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 چکیذٌ :
ضٙاسایی سایٝ دس تػاٚیش  تٝ ٔٙظٛس آٖ، سٚضیدیٍش واستشدٞای ٚ ٕٞچٙیٗ تٝ ٔٙظٛس واٞص اثش سایٝ دس تػایش تضسي ٔمیاس تٝ ٔٙظٛس 

تحّیُ تػاٚیش تٝ پشواستشد دس  اص جّٕٝ اتضاسٞایوٝ  سیخت ضٙاختیٞای فیّتش اػٕاَ تشسسی تػٛیش دس فضاٞای سٍ٘ی ٔختّف ٚ ٔثتٙی تش

دس تػاٚیشتٝ ِحاػ آٔاسی ٚ  تا استفادٜ اص اعالػات ضىُ ػٛاسؼ ٔی تاضذ اسائٝ ٌشدیذٜ است وٝ دسآٖػٙٛاٖ پیص ٚ پس پشداصش 

تشای تطخیع سایٝ  سیخت ضٙاختیدس ایٗ ٔغاِؼٝ سٚضی ٔثتٙی تش فیّتشٞای ٜ است. پشداختٝ ضذٞای ٞٙذسی تٝ تطخیع سایٝ ٚیژٌی

ضٛد. دس اتتذا تش سٚی تػٛیش  ای وٝ پیص تش ٔٛسد تشسسی لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ دس ٔحذٚدٜ ضٟشی تٟثٛد دادٜ ٔی دس تػاٚیش ٔاٞٛاسٜ

ضذٜ ٚ  ٔی ٌیشد ٚ پس اص آٖ تػٛیش تایٙشی تٛسظ سٚش تؼییٗ حذآستا٘ٝ تِٛیذ ٞایی تٝ ٔٙظٛس تٟثٛد وٙتشاست تػٛیش ا٘جاْپشداصش پیص

اص تیٗ ٔی سٚد ٚ سشا٘جاْ  سیخت ضٙاختی٘ٛیضٞا ٚ ٘ٛاحی ٘اخٛاستٝ تٛسظ فیّتشٞای تشویثی اص ػٍّٕشٞای ، پس اص حزف پس صٔیٙٝ تػٛیش

 تػٛیش سایٝ تاصساصی ٔی ضٛد.
 

  .پس پشداصش ،سیخت ضٙاسیػٍّٕشٞای سشوٛب ػٛاسؼ، ، HSVتثذیُ ،تػٛیشٔاٞٛاسٜ ای ،سایٝآضىاسساصی  َای کلیذی :ياشٌ
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 مقذمٍ -1

ٚ  خٛدٕ٘ایی ٔی وٙدذ ٚضٛح تٝ  1تٝ ٔٙضِٝ یه ضثٝ ػاسضٝتٝ ایٙىٝ دستػاٚیش تضسي ٔمیاس سٙجص اص دٚس سایٝ  تا تٛجٝ

ٚ ٔضاحٓ تدشای پدشداصش    اص جّٕٝ اعالػات ٔغایش دستسیاسی اص ٔٛاسد تخص ٟٕٔی اص غحٙٝ سا تٝ خٛد اختػاظ ٔی دٞذ

ثدٝ ٞدا ٚ یدا ضٙاسدایی ػدٛاسؼ      ٔیدضاٖ ٘دشا اسدتخشا  ِ    ٚ تدٝ حسداب ٔدی آیدذ    ٞا ٚ تحّیدُ ٞدای خٛدوداس تػدٛیشی     

ٚ دیٍش پشداصش ٞایی وٝ ٔشتثظ  2آضىاسساصی تغییشات، تغثیك تػاٚیشدس حٛصٜ  دٞذ یا دچاس خغا ٔی ساصد. ٔی ساواٞص

ٚیژٜ دس تحّیدُ ٞدایی   تٝ ٘یاصٞای اساسی است ، ضٙاسایی سایٝ ٚ حزف آٖ اص تػٛیش یىی اص ٔی تاضٙذ تا ػٛاسؼ صٔیٙی

ٚجدٛد سدایٝ    ا٘جاْ ٔی ضدٛد صیدشا   تسٛ٘أی، سا٘ص صٔیٗ ٚ غیشٜ ،ذاد ٞای عثیؼی ٘ظیش صِضِٝآسیة سخاسصیاتی شای وٝ ت

یىدی اص چداِص   . ٌشددٔی ضٛد ٚ ٔٙجش تٝ تطخیع ٞای اضتثاٜ ٔی  ٚ ػٛاسؼ ٔا٘ؼی تشای استخشا  غحیح ساختٕاٖ ٞا

ٝ ٚیا تشسسی  پیص پشداصش ،دس تػٛیش ػٛاسؼدس ضٙاسایی ٞای پیص سٚ  ٔغاِؼدات  اسدت.  ٚ تٟثدٛد ویفیدت تػدٛیش     سدای

سایٝ دس تػاٚیش ٔاٞٛاسٜ ای تضسي ٔمیاس غٛست ٌشفتدٝ اسدت. ضٙاسدایی سدایٝ دس     ضٙاسایی ٚ حزف  تسیاسی دس صٔیٙٝ

تٙدذی   تخصاصجّٕٝ ٔغاِؼاتی وٝ دس خػٛظ ضٙاسایی سایٝ تٛسظ  تػٛیشا٘جاْ ٔی ضٛد. 3تٙذی تخصعی فشآیٙذ آٟ٘ا 

تٙدذی دس   تخص. دس ایٗ ٌٛ٘ٝ سٚش ٞا ػٛاسؼ سایٝ دس فشآیٙذ [1]تٛاٖ تٝ سٚش ضی ٌشا اضاسٜ وشد ضذٜ است ٔی  ا٘جاْ

٘ظش ٌشفتٝ ٔی ضٛ٘ذ ٚ سپس تشاساس ٚیژٌی ٞای آٔاسی ٘ٛاحی سایٝ تؼییٗ ٔی ضٛ٘ذ. تٙاتشایٗ ٔی تٛاٖ تٝ استثاط ٔیاٖ 

د. ػالٜٚ تش ایدٗ تشخدی اص ٘دٛاحی تیدشٜ ٘یدض تدٝ       اضاسٜ وش تٝ ػٙٛاٖ پاسأتشی ٟٔٓ تشای ضٙاسایی ػاسضٝ ٚ سایٝ ٔٛسد ٘ظش

ٛ  ٌی ٞای آٔاسی سایٝ ٞذف تٛسظ ٚیژػٙٛاٖ سایٝ دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی ضٛ٘ذ ٚ دس٘تیجٝ  تدش اسداس     ذ. ٘استخشا  ٔدی ضد

ٝ ٘یض ٔدٛسد  خػٛغیاتی وٝ دس تػاٚیش تضسي ٔمیاس ٚجٛد داسد سٚش ٞای ضی ٌشا دس تطخیع سایٝ ٚ حزف آٖ   ٔغاِؼد

دس تػداٚیش ضدٟشی    ضدٛ٘ذ.  اسدتخشا  ٔدی  تٙدذی   تخدص دس ایٗ سٚش ػٛاسؼ سایٝ دس عی فشایٙذ . [2] لشاس ٌشفتٝ است

صٔدا٘ی  ایجاد ٔی ضٛ٘ذ.  ٔا٘ٙذ آٖٞا، تش  ٞا ٚ  ٞا، پُ ساختٕاٖ تٛسظ ػٛاسؼ ٔشتفغ ٘ظیشٔؼٕٛالً سٙجص اص دٚس سایٝ ٞا 

یدذٌاٜ دیٍدش ٕٔىدٗ اسدت اعالػدات      اص د ذ٘دس ٔؼشؼ ٘ٛس خٛسضیذ لشاس ٔی ٌیشٚ سٚضٗ ٔی ضٛ٘ذ  ایٗ ٌٛ٘ٝ ػٛاسؼوٝ 

تشسسی ٞای ا٘جاْ دس  ٙذ.ٙوفشاٞٓ  ػٛاسؼ خػٛغیاتٚیژٌی ٞای سغح ٚ دیٍش  ،ٔٛلؼیت ٘سثی ،ٔفیذی سا دستاسٜ ضىُ

تٝ ٔٙظٛس تذسدت آٚسدٖ سدایٝ    پیطٟٙاد ضذٜ است. دس ٔغاِؼٝ ای تػاٚیشاٍِٛسیتٓ ٞای تسیاسی  ،سایٝضذٜ دس ضٙاسایی 

سٚش ٞدای  . [3]ضدذٜ ا٘دذ   تثدذیُ   ( HSV  ،HCV  ،YIQ  ،YCbCrتٝ فضاٞای سٍ٘دی ٔتفداٚت     4تٛسظ اٍِٛسیتٓ اتسٛ

تدٝ ٔٙظدٛس تداال تدشدٖ ویفیدت      ٘یض اص لثیُ تغثیك ٞیستٌٛشاْ ٚ تػحیح ٌأا، تػحیح ٕٞثستٍی خغی دیٍشی ٔتٙٛع 

ودٝ تٛاسدغٝ پٛضدص ٌیداٞی دس      ثش سایٝ ٞای اضتثاٜ ساؤعٛس ٔ تٝذ ٙٔی تٛا٘سٚش ٞا ایٗ  .[4]ضذٜ استتػٛیش پیطٟٙاد 

تدٝ  . [5]تش ایٗ اساس حذآستا٘ٝ ای تشای ضٙاسایی سایٝ پیطٟٙاد ٔی ضٛد. ذٙٔتٕایض وٙایجاد ضذٜ ا٘ذ تػٛیشی فضاٞای 

 دس غدٛست داضدتٗ تا٘دذ   ، پٛضدص ٌیداٞی ٚ سعٛتدت   ٔٙظٛس دٚسی اص سایٝ ٞای اضتثاٜ ٘اضی اص ػٛاسؼ تیدشٜ، ٕٞچدٖٛ   

دس . [6]تدشد  ٔی تٛاٖ ٘مص پٛضص ٌیاٞی سا اصتدیٗ   ٌیاٞیتا استفادٜ اص تفاضُ ضاخع پٛضص ، (NIR) فشٚسشا ٘ضدیه

استثداط ٔیداٖ ودالس ٞدای سدایٝ ٚ ودالس ٞدای        سدایٝ اص  آضىاسساصی تٝ ٔٙظٛس تٟثٛد ٔطاتٝ چٙذیٗ سٚش ای ٔغاِؼٝ 

ٔی تٛاٖ اضاسٜ وشد ػذْ تٕدایض ٔیداٖ    سٚش ٞای فٛق. اص جّٕٝ ٔطىالتی وٝ تشای [7] استفادٜ ضذٜ استغیشسایٝ ٘ظیش 

ػٛاسؼ تیشٜ ٚ ػٛاسؼ سایٝ است وٝ دسایٗ خػٛظ ٔغاِؼٝ دس صٔیٙٝ تشسسی سایٝ اغّی ٔتٙاسة تا ػاسضٝ تسیاس حدائض  

 إٞیت است. 

                                                 
1
 Artifact 

2
 Image Matching 

3
 Segmentation 

4
 Otsu 



 

2 

 ...در فضای  ماًَارٌ ایدر تصايیر  آشکارسازی سایٍ
 یانعباس مال یدی،عرب سع یرضاعل عملگرَای

 آضکارسازی سایٍ -1-1

سدایٝ    :تٙاتشایٗ دٚ ٘ٛع سایٝ ٚجٛد خٛاٞذ داضدت  ایجاد ٔی ضٛ٘ذٔٙثغ ٘ٛس  ٔسذٚد ضذٖ ٔسیش پشتٛ اصدِیُ تٝ سایٝ ٞا 

ٖ  ٚ تخص سایٝ اغّی وٝ تش سٚی صٔیٗ  5سٚی تخطی اص آٖ وٝ دس تشاتش ٔٙثغ ٘ٛس ٕ٘ی تاضذوٝ  خٛد جسٓ  تدذِیُ ٘شسدیذ

دسوداستشد ٞدا تدٝ    تش ایٗ اساس ضٙاسایی ٚ حزف سدایٝ ٞدا ٘مدص تسدیاس ٟٕٔدی سا      . 6ٔی ضٛدتطىیُ ٘ٛس تٝ آٖ ٔٙغمٝ 

دس تشخی واستشدٞا سدایٝ سا تدٝ ػٙدٛاٖ    . (1-1 ضىُ  عك ضٟشی ٚ دس تػاٚیش تضسي ٔمیاس خٛاٞذ داضتخػٛظ دس ٔٙا

 وٙٙذ.   ػٙٛاٖ ٔی ػىسییا تفسیش  7تٙذیسدٜ اعالػات ٘اخٛاستٝ ٚ یا ػأُ ایجاد خغا دس فشآیٙذ 

تٝ ٔٙظٛس واٞص تأثیش سایٝ دس تػاٚیش تضسي ٔمیاس تشای واستشدٞای ٔختّف، ٔی تٛاٖ تٛسظ یه تثذیُ سیاضی تػٛیش 

HSVداسای سٝ تا٘ذ سا تٝ فضای 
ٍ٘اضت وشد ٚ تٛسظ سٚش حذآستا٘ٝ اتسٛ تػٛیش تایٙشی سا ایجاد ٕ٘ٛد. تؼدذ اص ایٙىدٝ    8

اعدشف ٞدش ٘احیدٝ اص سدایٝ      ٙاختی ٚ تؼییٗ ٔحیظ ٚ حاضیٝسایٝ ٞا ضٙاسایی ضذ تٛسظ تشویثی اص سٚش ٞای سیخت ض

 ٔحذٚدٜ ٞای سایٝ سا اص تػٛیش حزف وشد.  تٛاٖ  ٔی

 
 تصًیر سایٍ ساختمان(  1-1) ضکل

 ريش ضىاسی -1-2

 :تٙذی وشد وّی تٝ ضشح صیش سدٜآضىاسساصی سایٝ سا تٝ عٛسخالغٝ ٔی تٛاٖ تٝ دٚ ٌشٜٚ دس  جأغٞای  سٚش

 َسٚش ٞای ٔثتٙی تش ٔذ 

 ٞای سایٝ  سٚش ٞای ٔثتٙی تش ٚیژٌی 

ٞددای سددایٝ  سددایٝ ٚ ٞٙذسددٝ سددایٝ دس سٚش ٔثتٙددی تددش ٚیژٌددی خػٛغددیات عیددف  سٚش ٞددای ٔثتٙددی تددش ٔددذَدس 

ٔدی  سٙجٙذٜ تٝ واسٌشفتٝ حشوت غحٙٝ ٚ استفاع اٍِٛی ٕٞچٖٛ  یدس ایٗ سٚش ٞا اعالػات پیطیٙ. [8]ضٛ٘ذ ٔی استفادٜ

٘ٛاحی سایٝ تٛسظ اعالػاتی ٕٞچٖٛ دسجات خاوستشی، ٔیضاٖ سٚضٙایی، اضثاع ٚ  سٚش ٞای ٔثتٙی تش ٚیژٌیدس  ضٛ٘ذ.

اص آ٘جایی وٝ تػاٚیش تا تٛاٖ تفىیه تاالتش ضأُ اعالػدات ٔىدا٘ی تٟتدشی ٞسدتٙذ تفداٚت ٞدای       تافت تؼشیف ٔی ضٛ٘ذ. 

تٝ ٔٙظٛس حزف سدایٝ دس تػداٚیش سٚش   عیفی دس پیىسُ ٞای ٕٞسایٝ دس یه ضی تٝ تذسیج افضایص ٔی یاتذ. ٕٞچٙیٗ 

ٖ     ٔی ت٘یض  9تٙذ ٞای ٔاضیٗ تشداس پطتیثاٖ سدٜٞای ٔختّفی ٕٞچٖٛ  دس  ٛا٘ذ ٔٛسد اسدتفادٜ لشاسٌیدشد ودٝ تدا اػٕداَ آ
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یثی اص ٞش دٚ ایٗ سٚش ٞدا ٔدی تاضدذ ودٝ     تشو ٘یض سٚش ٞای تٟثٛد یافتٝتخص ٞای ٍٕٞٗ سایٝ ٞا حزف خٛاٞٙذ ضذ. 

تٙاتشایٗ تٝ ٔٙظٛس  .تٛا٘ٙذ تٛسظ اٍِٛسیتٓ تٝ ػٙٛاٖ سایٝ تطخیع دادٜ ضٛ٘ذ ٔی ػٛاسضی وٝ داسای تیشٌی ٞستٙذدسآٟ٘ا 

دس تػدٛیش   10ی٘تدایج پدشاوٙص سیدال    ٔی تاضذ.تػٛیش حزف ایٗ ٘ٛاحی اص  تٝتاال تشدٖ دلت ٘تایج دس ضٙاسایی سایٝ ٘یاص

ودٝ   [1] تیٗ ٔٙاعك داسای سایٝ ٚ تذٖٚ سایٝ دس تا٘ذ آتی ٘سثت تٝ تا٘دذ لشٔدض ٚ سدثض ٔتفداٚت اسدت     خاوستشی دسجٝ 

الصْ تٝ روش است وٝ سایٝ سا تٝ ػٙٛاٖ یه  .ٔی ضٛ٘ذ تٙذی سدٜتاسیه ٞای تیشٜ تش تٝ ػٙٛاٖ ٔٙاعك  خٛضٝ دس٘تیجٝ آٖ

اص سایٝ ٞا دس ٌضاسش ٞای ػّٕی تشخی اص دس ٔٛسد تشسسی لشاس ٌیشد. تٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ پذیذٜ ٔثثت ٘یض دس پشداصش تػٛیش 

اسدتفادٜ  ػٛاسؼ، تفسیش ٚ ضٙاسایی ٔحدیظ  استفاع  سٙجص ،تاصساصی ضىُ تشایٚ تػاٚیش ٔاٞٛاسٜ ای ػىس ٞای ٞٛایی 

اص جّٕٝ  سایٝ ٚ غیش سایٝ دس تػٛیش سدٜ تٙذیپشداصش تش سٚی تػٛیش، تؼییٗ حذآستا٘ٝ ٚ  پیصدسٞشحاَ، . [4] ٘ذٜ اوشد

 سایٝ ٔی تاضذ. دس آضىاسساصی ٟٔٓٔشاحُ 

 پیطىُادیالگًریتم  -2

تا تشسسدی   ا٘ظشٌشفتٝ ضذ، سایٝ ٚ ػٛاسؼ تیشٞتؼشیف ضذٜ وٝ تشای سایٝ دسدس ایٗ ٔغاِؼٝ تش اساس ٚیژٌی ٞای اص لثُ 

 تش سٚی تػٛیش ا٘جاْ سپس ٔشاحُ پیص پشداصشٚ ٔی ضٛد اص تػٛیش اغّی ٔتٕایض HSV  ٚ RGBتػٛیش دس فضای سٍ٘ی 

ودٝ ٕٔىدٗ   ػٛاسؼ جا٘ثی  11اتتذا تا سشوٛب وشدٖ تؼییٗ ٌشدد.ٚیژٌی ٞای تاسص سایٝ دسایٗ سٚش الصْ است  .ٔی ٌشدد

تداسصتش   12سیخت ضٙاسیػاسضٝ ٞذف سایٝ( تٛسظ سٚاتظ  ،ساٜ ٞا ٚ ساختٕاٖ ٞاتا سایٝ اضتثاٜ ٌشفتٝ ضٛ٘ذ اصلثیُ  است

تا تٛجٝ تٝ تؼشیفی وٝ تشای سایٝ دس ٘ظش ٌشفتدٝ ٔدی ضدٛد،      جسٓ تیشٜ( . تشسسی تفاٚت ٘ٛاحی سایٝ ٚ غیشسایٝٔی ضٛد

ِزا دس ایٗ ٔشحّدٝ تدا حدزف پدس      ٔی ضٛد، ٘جاْسشوٛب پس صٔیٙٝ اتا ادٜ ٞا ٚ ساٜ ٞا دس ٔشحّٝ تؼذ تٝ ٔٙظٛس حزف ج

تػدٛیش   سیخدت ضدٙاختی  فیّتشٞدای   اػٕاَتا پی آٖ ٔی ضٛ٘ذ ٚ دس تشجستٝ تش  ی تػٛیشسایٝ ٞا ،صٔیٙٝ ٚ ٘شْ وشدٖ آٖ

 است.٘طاٖ دادٜ ضذٜ  2-1چشخٝ ٔشاحُ واس دس سٚش پیطٟٙادی دس ضىُ تطىیُ خٛاٞذ ضذ. سایٝ 
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 چرخٍ کار ريش پیطىُادی (1-2) ضکل

 پیص پردازش   -2-1

پاسأتشٞدای  اسصیاتی تا ٕٞچٙیٗ  ٚ تا تشسسی ٞایی وٝ تش سٚی ٔمادیش دسجٝ سٚضٙایی ٘ٛاحی سایٝ دس تػٛیش غٛست ٌشفت

تػدٛیش، تدا اػٕداَ    ی تا٘ذٞا 13وشدٖ تٟٙجاسٚ لثُ اص اػٕاَ تثذیُ ٞا ٚ  ٌشدیذِفٝ ٞای تػٛیش استخشا  ؤٔ ،آٔاسی تػٛیش

ِفدٝ  تدٝ ٔٙظدٛس تؼیدیٗ ٔؤ    ذ.ضِفٝ ٞا ٚ تؼذیُ تػٛیش تش حسة آسٌٛٔاٖ ٞا ٔشحّٝ پیص پشداصش تش سٚی تػٛیش ا٘جاْ ٔؤ

دس  حذف ٘ٛیضٞای تػٛیش ٚ تػحیح ٞای سادیٛٔتشیه ٚ ٞٙذسی تش سٚی تػدٛیش ا٘جداْ ضدٛد.   الصْ است  ٞای اغّی سایٝ

ٗ      ٚ 14تػٛیش ایٗ ٔشحّٝ تا تشسسی آسٌٛٔاٖ ٞای تؼذیُ ٚ  (̅ ) تا استفادٜ اص ٚیژٌی ٞدای آٔداسی تػدٛیش ٕٞچدٖٛ ٔیداٍ٘ی

 تٝ دست آٔذ.   Matlabآسٌٛٔاٖ ٞای تٟیٙٝ دس ٔحیظ ٘شْ افضاس  2-2ٚ  1-2تٝ وٕه سٚاتظ  (S) ا٘حشاف ٔؼیاس

Imadjust (Img , [a1 a2 a3;b1 b2 b3]) 

  اص سٚاتظ صیش ٔحاسثٝ ٔی ضٛد a  ٚbتػٛیش ٚسٚدی است ٚ آسٌٛٔاٖ ٞای  Imgوٝ دسآٖ 
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 ( تعییه مقادیر آرگًمان َای تعذیل تصًیر2-1) جذيل

فدشاٞٓ ودشدٖ   یىی اص اٞذاف ٔشحّٝ پیص پشداصش ضٕٗ تشعشف وشدٖ ٘ٛیض ٞای تػٛیش ٚواٞص پیچیذٌی ٞای تػٛیش، 

 أىاٖ تٕایض تٟتش ٔیاٖ ػٛاسؼ سایٝ اص غیش سایٝ ٔی تاضذ.  

 تیرٌ جذاسازی سایٍ از عارضٍ -2-2

اتىدا   سایٝ اغّی ػٛاسؼ تش سٚی سدغح آضىاسساصی ایٗ ٔغاِؼٝ تٝ د٘ثاَ  یاٖ ضذتٕٞاٖ عٛس وٝ دس تؼشیف سایٝ اجساْ 

 ٕ٘دی تاضدذ. تدشای ایدٗ ٔٙظدٛس      ػاسضٝ ٞذفخٛد سایٝ تطىیُ ضذٜ تش سٚی  است ٚ دسایٗ ٔشحّٝ اص تحمیك، تشسسی آٖ

 .ٝ ضذٔیاٖ ػٛاسؼ تیشٜ ٚ سایٝ دس ٘ظش ٌشفت دٞیتٕایض شایت 2-2عثك جذَٚ  ییٔالن ٞا

 سایٝ دس ٚجٛد ٚاتستٍی تیٗ سً٘ پس صٔیٙٝ ٚ ػٛاسؼ

 ٘سثت تٝ ػٛاسؼ پیشأٖٛ ٘شْ تٛدٖ سایٝٚیژٌی 

 تمایس میان سایٍ ي غیر سایٍم تررسی عًامل (2-2) جذيل

وشدٖ تػٛیش ٚ تّفیك تا٘ذٞای ٔٙاسدة ودٝ    تٟٙجاسٚ  HSVدس ایٗ ٔغاِؼٝ تا سشوٛب ػٛاسؼ پس صٔیٙٝ دس فضای سٍ٘ی 

تدشای تطدذیذ   اػٕاَ فیّتشٞای سیخت ضٙاسی تدش سٚی تػدٛیش   تا پس سٔیاٖ سایٝ ٚ غیش سایٝ تاسصتش است ٚ  دسآٖ تٕایض

یشٜ ػٛاسؼ سایٝ اص ػٛاسؼ ت ،تشای تػٛیش تشٌشفتٝ اص اٍِٛسیتٓ اتسٛ دس ٟ٘ایت تا تؼییٗ یه حذآستا٘ٝ ٔٙاسة ٚ ایٗ تٕایض

ودٝ دس ایدٗ   تٝ ضدؼاع سدٝ پیىسدُ     15ٞستٝیه ٚیژٌی دْٚ ٚ ٘شْ ضذٖ سایٝ ٘یض تا اػٕاَ خػٛظ وأالً ٔتٕایض ضذ. دس

ٚ اػٕاَ آٖ تش سٚی تػٛیش ٚ تؼییٗ ٘ٛاحی تا اختالف دسجدات   اسی دس ٘ظش ٌشفتٝ ضذػٙػش ساختا٘ذاصٜ ٔغاِؼٝ تش اساس 

   داس حاغُ ٌشدیذ.٘ٛاحی سایٝ ، جذاساصی ٔغّٛب سٚضٙایی ضذیذ ٚ ضشب آٖ دس تػٛیش حاغُ اص فضای سٍ٘ی

 HSVاوتخاب تاوذ مىاسة در فضای روگی  -2-2-1

دس ٔشحّٝ تؼدذ   .[4] ٔی ٌشددتثذیُ  HSVتٝ فضای  (3-2 عثك سٚاتظ  سٍ٘ی RGBفضای اص اتتذا تػٛیش دسایٗ ٔشحّٝ، 

ٚ تا اختالف ٔمذاس ضاخع ٞا تدٝ ٔٙظدٛس ضٙاسدایی سدایٝ ٞدا       HSVتش ٔثٙای ٚیژٌی ٞای خاظ ٘ٛاحی سایٝ دس فضای 

ػٛیش حاغُ ضذٜ دس فضای اضثاع سا تٝ ػٙٛاٖ یىدی اص خشٚجدی ٞدای اِٚیدٝ     ت HSVتػٛیش دس فضای سٍ٘ی تٟٙجاسساصی 

  ٌشفتٝ ٔی ضٛد.ضٙاسایی سایٝ دس ٘ظش شای ت
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 HSVتصًیر در فضای تثذیل  راست:،  تصًیر يريدی چپ:( 2-2) ضکل

 سرکًب عًارض پس زمیىٍ  2-2-2

 ،تػٛیش ٚ ٍِاسیتٓ ٌیشی اص ٞدش یده اص تا٘دذٞا تدٝ غدٛست ٔٙفدشد       RGBوشدٖ ٔمادیش  تٟٙجاسدس ایٗ ٔشحّٝ تا  

تا تشویة تا٘ذٞایی وٝ ػاسضٝ سایٝ سا تداسصتش ٘طداٖ ٔدی دٞدذ ٚ ٕٞچٙدیٗ تدا        .ٔی ضٛد ا٘جاْسشوٛب ػٛاسؼ ٘اخٛاستٝ 

حزف پس صٔیٙدٝ اصتا٘دذا٘تخاب    ،تشسٚی تػٛیشادغاْ ضذٜ (4-2تش اساس ٔؼادِٝ   Top Hat سیخت ضٙاسیاػٕاَ ػٍّٕش 

ٔمدذاس دسجدٝ ػٛاسضدی ٕٞچدٖٛ جدادٜ تدا ادغداْ        تٝ ٔمادیش دسجٝ سٚضٙایی سایٝ  ٔطىُ ٘ضدیىی .ٔی ٌیشدضذٜ غٛست 

تا تٛجٝ تٝ ایٙىٝ ػٛاسؼ ٘اخٛاستٝ تٝ ضذت واٞص یافتٝ ا٘دذ ٚ ایدٗ   RGB ٚ فضای  HSVحاغُ ضذٜ اص فضای 16تػاٚیش

 HSVالصْ تٝ روش است وٝ تػٛیش خشٚجی اص فضای .ٌشددٔی ضٛد تشعشف ٔی سایٝ ٞای ضؼیف  ػُٕ ٔٛجة تاسص ضذٖ

ای حذآسدتا٘ٝ    RGBٚ تّفیك دٚ تػٛیش حاغُ دس فضای سٍ٘ی ٚ تشای  ٚ تػٛیش خشٚجی اص ٔشحّٝ لثُ تا یىذیٍش ادغاْ 

 تؼییٗ ٔی ضٛد.تش سٚی تػٛیش خشٚجی 

                        (4-2ٔؼادِٝ  
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َ  Imageٔی تاضذ.  17اسیػٙػش ساخت bتػٛیش اغّی ٚ  fدس ایٗ ٔؼادِٝ   تػٛیش خشٚجی تا صٔیٙٝ حزف ضذٜ پس اص اػٕدا

ٝ  دلت ،٘یض پس اص تشسسی ٞایی ٕٞچٖٛ سشػتاسی ػٙػش ساخت است. Top Hatػٍّٕش  تدٝ  ، ٚ تغاتك تا ٚیژٌی ٞای سدای

 فتٝ ضذ.ای ضىُ تٝ واس ٌش غٛست دایشٜ

 تاوٍـذآسـح -2-3

تؼیدیٗ  سٚش اتسدٛ  تشپایدٝ   تٟیٙٝ دس ایٗ ٔغاِؼٝحذآستا٘ٝ سادٜ تشای تایٙشی وشدٖ تػٛیش است.  یسٚض 18ٌزاسیآستا٘ٝ 

آسدتا٘ٝ اص ٞدٓ   حذودٝ تٛسدظ    ٔیاٖ سدٜ ٞدایی ٚاسیا٘س  تیطیٙٝ ساصیحذآستا٘ٝ سا تا تٝ  سٚش اتسٛ تٟیٙٝ ساصی ٌشدیذ.

ٚاسیا٘س تا تىشاس اص عشیك تٕاْ ٔمادیش آستا٘ٝ ٕٔىٗ ٚ ٔحاسثٝ، تذیٗ تشتیة . (3-2 ضىُ جذاضذٜ ا٘ذ  ٔحاسثٝ ٔی وٙذ

  وٕیٙٝ ٔی ضٛد.   سدٜ ای دسٖٚ 

 

 استفادٌترای تصًیر مًرد  تعییه حذآستاوٍ اتسً (3-2) ضکل

 پس پردازش -2-4

اصعدشف دیٍدش   تٟثٛد تػٛیش تٝ ِحاػ تاسص ضدذٖ سدایٝ ٞدا    اص یه عشف ٚ ؼ ٘أغّٛب اس٘ٛیضٞا ٚ ػٛحزف دس ایٗ ٔشحّٝ 

سدایٝ ضٙاسدایی   دس ٘ٛاحی پش وشدٖ حفشٜ ٞا  تٝ ٔٙظٛس ساختاسیػٙػش تا  سیخت ضٙاختی تػٛیشیویة سٚاتظ تش تٛسظ

فیّتشی سا تٝ ٔٙظٛس تؼییٗ تؼدذاد ٘دٛاحی سدایٝ تدش اسداس      تٝ ٔٙظٛس ٔؼشفی إِاٖ ساختٕاٖ ػٙػش  ا٘جاْ ٔی ضٛد.ضذٜ 

  .آٖ عشاحی ٔی ضٛددسجٝ إٞیت آٖ ٚ ضٙاسایی ضذٖ 

 آزمایص -3

 ،تدا دس٘ظشٌدشفتٗ ضدشایظ ٔدٛسد ٘ظدش      غٙؼتی دس دٚ حاِت ٔٛسد تشسسی لشاسٌشفت.ای دسایٗ ٔغاِؼٝ تػٛیشی اص ٔٙغمٝ 

  اجشا ٌشدیذ:ٔیاٖ سایٝ ٚ ٘ٛاحی تیشٜ  دٞیتٕایضاٍِٛسیتٓ پیطٟٙادی تٝ تشتیة صیش تشای 

آصٔدایص  دس تػدٛیش  پیطدٟٙادی  اٍِٛسیتٓ  سایٝ ٔٛسد آصٖٔٛ لشاس ٌشفت.ا٘ٛاع اِف( اػٕاَ ایٗ سٚش تش سٚی تػاٚیش داسای 

حزف ٔدی  تٝ دسستی ٚ آٟ٘ا سا دس تػٛیش خشٚجی سایٝ است  19حتی تا ٚجٛد ساختٕاٖ ٞای تٝ سً٘ تیشٜ ٘یض ٔماْٚضذٜ 

 وٙذ.
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 تصًیراعمال آرگًمان َا تعذیل تر ريی چپ: وتیجٍ ،  تصًیر يريدی :راست( 1-3) ضکل

      

  ،تیرٌي سرکًب عًارض  RGBتصًیر در فضای ضذٌ  تُىجار :راست( 2-3) ضکل

 تیرٌ ي سرکًب عًارضHSV تصًیر در فضای  ضذٌ تُىجار چپ:

         

 ، ي اعمال حذآستاوٍ اتسً HSVي  RGBضذٌ در فضای تُىجارتلفیق تصًیر  :راست( 3-3) ضکل

 ي پس پردازش فیلترَای ریخت ضىاسیتصًیر سایٍ پس از اعمال  :چپ

٘طاٖ دادٜ ضذٜ اسدت          6-3تا  4-3 ٕٞا٘غٛس وٝ دس ضىُ جادٜساٜ ٚ ب( ایٗ سٚش تش سٚی تػاٚیشی تا ػٛاسؼ تیشٜ ٘ظیش 

 اص  ٘تایج پایا٘ی تػٛیش سایٝ حزف ٔی وٙذ.سا ٚ آٟ٘ا است ٘یض ٔماْٚ 
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 آرگًمان َا تعذیل تر ريی تصًیراعمال چپ: ،  تصًیر يريدی :راست( 4-3)ضکل 

     

 ، ي سرکًب عًارض راٌ RGBتصًیر در فضای ضذٌ  تُىجار :راست (5-3) ضکل

 غیر سایٍ ي سرکًب عًارض HSVتصًیر در فضای  ضذٌ تُىجارچپ: 

  

 

 ، ي اعمال حذآستاوٍ اتسً HSVي  RGBضذٌ در فضای تُىجارتلفیق تصًیر  :راست (6-3)ضکل

 ي پس پردازشریخت ضىاختی تصًیر سایٍ پس از اعمال عملگرَای  :چپ
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 وتیجٍ گیری -4

 سایٝ تٛدوٝ ضٙاسایی  ٘سثت تٝ ٞذف ٔٛسد تشسسیتػٛیشی  20تا ٞذف واٞص پیچیذٌی ٞای پس صٔیٙٝدس ایٗ ٔغاِؼٝ 

 ٚفدشد ٘دٛاحی سدایٝ ٚ غیشسدایٝ     ٝ ٔیاٖ ٚیژٌی ٞای ٔٙحػش ت ضتا تشسسی ٚجٝ تٕای ،تٙذی تخصتغ تذٖٚ استفادٜ اص تٛاٚ 

 تدٝ ٔٙظدٛس  ٚ تؼییٗ حذآسدتا٘ٝ ٔٙاسدة،    RGB  ٚHSVدس فضاٞای سٍ٘ی  سیخت ضٙاختیفیّتشٞای اػٕاَ غشفاً تٛسظ 

 ٔٛجدة تٟثدٛد  اٍِدٛسیتٓ پیطدٟٙادی   غیش سایٝ ٚ یا سشوٛب آٟ٘ا تٝ ضٙاسایی سایٝ پشداختدٝ ضدذ.   ٚ تیشٜ حزف ػٛاسؼ 

تدش سٚی تػداٚیش   آٖ پیدادٜ سداصی   ٞٛایی ٚ ٔاٞٛاسٜ ای ضذ تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ دس تػاٚیش ٔٙاعك سایٝ داس ضٙاسایی  دػّٕىش

ٚ غدحت سدٙجی تػدشی حداوی اص تٛا٘دایی ایدٗ ضدیٜٛ دس         21ٔاٞٛاسٜ ای ٔختّف ٚ اسصیاتی ٘تایج تا ٚلؼیت ٞای صٔیٙدی 

ٓ سٜ ای ٔی تاضذ. دسغذ اص سایٝ ٞای تػٛیشٔاٞٛا90حذٚد  آضىاسساصی دسست  پیطدٟٙاد  ،تٝ ٔٙظٛس تٟیٙٝ وشدٖ اٍِدٛسیت

ثش آٟ٘ا دس ضٙاسایی سدایٝ ٚ  ؤِفٝ ٞای ٔؤدس فضاٞای سٍ٘ی دیٍش ٚ ادغاْ ٔػٛاسؼ ٔختّف  یعیفسفتاس  تا تشسسی ٔی ضٛد

سدایٝ   اٍِٛسیتٓ سا دس سشوٛب ػٛاسؼ ٘ا خٛاسدتٝ ٚ غیدش   واسایییا ػٛاسؼ ٚ یا استفادٜ اص ضاخع ٞای ٌیاٞی ٚ یا خان 

 ٘تایج اٍِٛسیتٓ سا تش اساس ٔیضاٖ  لغؼیت ٚ یا ػدذْ لغؼیدت   ٚآضىاسساصی سایٝ سا تٟثٛد تخطیذ  ػّٕىشدٚ  افضایص داد

 دسجٝ تٙذی وشد.دس تػاٚیش سٙجص اص دٚس سایٝ  ا٘ٛاعدس آضىاسساصی 
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