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 عالی، هایویژگی از بسیاری به توجه شاخصه زیست سنجی برای شناسایی هویت یک شخص با یک عنوان به دست رگ امروزه الگوهای- چکيده

سنج ی زیستایمقاله سیستم شناس این جعل آن بخوبی شناخته شده است. و کپی در مشکل همچنین ثبات و و بودنفردبه منحصر جمله: از

دستگاه  یک اجرای و طراحی اول، مرحله در دهد.نزدیک را پوشش میقرمزشده با مادوندست گرفتهپشتاساس تصاویر رگای که بریافتهتوسعه

 تحلیل ،دوم مرحله در .نفر  تشکیل شد 81 از تصویر 063 داده حاوی پایگاه یک سپسسازی شده ارایه شده است، بهینه دست،رگتصویر ثبت

هت بهبود سازگاری نظرج مورد منطقه جمله استخراج از پردازش،هندسه پیش .شد پردازش بحثهای پیشبا روش سفارشی شده تصویر و تصویر

تطبیقی بر روی هیستوگرام و کردنفیلتر خاکستری،کردن سطحیکنواخت جمله از خاکستری، پیش پردازش سطح شود.تصویر معرفی می

 نازک و مورفولوژیکی جمله فیلتر از پردازشپس های روش بکار رفت. تصویر بندیتقسیم الگوریتم یک در مرحله سوم گرفته شد.تصاویرانجام 

 ارائه با سازی شد وپشتیبان پیادهماشین برداربندیبا دسته گرادیانهیستوگرامویژگی  استخراج روش در مرحله چهارم، .است شده ارائه نیز شدن

 .است شده داده نشان  عالی شناسایی نرخ با شناخت کردبهترین عمل
 

 بانيبردار پشت نيماش ان،یگراد ستوگراميه ،کیرگ پشت دست، نور مادون قرمز نزد ی، الگو یسنجستیز -كليد واژه

 

 مقدمه -8

 بر اطالعات، یجامعه مبتن کیبه سمت  عیسر شرفتيپ یبرا

 یس نت یه اطلب د  رو  یرا م  ینقش بسزا و روز افزون  تيامن

فوق  تيمحبوب تیهوصيتشخ و اوراق ديكل ،ییشناسانند كارتما

 یب را ه ارو  نی ا ان د به دست آورده تيامن نهيدر زم یاالعاده

عص  ر  یازه  ايس  خگو نو پا آس  ان هس  تند یجعل   ج  ادیو ا یكپ  

باال  تيبا سرعت و با امن یتاليجید یاطالعات كه خواستار دسترس

 یذات یهایژگیاز و یسنجستیزتیهواحراز  [ 1]نيستند هستند،

افراد  ییشناسا بهقادر  یشخص یرفتار یهایژگیو و یکیولوژیزيف

 سهیآن در مقا یهابودن از شاخصه نانيو قابل اطم تياست و امن

 یرو  ه ا یه ااني [  در م3،] [2اس ت ] یس نت یهاکيبا تکن

س م   یدارا تانگش ب ر اس اا ا  ر دیي تأ ،یسنجستیمختلف ز

 ارائ ه ب رای  دارد ب ودنن هیهزبلوغ و ك   لياز بازار به دل یترباال

 دس تپش ترگرو  جدید الگ وی از سنجه،زیست بمتر عملکرد

عه قرار گرفت ه مورد مطال ،انگشت هستندا ر از تربيشتر و مو ر كه

ت وان ب ه دو س نجی را م یزیس ت  هایویژگی كلی،طوربه  است

 عنبي ه، انگش ت، ا  ر دس ت، ش کل) استاتيک هایویژگی بخش؛

 و رف تنراه ص دا،) پوی ا ه ایویژگی و( غيره و رگ امضا، صورت،

زیست مختلف هایویژگی مقایسه   بندی كردطبقه (غيره

  است شده داده نشان 1 جدول در سنجه
 [6]سنجی اصالح شده اززیستهای مختلف مقایسه ویژگی 1جدول 

 
پشت رگشخص است الگویم 1همانطور كه از جدول

از لحاظ  مورد داراست  6دست باالترین امتياز را در 

بودن حتی بين دست چپ و راست یک فرد و یا در فردبهمنحصر

از لحاظ  بات الگوی رگ  ميان دوقولوها نيز یکتایی برقرار است 

های خاص جز مواردی همچون جراحی یا بيماریدست بپشت

 هاییاز لحاظ پذیر  بدليل وجود رو  استخوانی نامتغيير است 

 دستپشت یهارگ یافراد با الگو تیهواحراز

  2محمود محلوجی ، *1محمد عبداله
 mohammedabdolah@aol.com ران،یكاشان، ا ،یارشد مخابرات، واحد كاشان، دانشگاه آزاد اسالم یدانشجو،محمد عبداله 1

 mmahlouji@yahoo.com،  رانی، اكاشان ،یگروه مخابرات، واحد كاشان، دانشگاه آزاد اسالم اریاستاد،محمود محلوجی 2
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و ستند از سوی مردم قابل قبول  است كه مستلزم لمس شدن ني

وجود ویژگی زنده بودن بافت نمایت از لحاظ امنيت بدليل در

توان گفت كه در نتيجه می به سختی قابل جعل است  وریدی،

انگشت بليت این را دارد كه جایگزین ا ردست قاپشترگالگوی

دست وجود دارد، رگ شتعمده دو نوع رگ پطوربه شود 

 یهااز رگ یگروه  کيليرگ باس  کيليرگ باسو  کيسفال

خواهد  مقاله نیدر ا یكه تمركز اصلمتصل با سطح دست هستند،

  بود

 
 [7]پشت دست اصالح شده از شبکه رگ  1 شکل

 مادون تصویربرداری های رو  توسط عمدتا رگ تصاویر

 رابطهدر یاماموتو، ،1996 سال در  آمده اند دست نزدیک بهقرمز

 دست به برایرا  نزدیکقرمزمادون تصویربرداری شيميزو با

 اولين مقاله  كردند پيشنماد پوستیزیرتصاویر بافت آوردن

زیست  شناسایی برای ورید الگوهای از استفاده مورد در تحقيقی

بالدرنگ  پردازنده یک كه [8]منتشر شد 2222 سال در  سنجی

  99.99% از هویتاحراز از اطمينان با زمان سازی بمينه برای

 برای جدید پتنتاخيرا نيز شركت سامسوگ یک  ارایه داد 

 بوسيله كاربر هویتتشخيصبا قابليت  هوشمند هایساعت

ت پتنت امسونگ در خواست  بس ارایه كرد  دست پشت  هایرگ

در ” آنباكاررو وپوشيدندیدستگاه” خود را با عنوان 

  ارائه كرد 2219جوالی

 

 یبردار ریدستگاه تصو -2

م اژول  کی و  یم اژول ن ورپرداز کی دس تگاه ش امل  نیا

نش ان  2 س اختار آن در ش کله است ك  ییبا اجزا یربرداریتصو

ب ه دس ت تابان ده  کی نزدقرم زكه مادون یهنگام .استشدهداده

 پراكنده ایمنعکس و  منتقل، بافت، نور یناهمگن ليشود، به دلیم

  شودمی

 822ت ا  722دهد كه نور ب ا ط ول م و  ینشان م قاتيتحق

ت ر مو  كوت اهو نور با طول نانومتر قادر است از پوست عبور  كند،

 یتواند از آب عبور كندكه عنصر اصلیم ینانومتر به راحت 822از 

عنص ر  ن،يهموگل وب ح ال، نی با ا دهد یم ليرا تشک انسانبدن 

  با آب دارد یقرمز متفاوتجذب نور مادون خون، یلاص

 
 [9] نيجذب مادون قرمز  آب و هموگلوب فيط 3شکل 

 نک هیب ا توج ه ب ه امش مود اس ت  3از ش کل  كه همانطور

DeoxyHb از شيبOxyHb ز نور ا منابع ر رگ خون وجود دارد،د

چ ه عام ل اگر استفاده شود  تواندیم nm892 ایو 762طول مو  

 اس ت، nm892ز ب االتر ا nm762در طول مو   DeoxyHbجذب 

ل مو  نسبت به طو شتريب نهیهزnm762با طول مو   یمنابع نور

nm892منب ع  کی رو،  نیدارد  از اnm892ریض بط تص و یب را 

آم ده از دس ت چ پ و دس تنمونه ب ه ریتصاو انتخاب شده است 

 LEDب ا  کی نزدقرم زم ادون یربرداریب ا تص و ف رد کی راست 

nm892  شده است نشان داده 9در شکل 

  
 در نزدیک-مادون قرمز یربرداریتصو توسط آمده دست به ر رگیصاوت 9شکل 

 نانومتر 892

را انعک اا  LEDیه ا هی از آرا کی نزدقرمزست نور مادوند

 لت ريف کی  قیاز طر نينور با عبور از سنسور  دورب نیدهد و ایم

ده د  یم ليدست را تشکتاز رگ پش یریمادون قرمز و لنز، تصو
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×  982ریوضوح تصوو باشد ینم یرنگ ریبه تصاو یازيكار ن نیدر ا

  است هيدر ان  یفر 29  یاست و نرخ فر کسليپ 692

 
 ریتصو هيتم ست يس ساختار 2 شکل

دس ت ب ا اس تفاده از رگ پش ت ریداده از تص او گ اهیپا کی

 362ش امل  هك  استشده جادیا یی و نرم افزار متلبدستگاه اجرا

از ه ر دس ت ازدس ت چ پ و  ریتص و 12فرد است  18عکس از 

داده  ب ه ان دازه  گاهیدر پا ریاز تصاو کیاست  هر  شد هيراست تم

  است یسطح خاكستر 296و  کسليپ 692×  982

 پیش پردازش -0

ب ه ط ور  ییشناسا یتواند برایرگ به دست آمده نم ریتصاو

آنما  انج ام  یها بر روز پردا شيپ یشود و برخاستفاده  يمستق

نشان داده ش ده  9پرداز  در شکل شيمراحل پ نمودار  شودمی

 آن آورده شده اس ت  یهابخش ریهر مرحله در ز اتياست و جزئ

 
 پرداز  شيپ اتيعمل  9 شکل

 مورد نظر هیاستخراج ناح -0-8

رگ پش ت  یالگوها ی)منطقه مورد نظر( حاو ROI استخرا 

 ROIاستخرا   ی قل به عنوان مركز برادر ابتدا مركز دست است 

 G(x,y)رگ توس ط  ری( از تص وy0 x ,0 ق ل )  مرك زانتخ اب ش د

 : شودیمحاسبه م ریرابطه ز لهيبوس

(1) 

( i,j) کس ليپ ینشان دهنده ارز  خاكستر g(i,j)در آن  كه

 تی ب ا مركز کس ليپ R×Rمربع به اندازه  هيناح کی [ 12است ]

 تي نسبت ب ه موقع ریتصو یهااسبه گوشهمركز و  در ادامه با مح

ش ود  یرگ  پ رداز  م  ریاستخرا  تصو هيبه عنوان ناح یمركز

  يتنظ  کسليپ 982×  982به  و نييكار تع نیدر ا  ROIاندازه، 

 است نشان داده شده 6شد، مشابه آنچه كه در شکل 

 
 ROI استخرا  نتيجه 6 شکل

 یکردن سطح خاکستر کنواختی -0-2

مختل ف  یه انور  ممکن اس ت در زم انشدت كهییآنجا از

توان د یم  دی ور ریاز تصاو یخاكستراايمق عیمتفاوت باشد، توز

ك ردن کنواخ تیرو   کی ه ا كاهش تفاوت یمتفاوت باشد  برا

 به بکار رفت: ریبر اساا معادله ز یخاكسترسطح

(2                   ) 

و  minfب ا  یاص ل ریاز تصو یمقدار سطح خاكستر fدر آن  كه

maxf دارد؛ و  یحداقل و حداكثر سطح خاكستر ریداللت بر مقادg 

كردن است ك ه ح داكثر کنواختیپس از  یمقدار سطح خاكستر

 را اشغال خواهد كرد  299تا  2از  یدامنه سطح خاكستر

  یگاوس لتریفکاهش نویز با اعمال   -0-0

ت  ابع  کی  را  ب  ا اس  تفاده از  یورود ریتص  و یگاوس   لت  ريف 

 شده : انيب ری، كه بصورت ز[11]دهدیم رييتغ یوسگا

(3)  

 یگاوس عی نشان دهنده انح را  اس تاندارد توز σدر آن  كه

 Lاندازه قالب  رييتوان با تغیمختلف را م یوساگتوابع كرنل است 

× L  و انحرا  استانداردσ  قالب  یگاوس لتريف یبرا بدست آورد ،

 رای اس ت، زشده  يتنظ کسليپ 19×  19به اندازه  یماسک گاوس

  Lاس ت  اگ ر  کسليپ 19تا  12كه عرض رگ پشت دست حدود 

 یك اهش داد، در ح ال  انتویرا نم زیحد كوچک باشد، نواز شيب

از حد بزرگ باشد اطالعات رگ از دس ت خواه د  شيب Lكه اگر 
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توان د در یبه دست آمده و م  2.2به  σ ،یگاوس لتريف یرفت  برا

 7شکل در لتريقبل و بعد از ف ریباشد  تصاو 1تا  2.1 نيمحدوده ب

 است  شدهنشان داده 

  ریتصو تیفیک شیافزا -0-4

قب ل  دی به حداكثر كنتراس ت و س اختار د دیبا دیور ریتصاو

 یمتع ادل س از افت هیبمب ود   ت یالگ ور کی برسند  یبند يتقس

 ستوگراميهیقيتطبمحدودكنتراستیسازبنام  متعادل ستوگراميه

(CLAHEجمت افزا )شد در نظر گرفته ریتصو یهایازمندين شی 

بک ار  یخاكس ترس طح ریمق اد عی كردن توزکنواختیجمت  نیا

شود یاستفاده م ریتصو انيب یبرا  یكستركامال خا فيط  رودیم

 كه عبارتست از:

   (9)  

 دهيرس  بینرم ال ب ه تص و ستوگراميه کی Lh(a)در آن  كه

نرمال در داخل پنجره  ستوگراميه a)(Wh و منطقه است ریز یبرا

 2α ≤ 1≤و  نرمال خار  از پنج ره اس ت ستوگراميه Gh(a) است 

 است  یعامل وزن محل کی

 دیور ریتصاو یبندمیتقس  -4

دهن ده ن عمل، جداس ازی اج زاا اص لی تش کيلاز ای هد 

های بعدی آماده گيریتصویر است  بطوری كه آنما را جمت اندازه

را ب ه  ریاس ت ك ه تص و یمعن نیبه ا ،یدیور ریتصاو یبرا  نماید

 یبن د يكند  پس از تقسیم یبند هدست دیور ريو غ دیقسمت ور

ش دن و ن از  یکیمورفول وژ لتريبا ف ریپرداز  تصاوپس  ریتصاو

  رديگیانجام م

  ریتصو انیگرادبریمبتن یبندمیروش تقس  -4-8

  ارائ ه ش ده توس ط رو  یاساا رو  آستانه و ا ربخش  بر

رو  طب ق  نی ا ش ده اس ت، هی ( اراانی )گراد بيبر ش  یمبتن

[ ارائه 12] یبند يتقس یدر معادالت آستانه برا انیاطالعات گراد

( ب ه عن وان انح را  اس تاندارد مح دوده R) یبا معرف شده است 

ش  نماد ش  ده  يپ J. Sauvolaتوس ط  یاص  الح یمحل   یکين امید

 [كه عبارتست از:13]

 (9)  

 m(x, y)، (x, y) کسليآستانه در پ ریتصوT(x, y) كه در آن 

 انحرا   L×L ،s(x, y)پنجره  یگیهمسا یمتوسط مقدار خاكستر

 یحداكثر انحرا  اس تاندارد س طح خاكس تر R ،یستاندارد محلا

( از قس مت س مت راس ت در مرب ع براك ت را 9است  از معادله )

ظ ر در ن m(x, y) یعن ی یتوان به عنوان وزن ارز  خاكس تریم

انح را   یوزن ، به ج ا نييتع یبرا انیگرفت  با استفاده از گراد

 داشت:  يخواه بياستاندارد ، ش

 (6)    

( x, y) کس  لي( پانی)گرادبي، مقدارش   g(x, y)در آن  ك  ه

  يتنظ  299اس ت ك ه معم وال  یسراسر بيحداكثر ش Gاست  

 اس ت  یق يتطب بی، ض ر k(x, y)مجموعه،  نیشود  عالوه بر ایم

انح را  اس تاندارد  نیگزیج ا g(x, y)انیرو ، ابتدا، گراد نیا رد

s(x, y) یه الب ه صيدر تش خ یعملکرد بمتر جهيشود، در نتیم 

توان د طب ق كنتراس ت ی، م  k(x, y) س پس،دهد یعروق ارائه م

رگ و  ریك  ه تص  و یرو ، زم  ان نی  ا یب  را اب  دی قي  تطب یمحل  

 یمحل  انی ر گرادباش د، مق دا نیيكنتراست پ ا یدارا نهيزمپس

G(x, y) مق دار  دی با  نینسبت ك  خواهد شد، بن ابراk(x, y)   را

 جهيكند  نت یريجلوگ یبند يتقسشيكاهش دهد تا از ب یانطباق

 است  نشان داده شده  7رو  در شکل نیا

 پردازشپس -4-2

مانند نق ا  در منطق ه  د،یجد یزهاینو ،یبند يپس از تقس

بوج ود  ریدر تص او د،ی درمنطق ه ور سهيها و پلحفره نه،يپس زم

مانن د فيلت ر  پ رداز پ س یه ااتي از عمل یبا برخ كه د،یآیم

 هیشدن پاو بسته بازشدنآنما را كاهش داد  توانیم مورفولوژیکی

ح ذ   یبرا است  زیحذ  نو یبرا یکیمورفولوژ اتيو اساا عمل

 دی ور ریه ا، تص اویبند ياز تقس یكوچک ناش یهاها و لکهحفره

 یش وند  الگوه ایشدن، پس از باز كردن پرداز   متوسط بسته

 ريي، با تغROI یسمت چپ و راست مرزها یکیدر نزد یرگ اضاف

چپ و راس ت ب ه رن گ  یمتصل به مرزها اهيس یهاکسليتمام پ

   شوند یحذ  م د،يسف

 نازک کردن  -4-0

ب ه ن از   ازي ن ،یس اختار یژگیالزامات استخرا  و یاز برخ

 یکیمورفول وژ اتي عمل کی ش دن گ است  ن از ر ریشدن تصو
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ش ود  آن  معم وال یكردن استفاده ماسکلت یاست كه عمدتا برا

 لبه ب ا ك اهش تم ام یاز آشکارسازها یمرتب كردن خروج  یبرا

 شود یاستفاده م یکسليپ کت یخطو  به ضخامت

 
 ورودی تصویر پرداز  دیاگرام لو ب 7شکل 

ماشین  دارجهت انیگراد ستوگرامیروش استخراج ه  -5

 بردار پشتیبان

و  ری( در پرداز  تص اوHOGجمت دار ) انیگراد ستوگراميه

قاب ل  صيو انس ان ن رخ تش خ اياش  صيتشخ یبرا نيماشیینايب

 عی  توزای  ن اس  ت ك  ه  HOGدر رو   یاص  ل دهی  دارد  ا یقب  ول

ش کل را  یتواند ب ه خ وبیلبه م یهاجمت ای یهای محلانیگراد

  ایو   انیگراد قيدق تياز موقع یاگر اطالع یتكن د، ح فيتوص 

جمت دار  انیگراد ستوگراميه یژگی  و يلب ه متن اظر نداشته باش

كوچک، به ن ام  یمکان یهاهيبه ناح ریكردن تصو يتقس لهيبه وس

را  ریتص  و هایانیجمت گراد ،یژگیو نیشود ایسلول محاسبه م

ده د  بس ته ین مها نشاهمان سلول ای یمحل یگیهمسا  کیدر 

-2 نيعالمت دار باشد ب  ایب دون عالم ت   انیك ه گراد  نیبه ا

ش ود یم   يفاصله مساوی تقس nدرجه به  362-2 ایدرجه  182

را  س توگراميه یه انيهمان ب  ای انیگراد یهاتعداد جمت nكه 

را  ستوگراميكانال ه کیفاصله ها  نیدهد و هرك دام از اینشان م

محاسبه شده سلول ها ب ه ه    یهاستوگراميه  دهندیم ليتشک

دهن د  در ه ر یم ليرا تشک HOG یژگیشوند و بردار ویالحاق م

داخ ل  یهاکس ليپ یب را انی گراد یهاجمت ستوگراميسلول، ه

 راتيي مقاوم ت در براب ر تغ ی  سپس ب راشودیسلول محاسبه م

 کی  ليچند سلول مجاور كه ب ا ه   تش ک ستوگراميه ،ییروشنا

 س توگراميه نی ا  ش ودیم  یس از کنواخ تی دهند،یو  را مبل

    شودیم دهيدار نامجمت یهاانیگراد ستوگراميشده، ه کنواختی

اس تفاده ش د  MEXاز تابع  HOG ت یالگور یسازادهيپ یبرا

ك ه آن را  یدر ص ورت HOG ت یالگ ور ادیز اتيجزئ  نکهیا ليبدل

برنام ه را  ین اج رازم ا  يكن یسازادهيفقط با دستورات متلب پ

 یب را کس ليپ 292*292به  ریباال خواهد برد  اندازه تصاو اريبس

 ت یاز الگ ور ریتص او یبنددس ته یبرا  افتی ليتقل شتريسرعت ب

SVM   يكن یدر برابر همه  استفاده م  یکیچند كالسه و رو   

اس تفاده  libsvmچند كالسه از كتابخانه  SVM  یسازادهيپ یبرا

 شد  

ش دند   کي از ه   تفک یش یو آزما یآموزش  ریدا تص اوابت 

ب ا  ریو تص او یآموزش  ریتص او یف رد ب را یبا ش ماه ه ا ریتصاو

مرحل ه  در انتخ اب ش دند  یشیآزما ریتصاو یزو  برا یهاشماره

 12و در ه ر ك الا  ك الا18   ی آموز  دار ریتصو 182اول  

  از دس ت چ پ( ریاز دست راست و پ نج تص و ری)پنج تصوریتصو

 اس تخرا  ش د  ینمون ه آموزش  182از  یژگیبردار و وجود دارد 

مجموع  ه  یژگ  یوسیبص  ورت م  اتر یژگ  یو یس  پس برداره  ا

ش ود  تع داد عناص ر ب ردار یم رهيذخ  وز آمریتصاو یهایژگیو

 یبس تگ ریو ان دازه تص و HOG ت یالگ ور یهابه پارامتر  یژگیو

اس تفاده  HOGبع ت ا ف رضشيپ یه اكار از پارامتر نیدارد  در ا

  ریتص و کی  یژگ یمربو  به ب ردار و  سیسطر ماتر هر   يكنیم

  است

چند كالسه  از رو   SVM ت یآموز  الگور یبرا نيهمچن 

 هي   هر كالا را در مقابل بق يكنیدر مقابل همه استفاده م یکی

ك الا م ورد نظ ر را ب ا  یه ا  داده يده یها آم وز  م كالا

 یمشخص م 2ها را با برچسب كالا ریاس یهاو داده 1برچسب 

 1باشد مقدار  کسانیهر جا مقدار برچسب با شماره كالا    يكن

 Nه ا تع داد كالا اگ ر  دهدیقرار م 2عناصر مقدار  هيبق یو برا

ك ار  نی در ا شودیآموز  داده م بانيبردار پشت نيماش Nباشد، 

س ه در چن د كال SVM مهنوشتن برنا یبرا یبنداز احتمال دسته

ك ه  یس لول ج هيدر نت  يكنیدر برابر همه استفاده م یکیرو  

آورد   يبدست خواه بانيبردار پشت نيماش =18Nشامل اطالعات 

م ورد   ریتصاو یبنددسته یاطالعات آنرا برا  یشیتا در برنامه آزما

   ياستفاده قرار ده

 ریتص و 182  یشیآزما یتست نمونه ها یمرحله بعد برا در

 وجود دارد   ریتصو 12كالا و در هر كالا  18    یدار شیآزما

 18در  ریتص او یژگ یاز مجموع  تک ت ک ب ردار و یسیماتر
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مجموع ه  یژگ یو سیماتر  جهيآورد  در نت  يبدست خواه فیرد

ك ه ه ر س طر  كن دیم  رهي را ذخ شیآزم ا ریتص او یهایژگیو

 است  شیآزما  ریتصو کی یژگیمربو  به بردار و سیماتر

 نيماش  N=18 را به تم ام  شیآزما ریاز تصاو کی هر سپس

 یكالس  ش،یآزم ا ریهر تص و ی برا يكنیاعمال م بانيبردار پشت

 یرا در خروج  یبنداحتمال دسته زانيم نیشتريبرنده است كه ب

آن ب ر تع داد ك ل   يها و تقس 1داشته باشد  با محاسبه مجموع 

  دیآیم دستكننده به یبنددقت دسته ش،یآزما ریوتصا

 محاس به ش د  %122 = مي زان دق ت برنام ه مق دار نیدر ا 

 یژگ یو فگريتوص  کی كه HOG استفاده از ليقدرت برنامه به دل

  از اس ت باش دیاجسام م  صيص الگو و تشخيقدرتمند در تشخ

 یهامربو  به كالا شیآموز  و آزما ریتصاو یالگو گریطر  د

ایگ اه داده ني ز پاویر و تعداد تص  به ه  است هيشب اريبس کسانی

   دقت برنامه باال است لیدال نيبه هم محدود می باشد،

 

 نتیجه گیری -6

دس  تگاه  یس  از ادهي  و پح  ی طرا جینت  ا ،مقال  ه نی  ادر

 رگ دست ارائه شده است  نهیك  هز یربرداریتصو

داده اویر پایگ اهتص  ليو تحل هیتجز یاز كار انجام شده بر رو

 س ت ي، س ریپ رداز  تص و شيپ  اتي عمل یو بررس  ایجاد شده

ش ده  ش نماديشامل پ نج مرحل ه پ یریپرداز  تصو شيپ یینما

نرم ال ك ردن س طح  ،ROIاس تخرا   ر،یاصالح بر  تص و :است

مح دود  کنواخ تیكنتراس ت  ،یگاوس  لت ريبمبود ف ،یخاكستر

رو   بن دی مبتن ی ب ر گرادی ان و تقس ي  یق يطبت ستوگراميه

 اريبس  جیكالس ه نت ادچن HOG- SVMك ار  نی در ا یشنماديپ

 اس ت  % 122 ریتص او یبندد  دق ت دس تهورب ه دس ت آ یخوب

 یژگ یو فگريتوص  کی كه HOG استفاده از ليقدرت برنامه به دل

  از اس ت باش دیاجسام م  صيص الگو و تشخيقدرتمند در تشخ

 یه امربو  به كالا شیآموز  و آزماریتصاو یالگو گریطر  د

دقت برنام ه ب اال  لیدال نيت به همبه ه  اس هيشب اريبس کسانی

ب ا  ااي داده در ق گ اهیپا ریتعداد محدود تصاو ضمن اینکه  است

  گذار استدر آن تا يرداده یها گاهیپا گرید
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