
 

 

 تصویر  بندی تقسیم  های تکنیک بررسی

 

 چکیده 

  طور  به ،  کاربردی  های   برنامه  از   بسیاری  در   تصویر   پردازش   های  تکنیک   کامپیوتری،   های   فناوری   ظهور  به   توجه   با

  نقطه   همچنین  و   است  تصویر  پردازش   زمینه   در  کالسیک  موضوع  یک  تصویر   بندی  تقسیم.  دارند   اهمیت  ای   فزاینده

  بندی   تقسیم   برایو تکنیک    کلی  پیشنهادی  الگوریتم  چندین  .است  تصویرپردازش    های  از تکنیک  تمرکز  و  کانونی

  ها   تکنیک  این  ندارد،   وجود  تصویر بندی  تقسیم  مشکل  برای  کلی حل  راه   هیچ  که   آنجا  از .  است  شده  ایجاد  تصویر

  این .  شوند   ترکیب   مشکل   دامنه   یک   برای   تصویر   بندی   تقسیم   مسئله   موثر   حل   منظور   به   دامنه دانش    با   باید   اغلب

 .دهد   می ارائه را  اصلی  بلوک بر مبتنی تصویر جداسازی های تکنیک  از  ای  مقایسه یک مطالعه   مقاله 

 

 ر یدرک تصو  ر،ی تصو ل ی و تحل ه یتجز ر، یتصو یمهندس   ر،ی تصو ی بند  م یتقس ر،یپردازش تصو: کلمات کلیدی

 

 معرفی (1)

  می  نامیده  زمینه  پس   که  است  شده  اشاره  نییبدیگر پیش  قسمت یا  هدف  یک  عنوان به  هزمین   شکل  بندی  قسیمت

  [ 2  ،3]تصویر   پردازش   در  شی  تحلیل  و  تجزیه  و  شناسایی  برای   آنها  سازی  جدا  و  استخراج  ،  مثال   عنوان  به ,  شود

  [ 1...    22]  اجسام  یا  آن  دهنده  تشکیل   اجزای  به  را  تصویر  که  است  فرایندی   تقسیم بندی.  یک مسئله مهم است

  بندی  تقسیم  یعنی  ،دارد  بستگی  به حل مشکل  شود  می  تقسیم  بخش  زیر   این  به  که  سطح  این.  کند   می  تقسیم

 .  باید متوقف شود اند  شده جدا برنامه  یک  در  نظر  مورد  اشیاء که زمانی



 
 مهندسی تصویر  -1شکل 

  سه   به   توان   می  را  تصویر مهندسی  .  دهد   می   نشان   تصویر  پردازش   در  را   تصویر  تقسیم   سطح   میزان  تصویر   مهندسی

 است؛   پایین  سطح  عملیات  تصویر  پردازش .  است  شده  داده  نشان  1  شکل  در  که  همانطور[  1  ،3: ]کرد  تقسیم  سطح

  فرم   یک  به   را  تصویر   شود،  می  شروعشده    اصالح  نسخه  یک  و  تصویر  یک   با.  کند   می  عمل  پیکسل  سطح  در   این

  هررا که    مرحله   سه  تصویر  پردازش .  سازد  می   تصویر   بصری   های   جلوه  بهبود   و   تصاویر  بین  تبدیل   یا   آن   از   دیگر

   :دنبال می کند  [ 1 ، 3] شوند  می  تقسیم  مختلف های  دسته به  کدام

 

 ( اصالح) بازسازی( 1

a هندسی و  رادیومتریک: نوع دو. تصاویر  تخریب رساندن  حداقل به  یا  حذف: ترمیم . 

b بعدی یک  تصویر   چندین از درونی  دید   باالتر یا دو ابعاد   تصویر، یک مشتق : بازسازی. 

C آورید  بدست  منطقه کل را از دید این   که است  الزم. تصویر از  تکه چند   یا دو ترکیب :  نوار عکس. 

 تبدیل ( 2

a ندارند  آنها سطح در   زیادی تغییرات که  همگن تصاویر : کنتراست کشش. 

b  متوسط   ، جزئی  باال،   عبور   پایین،  گذرگاه   مانند   فیلترها .  ضروری  غیر   اطالعات  کردن   فیلتر  برای :  نویز  کردن  فیلتر  

 ...  غیره  و

c هیستوگرام  انحراف  مثال،  عنوان به : هیستوگرام اصالح. 

d   توسط   گی بیشترفشرد  با  پیکسل   هر:  ها  داده   سازی  فشرده  :DCT   با  JPEG   یا  Wavelet   حداقلبه    برای  

 .ضرر رساندن



e است رایج راه  3 برش . دوم تصویر  با مطابقت براینوار عکس  در:  چرخش. 

 بندی  طبقه( 3

a دارد سئله ماین   به بستگی آن  اشیاء به تصویر یک  تقسیم: بندی تقسیم . 

b   تصویرسازی   در  " طیفی  تحلیل"  انواع.  آن  خاکستری  مقدار  اساس   بر  ها  پیکسل  گذاری  برچسب:  بندی  طبقه  

  ناشناخته  ها  آن  نظارت  بدون  که   حالی  در  شده  شناخته  زمینه  انواع  داشتن  نظارت  تحت:  از  عبارتند   دور،  از  سنجش

 [. 1] هستند 

(  PCA)  اصلی  اجزای   تحلیل  و   تجزیه .  کند   می  تمرکز  گیری  اندازه   روی  متوسط،  سطحاین    ،تصویر  تحلیل  و  تجزیه

  مطالعه   که  است  باال  سطح  ی عملیات  تصویر   فهم.  کند   می  تولید   شده   داده  مجموعه  از  را  تصاویر  از  ای جدید   مجموعه

  گام   یک  تصویر  بندی  تقسیم  .استاصلی    تصویر   توضیح  نیز   و  یکدیگر  بین  ارتباط  و  هدف   ماهیت  مورد  در  بیشتر

  گیری   اندازه   در  مهمی   اثر   و   است  هدف   بیان   بندی،   تقسیم   ؛است  تصویر   تحلیل   و   تجزیه   تا   تصویر   پردازش   از  کلیدی 

   . ایجاد کند  [1 ،3]  را باالسطح  تصویر  و درک  تحلیل و  تجزیهدارد  امکان  و  دارد ویژگی 

 

 تصویر   تقسیم بندی روش( 2)

  روشهای   و   الیه   بر   مبتنی   بندی  طبقه های    روش   اصلی   دسته   دو   به   ها   روش   یا  تصویر   بندی   تقسیم   های   تکنیک

 .کنید   نگاه 2 شکل  به[ 4 ،10  ، 21] شوند  می   بندی طبقه   بلوک  طبقه بندی مبتنی بر 

Layer-Based Segmentation Methods  که   تصویر  بندی  تقسیم  و  شی   تشخیص  برای:  ای  الیه  مدل  

  و   سازی  مرتب   عمق  ظاهر،  توضیح   و   شکل  ماسک  تعریف  منظور   به  را  شیئ  آشکارسازهای  از  بانک  یک   خروجی

  تقسیم بندی   های   روش   و  نوع   این .  ترکیب می کند، بکار می رود  [ 10  ، 21]  نمونه   و   کالس   بندی   تقسیم   ارزیابی

  ممکن   این .  است  نشده  بحث  مقاله  این  در   است   تصویر  در   موجود   مختلف  های  ویژگی   اساس   بر   که  بلوک  اساس   بر

  یا  ها  لبه  حاوی  که  هایی  پیکسل  مورد  در  اطالعاتی  یا  استفاده شده  هیستوگرام  ایجاد  برای  که  رنگی  اطالعات  است

ویژگی    دو   اساس   بر   بلوک   اساس   بر تصویر    بندی   تقسیم   های   روش [.  3...    22]است باشد   بافت   اطالعات  یا   مرزها

 : گروه  سه به شباهت و  ناپیوستگی: شوند  می   بندی طبقه 



 بر منطقه: بر اساس عدم انسجام.  ی مبتن های روش  •

 [. 3...  14: بر اساس شباهت ]یمرز  ایبر لبه  ی مبتن یروش ها •

 [. 3]  یب یترک  یها ک یتکن •

  بندی   تقسیم   روش اضافی   دو   که   حالی   در   است،   گرفته   قرار   بحث  مورد   مقاله   این   در   که   است  هایی   روش   اینها

  بر   مبتنی  بندی   تقسیم  یا:  پیکسل  اساس   بر بندی    تقسیم:  دارد  وجود  [6]  ها  بندی   دسته یا  بلوک  اساس   بر  تصویر 

  اگر   حتیاست    اشیاء  تشخیص  توانایی  دارای   انسان  بینایی  سیستم  : مدل    بر   مبتنیبندی    تقسیم[.  6  ،7  ، 11]نقطه  

  اعمال توان می [ 6 ،7] باشد  شده  شناخته تصویر   در اشیاء دقیق   شکلاگر  را این. باشند ننمایان  کامل  طور به آنها

  هستند   مشابه   های  ویژگی   یا  ویژگی   دارای  که  اشیایی  یا  خود  مناطق  به  را  تصویر  که   است  فرایندی  بندی  تقسیم.کرد

 [. 2...  22]کند .  می  تقسیم 

 
 روشهای تقسیم بندی تصویر  – 2شکل 

 

  پیکسل  تمام   مثال   عنوان   به  ،می کند   تقسیم   ها  خوشه  یا  مناطق  به   را  تصویر   تمام  :منطقه  بر  مبتنی  های  روش.  1

   [.3...  22. ]منطقه یک  در  خاکستری  سطح همان با ها

 

  p  ، کند   می  تقسیم  نقاط  کردن اضافه   با  K های  خوشه   یا  ها   گروه   به  را  تصویر   یک   :K-mean:  بندی  خوشه  1.1

  سخت  بندی   خوشه[.  3  ،12،19  ،22. ]است  کوچکترین  میانگین  و  نقطه   بین   تفاوت  آن   در   کهاست    ای  خوشه

  ، 3] شکل بر مبتنی  تصویر بندی  تقسیم الگوریتم: فازی خوشه . کند  می فرض [5] ها  خوشه بین های شکل رامرز



  .شکل  بر  مبتنی  تصویر  بندی  تقسیم :  مزایا.  امنیتی  های  سیستم  و   پزشکی  تصویربرداری :  کاربردی  های  برنامه [.5

.  کند   نمی   تضمین  را  مستمر  مناطق   K-means  بندی   خوشه   مانند   بندی   خوشه  های  الگوریتم   از  برخی :  معایب

 [. 3]  است البغ Merge  و  Split روش  در  نقص  این

 

  تقسیم   بارها  است،  شده   گرفتهتنها    منطقه  یک   عنوان   به  که  تصویر   کل   ابتدا  در:  بخش  دو:  ادغام  و  تقسیم  1.2

  شده   تقسیم  داده  ساختار  یکچهارگوش    درخت  باشد،  نداشته   وجود  بیشتری  شکاف  هیچ  که   زمانی  تا  شود  می

  امکان   که  زمانی   تا  شود   می  تکرار  ادغام   ،باشند   مشابه  و   مجاوراگر    شوند   می  ادغام  هم   با  منطقه  دو   سپس  است،

  تصویر   1مرحله  ، (  IQM)  یافته  گوش بهبود   چهاراز درخت    استفاده :مرحله  سه [.  3  ،5  ، 7]  باشد   نداشته  وجود   ادغام

.  است  شده  تقسیم  مناطق  ادغام  3  مرحله  و  کند   می  اندازی  راه  را  ها  همسایهلیست    دوممرحله    شکافد،  می  درهم  را

:  معایب.  دهد   می   کاهش  را  طول ادغام  در  طوالنی  همسایگی  مشکالت  IQM  و  شده  تضمین  متصل  مناطق:  مزایا

  تقسیم   به   شکافتن  وسیله  به  منظم  تقسیم  و  شود  می  بلوکی  نهایی  تقسیم   به  منجر   تصویر  گیری  جهت  و  موقعیت

  ،20]باشد   نرمالیزه   برش های   از   استفاده   بر   غلبه   تواند   می  نقص   این [.  3]  شود   می   منجر(  بیشتر  مناطق )  زیاد  بندی

18، 3 .] 

 

  روش   این.  است  مناطق  تعداد  کاهش  مطلوب  تقسیم   برش های نرمالیزه در  هدف:  شده  نرمالبرش های    1.3

  وزن .  دارند   پیوند   مجاور  های  پیکسل  ها با  لبه  است،  گراف  یک  در  رأس   یک  پیکسل  هر.  است  گراف  نظریه  مبتنی بر 

  متناظر پیکسل    دو  بین  ترتیب  همین  به  و است    لبه  در   بافت   یا  خاکستری   سطح  رنگ،  فاصله،   شباهت،  به   توجه   با

  به  نیاز  بدون:  مزایا[.  3  ،18  ،20]  پزشکی  تصاویر:  کاربردی  های   برنامه[.  20  ،18  ،5  ، 3]  است  شده  داده  اختصاص

  ویژگی   و  ها  خوشه  به   گراف  یک  پراکندگی  برای  بهینه  جدید   معیار  ها،  لبه   بهتر  تعریف  تقسیم،  از  بعد   مناطق  ادغام

  . گیرند   می  قرار  بررسی  مورد یکنواخت  شبکه  یک  در   کانتور پیوستگی  رنگ،  بافت  شدت، مانند  متفاوت  تصویر  های

 [. 3] پیچیده  محاسبات: معایب

 



  به   و   شود   می   شروع   پیکسل  یک   با.  است  محبوب   های  روش   از   یکی  رشد   به  رو  منطقه   :رشد  به  رو  منطقه  1.4

  تعلق   منطقه  یک  به  ها  پیکسل  تمام  که  زمانی   تا  ،ادامه می دهد   منطقه  به  شباهت،  اساس   بر  ها  پیکسل  کردن  اضافه

  مناطق: مزایا. می کند  تقسیم را انسان بدن از هایی بخش:کاربردی  های برنامه[. 7...  5 ،3. ]می شود تکرار دارند،

.  می کند   ، تضمینمی دهد   کمتر صدای    و  سر   با  را   خوبی  بسیار   نتایج  که   مشابه   زمان  در   متعدد   معیارهای   متصل

  تصاویر   از   ای   سایه  تواند   نمی  ،است  صدا  و   سر  پر  شدتب   تغییرات   یا  و  تصویر   که  زمانی  بندی زیاد   تقسیم:  معایب

 [. 3]  زمان مصرفی را تشخیص دهد  و  قدرت  و  واقعی

 

1.5  .Threshold:  جداسازی   [ 13]  همپوشانی  های   مجموعه  به [  14...    3]   زمینه  پس  از  را   شی  یا   زمینه  پیش 

 .کند  می

 :ها کالس شده در  بندی گروه  آستانه تجزیه  های  تکنیک

 آنها است. یگ یها و همسا کسلیاز پ یکه بر اساس خواص محل  ی محل  یها ک تکنی •

کنند )به عنوان    ی م  م یتقس  ی اطالعات به دست آمده در سطح جهان  ه یرا بر پا  ر یتصو  ک ی  ی جهان  ی ها  کی تکن  •

 ( ی؛ خواص بافت جهان ری تصو ستوگرام یمثال با استفاده از ه

  م یتقس  جیبه دست آوردن نتا یرا برا  یو مجاورت هندس   ی ادغام و رشد هر دو مفهوم همگن م، یتقس ی ها کی تکن •

 کنند.  ی[ استفاده م 8مطلوب ] یبند 

  با   را  دور   از   سنجش و    تصویر  آستانه   بندی   تقسیم   تواند   می   ها  روش   های   استراتژی   و   الگوریتم:  C-means  فازی

  ه پیوست  نقاط  از   ای  مجموعه  فازی  مجموعه   یک.  بخشد   بهبود  [22  ، 8  ،5]مطلوب   استحکام  و  ثبات  و  تکرار  بارها

 . ببینید  را  3 شکل[ 11] است تیز  مرز بدون عضویت نمرات کالس 



 
 [13. ]ها مجموعه  زیر برای مشخصه توابع  و  گانهچند تصویر  هیستوگرام  نمودار  3 شکل

  تصویر  بنابراین   ، (T)  شوند   می   تبدیل  باینری  تصاویر   بهتنها    آستانه   مقدار  یک   انتخاب  با  سطح خاکستری   تصاویر 

 [. 8 ، 5] باشد  زمینه  پیش اشیاء، شکل و  موقعیت   مورد در اطالعات حاوی  باید  باینری

 [. 5  ، 3]می شود  اعمال  تصویر  پیکسل  شدت  مقدار  به   محدوده،  مقادیر   اساس   بر   شده  بندی   طبقه   آستانه   مناطق  در

 : به  شوند  می بندی طبقه Threshold مقادیر  یا محدوده  مقادیر  از استفاده  با ها پیکسل

  مقدار  ، [8( ]سازگار)  محلی،   .2  شود،   می   استفاده   تصویر   کل   در   واحد   آستانه   مقدار   یک   آن   در   که   جهانی   آستانه

  است اختصاص   زمینه  پس  پیکسل  یا  زمینه  پیشپیکسل    به  متعلق  آن  آیا  اینکه  تعیین برای  پیکسل  هر  به  آستانه

  است  شده   انتخاب  تصویر   تحلیل  و   تجزیه های    هیستوگرام   توسط  T  آستانه   مقدار.3  ،[ 8  ، 6  ، 5  ،3] است  شده   داده 

 : باشد  مدل دواین  از یکی  تواند  می  که 

  هیستوگرام .2  ،[3  ،8  ،13] است  دره  نقطه  T  دهند،   می نشان  را   روشن  دره  و  قله  دو Bimodal  های   هیستوگرام

  نیست  آسان   بنابراین  روشن،غیر    های   دره  و  ها  قله   از   بسیاری  با  ، هستند تر  پیچیده   ،را ببینید 2  شکل   ، گانهچند   های

 T  [13، 8.] مقدارانتخاب این 

 

 آستانه  تکنیک

 [. 8کند ] ی ها به عنوان مقدار آستانه استفاده م کسلیپ نیانگ ی: از مقدار م نیانگ یم ک تکنی •



•  P-Tile Technique  :بر    ء،یآستانه است، از دانش در مورد اندازه مساحت ش   ی روش ها  ن یتر  ی میاز قد   یک ی

 اساس

  درصد   یک  و  هستند   زمینه  پس  از  تر   روشن  اشیا  که   کند   می  فرض  ،  کند   می  استفاده  خاکستری  سطح   هیستوگرام

  تمام   برای   مناسب:  کاربردی  های   برنامه   را اختصاص می دهد.  عکس   منطقه  از   ، ٪P  عنوان   به   شده  شناخته   ثابت،

 ناشناخته   شیء  مساحت  نسبت  که  صورتی  در:  معایب.    و ساده  خوب  صوتی  ضد های    قابلیت:   مزایا.  اشیاء  های  اندازه

 [. 8] نیست  اجرا قابل  کند، تغییر یاباشد 

و پس    ی برآورد مقدار آستانه که دو منطقه همگن از ش   ت ی(: وابسته به موفقHDTوابسته )  ستوگرام یه  ک تکنی  •

 [.8کند ]  یبزرگ و مناطق را جدا م  homogenousبا    ر یتصو  ی: برایکاربرد   یکند. برنامه ها  یرا جدا م  نهیزم

شروع    ی لبه، آستانه برا  صی تشخ   ی ها  کیدارد ، تکن  یبستگ (: به حداکثر لبه  EMTلبه )  یحداکثر ساز  ک یتکن  •

با    ریتصو  ی : برایکاربرد   ی [.برنامه ها15،  8،  5شود ]  ی بهتر م  اربسی  ‡و عملکرد آستانه خودکار    یبند   میتقس

 [.  8] نه یو پس زم ی ش  نی: اجتناب از ادغام ب ایمنطقه همگن. مزا ک یاز  شیب

آستانه    ی ها  کیتکن  ،یکه، به طور کل  ی زمان  ستی: فعال نبی. معاP-Tileبه عنوان    د،ی: راه جد یبصر  ک یتکن  •

ارزان    یمحاسبات  ،یبند   می[، و راه تقس 8]  ینر یبا  ریتصو  ل ی[. دل3ساده هستند ]  یکاربرد  یبرنامه ها  یمناسب برا

[. آستانه چند  8شود ]  یاستفاده م   ریتصو  ی ند ب  میتقس  یاست و به طور گسترده برا   نی[ ساده تر3است ]  ع یو سر

 رود.  ی[ بکار م 3]  دهیچیپ ر یتصاو  یجداساز یمرحله برا

 

 مرز یا لبه مبتنی بر  های روش. 2

  می   تبدیل   تصاویر  در   خاکستری  های  رنگ   تغییرات  با استفاد    لبهتصاویر    به  را  تصاویر  لبه  تشخیص  های  تکنیک

  متفاوت   یرنگ   سطح های  از  متعددی  های  بخش  شامل  اشیاء.  هستند   پایان  و  تداوم  کمبود  نشانه  ها  لبه .  کنند 

 [. 9 ، 5 ،3]  د نده می  رخ  منطقه   دو بین  مرز  در  و هستند  تصویر   شدت در  محلی  تغییراتلبه ها   [. 9] هستند 

  مقدار   یک  از  ناگهانی  طور  به  تصویرشدت    گام،  لبه.  است  شده  داده  نشان  4  شکل  در   که  همانطور   [:9]  ها  لبه  انواع

  به   تصویر   شدت  ،   خط های    لبه .  تغییر میکند   مقابل  طرف  در   متفاوت   مقدار  یک   به   انسجام  تغییرات  از   طرف  یک   در

  های   لبه   حال،   این  با .  برمیگردد  کوتاه   فاصله   در  شروع   مقدار  به   آن   از   پس   اما   دهد   می  تغییر   را  مقدار  ناگهانی   طور



  .دارد  وجود  واقعی  های  سیگنال  در  ندرت  به  تیز  ناپیوستگی های  زیرا  هستند   نادر  بسیار  واقعی   تصاویر  در  خط   و  گام

 . واقعی تر است  [9] راست  خط  های لبه از   سقف های  لبه. گام واقعی تر است های  لبه   از رمپ های لبه 

 
 [ 9سقف ]  ه لب  (d)لبه خط   (c) ( رمپb( لبه گام ) aنوع لبه ها ) 4شکل 

  در  تصادفی  تغییرات  نامیده می شود  که نوییز[  1] ضروری  غیراطالعات    فیلتر :  کردنفیلتر   . 1:لبه تشخیص  مراحل

  . 2[.  9]  شوند   می  لبه   قدرت  دادن   دست  از   باعث  بیشتر  نوییز   کردنفیلتر   نتایج   که   حالی   در   است،  شدت   مقدار

  حالی در لبه،  نقاطتعیین : تشخیص.3[. 9]  نقطه همسایگی شدت تغییرات تعیین با ها  لبه   تشخیص تسهیل:ارتقاء

 [.9]   دارد وجود   شیب برای صفر  غیر  مقدار یک  تصویر یک  در  زیاد نیستند  ها لبه نقاط  که 

 انطباق عدم انواع

  اختالالت  انواع  تمام  تشخیص  برای   فضایی  های  ماسک.  هستند   Edges  و  Point ،  Line  خاکستری   سطح   در

 [. 5 ،3]  شود می  استفاده

 

 لبه تشخیص  های روش 2.1

  [:9]  است زیر  شرح به[ 3 ،5 ،9]   تصویر  یک در  بعدی  دو  فضایی گرادیان های  گیری اندازه

 

 رابرتز  تشخیص 2.1.1

  ورودی   نقطه  فضایی  شیب  مقادیر   از  یک   هر  در  نقطه  خروجی  پیکسل  مقدار  دهد؛  می  انجام  ساده  متقاطع   اپراتور 

 .محاسبه می کند   سریع 5 شکل مانند  را



 
 [ 9روبرت ] ماسک   5شکل 

 

 :Prewitt تشخیص  2.1.2

  بزرگترین  و   شوند   می  محاسبه  جهت  هشت  برای   3x3همسایگی های  از  استفاده  با  لبه  یک  جهت  و  شدت  برآورد  

 . شود می  انتخاب 6 شکل صورت به  سپس  پیچیده ماسک

 

 Prewitt   [9]ماسک 6شکل 

 

  .7 شکل مانند  است شده چرخانده 90  که ، 3x3 هسته،  یک :سوبل تشخیص 2.1.3

 
 [9] ماسک سوبل  7شکل 



 
 .دهد   می را نشان نمونه تصویر  برای  لبه های تشخیص مقایسه  8 شکل

با   Prewitt (c) لبه   استفاده از تشخیص  (b)تصویر اصلی  (a)مقایسه مقادیر لبه برای تصویر نمونه    8شکل  

  Sobel  [9]لبه  با استفاده از تشخیص  (d)رابرتز  لبه  تشخیص استفاده از 

 

 لبه   تشخیصای نرم  رایانه روش های 2.2

   فازی منطق بر مبتنی رویکرد 2.2.1

  زیادی   تعداد  از   بخشی  است  ممکن  پیکسل  هر   مثال  طور  به   شوند،  می  تقسیم  فازی  های  مجموعه   به  ها  پیکسل

 [.  13 ، 9 ، 5 ،3] 9 شکل مانند  باشد  تصویر  مناطق و  ها  مجموعه

 
 [ 9مجموعه های فازی مورد استفاده برای استنتاج همگنی. ]   9شکل 



 
 . دهد  می  نشان را تصویر  از  مرکزی پیکسل یک محدوده  و  لبه تشخیص  برای قوانین فازی 10 شکل

 [9]یک پیکسل مرکزی همسایگی 10شکل 

 

  ژنتیک الگوریتم روش 2.2.2

کاربردی    های   برنامه   در   GA.  جهش  و   تقاطع   انتخاب،  : است  عمده  عملیات   سه   شامل  تکامل،   نظریه   از  حاصل

 [. 9]  شد  گرفته نظر در  فازی GA  شایستگی توابع. شود می استفاده الگو  تشخیص

 

  عصبی شبکه رویکرد 2.2.3

  دادن   تعمیم  و  یادگیری  برای  آنها  های  توانایی   AI  های  تکنیک   سایر  و  عصبی  های  شبکه  بین   مهم  های   تفاوت

  داده   از  ای  مجموعه  برای  مربوطه  خروجی  تعمیم  و  ها،  الیه  بین  وزن،  اتصال،  تنظیمات  از  استفاده  با  شبکه.  هست

  نقشه.  شود  می   استفاده   شناختن الگو  رسمیت  به   برای(  ANN)   مصنوعی  عصبی   شبکه.  "گیرد  می  یاد"  ورودی  های

  سه   شامل  عصبی  شبکه.  است  بندی  خوشه  برای   ابزار  یک  شبکهKohonen  (SOFM  )سازمان شخصی    ویژگی 

 .است شده  داده  نشان  11 شکل در که همانطور  خروجی  الیه و  مخفی  ورودی،الیه  الیه : است الیه



 

 [9]شبکه عصبی برای فرایند تقسیم تصویر رویکرد  11شکل 

نورون    و   تصویر   اندازه  ،(I x J)   دارای   الیه   هر.  است  شده  عادی  خروجی  و  ورودی  عنوان  به [  1-0]  بین   نورون  یک

در    شده  داده  نشان  صورت  به  خود  d  همسایگی مرتبه  با  قبلی  الیه  در   به نورون مربوط خود  نورون  هر.  ها است

 متصل شده است.  12شکل 

 
 [ 9دنباله همسایگی ] (c( دوم مرتبه همسایگی )bهمسایگی ) ( اولین مرتبه aمحدوده یک پیکسل ) 12شکل 

 

 لبه  تشخیص  های روش مقایسه

  .دهد  می  نشان [ 9]  را تصویر  برای لبه تشخیص  روش  شش مقایسه  14 شکل و 13 شکل

  تصویر   پردازش :  کاربردی  های  برنامه :هستند   زیر   های   ویژگی  دارای   مرز   یا  لبه مبتنی بر    های   تکنیک  کلی   طور  به

 [ 3]  غیره و  بیومتریک پزشکی،

  از)  اه  لبه   از  توان   می   را   ی مهمها   ویژگیمثال    عنوان  به  است،   مهم  تصویر  تحلیل  و   تجزیه   در   لبه   تشخیص :  مزایا.

  سطح   با  کامپیوتری  بینایی  های   الگوریتم  ها برای   ویژگی  این.  کرد  استخراج(  ها  منحنی  خطوط،  ها،  گوشه   جمله

 . شود می  استفاده[ 3( ]شناخت مثال،  عنوان به) باال



 
 [ 9تصویر اصلی ]   13صویر ت

 
( با استفاده از روش رابرتز  b) Prewitt( با استفاده از روش  aاستفاده از روش های تشخیص لبه ) 14کل ش 

(c( با استفاده از روش سوبل )d( با استفاده از روش فازی )e( استفاده از روش الگوریتم ژنتیک )f  با استفاده از )

 [ 9روش شبکه عصبی ] 

 

 

 



 تصویر  بندی تقسیم ارزیابی های نمونه( 3)

  شده   پذیرفته   روش  هیچ  واضح است که  و   اند   گرفته قرار   بحث   مورد   تصویر   بندی   تقسیم  های   الگوریتم   از  بسیاری  

  نوع   همه  برای  بتواند   که  ندارد  وجود  خاصی  روش   هیچ  ترتیب   این  به ندارد    وجود  تصویر  بندی   تقسیم  برای  جهانی

  دلیل،   همین  به خوب است    تصویر   از  خاصی   نوع  یک   برای  اندازه  همان   به  ها  روش   همه   ،نه   باشد   مناسب  تصاویر 

  که ارزیابی    های  تکنیک   نتیجه  در   ندارد  وجود  تصویر   بندی  تقسیم   ارزیابی   برای   جهانی  شده  پذیرفته   روش   هیچ

  متفاوت عوامل    بسیاری  به  توجه   با  خود  تصویرقسیم بندی  ت های    تکنیک   ارزیابی  برای  دنبال می کنند   محققان

  تکنیک   ارزیابی  چگونگی  از   نمونه  دو  بنابراین  ،[3  ،6...    15]  غیره   و  کاربردی  برنامه  تصویر،  نوع   مانند   بود  خواهد 

  تکنیک  ارزیابی وPDF [4  ]  تصویر بندی  تقسیم   های تکنیک ارزیابی : شده ارائه  ادامه  در  تصویر  بندی تقسیم های

 [. 11]  شیء کالس  بر  مبتنی تصویر  بندی  تقسیمهای 

 PDF: تصویر بندی تقسیمهای   تکنیک ارزیابی: 1 نمونه

  PDF  تصاویر  متن   ی ازبخش  استخراج   برای   هیستوگرام   بر  مبتنی  تکنیک   و  AC  ضریبتکنیک مبتنی بر    A  مقایسه

[4.]   

 

 متن  بندی تقسیم  های تکنیک

  فونت   و  اندازه   متن،   رنگ   به   ها  استراتژی [.  7  ، 6] است  زمینه   پس   از   متن   های   پیکسل  تفکیک   متن   بندی   تقسیم  

  برخی   یا  عمومی  بندی  تقسیم  روش   از  استفاده  با  سادگی  به   آنها  از   ،[4  ،6  ،7]  هستند   حساس   دلخواه   زمینه   پس  و

 [: 6] به  اند  شده بندی طبقه  آنها قبلی،   دانش از

  آستانه   و جهانی  و تطبیقی ثابت،آستانه   آستانه مقدار  مانند   هایی  ،روش [4  ،6  ، 7]  پایین  به   باال  بر   مبتنی  تفاوت .  1

  و   زمینه پیش وقتی که شکست و سریع و ساده. زمینه پس زمینه  پیش تراستکن اساس  بر: از عبارتند  آنها. محلی

 [.6]  هستند  مشابه  زمینه پس

  و   حوضه   تبدیل   لبه،   تشخیص  ادغام،  و  تقسیم  مانند   هایی  روش   ،[4  ،6  ، 7]  باال  به   پایین  اساس   بر   مشابه  روش .  2

قوانین    از   آنها  انعطاف؛   قابل  غیر   و   هم   با   مشابه   های   شدت  با   ای   خوشه   های   پیکسل:  از  عبارتند   آنها.  بندی  خوشه

 [. 7 ،6] کنند   می  استفاده متن شکل



 . است [6]  گیر  وقت   اما موثر: که گذاری  برچسبمشکل   رایب  متن پیکسل تقسیم بندی تبدیل. 3

 [. 4]  ترکیبی. 4

 

 AC ضریب بر مبتنی های تکنیک

  شکل   در   که   همانطور  بلوک  سه  به  تصویر  تقسیم   DCT(  کسینوس گسسته   تبدیل )  طول  در   شده   ارائه  AC  ضریب

:  تصویر  تیز  های  لبه  از  باالیی  چگالی:  گرافیک/    متن  تصویر،  صاف  مناطق:  زمینهپس    است،  شده  داده   نشان  15

 PDF  [4 .] تصویر از  صاف غیر قسمت

 
 AC [4]: تقسیم بندی مبتنی بر ضریب 15شکل

 

 هیستوگرام بر مبتنی تکنیک

  اولویت   کمترین   با   بلوک نوع    به   اولویت   باالترین   با  بلوک   نوع   از   گیری   تصمیم   قوانین   سری   یک   از   استفاده   با  تصویر 

  تاثیر  تحت  متنی   یا  صاف  های  بلوک  هیستوگرام.  است  آسان  ی و صافمتن  های  بلوک  برای   تصمیم  شود.  می  تقسیم

  کند   رعایت  را   شرایط   دو  آن  فرکانس  که   یحالت  عنوان   به  شدت  مقدار.  دارند   قرار  (حالت)  شدت  مقدار  دو  یا  یک

  (T)  است  پیشنهادی  آستانه  یک   از  باالتر .این    است  اطراف  درتجمع احتماال    و  محلی  حداکثر  این:  است  شده   تعریف

[4 .] 

 



 متن  استخراج

  تکنیک   در   (.تصویر  منطقه  یا  متن  مناطق)  صاف  غیر  منطقه   و(  زمینه  پس)  صاف  منطقه:  به  شده است  تقسیم  تصویر

  می   شناخته   صاف  های   بلوک  عنوان  به  زمینه  پس  ،است  PDFتصویر  کردن  بندی  بخش  که   AC  ضریب   بر  مبتنی

  PDF  تصویر  از   متن  بخش  ترتیب   این  به   K-means  الگوریتم  از  استفاده   با   ،(صاف  غیر   بلوک )  زمینه   پیش  .شود

  توزیع   سپس  ، می شود  تقسیم  16X16  بلوک   به  PDF  تصویر   هیستوگرام   بر   مبتنی  تکنیک   در .  شود  می  استخراج

 باال   و  متوسط   پائین،   گرادیان  های   پیکسل  ها   پیکسل   بندی  گروه   می شود.   محاسبه   پیکسل   هر   برای   هیستوگرام 

شده    داده  اختصاص  [4]  تصویر  بلوک   و  متن  بلوک  شناسایی  برای  ارزش   محاسبه به    آستانه  مقدار.  شود  می  انجام

  .است

 

 نتایج 

 
 آزمایش برای  استفاده  مورد اف  دی  پی  های  فایل نمونه  16 شکل

  برای   استفاده   مورد  اف  دی  پی   فایل  100:  است  شده  داده  نشان  زیر  شرح  به  16  شکل  در  ترکیب  یک  نمونه،  اندازه

 : عنوان به  آزمایش

 ارقام  بدون ستونی  تک  های  فایل -20

 ارقام  بدون یستون دوفایل های   – 20



 ارقام با ستونی تک  های فایل  - 30

 . برابر 10 متقابل  سنج اعتبار روش   :ارقامارزیابی  روش   با ی ستون دو فایل های   - 30

  از متن  بخش استخراج برای هیستوگرام  بر مبتنی تکنیک  و AC  ضریب بر  مبتنی روش از  را مقایسه نرخ  1 جدول

 .دهد   می  نشان PDF    تصاویر

  روش مبتنی بر   در دقت  سرعت  که درحالی  .است  بیشتر  روش   این  در  زمان  مصرف  کهAC ضریب  بر  مبتنی روش  

Histogram  تعادل   دقت  با  را  زمان  تواند   می   محقق  کاربر،  بنابراین.  شد   ذکر  باال  جدول  در  که  همانطور  است،  بهتر 

 [. 4]  کند  

 
 : نرخ مقایسه دو روش پیشنهادی1جدول

 
  ها پیکسل روی  بر شده  تعریف   ،(زوج  مدلهای یعنی ) ی مراتب سلسله  غیر الگوهای  مقایسه کیفی،  نتایج 17 شکل

  نشانه برچسب  هزمین  حقیقی تصویر در  و  سیاه شده  مشخص  مناطق  .مراتبی سلسله مدلبه جای  ها بخش یا

 . اند  شده گذاری



 [ 11]  شی کالس  بر  مبتنی ویر تص  بندی تقسیم   های تکنیک  ارزیابی : 2نمونه

  تصویر   از   پیکسل  هر   برای   شی  برچسب  یک   که   است  شی  تشخیص   یک   شیء،   کالس   بر   مبتنی   تصویر   بندی   تقسیم 

 : موارد زیر انجام شود توسط  تواند  می  و  ،می دهد  قرار هدف را

 با استفاده از تصویر فضای تقسیم

بافت    عی و توز  ییبر اساس مکان فضا  ر یفرض از تصو  شیپ  ی بند   م یتقس  کیکه ابتدا    کسلیبر پ  ی مبتن  ی روش ها.  1

 (.CRF) د یانجام ده یشرط یتصادف  لد یرنگ با استفاده از ف

 
   2جدول 

از بخش ها،   یگروه ای د یبه اشتراک بگذار ر یدر تصو اءیبر بخش: بخش ها: آن مرزها را با اش  یمبتن  ی . روش ها2

  ای ، یبند  م یمجموعه بزرگ از تقس ک یاز  ی بند  می تقس  نیتر داریکردن پا دایچندگانه: پ یبند  م یاتحاد تقس

   چندگانه  ی ها یبند  میتقاطعات تقس

 
 ارزیابی روش ها – 18شکل 



 .پایین وضوح   با تصاویر یا مقیاس  کوچکاشیاء ابهامات بر غلبه برای  است مفید  HIM مراتبی سلسله  مدل. 3

 

   شکل  تصویر کل به نگاهی . 2.2.4

  سلسلهCRF های  تکنیک  سطح  سه  و  بخش  بر   مبتنی   CRF،پیکسل  بر   مبتنی  CRF  بین  مقایسه   یک  کیفی  نتایج  17

 .است شده  داده  نشان 2 جدول در  کمی  نتایج که حالی  در  ،دهد   می  را نشان  مراتبی

 

 نتیجه

  به   آنها   از   یک  هر  و   مرزی   یا  لبه  و   منطقه  بر   مبتنی   روش :  هستند   اصلی   دسته   دو   بلوک  تصویر   تقسیم   های   روش 

  تقسیم   روش   هیچ  و   شود   می  تقسیم   گیری   تصمیم   سری  یک  از  استفاده   با   تصویر.  شوند   می   تقسیم   تکنیک   چند 

بتواند   تصویر   یک  همچنین  و   تصاویر  انواع   برای   جهانی  بندی   مختلف  بندی   تقسیم  های  روش   از   استفاده  با  که 

  تقسیم   های   تکنیک  محققان   و  است  تصویر   پردازش   در  چالش  یک  تصویر  بندی  تقسیم  وجود ندارد.کند    تقسیم

 .کنند  می  ارزیابی  18 شکل در  ارزیابی  روش  چند  یا یک از  استفاده با را  خود تصویر بندی
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