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چکيذُ  -هتخصصيي ّوبتَلَطی خْت تـخيص ثؼيبسی اص ثيوبسیّب ،ثِ ثشسػي تصبٍيش گلجَلّبی خًَي هيپشداصًذ .لزا تمطيغ تصبٍيش هيکشٍػکَپي گلجَل-
ّبی خًَي ،ثِ ّوبتَلَطيؼتّب خْت تـخيص ثْتش ثيوبسیّب كوک هيًوبيذ .دس ايي همبلِ سٍؿي اتَهبتيک خْت تمطيغ گلجَلّبی ػفيذ دس تصبٍيش سًگي
هؼشفي ؿذُ اػت .كِ دس آى اثتذا اػتخشاج ّؼتِ گلجَل ػفيذ خَى ،ثب اػتفبدُ اص هؤلفِ اؿجبع دس فضبی سًگ  HSIصَست هيگيشد .ػپغ ثش هجٌبی ثشچؼت
گزاسی هؤلفِّبی هتصل ثِ ّن ،گلجَلّبی ػفيذ ثِ ّوشاُ گلجَلّبيي كِ ثِ آًْب هتصل هيثبؿذ اػتخشاج هيگشدد .پغ اصآى خْت تفکيک ديگش اخضای
هتصل ثِ ّش گلجَل ػفيذ ،اص الگَسيتن ٍاتشؿذ اػتفبدُ هيؿَد .اهب اػوبل الگَسيتن ٍاتشؿذ ثِ تٌْبيي ،هـکل ثخؾثٌذی هضبػف سا ايدبد هيكٌذ .خْت سفغ
ايي هـکل ًيبص ثِ يک تصَيش ًـبًِگزاس هيثبؿذ كِ ايي تصَيش ثِ كوک تجذيل فبصلِ ايدبد هيگشدد .ػپغ الگَسيتن ٍاتشؿذ ثِ ايي تصَيش اػوبل هي گشدد .
دس هشحلِ ثؼذ ثب حزف ًوَدى ّؼتِ تمطيغ ؿذُ اص گلجَل ػفيذ ،ػيتَپالػن آى اػتخشاج هيؿَدً .تبيح ًـبى هيدّذ كِ ايي ؿيَُ ،ؿيَُای ًؼجتب هؤثش دس
تمطيغ گلجَلّبی ػفيذ هيثبؿذ.
كليذ ٍاطُ -تمطيغ گلجَل ػفيذ ،اػتبًِگيشی ثْيٌِ ،تجذيل فبصلِ ،الگَسيتن ٍاتشؿذ

-1همذهِ
دس خَى طجيؼي اًؼبى ػِ ًَع رسُ ٍخَد داسد .گلجَل
لشهض ،گلجَل ػفيذ ٍ پالكت ،گلجَلّبی لشهض تبحذ صيبدی ثِ
ّن ؿجيِ ّؼتٌذ .اهب گلجَلّبی ػفيذ چٌذيي ًَع داسًذ كِ
هتذاٍلتشييّب ػجبستٌذ اص ًَتشٍفيل ،ائَصيٌَفيل ،ثبصٍفيل،
هًََػيت ٍ لٌفَػيت ،ؿکلّبی گلجَلّبی ػفيذ هتفبٍت
هي ثبؿذ .ايي گلجَلّب ثِػبدگي ثِيکذيگش هي چؼجٌذ.خْت
تصَيش ثشداسی اص آًْب اص سًگْبی ؿيويبيي اػتفبدُ هي ؿَد
هٌتْب ،سًگ آهيضی آًْب دس ػول ثخَثي لبثل كٌتشل ًيؼت.
لزا ثبيذ خْت افضايؾ دلت تمطيغ ،اطالػبت تصَيش ثخَثي
تحليل گشدد .دس تصبٍيش هْيب ؿذُ ثشای ايي همبلِ حذٍدا 50
گلجَل لشهض ٍ 1تب  3گلجَل ػفيذ ٍخَد داسد .خَى اًؼبى
تَػط ّوبتَلَطيؼتْب ثشسػي هيؿَد.ايي افشاد الهْبی خًَي
سا ثب هيکشٍػکَح هـبّذُ ًوَدُ ٍكبسّبيي چَى ،ؿوبسؽ
گلجَلّب ٍتـخيص حبلتْبی غيش ػبدی سا صَست هي دٌّذ.

اص آًدب كِ ايي كبس صهبىثش ٍ سيؼکپزيش اػت ،تحميمبت
صيبدی خْت هکبًيضُ ًوَدى كبس صَست گشفتِ اػتٍ .سهؼش
ٍ ّوکبساى[ ]1اص آػتبًِ گزاسی هشتجِای خْت تمطيغ
اػتفبدُ ًوَدًذ كِ اص هحؼجبت كن ثشخَسداس اػت اهب دس
همبثل تغييشات سًگ ٍ صهيٌِ تصَيش پبيذاس ًيؼتٍ ٍٍ .
ّوکبساى[ ]2تمطيغ ثْيٌِ ای سا هؼشفي ًوَدًذ كِ ،دسهمبثل
ًَيض لذستوٌذ اػت اهب ،هٌبػت ػلَلْبيي كِ سٍيْن لشاس
گشفتِاًذ يب لجِّبی صثش ٍخـي داسًذ ًوي ثبؿذ .فبطوِ صهبًي
ٍسضب صفبثخؾ[ ]3ثب اػتفبدُ اص الگَسيتن ٍاتشؿذگلجَلّبی
خًَي سا تمطيغ ًوَدًذ كِ هٌحصش ثِ گلجَلْبی لشهض اػت.
گَ ٍ ّوکبساى[ ]4ثب ايدبد تصَيش پغ ٍپيؾ ؿذُ ثِ ػٌَاى
ًمبة ٍتطجيك الگَ،گلجَلّبی ػفيذ سا تمطيغ ًوَدًذ .پبًگ
ٍّوکبساى[ ]5ثِ كوک تجذيل فبصلِ ،گلجَلّبی ػفيذ
ّوپَؿبى سا تمطيغ ًوَدًذ .دس ايي هطبلؼِ ثب اػتفبدُ اص
فضبی سًگ  ٍ HSIالگَسيتن ٍاتشؿذ ،سٍؿي اتَهبتيک خْت
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تمطيغ گلجَل ػفيذ ،ثِّوشاُ تؼييي هحل ػيتَپالػن
ٍّؼتِ آى اسائِ ؿذُ اػت.
 -2سٍؽ كبس
 -1-2تمطيغ ّؼتِ گلجَلّبی ػفيذ
ّؼتِ گلجَلّبی ػفيذ هحل تدوغ ًَكلئَپشٍتئيي (الکبليي)
ٍ دیاىای (اػيذ) ثب چگبلي ًؼجي ثبال اػت كِّ ،ش دٍ اص
خزة ػطحي ٍچؼجٌذگي ثباليي ثشخَسداسًذ ٍ ثذيي لحبظ
تصَيش هَلفِ سًگ اؿجبع 1گلجَل ػفيذ لبثل هالحظِ تش اص
ديگش خصَصيبت تصَيش خًَي (پغصهيٌِ،گجَل لشهض،پالكت،
كثيف ثَدى الم ٍ غيشُ) هي ثبؿذ.ايي ٍيظگي ثبثت ثَدُ ٍثب
ًَس ٍؿيَُ سًگ ػلَلّب تغييشی ًوي كٌذّ .وچٌيي اؿجبع اص
ًوب ٍ 2ؿذت 3هؼتمل اػت .لزاتمطيغ گلجَل ػفيذ ثب تحليل
هَلفِ اؿجبع تصبٍيش خًَي كبسػْلي هيثبؿذ .دسؿکل 1
ديبگشام اػتخشاج ّؼتِ گلجَل ػفيذ ساهـبّذُ هيًوبييذ.
4

 -2-2تجذيل اص فضبی سًگ  RGBثِ فضبی سًگ
فضبی سًگ  HSIثطَس ؿَْدی ثِ لحبظ تفکيک سًگّب دس
ػيؼتن ثيٌبيي اًؼبى ثْتش اصفضبی سًگ  RGBهي ثبؿذ،
ّوچٌيي ّوجؼتگي هيبى هَلفِ ّبی  Iٍ S ٍ Hكوتش ثَدُ ٍ
داسای اطالػبت ثيـتشی اػت .سٍاثط تجذيل اصفضبی  RGBثِ
 ]6[ HSIثذيي تشتيت اػت:
HSI

ثْجَد كٌتشاػت ًشهبليضُ خطي تب حذ صيبدی اثشات ًبؿي اص
اختالف سًگ صدگي سا كن هي كٌذ ٍثِ آػتبًِ گزاسی تصَيش
كوک هي ًوبيذ .اگش هيضاى تغييشات ػطح خبكؼتشی هَلفِ
اؿجبع تصَيش اٍليِ سا ثب )ً s(m,nوبيؾ دادُ ٍ ثشاثش ][a,b
ثبؿذ ٍ هيضاى تغييشات ػطح خبكؼتشی هَلفِ اؿجبع ًشهبليضُ
ثشاثش ] [c,dثبؿذ ،ػپغ تجذيل خطي هطبثك هؼبدلِ ()3
ثذػت هيآيذ.

 -4-2اػتبًِ گيشی ثْيٌِ ػشاػشی
آػتبًِگيشی سا هيتَاى يک هؼئلِ تئَسی تصوين اهبسی
داًؼت .كِ ّذف اى كويٌِ كشدى هيبًگيي خطبی ًبؿي اص
تخصيص پيکؼلّب ثِ دٍ يب چٌذ گشٍُ اػت .اكثش سٍؿْبی
اػتبًِگيشی ثب هذل كشدى تبثغ چگبلي احتوبل ٍاًتخبة
فشضّبييً ،ظيشگَػي ثَدى اى اػتبًِ گيشی هيکٌٌذ.اهب
سٍؽ اتؼَ[ ]7هؼتمل اص هذل كشدى تبثغ چگبلي احتوبل
هيثبؿذ ٍ ثش هجٌبی هبكضيون ًوَدى ٍاسيبًغ ثيي گشٍّي ٍ
ػٌدؾ يکٌَاختي ًبحيِای ػول هيكٌذ.
تصَيشﺍﺹﻝی
تجذيل اص فضبی سًگ  RGBثِ فضبی سًگ HSI

هحبػجِ هؤلفِ سًگ اؿجبع

)(1

ًشم كشدى تصَيش ثب فيلتش هيبًگيي

)(2

اػوبل اػتبًِ ػشاػشی ثْيٌِ اتؼَ

دسؿکل  2تصَيش سًگي گلجَلّبی خًَي ٍ ،دسؿکل  3هَلفِ
اؿجبع ّوبى تصَيشًـبى دادُ ؿذُ اػت.

اػتخشاج ّؼتِ

ؿکل  :6ديبگشام اػتخشاج ّؼتِ گلجَل ػفيذ

ً -3-2شهبليضُ ًوَدى هَلفِ اؿجبع

1

saturation
hue
3
intensity
4
Hue saturation intensity color model
2

ؿکل :2تصَيش هيکشٍػکَپي گلجَلْبی خًَي
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دس ايي همبلِ اػتبًِگيشی سٍی هؤلفِ اؿجبع سًگ ٍ ّوچٌيي
تصَيش خبكؼتشی ثذػت اهذُ اص تصَيش اصلي ،پغ اص ػجَس
دادى اى اص يک فيلتش هيبًگييگيش ،ثِ سٍؽ اتؼَ صَست
گشفت كِ ًتيدِ اى ،دس ؿکلّبی ً 5ٍ4ـبى دادُ ؿذُ اػت.

 -3تمطيغ ػيتَپالػن گلجَلّبی ػفيذ
 -1-3الگَسيتن ٍاتشؿذ

ؿکل :3تصَيشهؤلفِ اؿجبع هذل سًگ HSI

ؿکل  :4تصَيش ثبيٌشی حبصل اص اػوبل اػتبًِ اتؼَ ثِ
هَلفِ اؿجبع

اٍليي ثبس دايجل ٍّوکبساى []8تجذيل ٍاتشؿذ سا ثِ ػٌَاى يک
اثضاس هَسفَلَطی هؼشفي كشدًذ .ثبچش ٍ ّوکبساى [ ]9آى سا ثِ
تصبٍيش خبكؼتشی تؼوين دادًذ ٍ ّن اكٌَى اص آى دس كٌبس
اثضاس هَسفَلَطی ثِ ػٌَاى اثضاسی لَی ثشای تمطيغ تصبٍيش
پيچيذُ اػتفبدُ هي ؿَدٍ .ييػٌت ٍ ّوکبساى []10
الگَسيتوي ػشيغ ٍلبثل اًؼطبف ثشای هحبػجِ ٍاتش ؿذ اسائِ
ًوَدًذ .دس ايي الگَسيتن تصبٍيش خبكؼتشی ،ثِ صَست يک
ػطح ًبّوَاس ٍ داسای فشاص ٍ ًـيت ،هبًٌذ ػطح صهيي دس
ًظش گشفتِ هيؿَد .دس ايي ًگشؽ ػطح خبكؼتشی ّش
پيکؼلي ثِ ػٌَاى هيضاى استفبع اى ًمطِ تلمي هي ؿَد.فشض
هيکٌين دس هکبًْبی كن استفبع ػَاخْبيي ايدبد ؿذُ ٍآة اص
صهيي فَساى هيكٌذ  .ثب ثبال اهذى اة دسُّب پش هيؿًَذ.
ٌّگبم سػيذى آة دٍ دسُ ثِّن ثيي آًْب ػذػبصی هيؿَد.
ػذّب ّوبى هشصّبی ٍاتشؿذ ثَدُ ،كِ دس تمطيغ تصبٍيش
هشصّبی اؿيبء هي ثبؿٌذ.

گيشیثِاتؼَ
اػتبًِ اتؼَ
اػوبل گيشی
اػوبلاصاػتبًِ
حبصل اصحبصل
ؿکل  :5تصَيش ثبيٌشی
ؿکل4
ؿکل4
خبكؼتشی
خبكؼتشی
تصَيش
تصَيش
ثِ

ؿکل  :7اػوبل تجذيل فبصلِ ثِ ؿکل 6

ؿکل  :6گلجَل ػفيذ ثِّوشاُ گلجَلْبی لشهض
چؼجيذُ ثِ آى
ؿکل :8تجذيل ٍاتشؿذ ؿکل 6
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ً -4تيدِ گيشی

ؿکل  :9ػيتَپالػن گلجَل ػفيذ
خذٍل ً :1تبيح تـخيص اًَاع گلجَل ػفيذ

هشاحل پيؾ پشداصؽ،اػتبًِ گزاسی ،الگَسيتن ٍاتشؿذ ،ثب
تَخِ ثِ تَضيحبت دادُ ؿذُ دس ثخـْبی لجل ثشتصبٍيش
اػوبل ؿذًذً .تبيح ثذػت آهذُ اص سٍؽ هطشح ؿذًُ ،ـبى
ﻑیﺫ ﻭ ﻭﺩﻕﺕ
ﺏﻯﻝ ﻩﺍی ﺱ
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 : 80ﺩﺭ ﺍﺱ
کﺱﻝ ﻩﺍ ﻡیﺏﺍﺵﺫ .لزا ايي ؿيَُ هيتَاًذ ؿيَُ هَثشی دس
پی
تمطيغ گلجَلْبی ػفيذ ثبؿذ .اهب ايي ؿيَُ ثِ گًَِای اػت
كِ ّش هشحلِ ثِ هشحلِ ديگش ٍاثؼتِ هيثبؿذ .لزا خطب
هشحلِ ثِ هشحلِ افضايؾ هييبثذ ٍ ًيبص ثِ اصالح داسد.
ّوچٌيي ًشخ تـخيص ٍػشػت الگَسيتن ًيض ًيبصهٌذ ثْجَدی
ٍاصالح هي ثبؿذ.
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 -2-3تجذيل فبصلِ
اػتفبدُ صشف الگَسيتن ٍاتشؿذ دس تمطيغ تصَيش هـکل
تمطيغ هضبػف سا ايدبد هي ًوبيذ .ثشای حل ايي هـکل
ًٍـبًِگزاسی اؿيبء تصَيش ،اص تجذيل فبصلِ اػتفبدُ هي
ؿَد ]11[.ايي تجذيل دس يک تصَيش ثبيٌشی فبصلِ الليذٍػي
ثيي پيکؼلْبی خبهَؽ تب ًضديکتشيي پيکؼل سٍؿي
ساهحبػجِ هي كٌذ ٍ .ثش اػبع ايي فبصلِ پيکؼبّبی تصَيش
همذاس دّي هي ؿَد .دس ؿکل  7تصَيش حبصل اص اػوبل
تجذيل فبصلِ ثِ ؿکل  6ديذُ هي ؿَد .ؿکل  8تصَيش
حبصل اص تجذيل ٍاتشؿذ ثِ تصَيش هٌتدِ هي ثبؿذ .حبل ثِ
سٍؽ ثشچؼتصًي هَسفَلَطی گلجَل ػفيذ سا ،اص هيبى ديگش
اخضای چؼجيذُ ثِ آى اػتخشاج ًوَدُ ٍ ثب كن كشدى تصَيش
ّؼتِ گلجَل اص آى تصَيش ػيتَپالػن ػلَل حبصل هيگشدد.
كِ دسؿکل  9لبثل هالحظِ اػت.
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