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  چكيده
 ستخراج اطالعات مورد نياز بعديِبراي اگام  يننخست به عنوان دمي توان دهاي پردازش تصوير، تشخيص پوستدر كاربر

عليرغم  -مبتني بر اطالعات رنگ ين هدف روش هاي طيف بصريبه منظور رسيدن به ا. ه شودسيستم در نظر گرفت
مقرون به صرفه بودن نسبت  نيز اندازة تصوير و ،بدليل پايداري در مقابل چرخش -تغييرپذيري در مقابل پارامترهاي متفاوت 

ساس اطالعات در اين مقاله تكنيك تشخيص پوست بر ا. ترجيح داده شده اندغير بصري مانند مادون قرمز  به روش هاي
در اين راستا به . است كه از لحاظ محاسباتي بسيار سريع را پيشنهاد مي دهيم با استفاده از يادگيري تقويتي رنگ پوست

، به همراه جدول مراجعه HSLمدل رنگي و نيز عملكرد مناسب  جهت منبع ،اييروشن ،منظور كاهش وابستگي به نور سفيد
 ،دودوييمسئلة دسته بندي براي حل اكنون . انتخاب شده است تشخيصالگوريتم در به عنوان مدل رنگي  رنگ اين فضاي

ارائه شده  اي كامالً سازگار براي توليد جدول مراجعه به عنوان تكنيك آموزشي روشي جديد مبتني بر يادگيري تقويتي
ها مانند پارزن، بيزين و روش  تصاوير دودويي خروجي حاصل از تكنيك پيشنهادي و مقايسه با نتايج حاصل از ساير .است

  .  حاكي از كارايي روش پيشنهادي مي باشد گاوسين

  .، يادگيري تقويتي، جدول مراجعه سازگارHSLتشخيص پوست، مدل رنگي -دييكلمات كل

 

 مقدمه -1
تشخيص چهره، فيلتركردن سايت هاي غير اخالقي، آناليز در 

و  پزشكي، تصاوير پيكر، سيستم هاي بازيابي بر اساس محتوا
شخيص پوست را مي كاربردهاي ديگر پردازش تصوير، تبسياري 

توان به عنوان يك گام نخست براي استخراج اطالعات مورد نياز 
مي  را در واقع اين الگوريتم ها. ]6 ,4-1[بعدي در نظر گرفت

توان بخشي از الگوريتم هاي پيش پردازش براي كاربردهاي 
سيدن به اين هدف روش هاي به منظور ر. پردازش تصوير دانست

عليرغم تغييرپذيري در  -طيف بصري مبتني بر اطالعات رنگ

 بدليل پايداري در مقابل چرخش، –مقابل پارامترهاي متفاوت 
اندازة تصوير و نيز مقرون به صرفه بودن نسبت به روش هاي غير 

  ].1[بصري مانند مادون قرمز از توجه خاصي برخوردار هستند
حساسيت رنگ پوست به فاكتورهاي رپذيري و تغيي به دليل 

قوميت، ويژگي هاي دوربين، ويژگي  ،شرايط نورمتعددي از جمله 
روش هاي متفاوتي براي تشخيص ... ، آرايش و هاي شخصي

تشخيص پوست در هر  مرحلةاولين ]. 6-1[پوست ارائه شده است
انتخاب فضاي رنگ  ،ي مبتني بر اطالعات رنگكدام از روش ها

بدين ترتيب ناحية رنگي پيكسل هاي پوست و غير . ب استمناس
در اين  .انجام مي شوددسته بندي پوست از هم مجزا شده و عمل 

5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, November 4-6, 2008



 

   

كه بيشتر در عمليات ذخيره سازي  RGBميان مدل فضاي رنگي 
كه  ،قابل ذكر است و نمايش تصاوير ديجيتال استفاده مي شود

از . شده دارد حساسيت زيادي نسبت به فاكتورهاي گفتهالبته 
كه بسيار  را داريم HSLسوي ديگر مدل فضاي رنگي ادراكي 

وجود سه . ]1,2,3[شبيه به سيستم بينايي انسان عمل مي كند
ويژگي منحصر به فرد روشنايي، اشباع و فام در اين مدل رنگي و 
قابليت تفكيك آنها از يكديگر از جمله داليلي است كه باعث شده 

ش از ساير مدل ها مورد توجه قرار است اين مدل رنگي بي
در اين مقاله نيز به دليل عملكرد مناسب مدل فضاي  ].1,2[گيرد
با تكنيك هاي جدول مراجعه، اين فضاي رنگي انتخاب  HSLرنگ

مدل هاي فضاي رنگي قابل ذكر ديگر نيز كه هر . گرديده است
كدام در روش هاي خاصي مورد استفاده قرار گرفته اند و قابل 

نرماليزه شده،  RGBفضاي رنگ  :ر مي باشند، عبارتند ازذك
  ].2,3... [فضاي رنگ مفهوماً يكنواخت، فضاي رنگ متعامد و 

پس از انتخاب مدل فضاي رنگي، نياز به حل مسئلة تفكيك 
براي اين . هاي پوست و غير پوست از يكديگر را داريم كالس

آن جمله،  ازكه ، منظور الگوريتم هاي متفاوتي ارائه گرديده است
آستانه گذاري فضاي رنگ پوست به صورت صريح، الگوريتم هاي 

وسين، مدل مرزبندي امبتني بر هيستوگرام، دسته كننده هاي گ
بيضوي، دسته بندهاي پرسپترون چند اليه، دسته بندهاي 

هر كدام از ]. 1,4,5,6[هستندقابل ذكر  ...ماكزيمم انتروپي و 
طور  به .ا و معايب خاصي هستندتكنيك هاي فوق داراي مزاي

توجه به فضاي رنگي كه  با الگوريتم هاي آستانه گذاري مثال
در نظر مي  ي پارامترهاي آن فضااستفاده مي كنند حدي را برا

اما باتوجه به اينكه با تغيير شرايط محيط و روشنايي، رنگ  .گيرند
پوست در تصوير تغيير مي كند نمي توان حد ثابتي براي رنگ 

ها داراي كارايي پاييني  اين الگوريتم لذا .پوست قائل شد
حال اگر بتوان حد آستانه گذاري را به صورت سازگار  .]1[هستند

در قالب يك جدول مراجعه و با استفاده از مجموعه داده هاي 
در اين راستا  .كافي و مناسب بدست آورد نتايج تغيير مي كند

و نتايج بدست آمده از آن نيز آنچه در اين مقاله پيشنهاد مي شود 
. استفاده از يادگيري تقويتي مي باشدحاكي از موثر بودن روش است، 

اساس كار اين روش كه تاكنون نيز در تشخيص پوست مورد استفاده 
قرار نگرفته است بر اساس ماتريس پاداش و ماتريس حاالت مي 

، HSLدر ادامة مقاله در بخش دوم مدل فضاي رنگي .]10-7[باشد
و   ،Q-learning يادگيري تقويتي و الگوريتماصول در بخش سوم 

بخش  .گردد الگوريتم پيشنهادي ارائه مينيز چهارم  در بخش
پنجم نتايج حاصل از پياده سازي روش پيشنهادي در محيط 

، اصل از روش هاي پارامتريك پارزنمطلب و مقايسه با نتايج ح
نهايتاً در بخش ششم . اردرا در بر د آماري بيزينو روش  گاوسين

     . رهگذر آينده را خواهيم داشتنتيجه گيري و 

 HSLمدل فضاي رنگي  -2
 اين فضا از بهترين مدل هـاي فضـاي رنـگ بـراي الگـوريتم هـاي      

سه ويژگي ادراكـي رنـگ يعنـي روشـنايي،     . پوست است تشخيص
اشباع و فام كه در اين مدل هر يك به صورت تفكيك پذير وجـود  

 RGBيچكدام از مدل هاي فضاي رنگي ديگر همچـون  دارند در ه
د تا اين مدل رنگـي  ناين ويژگي ها سبب مي شو. ]1[وجود ندارند

رنگ  HSLدر فضاي  .بسيار شبيه سيستم بينايي انسان عمل كند
گذر از قرمز به سبز تغيير مي ويژگي رنگ كه در  –با سه جزء فام 

و  -قرمز به صـورتي  ويژگي رنگ در گذر از –همراه با اشباع  -كند
 -د تغييـر مـي كنـد   ويژگي كه در گذر از سياه به سفي –روشنايي 

نسبت  HSLبه  RGBتبديل  از سوي ديگر .]1,2[تعريف مي شود
به شدت هاي باالي نور سفيد، نور روشن و جهت سطح نسبت بـه  

بدين ترتيب گزينـه اي مناسـب بـراي    . ]1[منبع نور نامتغير است
  .در تشخيص پوست مي باشد انتخاب مدل فضاي رنگ

  
  و اجزاء آن HSLمدل رنگي . 1شكل

ه بـا  مي باشد كـ   HSLمدل فضاي رنگ انتخابي در اين مقاله نيز
ويـر ورودي  تصـا  RGB فضـاي رنـگ   استفاده از تبديالت مناسب 

  .بدست مي آيد

 يادگيري تقويتي -3
يادگيري تقويتي مسئله اي است كه در آن عامل مي بايست رفتار 

. از طريق سعي و خطا در محيط ديناميك اطرافش بياموزدخود را 
. دو استراتژي اصلي براي حل مسائل يادگيري تقويتي وجـود دارد 

تكنيك اول، جستجو در فضاي رفتارها است؛ تا بتوان آن رفتـاري  
شبيه آنچه در  -را كه در محيط بهترين عملكرد را دارد، پيدا نمود

اسـتراتژي  . سي ژنتيك مي بينيمه نويهاي ژنتيك و برنام الگوريتم
دوم اسـتفاده از تكنيــك هــاي آمـاري و متــدهاي برنامــه نويســي   
ديناميك براي تخمين امكان انجام عمل در حـاالت مختلـف فضـا    

آنچه كه بايـد انجـام    يادگيري تقويتي، يادگيريدر واقع ]. 7[است
نگاشـت كنـيم    چگونه موقعيت ها را به اعمالاينكه يريد، است؛ بگ
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در مـدل  ]. 10[توانيم سيگنال پاداش عددي را بيشينه نمـائيم تا ب
، iاستاندارد در هر گام از بر هم كـنش، عامـل بـه عنـوان ورودي،     

سـپس  . ، از محـيط را دريافـت مـي كنـد    sنمادي از حالت جاري، 
عمـل  . ، را براي توليد خروجي انتخاب مي كنـد aعامل يك عمل، 
تقـال حالـت از طريـق    و ارزش ايـن ان  دمي گرد سبب تغيير حالت

رفتـار  . ، به عامل منتقـل مـي شـود   rيك سيگنال عددي تقويتي، 
، مي بايست عملياتي را انتخاب كند كه عامل را به سمت Bعامل، 

. ]7[افزايش مجموع ارزش هاي سيگنال هاي تقويتي هدايت كنـد 
ــاي      ــعي و خط ــاي س ــود روش ه ــن مقص ــه اي ــيدن ب ــراي رس ب

يكـي از   .اي مناسـب وجـود دارد  سيستماتيك همراه با الگوريتم ه
، الگـوريتم  اين الگوريتم ها كه پياده سازي بسيار ساده اي نيز دارد

Q-Learning ــه  1989 اســت كــه در ســال توســط واتكينــز ارائ
  .گرديده است

 Q-Learningالگوريتم  -3-1
يكي از رهيافت هاي مهم در يـادگيري تقـويتي توسـعه الگـوريتم     

بـه  وريتم در ساده ترين شكل اين الگ. است Q-Learningكنترلي 
  :]7,10[صورت زير بيان مي شود

  .را تنظيم كنيد Rو ماتريس پاداش محيط γمتغير .1
  .را با مقادير صفر مقدار دهي اوليه كنيد Qماتريس  .2
  :براي هر تكرار .3

a.      حالت اوليه را بـه صـورت تصـادفي انتخـاب
  .كنيد

b. تا زمانيكه به حالت هدف نرسيده ايد:  
i.   ــان تمــام عمليــات ممكــن از مي

براي حالت فعلي يكي را انتخـاب  
  .كنيد

ii.  با استفاده از عمل ممكن گذر به
  .حالت بعدي را لحاظ كنيد

iii.  مقــدار بيشــينةQ  ــراي حالــت ب
بعدي را بر اسـاس تمـام اعمـال    

  .ممكن بدست آوريد
iv. محاسبه كنيد 

)],(max[.
),(),(

actionallstatenextQ
actionstateRactionstateQ

γ
+= )1(  

v.    حالت بعدي را به عنـوان حالـت
  .ر نظر بگيريدجاري د

الگوريتم فوق توسط عامل براي يـادگيري از طريـق تجربيـات يـا     
آموزش استفاده مي شود، هر تكرار معـادل بـا يـك دوره آمـوزش     

در هر دوره آموزش، عامـل محـيط را كـه توسـط مـاتريس       .است
نمايش داده مي شود ، كاوش مي كند و تا زماني كه بـه   Rپاداش 

از  هـدف . داده مي شـود الزم ازهاي حالت هدف نرسيده است، امتي

نمايش داده  Qآموزش ساخت مغز عامل است، كه توسط ماتريس 
بهتري خواهـد شـد،    Qآموزش بيشتر منجر به ماتريس . مي شود

كه مي تواند توسط عامل براي حركـت در مسـير بهينـه اسـتفاده     
عامل مي توانـد در عـوض    Qبدين ترتين با داشتن ماتريس  .شود

مـاتريس حـاالت     متعدد، با رجوع به عقب رفتن هاي كاوش و جلو
 .]6,10[و انتخاب گزينة ماكزيمم بهترين حالت را انتخـاب نمايـد  

 .دارد ]1,0[و مقداري در بازة  است نرخ يادگيري ،γمتغير

 روش پيشنهادي -4
بل در مقا HSLبا توجه به حساسيت پائين مدل فضاي رنگي 

شدت هاي باالي نور سفيد، نور روشن و جهت سطح نسبت به 
، اين مدل در كار با جدول HSLبه  RGBمنبع نور در تبديالت 

از طرفي اگر بتوان اين . مراجعه، عملكرد بسيار مناسبي دارد
جدول را به روشي سازگار و از طريق آموزش نه صرفاً به طور 

آموزشي بدست آورد، نتايج بسيار مستقيم با استفاده از داده هاي 
بدين ترتيب آنچه در اين مقاله پيشنهاد . مطلوب تر خواهد بود

مي شود توليد جدول مراجعه به روشي كامالً سازگار و قابل 
براي . توسعه با استفاده از داده هاي آموزشي جديد مي باشد

 .استفاده مي شود Q-Learningساخت اين جدول از الگوريتم 
ساخت  Q-Learningكه در باال اشاره شد، هدف  همانطور

براي اين منظور ابتدا با . يا مغز سيستم است Qماتريس حاالت 
كه به روش درون يابي الگرانژ  و با استفاده از يك تابع يك به يك 

استفاده از داده هاي آموزشي بدست آمده است، فضاي سه بعدي 
〉〈ورودي LSH داده هاي آموزشي  RGBت حاصل از تبديال,,

به دو مقدار منحصر به فرد كه انديس هاي ماتريس  ورودي را
بدين ترتيب ماتريس پاداش  .نگاشت مي كنيمپاداش خواهند بود، 

در درايه هايي كه بيانگر پيكسل پوست مي باشند مقدار پاداش را 
بعد ساخت ماتريس حاالت خواهد بود كه  ةمرحل. خواهند گرفت

 Q-Learning يك در الگوريتم  ةو با توجه به معادلبه سادگي 
صفر  ةكه مقدار اولي -در واقع مقادير اين ماتريس. ساخته مي شود

براي پيكسل رنگ در نقاطي كه بيشترين احتمال  - داشته اند،
نهايتاً اين ماتريس جدول . دارند، بيشينه استرا پوست بودن 

يعني تشخيص كالس  ،نهايي كار ةمراجعه اي سازگار براي مرحل
پيكسل هاي پوست و غير پوست خواهد بود كه به صورت نقاط 

در تصوير دودويي خروجي ) غير پوست(و سياه) پوست(سفيد
  .نمايش داده مي شوند

 الگوريتم پيشنهادي -4-1
الگوريتم داراي دو بخش اصلي مي باشد؛ قسمت اول مربوط به 

ير ساخت جدول مراجعه و قسمت دوم تشخيص پوست در تصو
    .ورودي بر اساس جدول مراجعة سازگار بدست آمده خواهد بود
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را با مقادير صفر مقدار دهي اوليه  Qfinalو  Qو  Rماتريس  )1
  كنيد،

  :براي هر تصوير ورودي آموزشي )2

i(  تصويرRGB  ورودي را بهHSL ،تبديل كنيد  

ii( آموزشي براي تمام پيكسل هاي تصوير ورودي:  

)a(  اگر پيكسل پوست است؛  

)i( ــادير 〉〈مقـــ LSH آن را در ,,
  نظر بگيريد،

)ii(   ــاداش ــاتريس پ ــاي م ــديس ه ان
〉〈مقـادير  متناظر بـا  LSH ,, 

با استفاده از تابع  پيكسل فوق را
ايـن  (محاسبه نمائيدبدست آمده 

  ).مقدار منحصر به فرد است

)iii(  مقدار پاداش را به دراية ماتريس
  فوق نسبت دهيد،

)b(  ماتريسQ اتريس پـاداش  را متناظر با م
  .بدست آمده آموزش دهيد

)c( مــاتريس Qfinal    را بــه صــورت زيــر
  :بدست آوريد

Qfinal=Q+Qfinal;   )2(  
، بـر  HSLتسـت را پـس از تبـديل بـه فرمـت       RGBتصوير )3

بـه دو ناحيـة سـفيد     Qfinalاساس مقادير موجود در جدول
  .تفكيك نمائيد) غير پوست(و سياه ) پوست(

 نتايج - 5
زي روش و مقايسة آن با روش هاي ذكر شده از به منظور پياده سا

يادگيري الگوريتم بر روي حدود . محيط مطلب استفاده شده است
〉〈مقادير پيكسل با 658600 LSH تصوير  518پوست از ,,

RGB مجموعه داده هاي آموزشي حاصل از، جمع آوري شده 
ورت ص Q_Learningتكرار الگوريتم  1271در  حقيقي و معتبر

 براي اطالعات بيشتر در مورد مجموعة داده ها به( است گرفته
نتايج استفاده از جدول مراجعة سازگار  .)مراجعه شود] 11[مرجع 

. ارائه شده است 1بدست آمده در قالب تصاوير دودويي در جدول 
به منظور  مقايسة روش پيشنهادي با ساير تكنيك ها، روش هاي 

تصاوير دودويي و  اند و بيزين نيز پياده سازي شده گاوسينپارزن، 
خروجي حاصل از آنها نيز در كنار خروجي هاي روش پيشنهادي 

برتري روش نتايج به خوبي حاكي از . گنجانده شده اند 1در جدول
 فاكتورهاي سن، زمينه،در انتخاب تصاوير . بر ساير روش ها است

تصاوير داراي وضوح متفاوتي  .لحاظ شده اندو شدت نور جنسيت 

اراي اهميت مي باشد سرعت الگوريتم است كه مي باشند؛ آنچه د
هيچگاه حتي براي تصاوير با وضوح بسيار باال از حد چند ميلي 

    .  ثانيه تجاوز نمي كند

 نتيجه گيري و رهگذر آينده -6
الگوريتم هاي تشخيص پوست را مي توان در عمل جزء الگوريتم 

به . هاي پيش پردازش براي كاربردهاي پردازش تصوير دانست
اولين مرحله  يان ديگر از اين الگوريتم ها مي توان به عنوانب

اين الگوريتم ها . جهت محدود كردن فضاي جستجو استفاده نمود
با توجه به حساسيت هاي رنگ پوست به پارامترهاي متفاوت 

عملكرد متفاوتي از خود ... مانند روشنايي، سايه، جهت منبع نور و 
رنگ مناسب كه حساسيت  لذا انتخاب فضاي. نشان مي دهند

كمتري نسبت به تغييرات محيط داشته باشد، تأثير چشمگيري 
به دليل  HSLدر اين ميان فضاي رنگ . در نتايج خواهد داشت

حساسيت هاي كمتر بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد، و در اين 
نتايج خطاي حاصل از . مقاله نيز مورد استفاده قرار گرفته است

اشاره در دو فضاي رنگي   هاي پارامتري موردپياده سازي روش 
RGB  وHSL  ارائه شده است نيز به خوبي  2كه در قالب جدول

 .اين مسئله را نشان مي دهد
خطاي محاسبه شده در تشخيص نواحي پوست براي . 2جدول 

 HSLو   RGBروش هاي پارامتري در دو فضاي 
خطا در فضاي   روش

RGB 
خطا در فضاي 

HSL 
  0.1978  0.30876  گاوسين

  0.1998  0.3104 تخمين بيزين
  0.1123  0.35905 پارزن

  
الگوريتم هاي متفاوت تشخيص پوست كه تاكنون ارائه شده اند،  

يكي از . از جهات مختلف داراي نقاط قوت و ضعف مي باشند
به . مهمترين مسائل قابل ذكر مرتبة زماني اين تكنيك ها است

رين همسايه با مرتبة زماني روش پارزن و نزديك ت طور مثال
) با توجه به حجم و وضوح تصوير(چندين ثانيه و بعضاً دقيقه 

نسبت به روش هايي چون بيزين و گاوسين  قابل رقابت نمي 
از سوي ديگر روش هاي مبتني بر آستانه گيري و جدول . باشند

برخوردار ) ميلي ثانيه در حد(مراجعه از بهترين مرتبة زماني
 قاله مورد نظر است بدست آوردن جدولآنچه در اين م. هستند

مراجعه به روشي كامالً سازگار، دقيق و منعطف مي باشد كه 
عالوه بر داشتن مرتبة زماني ميلي ثانيه داراي نتايج بسيار قابل 

نتايج . قبولي در مقايسه با ساير روش هاي ارائه شدة پيشين باشد
  .اردنيز بر صحت اين موضوع تأكيد د1ارائه شده در جدول 

با توجه به اينكه استفاده از يادگيري تقويتي و الگوريتم 
پيشنهادي مبتني بر آن در اين مقاله نخستين بار است كه
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، همراه با نتايج خروجي روش هاي )سمت راست ترين ستون(تصاوير دودويي خروجي حاصل از پياده سازي روش پيشنهادي  - 1جدول
 ن، تخمين بيزين و پارزگاوسينپارامتري 

 
  تصوير اصلي  گاوسين  تخمين بيزين پارزن  روش پيشنهادي
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ارائه  تكنيك يادگيري تقويتي براي تشخيص پوستيك به عنوان 
مي شود، نكات قابل توجهي وجود دارد كه مي توانند به عنوان راه 

پس از اجراي  به طور مثال .ينده در نظر گرفته شوندكارهاي آ
قسمت اول الگوريتم و بدست آوردن جدول مراجعه از اين پس 

سريع خواهد  پردازش تصاوير براي تشخيص نواحي پوستي بسيار
بود؛ ولي بدست آوردن اين جدول در قسمت اول با در نظر گرفتن 

نكه تكنيك حال آ. حجم داده هاي آموزشي بسيار زمان بر است
هاي مناسبي با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك براي سرعت 
بخشيدن به مرحلة آموزش و تعيين مقدار مناسب نرخ يادگيري 

عالوه . ارائه شده است كه استفاده از آنها مي تواند مفيد واقع شود
كه  ؛مشخص نيست نيز بر اين اندازة مناسب داده هاي آموزشي
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