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ؽٌاعایی اؽیاء تایٌزی تَعظ الگَی هزس تایذ یه فزایٌذ رٍ تِ جلَ تاؽذ، در صَرتیىِ 
ایي تخؼ ًؾاى هی دّذ وِ در ایي تیي هؾىالتی ًیش ٍجَد دارد وِ تایذ تزعزف 

تِ ٍیضُ ّزگًَِ اػَجاج هزس هاًٌذ آًْایی وِ در اثز ؽىغت اؽیاء در تواط  . ؽًَذ
.اتفاق هی افتذ، هی تَاًذ هٌجز تِ ؽىغت ولی فزایٌذ یىی عاسی ؽَد 
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تغَریىِ آًْا را  . ّذف اس ایي ػول، جذاعاسی اجشاء اصلی تؾىیل دٌّذٓ تصَیز اعت     
یىی اس پزداسؽْای  Segmentation. جْت اًذاسُ گیزی ّای تؼذی آهادُ ًوایذ

.ًغثتاً هؾىل هی تاؽذ

دٍ  . دارد Segmentationویفیت ًتایج سیز تخؾْا تغتگی تِ ویفیت هزاحل     
یىی اس یىٌَاختی همادیز . ؽیَُ هختلف تزای ػول تخؼ تٌذی تصاٍیز ٍجَد دارد

دیگزی اس ؽیَُ پیذا وزدى . ؽذت درٍى اجشاء تؾىیل دٌّذُ تصَیز اعتفادُ هی وٌذ
.هزسّا تیي اجشاء  تٌاتزایي اس غیزیىٌَاختی در تصَیز اعتفادُ هی ًوایذ
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چٌاًِ . عَر عادُ هی تَاى گفت وِ تز پایِ تجشیِ تحلیل ٍ تزرعی ّیغتَگزام همادیز ؽذت اعت      

تصَیزی اس اؽیاء ًَراًی در یه سهیٌِ تاریه تؾىیل ؽذُ تاؽذ، ّیغتَگزام همیاط خاوغتزی 
.دارای دٍ هاوشیون اعت

چٌاًچِ . یه پیه تِ ٍعیلِ ًماط سهیٌِ. یه پیه تِ ٍعیلِ اؽیاء ًَراًی تَلیذ هی ؽَد      
وٌتزاعت تیي اؽیاء ٍ سهیٌِ تِ اًذاسُ وافی سیاد تاؽذ، دٍ هاوشیون در ّیغتَگزام تصَیز واهالً 

در تصَیز اصلی ّوِ همادیز . تیي دٍ هاوشیون لزار داردTاس یىذیگز هجشا تَدُ ٍ ؽذت آعتاًِ 
.  ًؾاى دادُ هی ؽَد 0تا همذار  Tٍ توام همادیز خاوغتزی ووتز ٍ هغاٍی  1تا همذار  T تیؾتز اس

. ًؾاى دادُ ؽذُ اًذ 1ایي ػول تزای ها تَلیذ تصَیز تایٌزی هی وٌذ وِ ًماط اؽیاء تا همذار 
هاوشیون تَدُ ٍ  2جشء تؾىیل ؽذُ تاؽذ ّیغتَگزام دارای تیؼ اس  2چٌاًچِ تصَیز اس تیؼ اس 

Segmentation تا چٌذ آعتاًِ اًجام هی گیزد.
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ایي تىٌیه جْت هؾخص وزدى عاختارّای هحلی وِ ؽثیِ خظ هی تاؽٌذ در     
.  هؼوَالً یه هزحلِ پیؼ پزداس جْت تخؼ تٌذی تصَیز هی تاؽذ. تصَیز تىار هی رٍد 

Edge  هزس تیي دٍ ًاحیِ در تصَیز وِ دارای عغَح هتَعظ خاوغتزی هتفاٍت
.هی تاؽٌذ، اعت
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  دادى ًؾاى ٍ عفیذ ٍ عیاُ تصاٍیز  وزدى تایٌزی تزای تَاًذ تصَیزهی پزداسػ رٍػ     
.رٍد تىار تؼذی2  اؽیاء

 تغیار دلت وِ اعت آهیش هَفك سهاًی فمظ  اؽیاء تٌذی تخؼ رٍػ صَرت ّز در     
 هاًٌذ ؽَد دادُ ًؾاى راحتی تِ ًظز هَرد ؽیء ٍ ؽَد اًجام ًَرپزداسی در سیادی

  .عفیذ صفحِ یه رٍی تز عیاُ ّای تىِ
 .اعت تز هماٍم ًَری هؾىالت هماتل در ًغثتا ولی عَر تِ ّا لثِ ؽٌاعایی     
  هی هؾىالتی دارای وواواى ؽذُ وؾیذُ ّای لثِ تا ،تصاٍیز تصَیز پزداسػ رٍػ    

 جاّای در ٍ ًاسن تصَیز اس هماعؼی در اعت هوىي ّا لثِ ایٌىِ  ٍیضُ تِ .تاؽذ
.تاؽٌذ ؽذُ ضخین دیگزی
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 اس تغیاری رًٍذ تىار ّا لثِ وؾیذگی واّؼ تزای تَاًٌذ هی هختلفی الگَریتوْای       
 :اًذاس ػثارت ایٌجا در اصلی هؾىالت ٍ اًذ ؽذُ ایجاد هٌظَر ایي تزای الگَریتوْا

 تَاًٌذ هی الگَریتوْا تْتزیي وِ ػىظ پیىغل در دلتی تی ٍ اًذن اًحزاف :الف
  .دٌّذ ًؾاى را ػىظ در اصلی پیىغل دٍم یه تٌْا

  .ّا خؼ اس هؾخصی تؼذاد یه ایجاد :ب     

  .داد واّؼ عفیذ ٍ عیاُ ّای لثِ ار اعتفادُ تا تَاى هی را اٍل هؾىل     

 ّغتٌذ پیىغل 3 اس ووتز وِ خغْایی حذف تا تَاى هی ًیش را خؼ ٍ خظ ایجاد     
 هتصل دٍتارُ هزسّای ؽَد تزعزف تایذ وِ اصلی هؾىل هجوَع، در .ًوَد تزعزف

  .تاؽٌذ هی تصَیز پزداسػ فزایٌذ عی در ؽذُ
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لثل اس ایٌىِ اؽیاء را تتَاى تا الگَی هزس یىی وزد، تایغتی راُ حل       
هٌاعة تزای ردیاتی آى در اعزاف هزسّای آى ؽیء در تصَیز هَرد ًظز 

پظ اس یافتي راُ تایغتی تِ عِ ًىتِ تَجِ ًوَد، . پیذا وزد
ًخغت ایٌىِ ّزگش هغیزی وِ پیؼ گزفتِ این را تزػىظ اداهِ ًذّین      

ٍدٍم ایٌىِ ّویؾِ تذاًین چِ هَلغ در اعزاف هزس لزار دارین ٍ عَم  
ٍ در اًتْا  . ثثت وزدى ایٌىِ وذام هزس اؽیاء تِ یىذیگز هتصل ؽذُ اًذ

.تایذ تذاًین اس ّواًجا وِ ؽزٍع وزدُ این تایذ فزایٌذ را خاتوِ تذّین
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 ؽَد هی تاػث هیذٌّذ رخ تؼذی 2 عاسی یىی فزایٌذ در وِ وزدى یىی هؾىالت     
 حمیمت در .تاؽٌذ داؽتِ تیؾتزی جذاتیت جغتجَ فضای در اؽیاء دادى لزار

 در دیگز تصَیز تا تصَیز ّز هزس وزدى یىی عزیك اس هْن ًىتِ ایي تِ رعیذى
  .ؽَد هی عادُ تغیار تؼذ یه راعتای
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پزٍفایل عٌتزٍدیال تزای ؽٌاعایی ٍ تزرعی دلیك اؽیا ء

.ؽىل هْزُ ؽؼ ضلؼی وِ در آى یه گَؽِ آعیة دیذُ اعت: الف
پزٍفایل عٌتزٍدیال وِ اهىاى تزرعی ٍ ؽٌاعایی لغوت آعیة دیذُ را فزاّن هی :ب

.ًوایذ 

1-20

11-20



 تاػث تَاًذ هی اصلی عَصُ هزس در اًغذاد یا ٍ تَجِ لاتل اًحزاف یا ٍ ؽىغت ّز-1
.ًوایذ هی هختل را عاسی یىی فزایٌذ وِ ؽَد ثمل هزوش درعت جایگاُ تغییز

,r) پالت-2 θ) یىی فزایٌذ اًجام تاثیز وِ تگزف خَاّذ تاالیی ارسػ خاصی عغَح در 
.ؽذ خَاّذ هحاعثات پیچیذگی تِ هٌجز وِ اعت تؼذی2 ؽیَُ تِ عاسی

 هَرد تایذ ون تاسهاى فزایٌذّای الثتِ وِ تاؽذ، هْن تَاًذ هی وواواى هحاعثات سهاى-3
.تگیزًذ لزار اعتفادُ
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:هؾىالتی وِ تزای ؽٌاعاگز عٌتزٍدیال رخ هی دّذ  
تِ  aوِ در تزدار( دیَارُ خارجی)ؽىل دایزُ ای تا آعیة دیذگی اًذن در هزس آى:  الف  

.صَرت فزٍرفتگی هؾخص ؽذُ اعت 
 تcِ اس ثمل هزوش ًوا ایي در وِ چزا تشري، دیذگی آعیة تا تار ایي ؽىل ّواى :ب   

c’ تزدار ول ًتیجِ رعذدر هی ًظز تِ تشرگتز دیذگی آعیة ٍ وزدُ تغییز  
. اعت ؽذُ ریختگی ّن تز ٍ آؽفتگی دچار ًیش عٌتزٍدیال
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ًخغتیي هؾىل وِ تزخَرد تا اًغذاد ٍ ؽىغت اعت ؽایذ هْن تزیي ٍ اعاعی تزیي       
.هؾىل تاؽذ

تزای حل ایي هؾىل تایغتی یه هزجغ پایذار تیي اؽیاء یافت ٍ اس آى تِ ػٌَاى      
خَدهزوش . هزوش ثمل اعتفادُ وزد ٍ تذیي تزتیة اجاسُ ًذاد تا هزوش ثمل جاتجا ؽَد

ثمل اٍلیي گشیٌِ هٌاعة تزای ایي هىاى وار هی تاؽذ اها در صَرتیىِ هؾىلی پیؼ 
هی .. هىاًْای هٌاعة دیگز ؽاهل گَؽِ ّا، فزٍرفتگیْا، هزاوش لَعْا، ٍ . ًیایذ

..تاؽٌذ

تِ اسای ّز   rهؾىل دٍم ًیش تِ عادگی ٍ تا اعتفادُ اس وَچىتزیي ٍاحذ ارسؽی     
θایي رٍػ در .دادُ ؽذُ ٍ آًگاُ پزداسػ اس عزیك یىی وزدى عثیؼی اًجام هی ؽَد

.هَرد تصاٍیز یه تؼذی تیؾتز تىار هی رٍد
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 ؽذُ هؾخص لغوتْایی وِ اعت ایي اًغذاد تا هماتلِ تزای ػولی ّای راُ اس یىی     
 عایز حالیىِ در ، ًظز هَرد اسؽئ لغوتْایی تا ؽًَذ هی هَاجِْ دلیما تصَیز اس ای

 تیٌی پیؼ صَرت تِ اعت هوىي وِ اًغذادی، اؽیاء تا ؽًَذ هی هَاجِ ّا لغوت
  .اعت دیذُ صذهِ وِ تاؽٌذ داؽتِ تزخَرد تصَیز هزس اس تخؾْایی تا ای ًؾذُ
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(  دچار وؾیذگی ؽذُ)هؾىلی وِ در رعن یه ًوَدار عٌتزٍدیال در اؽىال تلٌذ   
یه ؽىل ( هزس)ایي ؽىل ًؾاى دٌّذُ پیىغل ّای اعزاف دیَارُ. هؾاّذُ هی ؽَد

هؾاّذُ هی ؽَد وِ تذعت آٍردى یه پزٍفایل عٌتزٍدیال  -یه آچار تخت -تلٌذ
.دلیك در اعزاف هزوش ثمل وار دؽَاری اعت
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Ghosh)گَػ ٍ پتىَ     and Petkov تزٍس هؾىالتی را تؾزیح (  (2005)
آًْا در هَرد هؾىالتی . ًوَدُ اًذ وِ هزتثظ تا تفغیز ًالص هزسّای اؽیاء هی ؽذًذ

تحمیك ًوَدًذ وِ در آى تِ ایي ًتیجِ رعیذًذوِ اًغذاد تیؾتزیي ٍ حذف تصادفی 
هَری ٍ دیگزاى  . پیىغلْا ووتزیي هؾىلی اعت وِ در آسهایؼ رخ هی دّذ

هؾىالت رخ دادُ هزتثظ تا ؽٌاعایی اؽىال دٍ تؼذی را هَرد ( Mori(2005))ًیش
تزرعی لزار دادًذ ٍ آًْا دریافتٌذ وِ تافت ؽىلْا، اّویت تغیاری در فزایٌذ یىی  

.وزدى آًْا دارد 
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الگَّای هزسی ایٌگًَِ اًگاؽتِ هی ؽًَذ وِ در ًتیجِ ردیاتی لثِ ّای تصَیز تزٍس       
چٌاًچِ فزایٌذ . هی وٌٌذ وِ پزداسػ ؽذُ اًذ تا آًْا را تِ پٌْای ٍاحذ هتصل ًوایٌذ

پزداسػ تصَیز تِ جْت تخؼ تٌذی صحیح تصَیز تِ خَتی تِ اجزا در آیذ،  
.فزایٌذّای ردیاتی هزس اجاسُ خَاٌّذ داد آًالیش الگَی هزس  وارایی داؽتِ تاؽٌذ

در هماتل، چٌاًچِ ردیاتی لثِ ّا هٌجز تِ ایجاد هزسّای هتصل ؽَد، هی تَاى آًزا اس      
ٍ آًزا تِ ًماعی وِ آًالیش . عزیك تىارگیزی الگَریتوْای هٌاعة تِ ًتیجِ رعاًذ

در هجوَع رٍؽْای  . ؽىل ّای تایٌزی در آًْا لاتل اجزا هی تاؽذ، هٌتمل ًوَد
.آًالیش هزس، تغتِ تِ ؽىل ٍ هٌغمِ  هی تَاًٌذ وارتزد داؽتِ تاؽٌذ

یىی اس هشایای اعتفادُ اس آًالیش الگَی هزس ایي اعت وِ اًجام هحاعثات هاؽیٌی در      
.پاییي تزیي عغح لزار دارًذ ًیاس تِ هحاعثات سیادی ًذارد
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با تشکر از نگاه گرمتان 
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