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 چکیده 

ه و مشخص عنبیکمانی و دوایر را داشتند و برای شناساییدر تشخیص لبه ها گروهی از الگوریتم ها قابلیت تشخیص خطوط

برد شد. این روش تنها برای تشخیصات مربوط به چشم کارها استفاده میچشم، قرنیه و ... از آنهای پلک، حدقهنمودن مرز

تقیم را مسهمبند و خطوطت و یا امضا هیچ کاربردی نداشته زیرا توان تشخیص خطوطانگشداشته است و برای تشخیص اثر

دادند و یهای پیچشی نیز از همین دسته هستند و با تهیه گرافی وسیع از تصویر آن را مورد پیمایش قرار ماند. روشنداشته

ناصر گراف ورت گرفته است و بسیاری از عنتیجه کار تنها به آن بستگی داشت که پیمایش بر روی کدام قسمت از گراف ص

سازی ناقص نبود.ماندند و نتیجه پردازش چیزی جز یک آشکاربدون بررسی باقی می  

ت نیستند و هر هوییابی موفق قادر به تشخیصانگشت، عنبیه، قرنیه و ... بدون لبههویت از جمله اثرافزارهای تشخیصکلیه نرم 

یز تر عمل نماید نتیجه بهتر با خطای حداقل را ارائه خواهند داد. گاهی نهای تصویر قویههای تشخیص لبها و روشچه کد

ها با های قوی و قیاس آنناپذیری را در پی دارد به همین دلیل انتخاب روشافزارهایی خسارات جبرانخطا در چنین نرم

یر پیشنهاد وش بهینه برای  تشخیص لبه های تصوشود در این مقاله رترین بخش کار محسوب میترین و اصلییکدیگر مهم

 شده است به گونه ای که مقدار خطا بسیار کم شده است..

 

 های تصویرسازی لبهلبه، آشکاریابی، تشخیصلبه، لبهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 1-

های تیجه کارکنار دقت قرار گرفت در ندر سالیان پس از آن نیاز بشر تغییر یافت و مسئله سرعت نیز یکی از اهداف اصلی در 

ه ارائه گرفتند دیگر کاربرد نداشت و به حال خود رها شدند و از آن پس اقدام بقبل از آن که روزی مورد توجه بسیار قرار می

ته مضاف یاف لوحه کار خود قرار داده باشد. این سیر تکاملی تا زمان کنونی نیز ادامههایی نمودند که سرعت را نیز  در سرروش

اید در بودن روش نیز به آن اضافه شده است. در نتیجه کارهای جدید عالوه بر دقت و سرعت فراوان  ببر آن که مسئله بهینه

کنند ود را آغاز مییابی کار ختصویر بر پایه لبهافزارهای پردازشهای بشر باشد. معموالً اکثر نرمگو به نیازترین حالت پاسخبهینه

-خیصغیاب و تشهویت، حضورافزارهای تشخیصدهند مانند نرمهای پردازشی نسبتاً باالیی را به خود اختصاص میهو توسع

رنداساس پیش بب های تصاویر را تشخیص و تحلیل را برامضاء که هر کدام بسته به نوع کارکرد خود نیاز دارند لبه  

ها ره از بردایابی با استفادشخص در نظرگرفته شده و عملیات لبهدر فضای رنگ م یکتاصورت پیکسل بهدر روش برداری هر

 مشخصتی تر بوده اما در بعضی از موارد شدت لبه را به درسسریع تر وشد. روش ترکیبی به نسبت روش برداری سادهانجام می

نیز  و کارایی آن نمودهل این روش مشکل روش ترکیبی را ح کرد و اغلب روش برداری مورد استفاده قرار گرفته است.نمی

ن بوده ولی توانایی آن در حد معمول و سرعت آن پایی این روش انجام شده است است. تحقیقات اخیر بیشتر بر روی بهینه

ازی لبه، کالسیک آشکارس هـایدر روش ها ابداع و پیشنهاد شده است.سازی لبههای مختلفی برای آشکارالگـوریتـم[  . 1است]

سوبل وپرویت  ساز روبرت،آشکار[. 2]شدعنوان نماینده مناسب برای لبه در نظر گرفته میگرادیان تصویر، به محلیهای بیشینه

 ه،مد در این حوزآهای کارگیرد. از دیگر الگوریتممحاسبه گرادیان سوبل در حوزه مکان صورت می[. 3]به این دسته تعلق دارند

فیلتر گوسی  ها و نیز توانایی حذف نویز تصویر به کمکن قابلیت دنبال کردن لبهاست که به خاطر داشت کنیلبه آشکارساز

برای اولین بار روش  2222[ . در سال  4ها منسوخ شده است]داشته است و در زمان پیدایش آن دیگر روشکاربرد زیادی 

کاهش و  %32سازی شد دقت کار به میزان  محدود توسط باتلر هوگ پیادهها، با امنیت ناسازی باکتریال بر روی سامانهبهینه

رار های معتبر قهای کاربردی شبکیه چشم در مجموعه سامانهدلیل نادیده گرفتن لبهافزایش یافت ولی به %22سرعت 

[5].نگرفت را عدم  های معتبر چینی سعی در اصالح روش باتلر داشتند و دلیل این شکستسالها پس از این موضوع شرکت 

متوقف و در این  2213سازی تا سال های پیش پردازش در تصحیح تصاویر دانستند. در پی این تشخیص پیادهفیلتر استفاده از

های قبلی با سرعت پایین و دقت باال ها به سمت روشمدت رویکرد [6] های مختلفی را ارائه داد فرضیه 2213. راسون در سال 

ندی داده به گوسی ادغام شده با طبقه باز دیگری رد شد تنها روش فیلتر  های مختلف بود یکی پسو پس از طرح آن در جلسه

ت نگرفته سازی آن صورها تایید شد ولی پیادهشرط حذف فیلتر گوسی به دلیل باال بودن زمان اجرا و جایگزینی نرمال ساز

[8و7است  ]  

 معرفی  بعضی از الگوریتم ها ی لبه یابی-2
 

 Prewitt الگوریتم 2-1

این ترتیب  سازد بهها را درگیر میباشد و تعداد محدودی از پیکسلها تقدم ضرایب آن میا دیگر روشایز این الگوریتم بوجه تم

ت شدید باشد. این ضعف ناشی از حساسیاختالف زمان ورود و واکشی پاسخ را به حداقل رسانده ولی در عمل بسیار ضعیف می

اچیز، تاثیر گذارند اما این میزان نها نیز مقداری از نویز را باقی میها و روشترین ماسکها است و حتی قویاین الگوریتم به نویز

ی وارد ترین نوع نویز خسارات جدی را به پاسخ نهایچنین نیست و ضعیفمنفی حین اجرا نخواهد داشت اما در این روش این
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-ابداع پزشکی استفاده نشد و نخواهد شد زیرا به طرز جدیهای امنیتی و گاه از این روش در سامانهطوری که هیچسازد بهمی

یفیت های فوری برای بهبود کهای ضعیف مانند عکساند و تنها با امکان پردازشکنندگان آن دقت را قربانی سرعت نموده

[.9توجه نخواهد بود]گردد و باز هم کیفیت کار قابلاستفاده می  

 
Prewitt : خروجی روش1 شکل   

 

 

 

 High Boostگوریتم ال 2-2

های تخصصی ابداع شده روش جاری و در میان الگوریتم Prewitt ها بودند و در نتایج خروجی خود ترین کاراز جمله ضعیف 

تی در بهبود نمود. به تصاویر خروجی از این الگوریتم فلفل نمکی گفته می شود حتنها نقاطی کور و بدون معنی را مشخص می

ایی الزم را نداشت.کیفیت تصویر نیز کار  

ود های کارا و قوی نیز در مواردی نادر خاصیت فلفل نمکی وجاز لطف نخواهد بود که در میان روش خالیبیان این مسئله 

[9داشته اما مقادیر آن بسیار کم و بدون تاثیر در نتایج است]  

 
High Boost : خروجی الگوریتم2شکل    
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 مقالهالگوریتم های استفاده شده در این -3

تعیین ابعاد تصویر 3-1  

ز امری های مورد نظر ممکن است متفاوت باشد به این ترتیب تعیین ابعاد تصویر نیتصاویر وارد شده به هر کدام از روش

-ه ماتریسباشد زیرا تصویر بتر میداده ضروریبندیپردازش خواهد بود. این موضوع در روش طبقهضروری میان دستورات پیش

ابد و در طی یگردد. چنانچه ابعاد تصاویر با مقادیر فرد تعیین شود این مقدار یک واحد کاهش مییکسان تبدیل می های کامالً 

باشد.این عملیات قابل تقسیم به قطعات کاماًل مساوی می  

ا چنانچه است امباشیم زیرا افزایش آن به یک واحد نیز کامالً درست از لحاظ دستوری ملزم به کاهش مقادیر بدست آمده نمی

[01د]بو تر خواهدتر و اصولییابد به همین دلیل کاهش مقدار صحیحسایز تصویر در بازه حداقل باشد کیفیت آن کاهش می . 

  

 بندی و چینش مجددمراحل تقسیم 3-2
افزار در رمبهتر نبندی داده است که اشکال هندسی متنوع را برای تست داده اولیه وارد شده به روش  طبقهتصویر زیر نمونه 

نظر چه اتفاقی خواهد افتاد و نتایج کار به چه صورت است.خود دارد و گویای آن خواهد بود که در مراحل اصلی روش مد  

 

 
: تصویر وردی3شکل  

یت در نها گردد وگرفتن طول و عرض محاسبه شده تقسیم میدر اولین مرحله از کار تصویر به قطعات کامالً مساوی، با در نظر

.گیرندگیرید تا پس از اتمام کار کلیه قطعات بر جایگاه اولیه خود قراریک شماره انحصاری تعلق می به هر قطعه  
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سازی تصویربندی و جدا: تقسیم4شکل  

هد بود های تصویر و اتمام این مراحل به صورت زیر خواسازی و اعمال کلیه دستورات در جهت تشخیص لبهتصویر پس از جدا

.اندسازی شدهها آشکارهر قسمت بصورت جداگانه لبه و در  
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: چیدمان مجدد تصویر پس از پردازش5شکل  

 

گونه که مشخص است تصویر با گیرند. همانحال الزم است قطعات جدا شده در مراحل قبل مجدداً در محل اولیه خود قرار

ستند.ت بدون هیچ اشتباه مکانی بر سر جای خود هبهترین حالت ممکن مورد اکتشاف لبه قرار گرفته است و کلیه قطعا  
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: تصویر خروجی6شکل  

 شناسیالگو 3-3
ای از مونهساز خواهند بود که نها زمانی کارپذیرد. الگوساخته انجام میاساس الگوهای از پیشد کوچکی از کار تشخیص بردرص

دهد. چنانچه قصد داشته باشیم ر کار عادی خود را انجام میافزاصورت نرمها موجود باشد و در غیر اینداده ورودی در آن

ویری از ها تصخودرو باشد اگر در میان الگوسازی پالکلبه قرار دهیم و هدف ما آشکارسازیتصویر یک اتومبیل را مورد آشکار

ت خودرو اسشد مقصود پالک افزار متوجه خواهدشده نرمهای یافتخودرو موجود باشد با توجه به زوایا و مشابهتیک پالک

 در روش یابد این موضوعگردد در نتیجه زمان اجرا کاهش میسازی بر روی نقاط دیگر جلوگیری میاین از تمرکز آشکاربنابر
ر کار کمی داده به دلیل تقسیم تصویر به قطعات کوچکتبندیباکتریال کارکردی میانه دارد اما در روش طبقهسازیبهینه

گردد.میتر پیچیده  

آوری شده از سویدر میان الگوهای جمع Casia  انسان، حیوانات مختلف و... وجود انگشت، چشمتصاویر متعدی از چهره، اثر

ها نیز حداقل یک چهره وجود دارد تا به در میان الگو %122دارد. اگر در تصویر ورودی چهره یک انسان وجود داشته باشد 

داگانه و گردند و هر قطاع جتکه میداده تصاویر تکهبندیتر انجام پذیرد ولی در روش طبقهویها قسازی لبهکمک آن آشکار
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مه دیگر در بندی ممکن است نیمی از چهره در یک قطاع و نیشوند حال در این قطعهبدون هیچ ارتباطی با یکدیگر پردازش می

اولیه خود  شود زیرا چهره از حالتوها و تصویر ورودی یافت نمیگونه شباهتی میان الگقطاع دیگر قرار گیرد، در این حالت هیچ

[01خارج شده است و باید راه حلی جدید جهت رفع این مشکل بیان گردد]  
 

 باکتریالسازیروش بهینه 3-4
از  ماید تااگر باکتری در سمتی متفاوت از سمت چرخش خود باکتری دیگر را مشاهده نماید ملزم به آنست که تغییر جهت ن

اکتری دیگر حال چرخش به راست است و بتر اگر باکتری درها جلوگیری نماید به زبان سادههر تجمع و برخورد با دیگر باکتری

آیند هر آن ممکن از برخورد نمایند و در در مجاورت آن در حال چرخش به چپ مانند دو اتومبیل که به سمت یکدیگر می

تری ساز است تا از برخورد و در نتیجه آن تجمع ساکن باکتغییر جهت بسیار چارهجایگاه خود ساکن بمانند در نتیجه 

 جلوگیری نماید

. 

 
ها: مکان اولیه باکتری7شکل  

وط شدن با خطنمایند و هرکدام به محض مواجهها این موضع حرکتی را تا پایان کار در جهت بروز خطا حفظ و تکرار میعامل

م اقدام گردند. این توقف شروعی برای مرحله دوم از کار خواهد بود و هر کداید رنگ متوقف میهای سیاه وسفکننده مکعبجدا

مسان در جهات گردد که خطوط هنمایند. این تکثیر زمانی متوقف میبه تکثیر در محدوده تغییر رنگ و یا روشنایی تصویر می

یجه در گیرد در نتها صورت میاصل مجاورت و آمیزش آن ها بوسیلهمثل میان باکتریعمودی و افقی به پایان برسد. تولید

شخصی میان یابند که مرز متصویر و میان عوامل این قانون پابرجاست و در نتیجه آن کلیه عوامل دقیقا در مسیری تکثیر می

کثیر رشد و ت ها با ضخامت مشخص خطوطها بوده مانند مکعبات داخل تصویرکه عوامل دقیقا اطراف آناختالف سطح بین آن

  یابند.می
ات سفید ها در مرز میان مکعبها دارند و دلیل توقف آنمجدداً الزم است متذکر شویم که عوامل دقیقاً رفتاری مشابه به باکتری

سفر و ذخایر هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فباشد. در جهان واقعی و سیاه یافتن غذا و محیطی مناسب جهت رشد و تکثیر می

یشترین برای ها هستند در نتیجه تغییر شدت نور و رنگ از کمترین به بها و توقف آنبهترین دالیل جهت جذب باکتری گوگرد

..کشاندها را به سمت خود میعوامل مشابه به انبوهی از ذخایر فسفر و گوگرد خواهد بود و آن  
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 دادهبندیطبقه 3-5
شند و باهای تصویر میسازی لبهمور پردازش تصویر بالخص در زمینه آشکارهای جدید در اداده از جمله ایدهبندیروش طبقه

ها در مورد آن بیان شده استنظیری در مقایسه با دیگر روشهای بیتوانایی و قابلیت . 

ی خاص هاپردازشی است که تصاویری خام را تحویل گیرد عملیاتها نیازمند دستورات پیشاین روش نیز همانند دیگر روش

صلی های اها در فصول قبلی بیان گردید و حال نوبت به پردازشها اعمال نماید که هر کدام از آنتصویر را بر روی آنردازشپ

 این روش بر روی تصاویر است

گردد. می های کوچکتر تبدیل شده و بر این اساس یک تصویر به صدها یا هزاران تکه تبدیلدر این روش تصاویر به قسمت

باشد. در اکثر بندی میگفته مانده است دلیل و پایه و اساس این تقسیمند کار قبال بررسی و تفسیر شد اما آنچه نانحوه و رو

بود زیرا  گردد و موضوع ازنظر زمانی هزینه بر خواهدباکتریال پیمایش بر روی کل تصویر اعمال میسازیها از جمله بهینهروش

ند که ولی در این روش مناطق کوچکتری مورد پیمایش قرار خواهند گرفت کما هر چوسعت منطقه پردازش بسیار زیاد است 

کار به  بندی داده ایننمایند ولی در روش طبقهاز نظر وسعت کار تفاوتی ندارد و هر دو روش یک میزان محیط را پیمایش می

 صورت همزمان بر روی چندین جزء از تصویر صورت خواهد گرفت.

عداد بیشتر از صویری به چهار قسمت مساوی تقسیم گردد)هر تصویر در واقعیت به قطعات بسیار کوچک و تاگر با فرض محال ت

 4/1شوند و در زمان تکه مشابه تصویر زیر بصورت همزمان به یک میزان پیمایش می 4شود( هر بندی میتکه تقسیم 122

نخواهد  های تصویر بیشتر باشد تاثیری در روند زمانرساند حال هر چه تکهحالت ساده کار پیمایش تصویر را به پایان می

.یابدتری را دارا باشد زمان افزایش میداشت اما اگر تکه محدوده بزرگ  

 
: همزمانی پیمایش8شکل  
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 روش پیشنهادی-5

 مراحل تقسیم بندی تصویر1-5 

بایست مجدداً این قطعات بر سر ا تبدیل شده است در نهایت میقطعه مجز 62دهیم که تصویر ما به اگر فرض را بر این قرار

ن مقادیر گردند. مطابق با جدول زیر هر تکه شماره مختص به خود را دارد و به وسیله ایگیرند و به حالت اولیه بازجای خود قرار

را در خود دارد و دقیقًا بلوکی  22عدد  بایست قرار گیرد اولین سطر از ستون اولکاماًل مشخص است که هر قطعه در کجا می

ام دارای گیرد تا حالت اولیه مجدداً برقرار گردد مضاف بر آنکه هر کدکه با عدد بیان شده مشابه باشد در این نقطه قرار می

.تکراری هستنداندیس منحصر به فرد غیر  

: ماتریس موقعیت مکانی0جدول  

999 513 021 210 20 001 031 060 089 21 

22 230 905 310 00 210 819 010 23 51 

52 53 23 31 32 02 98 01 20 30 

983 922 02 02 532 28 08 035 930 30 

038 020 88 011 92 02 236 232 520 025 

031 061 20 83 28 21 105 020 238 632 

ه از تصادفی به هر قطع گونه مبنای خاصی ندارند تنها بصورت کامالً(هیچ1-3توضیح ساده: اعداد بیان شده در جدول)

بر حسب تصادف به اولین تکه از پازل  22یابند تا مبادا خطایی صورت گیرد. عدد تکه ما اختصاص میپازل تکه

(آن تکه از پازل که 2-3اختصاص داده شده است پس در نتیجه پس از پایان عملیات پردازش با توجه به جدول)

(تکه های پازل 1-3خواهد گرفت.به عبارت ساده تر مقادیر جدول) (قرار1-1را دارد بر روی موقعیت) 22برچسب 

(صفحه چیدمان پازل.2-3هستند و جدول)  

ه بلوک سازی خواهند بود بطوری که بها در مراحل اولیه و پایانی آشکارتوضیح علمی: دو جدول بیان شده از مهترین

ر نتیجه بازگردانی تصویر به حالت اولیه و انتصاب داده شده است د 22جدا شده از سطر اول ستون اول مقدار 

 چیدمان آن بدون اشتباه انجام پذیر خواهد بود.

1-2 =32  

در  سطر دوم ستون اول قرار خواهد گرفت. 32بلوک با شماره موقعیت مکانی   

1-3  =51  

.در سطر سوم ستون اول قرار خواهد گرفت 51بلوک با شماره موقعیت مکانی   

 گذاری بلوک : ماتریس اندیس2جدول

12-1  9-1        2-1  1-1  

12-2  9-2        2-2  1-2  

12-3  9-3       3-3   1-3  

12-4  9-4      4-4    1-4  

12-5  9-5     5-5     1-5  

12-6  9-6    6-6      1-6  
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داده شده به هر قطاع از تصویر تشکیل شده از اعدادی کامال تصادفی در های اختصاصاندیس

باشدیم999999تا1222بازه . 

رد مضاف پذیگیرند به این ترتیب چیدمان مجدد آن بدون خطا انجام میها در کناره شناسه در ماتریس قرارمیاندیس

باشد. ن میها ممکها به ترتیب مساوی با سطر و ستون مربوطه هستند و استخراج حتی یکی از قطاعبر آن که اندیس

ه به صورت بندی تصاویر و معکوس آن هستند کح مختلف وابسته به قطاعتصاویر از ابتدای ورود تا انتها در چهار سط

 زیر خواهد بود.

 متودولوژی:

گذاری. ها، اندیس_گذاری تکهسازی، شمارهقابل تجزیه به مرحله جدا تجزیه:  
بندی شده. داده ورودی: ماتریس تصاویر تقسیم  

 محدودیت: عدم وجود اندیس  و شماره گذاری تکراری.

ستیابی و ابزار: توابع نحوه د Random .و انتصاب مقدار   

 

الگو شناسی تصویر3-2  

 متودولوژی:

ها و ارسال گزارش.تجزیه: قابل تجزیه به مرحله شناسایی، بررسی شباهت  

تکه شده. داده ورودی: مجموعه تصاویر تکه  

 محدودیت: وجود حداکثر سه تشابه و حداقل یک تشابه.

.ها، قیاس، تصویرای از الگوگاه دادهنحوه دستیابی و ابزار: پای  

 

بهینه سازی تصویر و جابه جایی توسط باکتریال 3-5    
 متودولوژی در بهینه سازی:

قابل تجزیه به مراحل مختلف تجزیه: غیر  

اولیه داده ورودی: تصویر  

 محدودیت: تولید مثل بر حسب زمان

 نحوه دستیابی و ابزار: عامل )باکتری(

:به جاییمتودولوژی درجا  
قابل تجزیه به مراحل مختلف غیر تجزیه:  

 داده ورودی: ماتریس تصویر مورد پردازش

  HDمحدودیت : سمت چرخش باکتری، عدم استفاده از تصاویر

(دستیابی و ابزار: عامل )باکترینحوه  
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 نتایج روش پیشنهادی6- 
 

 

 

 سازیدقت آشکار 6-1
ا برای خود داده بهترین جایگاه ربندیها را از نظر دقت نیز بررسی کنیم روش طبقهواهیم آندر میان دو روش بیان شده اگر بخ

-. در روش بهینهنمایدتر مییابی را سادهدهد بلکه لبهنظیری را ارائه میبندی تصویر نه تنها سرعت بیخواهد داشت زیرا تقسیم

گونه داده اینبندیمواجه خواهد بود اما در روش طبقه 122*122 باکتریال الگوریتم به تصویری متشکل از یک ماترسیسازی

است که نموده هایی با اندازه کوچکتر مواجه خواهد بود. تجربه در زندگی بشریت این موضوع را اثباتنیست و الگوریتم با محیط

جرم باید مساحت بیشتری را متری زیرا عامل ال 12گردد نسبت به یک اتاق تر یافت میمتری سریع 6یک شی در یک اتاق 

ناپذیر از آن خواهد بود.تصویر نیز مصداق دارد و جزئی جدادهد این قانون درپردازشمورد جستجو قرار  

تشخیص قرار  ها از تیرگی به روشنی هستند که باید موردهای تصویر سطح اختالف رنگطور که قبالً نیز بیان گردید لبههمان

ریال باکتسازیگاه ثابتی نخواهند داشت و امکان دارد در هر جایی از تصویر رخ دهند، روش بهینهگیرند این اختالفات جای

که قبالً  طورتر نخواهد بود. همانهای ضعیفزند و قادر به تشخیص لبهبسیاری از این نقاط را به عنوان نقاط کور برچسب می

ی که کنند و در هر جایای ساعت بر روی محدوده تصویر حرکت میهها با انجام عملیات شنا در جهت عقربهبیان شد باکتری

ه تشخیص داده کنند، تا جایی که کل لبکنند و در ادامه تولید مثل میاختالف از تیرگی به روشنی وجود داشته باشد توقف می

ه ای در هد بود که هیچ دو لبعنوان لبه گزارش نماید این روند تا جایی دقیق خواشده مملو از باکتری شود و آن قسمت را به

تصویر  12هر  توان چنین موضوعی را تضمین نمود و ازعنوان نمیمجاورت یکدیگر قرار نگیرند. با توجه به تنوع تصاویر به هیچ

ت روش توان گفشده نمیها نیست. با توصیف بیانهای مجاور هستند و روش باکتریال قادر به تشخیص آنعدد دارای لبه 7

ه دادبندیزند اما در کنار روش طبقههای پیش از خود حرف اول را میباکتریال قوی نیست زیرا در میان روشسازیبهینه

 معایبی را داراست.

 
: تقسیم باکتری9شکل   

های دیگر محبوس شده است در نتیجه کمترین در میان لبه 3(توجه کنیم لبه شماره 1-4برای تفهیم بهتر اگر مجدداً به شکل)

ی تشخیص ها کمتر است گاهًا حتی دو باکتری جفت برانشینند و سهم آن از دیگر قسمتهایی بر روی این قسمت میاکتریب

ذکور بدون تشخیص ها میسر نباشد در نتیجه لبه میک لبه کافی است اما ممکن است این اتفاق نیز نیفتد و تولید مثل باکتری

-ش طبقهآید اما در رواصلی پیش میهای نازک و غیرگردد معموالً این اتفاق برای لبهیسازی مکامل آشکارماند و یا ناباقی می
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ه به سازی وابستهای آشکارگیرد چون مالکچنین نیست و هر لبه چه نازک و چه پهن مورد تشخیص قرار میداده اینبندی

مثل هیچ عامل دیگری نیست.حرکت و تولید  

 

 

 :محدودیت ورود 2-6

 ها تفاوت دارد. اینکند تنها مقدار و نوع آنهای ورودی استفاده میهایی به عنوان دادههای مختلف از دادهزار در شاخهافهر نرم

اولیه خامها به یک تصویر به عنوان دادهنامه نیز یکسان است و هر کدام از آنهای بیان شده در این پایانوضعیت برای روش

های ورودی را با نوع و شرایط خاصی ها ممکن است دادهمند هستند. هر کدام از این روشیازهای الزم نبرای انجام پردازش

ن کاهد و وجود آورودی میهایها از تنوع دادهشک این محدودیتهایی را برای آن ایجاد نمایند. بیدریافت نمایند و محدودیت

اسبی را های مذکور هر کدام وضعیت بسیار منگیرد. روشفزاری قرارای نرمدهندهتواند مورد استقبال هر کاربر و یا توسعهنمی

-داده در میان کلیه روشبندیآورند. روش طبقههای ورودی به وجود نمیبرای این مورد دارند و محدودیت زیادی را برای داده

ت و تواند به عنوان ورودی دریافا میکنون کمترین محدودیت ورود را دارد و اکثر تصاویر رباز تالبه از دیرسازیهای آشکار

نسبت  باکتریال در حد مطلوب با محدودیت بیشترسازیهای الزمه را بر روی آنها انجام دهد در مقابل نیز روش بهینهپردازش

ه نوعی بچیز است و بین دو روش بسیار نامانماید اما این تفاوت محدودیت فیهای خود را شروع میداده عملیاتبندیبه طبقه

ر آن ها توانند وارد شوند جزء تصاویری که مقیاس رنگ دنظر تفاوت چندانی را ندارند و اکثر تصاویر به هر دو روش میاز این

باشند 12و کمتر از   255بیش از   

 

: مقایسه دو روش5جدول   

بندی دادهطبقه عملکرد سازی باکتریالبهینه   

 V-H L دقت

 V-L L محدودیت ورود

عملیاتهزینه  V-L V-L 
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: مقایسه 1نمودار   

. 

  :  6-3 پردازشینوسانات

انتهای  توان نمودار آن را از ابتدا تا بهگیری است و میاندازهافزار متلب در هر لحظه میزان قدرت تحلیل و پردازش قابلدر نرم

آمده  ر زمان مرتباً کاهش و یا افزایش یابد و هر چه میزان اعداد به دستبایست در هپردازش ترسیم نمود. قدرت پردازش نمی

-ارد نمیها نوسان بسیار دهایی که مدام قدرت پردازش در آننمایند اما روشتر معرفی مینزدیک به یکدیگر باشد روش را قوی

تیجه امکان تفاوت مورد تحلیل قرار داده در نتصویر هر پیکسل را با مقدار دقت متوان قوی قلمداد نمود زیرا در هنگام پیمایش

واخت ترین میزان نوسان را داشته و نمودار آن از ابتدا تا به آخر یکنداده کمبندیها بسیار است. روش طبقهوجود خطا در آن

های تصویر با دقت یکسان و کافی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته استاست در نتیجه کلیه قسمت  
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                                   دادهبندیپردازشی روش طبقهناتنوسا:4جدول 

   

3 6 6 6 6 6 6 6 02 

 

 
داده(بندیپردازشی )طبقه: نوسانات2نمودار   

 

                                 باکتریال(سازیپردازشی )بهینه: نوسانات5جدول 

                 

9 02 02 21 0 8 09 01 0 
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باکتریال(سازیپردازشی )بهینه: نوسانات3نمودار  

.  
 

 بحث و نتیجه گیری7- 

مل نمود حتی باکتریال عسازیتر از نسبت به بهینهداده بسیار قویبندیهمانگونه که در قسمت نتایج مشاهده شد روش طبقه

رایض نتایجی تر از فسازی باکتریال کمی ضعیفتر ظاهر شد و در مقابل روش بهینهان شده در فصل اول قوینتایج از فرایض بی

باکتریال  سازبندی داده هیچ جای صحبتی را باقی نگذاشت اما روش بهینهرا ارئه نمود. در پیرو نتایج بدست آمده روش طبقه

-ز قدرتشود که این روش را باید کنار گذاشت زیرا این روش نییل نمیرغم انتظارات بسیار ضعیف عمل نمود اما این دلعلی
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مودن های بعدی با اضافه نهای زمانی و مالی مختلفی است تا درکارگذاریکافی و قابل توجهی را دارد تنها الزمه آن سرمایه

-کنمودن ماسنماید همچنین اضافه های غیرضروری جلوگیریها از یافتن لبههای حرکتی عوامل و یا همان باکتریسازنرمال

تصویر.ساز به منظور کاهش سطح پیمایش و زمان پردازشهای بهینه  

-بلکه قابل ترین روش معرفی گردیدترین و سریعداده نه تنها به عنوان قویبندیدر مقابل تمام آنچه که بیان شد روش طبقه

خاص آن  سازیتوان از این روش و پیادههای آینده میاست در برنامه های بیومتریک سازگارباشد و با کلیه سامانهحمل نیز می

بدخیم ترکیب سلولیچهره و تشخیصاتانگشت، تشخیصقرنیه، اثرهای بیومتریک و پزشکی از جمله تشخیصرا با انواع سامانه

ین روشی ها بسیار جایگاه چنسال نمود در صورتی که-العاده آن را با تشخیصات دقیق بررسی و مشاهدهنمود و اثرات دقت فوق

ها خالی بوده است. در سامانه  
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