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 خالصه

 طشاحی ٍ پژٍّص ایي ّذف اص .ػلن کبهپیَتش است دس تػَیشپشداصش  ٍ ثیٌبیی هبضیي ػالقِ دسهَسد  هَضَع سدیبثی ٍ اًسبى تطخیع دس ایي سبلْب 

 ساثط کبسثشی گشافیکی پیبدُ سبصی ٍ  است ٍ فؼبلیت اقذاهبت، اًسبى ظبّش دس هَسد خوغ آٍسی اطالػبت ثشای اًسبى سیستن هطبلؼبت پیبدُ سبصی

 ثبضذ. تؼبهلدس  اًسبى ِ ثبپیطشفتِ ک

 [1] فبصی پس صهیٌِ تفشیق هب ثب استفبدُ اص سا ًطبى هیذّین . پس صهیٌِ تفبضل ثش اسبس سٍش اًسبى سیستن سدیبثی طشاحی ٍ پیبدُ سبصی، هب دس ایي هقبلِ

 ّیستَگشام سش ٍ هبًٌذ یک ضذُضٌبسبیی  ضی اص ٍیژگی ّبی ثشخی، پس هب اص یک ضی ػول هیکٌین خذیذ ایدبد یک هذل ٍ پس صهیٌِ کن کشدى ثشای

دس  .هیجبضذ اًسبًْب یب غیش اًسبًْب  دستِ دس ضی ایيهیکٌین کِ ایب  تؼییي ٍیژگیْب ، هب ثب استفبدُ اص ایي .سا پیذا هیکٌین هشکض ثقل ثذى ٍ تغییشات سطح، کوش

 سِ گبًِ ضی ًَع اى ضٌبسبیی هیطَد. ًْبیت، ثب سدیبثی هشکض

 تػَیش لحظِ، فبصی، حزف پس صهیٌِ ، ثیٌبیی هبضیي، کلوبت کلیذی: سدیبثی اًسبى 

 

 مقدمه :-1
ثِ ایي غَست  ایي هطکل اصتؼشیف کلی .هیجبضذ اثضاس ثػشی ثب اًسبى ٍ ثیي کبهپیَتش اتَهبتیک تؼبهل ثیٌبیی هبضیي دس دًیبی هطکالت یکی اص ثضسگتشیي

 یکی اص ثیٌبیی هبضیي دس هطکل ایي ثسیبس هْن هیجبضذ . ضی دس هَسد اطالػبت ٍ داًص ثشخی ٍ خوغ آٍسی ٍیذئَ دس ضٌبسبیی ضی قبثلیتثَدُ کِ 

 ثسیبس پیچیذُ هیجبضذ . هطکالت

 اص تؼشیف سبدُ تشیي .سفتبس تطخیع ثشای ضی تدضیِ ٍ تحلیل، سدیبثی ضیء، تطخیع ضی هیجبضذ: ػوذُ  داسای سِ ثخص ٍیذئَسیستن تدضیِ ٍ تحلیل 

 :ثػَست صیش است اًسبى سدیبثی  کبسثشدّبی  ثشخی اص .است ٍیذئَ  غحٌِ دس هسیش یک ضی حذس صدى تَسط ضی سدیبثی

 ًظبست تػَیشی سیستن -

 اًسبى سدیبثی ثش اسبس ّبی اًیویطي ضخػیت ایدبد -

 کٌفشاًسْب  ثشایضخػیتی  ًوبد ایدبد یک -

 ٍسصضیحشکبت  تدضیِ ٍ تحلیل -
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یک سیستن ثِ طَس کلی هٌبست  کِ  هفیذ ثبضذ ًذاسین . ٍ هب هدجَس ّستین  ثشخی هحذٍدیتْب سا ثشای  حل هطکالت سدیبثی هتبسفبًِ، دس حبل حبضش، هب 

یبثی کشد.دس دس ًظش ثگیشین ، ثِ ػٌَاى هثبل، هب فقط دس هَسد ضی خبظ هبًٌذ یک تَح یب اًسبى هیتَاًین ػول کٌین  ٍ ّوضهبى ًویتَاى چٌذیي ضی سا سد

 فشؼ هیکٌین کِ فقط  یک ضی کِ هب دٍست داسین  پیگیشی هیکٌین . ثشخی اص هطکالت  دس صیش رکش ضذُ است:ایٌدب  هب 

 ثؼذی 2ثؼذی ثِ  3گن ضذى اطالػبت دس ٌّگبم تجذیل ًقطِ ّبی  -

 ًَیض تػَیش -

 تذاخل اضیب ثب ّن -

 تغییشات دس سٍضٌبیی -

 اضیب پیچیذُ -

 تغیش دس هحل دٍسثیي -

 

 غحٌِ یک هذل اصهیکٌین کِ  فشؼ، هب ضی تطخیع دس ثخص کبس دس اًبلیض هَج ٍیذئَ تطخیع ضی ٍ تطخیع حشکت آى است. ثبیذ هتزکش ضذ کِ قسوت اغلی

ثشای  یک سٍش، هب ثبیذ دس ایي ثخص .دّین تطخیع سا  خسن دس حبل حشکتخذا کٌین ٍ   پیص صهیٌِسا اص   پس صهیٌِهب هی تَاًین  ٍٍخَد داسد  پس صهیٌِ ثِ ػٌَاى

 .داضتِ ثبضین غحٌِ دس طَل صهبى هَخَد دس  تغییشاتضٌبسبیی   ثشای پس صهیٌِ غییشات دس ثشسسی ت

خوغ آٍسی کوک آى  ثِ کِ هب ٍخَد داسد خبظ ضی  سدیبثی ثشای است کِ یک فشایٌذهیطَد کِ  فشؼایي ثخص دس ، اضیب است سدیبثی قسوت دٍم سیستن

 تدضیِ ٍ تحلیل سیستن  قسوت آخش .خبظ سا اًدبم هیذّذ ضی دس طَل صهبى ثشای یک خوغ آٍسی اطالػبت ثشای  پیگیشیایي سیستن  ٍ سا اًدبم هیذّین. اطالػبت

غَست  تػوین گیشیهیکٌین ٍ ثِ کوک آى  ٍ تدضیِ ٍ تحلیل هقبیسِ سا ثب اطالػبت قجلی  خبظ ضی هَسدضذُ دس  خوغ آٍسی اطالػبت ایي ثخص .است ضی

 .ضکل . غبدس کٌذ پیبم ّطذاسسا دادُ ٍ ثتَاًذ ثِ پشستبس  ثیوبس حشکت تطخیع هی تَاًذ دس یک سیستن خَدکبس افشاد هسي توبضبی ثشای ًقطِ ثِ ػٌَاى هثبل ،هیگیشد

 .ْبی کِ خْت سدیبثی استفبدُ هیطَد سا ًطبى هیذّذسٍض توبم اص ًوَداس سسن 1

 
 : دستِ ثٌذی سٍضْبی تطخیع حشکت1ضکل

 :سایرینانجام ضده توسط کارهای  -2
یٌِ ٍ دس ایي ثخص ّذف هب تَضیح کبسّبی اًدبم ضذُ تَسط سبیشیي هیجبضذ. ایي کبسّب ثِ دٍ دستِ تقسین هیطًَذ .اٍلیي گشٍُ هجتٌی ثش حزف پس صه

 ایي 1قسوت ثٌذی است ٍ ثِ کوک آى اضیب هتحشک ضٌبسبیی هیطًَذ. سٍش دٍم تطخیع هستقین است کِ اص پیص پشداصش استفبدُ ًویکٌذ. دس خذٍل 

 دستِ ثٌذی ّب سا ًطبى هیذّذ:

 : دستِ ثٌذی سٍضْبی سدیبثی اًسبى1خذٍل 
Feature Technique Method 
Pfinder  Color/Ref. Image  Color Contour  

W4  Adaptive thresholding  Intensity  

Dalal & Trigs  Hist. of Gradient  Linear SVM  

 دس پیکسلْب گشٍُ ثٌذی توبمکِ  ثب ایي ّذف .سفتبسسا ًطبى هی دٌّذ تفسیش ٍ افشاد سدیبثی ثشای صهبى حقیقی طشاحی یک سیستن ًَیسٌذگبى، [2] دس

خسن داسای دٍ هشحلِ حشکت  تطخیعّستٌذ . هطبثِ داسای خَاظ حجبة گفتِ هیطَد ٍ پیکسلْبی ّش حجبة تقسین ضَد کِ ثِ اًْبثِ قسوتْبیی  غحٌِ

 دس طَلتحلیل ضَد.  هبتشیس کَاسیبًس ضی است تَسط ًوبیٌذکِ  لکِ ّشفشد ثبیذ  هذل سبصی صهبىدس  .غحٌِ ّب هذلسبصی اًسبى ٍ هذل سبصی، است



 خػَغیت اٍل : ،ّست داسای دٍ خػَغیت است غحٌِ هذلی کِ دس دس اهب .ضَد ثِ سٍص سسبًیهیتَاًذ ثِ غَست ثبصگطتی  ایي ٍیژگی صهبى

 .ًطبى هی دّذسا  Pfinder سٍش ًتیدِ 2 .ضکل. (Y,U,V)ٍ خػَغیت دٍم ضبهل سًگ ًقطِ هیجبضذ  (X,Y)هختػبت 

 
 pfinder:ًتیدِ 2ضکل 

ثیشٍى اص  ثذى دس هحیط ّبی سدیبثی قبثلیت ثب اًسبى  سدیبثی حقیقی سا اًدبم دادًذ کِ ثِ کوک آى صهبى  طشاحی یک سیستنهقبلِ   ًَیسٌذگبى ،[3] دس

 3 ثب ّش پیکسل دس ایي سٍشهوکي هیجبضذ .  ضت دس یک ضی تطخیعکِ  استایي   W4 سٍش هضایبی یکی اص هْوتشیي .پیبدُ سبصی ضذُ است هٌضل

ایي هقبدیش سا ًطبى هیذّذ.  .N (x) ،D (X)، (X) پبساهتشّبی  ایي .ًطبى هیذّینسا  فشین دٍ تفبٍت ضذت حذاکثش ٍ ضذت حذاقل ٍ حذاکثش، پبساهتش

 صیش ًوبیص دادُ ثػَست  پس صهیٌِ هذل پسثبضذ  پیکسلضذت ًَس  اسصش VI(x) ٍ هتَالی تػبٍیش N اص اسایِ ای  ثِ ػٌَاى V کٌین کِ  فشؼ هباگش 

 .هیطَد
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ًطبى سا  LOTSسٍش  ًَیسٌذگبى، [4] دسایي هتذ ضبهل دٍ پشداصش خْت اغالح پطت صهیٌِ است: اغالح هجتٌی ثش پیکسل ٍ اغالح هجتٌی ثش اضیب. 

یک سٍش ثشای سدیبثی هجتٌی ثش سِ قسوت اغلی است : اثتذا ّوگبم سبصی کل پس صهیٌِ غَست هیگیشد ٍ سپس هذل سبصی پس   LOTSهی دّذ.

بخت هذل اٍلیِ ٍ هذل ثبًَیِ ٍ هذل قذیوی اًدبم هیطَد. ٍ اخشیي هتذ استفبدُ اص هقذاس آستبًِ است. دس ایي سٍش اص یک هقذاس استبًِ صهیٌِ ثب س

 سشاسشی کِ خْت کٌتشل ًَیض دس ًظش گشفتِ هیطَد استفبدُ هیکٌین.

 

 :مدل پیطنهادی -3

 هذل پیطٌْبدی هب ثشای سدیبثی اًسبى ثػَست ضکل صیش هیجبضذ:

 
 : ًوَداس پشداصضی هذل پیطٌْبدی هب3ضکل 

 

 

 



 هب دٍ هحذٍدیت داضتین: هقبلِدس ایي 

 هحل دٍسثیي ثبثت ثبضذ -

 دس ّش غحٌِ فقط دًجبل یک ضی ثبضین -

 :هذل پس صهیٌِ( 3-1
 FBGSسا هحبسجِ کٌین.ّش پیکسل دس  FBGS[. دس ایي سٍش اثتذا هب ثبیذ 1ثشای حزف  پس صهیٌِ هب اص سٍش تفشیق پس صهیٌِ فبصی استفبدُ کشدین ]

 است. 1ٍ  0ثبیذ ثب هقذاس استبًِ هقبیسِ ضَد ٍ اسصش هحبسجِ ّش پیکسل   
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 ثطِ صیش سا ثشای ًقبط پس صهیٌِ داسین:سا 3*3سپس ثب یک فیلتش پبییي گزس 

         {
                 (         )        

                                                  
                      

 

ٍ ثِ سٍص  ّش پیکسل اسصش ثشای هبتشیس α ایي سٍش دسٍ  است ّش تػَیش ثشای ضخع اسصش α ثِ طَس هتَسطیک اخشای سبدُ ثشای هیبًگیشی  دس

 ساثطِ صیش ًطبى دادُ هیطَد: تَسطکِ  است سسبًی

                    (            )                         

 

 
 سا ثشای ّش پیکسل ًطبى هیذّذ alpha: ٍاسیبًس 4ضکل 

 سا اخشا هیکٌین تب ًقبط اضبفی حزف ضذُ ٍ سیبُ  erosion   ٍdilationثؼذ اص حزف پس صهیٌِ ثِ سٍش فبصی هب ػولگشّبی 

 ضًَذ



 
 سٍش فبصی هب هیجبضذ cهتَسط گیشی فبصی است ٍ سٍش  bسٍش هؼذل گیشی است ٍ  a: 5ضکل 

 :تطخیع اضیب( 3-2
 پس اص . پس صهیٌِ تػَیش ًطبى هیذّین سا دس افقی ٍ ػوَدی ّیستَگشام هحبسجِ هب دس ایي ثخص

 [7،11] .یک ضی اػوبل هیکٌین  تطخیع ثشایسا  هب هقذاس آستبًِ ّیستَگشام هحبسجِ

 ٍ .ضذُ  ًطبى داد Fig.7 دس افقی ٍ ػوَدی ّیستَگشام ٍاست ٍ   .Fig.6 ًطبى دادُ ضذُ دس  پیص ًوبیص اص تػَیش ٍسٍدی

 [10] .پیذا کٌین ثِ سبدگیسا  خسن هحل هب هی تَاًین دس حبل حبضش

 
 

 
 

 ٍسٍدی ٍ ضی ضٌبختِ ضذُ سا ًطبى هیذّذ.: تػَیش 6ضکل 



 
 :ّیستَگشام افقی ٍ ػوَدی سا ًطبى هیذّذ7ضکل 

 :استخشاج ٍیژگیْب( 3-3
 [6،8] :است سش هحل هحبسجِ ثشای فشهَل دس ایي قسوت اٍل اطالػبت خوغ آٍسی ضذُ ٍ هَقؼیت سش اًسبى دس ثبالی ثبکس تطخیع دادُ هیطَد.

                          
     

 
               

 
 :ّیستَگشام حشکت سش اًسبى8ضکل 

 ٍضؼیت دساهب  دس ٍسط ثذى قشاس دادُ ضذُ است. اًسبى ػبدی دس هشکض ثقل است. ثِ طَس هؼوَل هشکض ثقل استخشاج ّبی هْن یکی دیگش اص ٍیژگی

 سا ًطبى هیذّذ.هشکض ثقل  اص سا ّیستَگشام 9 ضکل .هوکي است خبثدب ضَد هشکض ثقل غیش طجیؼی

 
 : ّیستَگشام هشکض ثقل9ضکل 

ل ساُ سفتي اخشیي ٍیژگی کِ استخشاج هیطَد تفبٍت ثبکسْب هیجبضذ.ایي ٍیژگی ًَع فؼبلیت ضی سا ًطبى هیذّذ. هثال ّیستَگشام ًَسهبل ثبضذ یؼٌی دس حب

 [7] است



 
 :ّیستَگشام تغییش حشکت ثذى10ضکل 

 :نتایج آزمایص -4
ْب ثب ایي سیستن ثب اص دٍسثیٌْبیی استفبدُ کشدم کِ تَاًبیی تغییش صاٍیِ سا داضت. اثتذا هب ّش قسوت سا خذا تست کشدین ٍ دس ًْبیت ّوِ قسوتثشای تست 

 ًتبیح اصهبیص سا ًطبى هیذّذ: 2ّن تست ضذ.خذٍل 

 : ًتبیح اصهبیص2خذٍل 

NO Degree NO.Frame Good frame Bad frame Percentage 
1 0 100 40 60 40% 

2 18 102 55 47 53% 

3 36 100 86 14 86% 

4 54 106 98 7 92.4% 

5 72 100 100 0 100% 

6 90 106 92 14 86.5% 

7 108 106 94 12 88.6% 

8 126 103 103 0 100% 

9 144 101 101 0 100% 

10 188 100 0 100 0% 

 

  .ثبضٌذ هَاصی ٍ دٍسثیي خسناست اگش کِ   ثذ ، اهب ثسیبسثبضذ دس هقبثل  خسن دٍسثیي  کِاست اگش  ثسیبس خَثی ایي الگَسیتن ًطبى هی دّذ ًتیدِ

 

 :نتیجه گیری -5
هقذاس هتَسط  دس ایي هطبلؼِ هب ثِ هسئلِ سدیبثی اًسبى پشداختین ٍ ثِ ًتبیح خَثی ّن سسیذین اهب هحب دٍسثیي ثبثت ثَدُ ٍ هب ًیض دًجبل یک ضی ثَدین

% ضذُ است. پیطٌْبد هیطَد کِ ثش 76فشین داضتِ اًذ ثشاثش ثب  120تب  90ٍیذئَ کِ ّش کذام ثیي  120ک پبیگبُ دادُ هتطکل اص سدیبثی اًسبى تَسط ی

 سٍی کبسّبی صیش ًیض تحقیق ضَد:

 سا حل کٌذّن پَضبًی تػَیش  هطکل  کِ پس صهیٌِ حزف ثشای خذیذ سٍش -

 طشاحی هتذی ثشای تطخیع چٌذ اًسبى -

  SVMپیبدُ سبصی تکٌیکْبی َّضوٌذ هثل ضجکِ ػػجی کَّي ٍ یب  -

 طشاحی یک هذل ثشای اغالح هذل تطخیع اًسبى -
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