out

xy

y y x x

m n

x y x jy m x n yθ θ
σ=− =−

=

⎛ ⎞⎛ ⎞+
− + − −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

∑ ∑
  

. مي باشد 2Yw+1وعرض آن برابر  2Xw+1طول پنجره عملگر برابر 
فيلتر گابور . مشخصه ممتاز اين فيلتر در وفقي بودن آن مي باشد

افتي را تنها در يک راستا اشکار مي نمايد اما در فيلتر مشخصه هاي ب
نشان ميدهد جهت و شعاع  ) ٣(جديد طراحي شده  همان طور که رابطه 

اين فيلتر . فيلتر در هر نقطه تصوير، به مختصات مکاني آن بستگي دارد
لذا مي تواند ويژگي هاي . عالوه بر جهتي بودن، شعاعي نيز مي باشد

. شعاعي و زاويه اي به صورت همزمان آشکار نمايد بافتي را در جهت
چون تغييرات بافتي عنبيه در هر دو جهت شعاعي و زاويه اي اتفاق مي 
افتد، انتظار داريم اين فيلتر بتواند ويژگي هاي بافتي عنبيه را با قدرت 

مقياس تابع گوسي نرم کننده در هر پيکسل را  .بيشتري استخراج نمايد
  بدين . رات بافتي در اطراف آن پيکسل انتخاب مي کنيمبا توجه به تغيي
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نمايش هرم هاي الپالسين جهت دار دو بعدي در حوزه ) ٢(شکل

  فرکانس

  
  فيلتر وفقي در چند نقطه از تصوير عنبيه هستهبررسي تابع ) ۳(شکل

در  در حوزه فرکانس لذا شعاع فيلتر نرم کننده. پيکسل زياد خواهد بود
 هستهپاسخ فرکانسي ) ٣(شکل . اهد بود وبالعکسآن نقطه کوچک خو

فيلتر وفقي طراحي شده را در چند نقطه از تصوير نمونه  عنبيه نمايش 
  .مي دهد
مقياس تابع گوسي نرم کننده در هر پيکسل را متناسب با   منظور

در صورتيکه تغييرات . آنتروپي محلي در آن پيکسل، انتخاب مي کنيم
ل شديد باشد، ميزان آنتروپي محلي در آن بافتي در اطراف يک پيکس

مربعات سفيد نشانگر پنجره تغييرات بافتي در اطراف يک پيکسل 
در  هستهاين مربعات به منظور بررسي رفتار  تابع . مشخص مي باشد

فيلتر وفقي در حوزه  هستهتابع . اين نقاط شماره گذاري شده اند
عات مذکور در فرکانس براي پيکسل هاي مشخص شده با مرکز مرب

همانطور که مالحظه مي گردد تابع . نمايش داده شده است) ٤(شکل 
در حوزه فرکانس در هرنقطه  هم جهت با زاويه خطوط رسم شده  هسته

عالوه بر اين شعاع اين فيلتر در . از مرکز عنبيه به آن نقطه مي باشد
يکسل حوزه فرکانس نيز متناسب با ميزان تغييرات بافتي در اطراف آن پ

 هستهنشان مي دهد شعاع تابع ) ٤(همچنان که شکل. مشخص مي باشد
در حوزه فرکانس در پيکسل هايي که تغييرات بافتي در اطراف آنها 

چون عمدتاً بافت عنبيه در . شديدتر است، کوچکتر مي باشد و بالعکس
 هستهنواحي نزديک به مردمک تغييرات شديدتري دارد، پاسخ فرکانسي 

در نواحي نزديک به . در اين نواحي شعاع بزرگتري دارد فيلتر وفقي
همان طور که مالحظه مي گردد . مشيميه تغييرات بافتي آهسته تر است

  .شعاع پاسخ فرکانسي در اين نواحي کمتر است

  
فيلتر وفقي در چند نقطه مشخص از  هستهپاسخ فرکانسي ) ۴(شکل

  تصوير عنبيه

اين فيلتر . در محلي بودن و وفقي بودن آن است مزيت  فيلتر جديد
عالوه بر استخراج ويژگي هاي فرکانسي، ويژگي هاي مکاني را نيز آشکار 

فيلتر طراحي شده . مي کند و به نوعي مي توان آن را ويولت وفقي ناميد
  . هم در جهت شعاعي و هم در جهت زاويه اي وفقي مي باشد

ا بر تصوير حلقوي عنبيه اعمال مي براي استخراج ويژگي فيلتر فوق ر
انتخاب مقادير . سپس تصوير فيلتر شده را نرماليزه مي کنيم. کنيم

منجر به متفاوت بودن رفتار فيلتر مي  هستهمختلف براي طول پنجره 
مي توان تصوير عنبيه را با انتخاب مقادير مختلف براي طول . گردد

صورتيکه طول پنجره در . به تصاوير مختلف تجزيه کرد هستهپنجره 
کوچک انتخاب گردد ويژگي ها ي استخراج شده محلي تر خواهند بود با 

ويژگي هاي استخراج شده سراسري تر مي  هستهافزايش طول پنجره 
به منظور افزايش قدرت ويژگي هاي استخراج شده ويژگي هاي . گردند

چون دقت ويژگي هاي . محلي و سراسري را با هم ترکيب مي کنيم
ي بيشتر از ويژگي هاي سراسري است و از طرف ديگر حساسيت محل

ويژگي هاي سراسري به نويز کمتر است، اين کار موجب افزايش قدرت 
  .بردارهاي ويژگي استخراجي مي گردد

    PCAآناليز اجزا اصلي،   -٤
عمدتاً در سيستمهاي بازشناسي براي کاهش بعد و   آناليز اجزا اصلي

اين روش نگاشت به زير فضاي ويژه نيز . ودفشرده سازي بکار مي ر
، تصاوير را به زير فضايي که نخستين بعد آن PCA. ناميده مي شود

بيشترين پراکنش وآخرين بعد آن کمترين پراکنش را دارد، نگاشت مي 
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براي کاهش بعد بردارهاي ويژگي و  PCAدر اينجا الگوريتم . دهد
   [13 ,12].کالس بندي آنها شرح داده مي شود

متوسط بردارهاي آموزش را محاسبه، وتک تک بردارها را  •
 .ازآن تفاضل نماييد

 .ماتريس کواريانس را براي اين بردارها محاسبه کنيد •
بردارهاي ويژه ماتريس کواريانس را محاسبه و آنها را به  •

ماتريس حاصل، ماتريس نگاشت . صورت نزولي مرتب نماييد
 .ناميده مي شود

• d ي انرژي مورد نظر مي باشد را انتخاب بعد اول که دارا
 .کنيد

بردار ويژگي تست را با ماتريس نگاشت به زير فضاي جديد  •
سپس فاصله اقليدسي آن را با بردارهاي . منتقل نماييد

بردار ويژگي تست به . آموزش نگاشت يافته بدست آوريد
 .کالس متناظر با فاصله مينيمم نسبت داده مي شود

 سيستم براي بهبود عملکرد رهيافت پيشنهادي -٥
استفاده از ترکيب بردارهاي ويژگي استخراج شده مبتني بر بافت عنبيه، 

بـدين  . موجب افزايش قدرت کالس بندي در مرحله تطـابق مـي گـردد   
منظور، ما ازترکيب بردارهاي ويژگي مبتني بر بافت اشاره شـده در ايـن   

روشها بـر تصـوير نرمـال    با اعمال هر کدام از اين . مقاله، استفاده کرديم
. شده، يک سيگنال ويژگي دو بعدي براي هـر روش بدسـت مـي آوريـم    

سپس سيگنالهاي ويژگي دو بعدي را به بلوکهايي با اندازه ثابـت تقسـيم   
  .)۵شکل( بندي مي کنيم

سيگنالهاي دو بعدي هر بلوک را در  بردار ويژگي مربوط به آن بلوک، 
براي هر بلوک، يک بردار ويژگي بدين ترتيب در هر روش . مي چينيم

. اين عمليات براي تمامي تصاوير آموزش انجام مي شود. بدست مي آيد
در هر روش، بردارهاي ويژگي بلوکهاي متناظر در تصاوير آموزشي را در 

را بر روي اين  PCAسپس . ستونهاي ماتريس ويژگي قرار مي دهيم
در  ۹۰ي را متناسب با ابعاد بردار ويژگ. ماتريس ويژگي اعمال مي کنيم
اين عمليات براي هر کدام از روشهاي . صد انرژي آن کاهش مي دهيم

در نهايت براي هر بلوک به تعداد . استخراج ويژگي تکرار مي گردد
روشهاي استخراج ويژگي، ماتريس نگاشت و بردار ويژگي خواهيم 

  . داشت
يز قرار مي تصوير تست را با روشهاي مختلف استخراج ويژگي مورد آنال

سيگنال دوبعدي حاصل از هر روش را به بلوکهايي با همان . دهيم
عمليات کالس بندي براي هر بلوک . اندازه قبل، تقسيم بندي مي کنيم

بدين ترتيب . انجام مي دهيم ۴را با الگوريتم شرح داده شده در بخش 
بلوکهاي مختلف سيگنال ويژگي دو بعدي در هر روش، به يک کالس 

کالسي که بيشترين تکرار را در ميان بلوکهاي . داده مي شودنسبت 
مختلف دارد، به عنوان کالس نسبت داده شده نهايي به تصوير تست در  

   مثالي را که در آن بلوکهاي) ۶(شکل . آن روش در نظر گرفته مي شود

  
  استخراج بردارهاي ويژگي هاي پنج گانه مبتني بر بافت) ۵(شکل

  
  کالس بندي شده براي تصوير نمونه بلوکهاي) ٦(شکل

  
محلي کالس بندي شده اند،  PCAسيگنال ويژگي دو بعدي با روش 

در نهايت براي هر تصوير به تعداد روشهاي استخراج . نمايش مي دهد
کالسي که بيشترين تکرار را دارد . ويژگي کالس نسبت داده مي شود

  .به عنوان کالس تصميم گيري شده انتخاب مي گردد

  نتايج پياده سازي -۶
. به عنوان ديتا بيس استفاده شده است UPOL در اين مقاله از تصاوير 

اين تصاوير داراي رزولوشن . موجود است [14]اين ديتا بيس در مرجع 
پس از انجام عمليات پيش پردازش و ناحيه . مي باشند ۵۷۶×۷۶۸

با  بندي، ناحيه حلقوي عنبيه را به صورت يک تصوير مستطيلي شکل
در اينجا ابتدا نتايج حاصل از اعمال فيلتر . در آورديم ۱۰۰×۳۶۰ابعاد 

وفقي جديدمان را بر تصوير نمونه عنبيه با مقادير مختلف طول پنجره 
مالحظه مي گردد ) ۷(همان طور که در شکل . نمايش مي دهيم هسته

ويژگي هاي استخراج شده سراسري تر  هستهبا افزايش طول پنجره 
با ترکيب ويژگي هاي استخراج شده براي پنجره هاي با . مي گردند

طول مختلف، قدرت  و مقاومت سيگنال ويژگي در مقابل نويز افزايش 
آناليزهاي بافتي اشاره شده در اين فصل را بر روي تصاوير  .مي يابد

سيگنالهاي دوبعدي حاصل را به بلوکهايي با ابعاد . نرمال اعمال کرديم
عناصر  .بلوک هم اندازه داشتيم ۵۰در نتيجه . تقسيم کرديم ۲۰×۳۶

را  PCAسپس . قرار داديم ۷۲۰اين بلوکها را در بردارها يي به طول 
آن چنان که در بخش قبل توضيح داده شد، بر روي تک تک بلوکها 

  در صد انرژي سيگنال، طول  ۹۰به علت در نظر گرفتن  .اعمال کرديم
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  الف

  
  ب
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  د

  
  ه

  
  و

سيگنالهاي ويژگي استخراج شده با فيلتر وفقي پيشنهادي با ) ٧(شکل
ج  w=5: تصوير نرمال نمونه ب: الف  هستهمقادير مختلف طول پنجره 

w=9 د: w=17 ه : w=33 و :w=65  

البته ميزان اين کاهش براي  .بردارهاي ويژگي بسيار کاهش يافت
سط به طور متو.بلوکهاي مختلف و ويژگي هاي مختلف، متفاوت بود

سپس از . مقدار اوليه آن کاهش يافت ۳/۱طول بردارهاي ويژگي به 
.  رهيافت توضيح داده شده براي عمليات کالس بندي استفاده کرديم

بلوک سيگنال هاي  ۵۰کاهش طول  بردارهاي ويژگي را براي ) ۸(شکل
چون طول سيگنالهاي استخراج شده با .دوبعدي ويژگي نمايش مي دهد

در کاهش   PCA اوت است براي نمايش عملکردروشهاي مختلف متف
طول سيگنال ويژگي استخراج شده با روشهاي مختلف، طول 

همان . نرماليزه شده است ۱به  PCAسيگنالهاي ويژگي قبل از اعمال 
نشان مي دهد کاهش بعد در ويژگي هاي استخراج ) ۸(طور که شکل

  آن را به مي توان دليل . شده به روش فيلتر وفقي جديد کمتر است

  
  الف

  
  ب

  
  ج

 
  د

  
  ه

به صورت محلي  PCAکاهش بردار هاي ويژگي با اعمال ) ۸(شکل
فيلتر وفقي جديد ب گابور ويولت :بلوک سيگنال ويژگي الف  ۵۰براي

  انحراف معيار استاندارد: آنتروپي ه: هرم هاي الپالسين د: ج
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  مقايسه عملکرد  روشهاي مختلف) ۱(جدول
  روش استخراج ويژگي  صده دربخطاي تطابق 
  فيلتر وفقي جديد   ۳
  فيلترهاي گابور محلي  ۵
  الپالسين جهت دار  ۶
  آنتروپي محلي  ۱۲
  انحراف معيار استاندارد محلي  ۲۰
  روش ترکيبي  ۰

  
در . قدرت بيشتر ويژگي هاي اسـتخراج شـده بـا ايـن روش نسـبت داد     

. ر رسـيد بـه صـف  نتيجه استفاده از رهيافت جديد خطـاي تطـابق غلـط     
عملکرد رهيافت ترکيبي را در مقايسه با روشهايي که تنها از ) ١(جدول 

  .يک ويژگي استفاده مي کنند نمايش مي دهد

  نتيجه گيري -٧
در اين مقاله يک فيلتر وفقي جديد براي استخراج ويژگـي هـاي بـافتي    

اين فيلتر ويژگي هاي بافتي را بهتر آشکار مي . عنبيه ارايه گرديده است
فيلتر عملکرد اين  هستهبا انتخاب مقادير مختلف براي طول پنجره . دکن

نتـايج حاصـل از   . فيلتر به صورت محلي و يا سراسري تغييـر مـي کنـد   
شبيه سازي افزايش دقت ويژگي هـاي اسـتخراج شـده بـا فيلتـر وفقـي       

 .جديد را نمايش مي دهد
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