
 

 

 تصویر مورفولوژیکی و هموار کردن عملیات با  لبه  عمق تشخیص

 

 چکیده 

  استفاده   عمق  تصویر   یک  در  لبه  تشخیص   تولیدی  صنایع   در  طورگسترده به گیری سه بعدی  اندازه   آوری فن   که   آنجا  از 

  در   لبه  تشخیص  یند فرآ  یک  مقاله،  این  در .  دارند   کامپیوتر  بینایی  کاربردی  هایبرنامه   در  مهمی  نقشبنابراین    اند شده

  که   میانه،  فیلتر   اصل   از  روش   این  در .  ده استپیشنهاد ش   مورفولوژیکی  هموار کردن و   عملیات  براساس   عمق  تصویر   یک

  لبه   تشخیص  اصل  براساس   لبه  تشخیص.  ایمکرده   استفاده  است  لبهحفظ خواص    برای  مشهور  هایویژگی   از  یکی  دارای

canny  استشد   انجام است  عملیات  با  و  ه  رسیده  سرانجام  به    و   erosion  از   ترکیبی  عنوانبه   که  ،مورفولوژیکی 

dilation   که   یم داد  نشان  و   مقایسه کرده   موجود   هایروش   از   برخی  با  حاصل را   نتایج  ،سپس.  ه شده استداد   نشان  

.  کند می   کار  موثر   فریمنرخ    با  فریمی   چند   کاربردی  هایبرنامه   در  روش   این  اما،.  کند ی تولید می بهتر  نتایج  روش   این

تشخیص    مانند   تصاویر   عمق  تشخیص  در   کاربردی  هایبرنامه   ترویج   و  تصاویر  در   لبه   عمق  تشخیص   به  روش   این  بنابراین

 کرد.   خواهد  کمک  غیره و  جسم بندیتقسیم  شی،

 

   مورفولوژی ؛ هموار کردن تصویر؛ عمق لبه؛  :کلیدی کلمات

 

  معرفی. 1

  مختلف   مسائل  در  مهمی  نقش نیز    لبه   مناسب  تشخیص  ،[1،2]   است  شی  خطوط   یدهنده نشان  لبه   عمق  گونه کههمان

  مورد   در   خصوص به   طبیعی؛   هایصحنه   از   هندسی  اطالعات  از   بخشی   حاوی   لبه  نگاشت.  کند می   ارائه  کامپیوتر   بینایی



 پردازش   کارهای  برای  و   جدا شود  زمینهپس   از  زمینه پیش  اشیاء  شودموجب می   عمق  هایناپیوستگی  ،است  تصاویرعمق  

  بندی طبقه  زمینه در  یسریع پیشرفت اگر  حتی[. 3]  استفاده شود نویز حذف یا و  بندیتقسیم جمله  از مختلف   تصویر

  .است فعال  تحقیقاتی  موضوع یک به عنوان  هم هنوز جسم تشخیص [6- 4] داشته باشد   وجود تصویر 

 مطالعات  برخی .  است  صحنه   در   موجود   اشیاء  عمق  محاسبه اطالعات  براساس   طورکلی به   سه بعدی  گیری اندازه   وری آفن

 اطالعات   آوردن   دست   به   برای   در حال تالش   محققان   آن   در   که   ، سه بعدی وجود دارد  گیری اندازه   هایآوری فن زمینه    در 

 روش   این  حال،   این  با[.  9-7]   هستند   استریو  هایدوربین   از  استفاده   با  صحنه  یک   موجود در  اشیاء  عمق  مورد   در

  سه   لیزر  از  افراد  برخی.  هستند   فراوان  بافت  حاوی  هایصحنه   در  عمل  به  قادر   استریو  هایدوربین   زیرا   است،  محدود

  برای   دستگاه  ایناز    توانند مین  آنها  اما.  شدند   دقیق  عمق  اطالعات  تولید   به  موفقو    [10،11]  کردند بعدی استفاده  

  بر   مبتنی   هایروش   از   برخی   حتی .  کنند   استفاده   قیمت  گران  هایدستگاه   به   توجه   با   واقعی  زمان   کاربردی   هایبرنامه 

 موقعیت  و  دیجیتال  هایدوربین   به  توجه  با  روش   این  اما  ند شد   استفاده  عمق  نگاشت  یک  تولید   برای [  15-12]  الگو

کینکت   اپل،حسگر    نخستین  مانند   RGB-D  ارزان  سنسوربه    یدسترس   سریع  رشد   بنا به.  هایی داشتمحدودیت   شی

برایپیشرفت   غیره،  و  اینتل  واقعی  گرحس  مایکروسافت، بسیاری  نظیروظایف  های  بعدی  سازیمدل   ی    ، [ 16]سه 

  ما   به   عمق  نگاشت  به  رسیدن  برای  هاسنسور  این  اگرچه[.  18،19]  اتفاق افتاده است  طرح  برآورد  و [  17]  بندیتقسیم 

   .است شده  استفاده  لبه  تشخیص در روش  این وتحلیلتجزیه  برای  هاروش  از کمی   تعداد اما  کنند می  کمک

  خاص   مدل  یک   به  وابسته  که   ، [20]  شی   تشخیص  فرآیندهای  از  برخیدر    عمق  تصویر  یک  از  لبه   دقیق  تشخیص

  محیط   یک   در [  21]  افراد    مختلف  اعمال  وتحلیل تجزیه   برای  تواند می   مناسب،  لبه   تشخیص  روند .  است  هستند ضروری 

 این  در  ند نتوانمی   عمق،   تصاویر  در  موجود  لبه  تشخیص  فرآیندهای.  گیرداستفاده قرار می   روی مورد پیاده   مانند   واقعی 

  عمق   تصاویر   در   لبه   تشخیص  هایروش   از  برخی اگر  .  های موجود اعمال شوند محدودیت   از  برخی   به   توجه  با  شرایط   نوع

   .شود حاصل تواند می ن مناسب لبه   تشخیص  نتیجه در  ؛ نشوند  نویز بدون عمق تصاویر ارائه  به  موفق [  22]



  بر روی   فقط   آنها  حال،   این  با.  کنند می   مطالعه عمق    تصاویر   در   لبه   تشخیص  در [  22،23] نیز  دیگر   هایروش   از  برخی

 است  ممکن  ،شوند ی دارند اعمال می چندفریم  پردازش   به  نیاز  ی که مسائل  در   هاآن روش  وقتی .  کنند کار می   فریم  تک

   .ند نمقابله ک نور  مثل  مشکالت  مانند  فریم، هر  در  شده  تولید  نویزهای با د نتواننمی  و  د نمواجه شو شکست با

 تواند می  روش  این . هد دعمق را تشخیص   تصاویر تر  عمیق  هایلبه  تواند می   که پیشنهاد دادیم  روش   یک مقاله، این  در

. است  مهم   بسیار  انسان  بدن  مانند   تصویر  یک   از  بزرگ   شیء  یک  تشخیص  کهدهد چرا    تشخیص  را  پیوسته   هایلبه 

  عملیات   .ترکیبی اصالح شده است  مورفولوژیکی   عملیات  با  Canny  تشخیص لبه  روش   ، پیوسته  لبه   تشخیص   برای

  شکل   مختلف   انواع  از  نقص   و  عیب   حذف  برای   که .  سروکار دارند   تصویر   هایویژگی   شکل  با  طورکلی به   مورفولوژیکی 

  ( erosion)  فرسایش  ؛  اپراتور  دوشامل    طورکلی  به  عملیات  این   است.  شده  استفاده  غیره  و  اسکلت،  جسم،  مرزهای  مانند 

هستند dilation)   اتساع   و کردن   کردن،  باز   به  ،عمل  اولین .  (    حذف   و   باریک   نوار   شکستن  کانتور،  شی   هموار 

اشاره  برآمدگی  نازک  کردن  شدن،  بسته   به   دوم،   عمل .  داردهای  ترکیب   کردن؛   باز   با  مقایسه   در   خطوط   هموار 

  که درحالی   کند،می   کار  چندفریم  در   روش   این .  اشاره دارد  شکاف   کردن   پر   و   سوراخ   از بین بردن   نازک،های  برآمدگی 

   .دهد تشخیص می  قاب یک  در  ها رالبه  قبلی روش 

 همچنین.  دهد می   را توضیح  شده  ارائه   سیستم   کلی   چارچوب  2  بخش :  است  شده  سازماندهی  زیر   صورت   به   مقاله   این

  عمق  تصویر   کردن  صاف  فرایند   یک   ، 3  بخش   در .  آید ارائه شده استمی   دست  به   عمق  تصویر  یک   آن   توسط   که   روشی

  تجربی  نتایج یهد ندهنشان 5 بخش .است عمق تصویر در لبه  تشخیص روند  یک دهنده  نشان 4 بخش. کنیمارائه می 

  همراه  مقاله  این  گیری نتیجه  6 بخش  سرانجام . است موجود  روش  یک  با  خود نتایج مقایسه  و  مختلف   هایصحنه  برای

  .کند می   پذیرامکان  را آینده در  کار  برای هادستورالعمل   از برخی با

 

  کلی چارچوب. 2

 مایکروسافت  از  استفاده   با  عمق  تصویر   یک   اینجا،  در.  شده است  داده   نشان  پیشنهادی  سیستم  کلی   چارچوب  1  شکل  در

 پردازش   از  پس.  شوند می   پردازش   خاص  روش   یک  به  کینکت  ی به دست آمده ازهاداده .  دست آمده است  به  کینکت



  ،سپس.  کنیمهموار می   میانه   فیلتر  اصل   از   استفاده   با   نویز   سطح  کاهش برای   را   عمق   تصویر ، کینکت  هایداده   مناسب

  استفاده  canny  لبه   تشخیص  اصل  از   اینجا،  در .  عمق هستیم  تصویر  کردن  هموار   با  لبه   تشخیص   برایدر تالش  

عملیات    مورفولوژیکی  عملیات.  کنیممی   اصالح  بهتر  عملکرد  آوردن   دست  به   برای   مرفولوژی  عملیاتکنیم و آن را با  می 

  آن   پردازش   و  کینکت  از   تصویر  عمق  آوردن   دست   به   برای   فنی   روش   در مورد  بخش  این  در.  هستند   شدن  بسته   و   باز

  تصویر   عمق   به  دستیابی  برای   کار  این  در   که   ها راکتابخانه   برخی  مایکروسافت .  کنیمبحث می   اضافی  هایبرنامه   برای   را

  وجود کینکت    مایکروسافت  از  استفاده   برای   کارهای قبل از پردازش   برخی   حال،بااین.  کند می   فراهم   است  شده  استفاده 

از  NuiGetSensorCount  تابع.  دارد اطمینان  استفادهاستفاده  آماده  هایسنسور  تعداد  برای    تابع .  است  شده  ، 

NuiImageResolutionToSize  تابع   .است  شده  ، استفادهاستفاده  برای  آماده  سنسورهای  تعداد  برای اطمینان از  

NuiImageResolutionToSize   تابع   و   عمق  قاب   ارتفاع   و   عرض   آوردن   دست  به  برای  INuiSensor 

NuiImageStreamOpen  که   هنگامی.  است  شده  استفاده  عمق  های  داده  جریان  به  سنسور  اولیه  مقداردهی  برای  

گرفتن  شروع  :INuiSensor  از  استفاده  با  بعدی   فریم  از  را  هاداده کردیم    عمق  جریان   به 

NuiImageStreamGetNext   از  استفاده  با  و  INuiSensor: NuiImageStreamRelease   گرفتیم بنابراین

   .است شده منتشر  آن ذخیره از  پس فریم  هر

 ارتباطات  از   نوع   این  برای   یتوابع  دارای   که کردیم    استفاده   KinectHelper  نام   به   انتزاعی  پایه   از کالس   وضعیت،   این   در

مقاله  در .  است این    عمق   داده   فریم   روزرسانیبه   برای  KinectHelper:UpdateDepthFrame  روش   از   ما   ، در 

 فرمتبا    را  کینکت  داده  KinectHelper: GetDepthImageAsArgb  از   استفاده  با  سپس   وکردیم    استفاده

ARGB  ی خواهیم بودبعد   تعهدات  به عنوان  الگوریتم  گسترش   به  قادر  را یافتیم  هاداده   این  که  زمانی.  آوردیم  دست  به .   

 

   تصویرهموارسازی  الگوریتم. 3

در    آمده استفاده شده توضیح خواهیم داد.  دست   به   تصویر  عمق   در   نویز   سطح  کاهش  برای  که   ی رااصل  ، بخش  این   در

   .است شده استفاده [ 24]  میانه  فیلتر اصل این مقاله از 



. است موجود از فیلترهای  متفاوت بسیاری  میانه  فیلتر  حال،بااین  .دارد وجود   تصاویر نویزهای حذف برای   فیلتر ینچند 

  و   را تجزیه  تصویر   پیکسل  هر   میانه   فیلتر   اساسا،.  نویزها است  حذف   همزمان با  لبه   حفظ   میانه  فیلتر   ویژگی  ترینمهم

 کند.جایگزین می  Rها در منطقه مربوط به فیلتر  را با میانه پیکسل پیکسل هر و  کند تحلیل می 

 
   :شود بیان زیر  معادالت به توجه  با تواند می  فرایند  این

 

است که این دو با کمک یک بردار    تصویر  های( موقعیت همسایهi,j)  و  است  تصویر   پیکسل  موقعیت (  u,v)  اینجا،   در

  مقدار  شامل  خروجی   پیکسل  هر   میانه،   فیلتر   از   استفاده  با.  شوندمشخص می   مثبت   صحیح  اعداد  از عددی دو مقداری  

  .است ورودی تصویر   در پیکسل  های متناظرهمسایه  در  میانه

 صورت زیر قابل تعریف استبه   ipکند می  جایگزین پیکسل 2k+1میانه  بارا  پیکسل مقادیر فیلتر این حاضر،  حال در

 

سازی  مرتب شده باشد: مرتب  i+1.C.pi(p(توسط  p)2k,…,p0(  دنباله   اگر خواهد بود    KP  میانی  مقداری(  2)  معادله  در

  مجموعه   یک  میانه  (2)نکند، معادله    تولید   جدید   با مقدار  یپیکسل  هیچ  میانه  فیلترهنگامی که  براساس مقادیر عددی.  

  منطقه   در  عناصر  تعداد  ،فرد است  مستطیل  فیلتر  از  ضلع  طول  آن  در  که  یوضعیت  در.  کند می   تعریف  را  فرد  اندازه  با



به صورت   k,…,p0(p-1(میانه دنباله    ، (K2)  زوج است  عناصر  تعداد  آن   در  که  دیگر   ی مورد  در.  باشد نیز فرد می   فیلتر

 شود:زیر تعریف می 

 

این عمل    .شودمی   گرفته  نظر  در  میانه دنباله  عنوانبه   KP-1  و  KP  ،دو مقدار وسطی  حسابی  میانگین  معادله،  این  در

   .گرددزوج می  اندازهبا  شده  گرفته  نظر در  میانه فیلتر   برای منطقه در جدید  پیکسل مقدار  موجب ایجاد 

  استخراج  تمام نه مقدار  اینجا،  در. نشان داده شده است بعدی دو   تصویر یک  بر روی 3*3تاثیر فیلتر میانه   2 شکل  در

  نظر   در  میانه   عنوان   به   بردار   در  یمرکز   مقدار.  اند شده   مرتب  بردار   یک   عنوانبه   به کمک فیلتر میانه   تصویر   از  شده

   مقدار پیکسل انتخابی شده است. جایگزین نهایت در   وشده   گرفته

  تاثیر  ، مثال  بخش   در   استفاده شده است.  5*5از همان روش ولی فیلتر میانه    ، پیشنهادی این مقاله نیز  الگوریتم   در

 .است شده  داده نشان  میانه فیلتر روش 

 
 

  عمق تصویر در  تشخیص لبه الگوریتم. 4

  Canny  لبه  فرایند تشخیص  اصل  از  ، این مقاله  در .  دهد می   پیشنهادی را نشان  سیستم   در  لبه   تشخیص  فرایند   بخش  این

   .ایمآن را ویرایش کرده [  27]  مرفولوژی عملیات از  برخی  با بهتر  عملکرد به  دستیابی  برای. ایمکرده   استفاده



   canny لبه  تشخیص الگوریتم. 4.1

  آشکارسازهای   از  یکی Canny  [25  ]  لبه  آشکارساز  و  دارد  تصویر وجود  پردازش   زمینه در    لبه   تشخیص  عملیات  چندین

  تشخیص  برای  دقیقی  معیار  این روش   کلی  طور   به.  است  تصویر  یک  در  هالبه   گسترده  درک  به  قادر  که.  است  موثر   بسیار

  بعدی   هایبخش   در.  شناخته شدن آن شده است  رسمیت  به  در تشخیص لبه موجب   ساده  کامال   اجرای   روند   و  است  لبه 

   [:26]  به طورکامل توضیح داده شده است  canny لبه  تشخیص الگوریتم  روند 

 

    canny لبه تشخیص الگوریتم روند. 4.1.1

   : بندی شودطبقه  مختلف مرحله پنج به  تواند می   canny  لبه  تشخیص  الگوریتم  فرایند 

   .شودمی  انجام کردن   مات یا و  صاف  عملیات تصویر،  ازنویز  حذفبرای : هموار کردن. 1

اند آمده   دست  به  بزرگمقادیر    آن   در  ی کهمناطق  در  باید   تنها  هالبه   تصویر،  شیب  داشتن  از  پس:  شیب  کردن  پیدا.  2

 . مشخص شوند 

   . شوند  گرفته  نظر در  لبه عنوانبه  باید  محلی هایماکزیمم  فقط :  یغیرحداکثر محو . 3 
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  .شوند می  گرفته نظر در  نهایی لبه  عنوانبه  هاآن

.  میانه را اعمال کردیم  فیلتر  از  استفاده  با  کردن هموار    عملیات  زیرا  ،نکردیم  استفاده  مراحل  این  تماماز    ما  ، این مقاله  در

،  منطقی   لوژیکی مورفو   عملیات  معرفی  با   ،سپس.  شد   انجام   ما   روش   برای   دیگر   مراحل   و   را رد شده   گام   اولین   بنابراین

 .است جدید  کامال فرآیند   این تصویر   عمق نظر از و  شده اصالح  لبه  تشخیص فرآیند 



 
 

    canny لبه تشخیص اصالح الگوریتم. 4.2

  تردقیق   لبه  تشخیص  به  رسیدن  برای  ولی  ،است  خاص  ای  شیوه  به   لبه   تشخیص  به   قادر   canny  لبه   آشکارساز  اگرچه

  طورکلی به   عملیات  این.  اصالح کردیم  مورفولوژیکی  عملیات  از  استفاده   بارا    لبه  تشخیص  فرایند   ، عمق  تصویر  یک  از

  کلیدی   اپراتورهای .  هستند   آنها  عددی   مقادیر   تاثیر   بدون   هاپیکسل  سازیمرتب   در  غیرخطی  عملیات   از  مجموعه   یک

را    ما   روش   در   استفاده   مورد [  27]  مورفولوژیکی   عملیات   زیر  در .  هستند   اتساع   و   فرسایش  مورفولوژیکی   عملیات   برای

  از   برخی  انجام   به   همچنان   مورفولوژیکی  تصویر  پردازش   در   هاویژگی   مورفولوژی   یا  و   شکل  براساس .  دهیمتوضیح می 

  آن   تبع   به  و  عددی  مقادیر  جای  به  پیکسل  مقادیر  نسبی   سازیمرتب   بر   عملیات  این.  کنیمبسنده می   غیرخطی  عملیات

 مانند  تصاویر،  انواع   دیگر   در  توانمی  را  مورفولوژیکی   عملیات  حال،   این   با .  دارد  بستگی   تصاویر  مناسب باینری  پردازش 

  این   به   و   هستند   ناشناخته   نور  انتقال   توابع   ، خاکستری  مقیاس   تصاویر   در .  کرد  استفاده   خاکستری   مقیاس   در   تصاویر 

  از   استفاده   با  را  تصویر  یک  مورفولوژیکی  هایتکنیک   معموال،.  دارند   جزئیتغییر    ونیستند    مطلق  پیکسل  مقادیر  ترتیب

  نقاط   تمام  در   معموال  ساختار  عنصر  این.  شودنامیده می   ساختار  عنصر   که   ،کنند می   بررسی  کوچک قالبی    و  شکل  یک

بررسی    آزمون   این   عملیات،  این  در .  دشوهای همسایه مقایسه می پیکسل   با  وشده است    داده   قرار   تصویر   در   احتمالی

  بر روی   عملیات  این  چگونگی  3.  شکل.  دارد  تداخل  عنصر  آیا  اینکه  یابا همسایه است    "متناسب"   عنصر  آیا  کهکند  می 

  یک   عملیات  این  باشد   موفق   خاص   محل  یک  در  آزمون  اگر  باینری،  تصاویر  در .  دهد می  نشانرا    تصویر   هایپیکسل



  ورودی   تصویر  از  خاص  مکان  آن   در  غیرصفر  مقدار  یک  شامل  پیکسل  آن  در   کهکند  می  ایجاد  جدید   باینری  تصویر

  .است

 
  که   هاپیکسل   از  ماتریس   یک  ،است  کوچک   باینری  تصویر  یک  مورفولوژیکی   عملیات  این  در  استفاده   مورد  ساختار  عنصر

  :نوشت زیر  بصورت  توان می  را کلید  توضیح  .است یک  یا صفر  مقدار شامل پیکسل هر  آن در

 .  کند ی م ن ییساختار عنصر را تع یاندازه  س،یماتر ابعاد •

 . کند ی و صفرها شکل عنصر ساختار را مشخص م   کی ی الگو •

 خارج از عنصر ساختار باشد.  تواند ی منشأ م  ی طورکلاست، اگرچه به   هاکسل یاز آن پ  ی کیساختار معموال    منشاء عنصر   •

ه شده  داد  نشان  اتساع   و   فرسایش  ترکیبی   عنوانبه   که   ایمکرده  استفاده  را   مورفولوژیکی   عملیات  یک   ، ایم مطالعه  در

  آن در که  است  مورفولوژیکی   فیلتر  یک   باز کردن، .  شودنامیده می   شدن   بسته  ی دیگر وشدن   باز ،  عملیات  اولین   .است

  فرسایش  به دنبال  اتساع  آن  در که  است  مورفولوژیکی  فیلتر  یک   شدن  بسته  و.  افتد اتفاق می   اتساع  دنبال  به  فرسایش

  .افتد اتفاق می 



   :شوند  داده  توضیح باینریتصویر  یک  متمم  مانند  نظری عملیات شرایط  در  ند نتوامی  مورفولوژیکی  عملیات این

 

 
   .وجود ندارد  F  تصویر  در  که باشد می  عناصر  از ایه مجموع cF، متمم اینجا،  در

I  حاضر،  حال در = f ∩ g  باینری تصویر  دواشتراک  f  و g  ه شودداد توضیح  زیر  معادالت توسط  تواند می:   

 

 صورت  درغیراین

I = f ∪ g  باینری تصویر دو   اجتماع  f  و g  شوده داد  توضیح  زیر  معادالتتوسط   تواند می:   

 

   صورت  درغیراین

   [.27]  دهیممی  توضیح  را شدن  بسته  و  باز عملیات ادامه  در



  باز شدن. 4.2.1

( θ  توسط   شده   مشخص)  erosionیک  (  شودمی   مشخص  fogکه توسط  )  s  ساختار  عنصر  توسط   f  تصویر   باز شدن

   :آمده است (⨁توسط    شده مشخص ) dilation آن  دنبال  به   است که

 

 
این    باز   عملیات   خواستار  دلیل  از    نازک   پل   یک   توسط   شده   متصل   اشیاء  بین   شکاف یک    د توانمی   ، که  استشدن 

محافظت شوند   فرسایش  عملیات  در  است  ممکن  که  یمناطق  عملیات،  این  از   بخشی  عنوانبه .  ایجاد کند   هاپیکسل

 با  و کند. ها را از اطراف هموار می که گوشه  مزیت این عملیات این است. خود ترمیم شوند   اصلی اندازه  بهاتساع  توسط 

   آورند.های تصویر وضوح خود را به دست می این عملیات نویز برطرف شده و گوشه  دادن انجام

 

   شدن بسته. 4.2.2

f  مشخص که توسط  )  s  ساختار  عنصر  با  f  تصویر شدن    بسته ⋅ s  (  ⨁  توسط   شده   مشخص)  است   اتساع  یک (  شده است

   :است (θ توسط  شده مشخص ) فرسایشبا 

 

اولیه    اندازه  با حفظ   مناطق  در  هاحفره   کردن  پر  به   قادرزیرا    نشات گرفته است  شدن  بسته  مورفولوژیکی،   عملیات  در

   .است تغییر   بدون منطقه

  از  ها گوشه   هموار کردن  عنوانبه شدن    باز  عملیات  مخالف  ینوع ،  دیسک  ساختار  عنصر  یک  با  شدن  بسته  عملیات  این

  .است شی اندازه  حفظ  و  شکل هموار کردن و  صاف ،عملیات این از اصلی  هدف. است بیرون 



   .هستیم عمقتصویر  در هالبه  تشخیص برای  یبهتر نتایج دریافت  به قادر ما ،عملیات دو   این ترکیب به دلیل 
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 اولین .  اند شده  دهی سازمان به صورت زیر    4  شکل   در   نتایج  . شده است  داده  نشان  ما   تحقیقات  نتیجه  ، بخش   این در  

  صحنه   آن  خام  عمق  تصویر   دهندهنشان   بقیه و(  i و  ،4a،  E شکل)  صحنه  از  RGB تصویر  دهندهنشان   سطر  هر  ویرتص

نشان داده    (K  و  c4،  G  شکل)   میانه  فیلتر  از  استفاده  با  های مادر ادامه یافته   ،سپس.  است  (j  و  ،b4،  F  شکل)  خاص

 ما   پیشنهادی  روش   توسط   آمده  دست   به   نهایی   نتایج  یدهنده  نشان   ردیف   هر  از  نهایی  و   چهارم  تصاویر .  شده است

   .داده شده است نشان مختلف   صحنه  چهار برای  ما  نتایج مقاله این  در.  است (l  و  ،4D،  h شکل)

سازی  پیاده   شهمکاران  و  Lejeune  توسط   یافته  توسعه  چارچوب  یک  ،موجود  هایروش   با  خود  نتایج  مقایسه  برای

نشان داده    مشابه   هایصحنه   در   لبه  تشخیص   فرآیند   نتایج  زیر   در .  کردیم  مقایسه   آنها  با  خود را  نتایج   و  [22. ]کردیم

  در   و[  22]  شهمکاران  و   لوژن   توسط   یافته   توسعه   لبه   تشخیص  روش   ، (5)  و (  3)  ، (1)  5  اشکال شکل  در   .شده است

  دنباله یکسان از   برای  روش پیشنهادی  لبه   تشخیص  روش   از  حاصل  نتایج(  6)  و(  4)  ، (2)  5  شکل  از  دیگر  اشکال

  .ها نشان داده شده استصحنه 

. است  یافته  کاهش  توجهی  قابل  طور  به  سطح نویز  پیشنهادی ما،  روش   از  استفاده  با  که  ده استنشان داده ش   وضوح  به

که توسط روش پیشنهادی    هالبه   از  برخی  که شود  چنین نتیجه می   مرجع  روش   از(  (5)  و  (3)  ،(1)  5  شکل)  اشکال  در   و،

  برجسته  قرمز  دایره  با  وضوح  به  ، آنها رامناطق  این  درک  برای  .نشده است  حفظ ها  مقاله قابل تشخیص بود در این روش 

  مختلف  هایشکل   خطوط  براین   عالوه .  بود  خورده   شکست  مداوم  مرجع   روش   بنا به   لبه   تشخیص  هاآن   در   که ایم  کرده 

   .است یافته بهبود ما روش  از  استفاده با نیز

نشان دادیم که    ما .  آمده است  1  جدول   در   که [  22]کردیم    گیری   اندازه   را   روش   دو   هر   برای  محاسبه   زمان  ما   همچنین

  5  اینتل   یکسان  سیستم   از   استفاده   با   روش   دو   هر .  کند می   عمل   مرجع   روش   از   تر سریع   ما   روش محاسبه    زمان   نظر   از

 .  مورد آزمایش قرار گرفتند  HD 4000 گرافیک  گیگابایت رم و8ای با هسته
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  زیر   فرآیندهای  شامل  چارچوب  این.  توسعه دادیم  عمق  تصاویر  در  لبه  تشخیص  برای  چارچوب  یک   ما  تحقیق،  این  در

   .عمق تصویر   یک در  لبه  تشخیص و  عمق تصویر هموار کردن  عمق، تصاویر به  دستیابی: است

  کهطوری به   شد می   نظر   مورد   فرمت  به   تبدیل   و  آمده   دست   به   عمق   تصاویر   Kinectهای  کتابخانه   از  استفاده   با   ابتدا،  در 

  اصل   از   استفاده  با  نویز   سطح  ، عمق  تصاویربه دست آوردن    از   پس.  شود  اعمال  موثر  طور  به  تواند می   بعدی   الگوریتم

  فریم  هر  توسط   شده  تولید   در نویزهای چندفریمی  پیشنهادی  همانگونه که چارچوب.  رسد به حداقل می   میانه   فیلتر

  لبه   نویزهای  حذف  وکند.  هموارسازی نیز استفاده می   تکنیک  کند ازدرست عمل می   نور  به  مربوط  مسائل  مانند   جدید 

اصالح شده    canny  لبه  تشخیص  تکنیک  از  استفاده  با  لبه  تشخیص  در  سعی  ما  نهایت  در.  شودمی   حفظ   خوبی  به

را به    هانگرانی   برخی ی ما  به هنگام اعمال در تصویر عمق هموار شده  canny  لبه   تشخیص  که   همانطور   .کنیممی 

  نویزهای   حذف   به   روش   این.  دادیم  بهبود   را  canny  لبه   تشخیص  الگوریتم   مرفولوژی   عملیات  از  استفاده   با  ، همراه دارد

 نویزها   بیشتر   بردن   بین  ازبه هنگام    براین،   عالوه .  هموارکردن قادر به انجام آن نبود  عملیات  که   کند می   کمک   بیشتر

 حفظ   صحنه   درموجود    مختلف  اشیاء  اشکال  بنابراین  ؛ گرددمی   شی  یک   اندازه  و  شکل  حفظ   و   موجب هموار کردن 

  .شودمی 

  که به .  مقایسه صورت گرفته است  موجود   روش   از   برخی با    ، نتایج  نمایش  بر   عالوه  مقاله،  این  مقایسه   و   نتایج  بخش   در 

. است  عمق   تصویر  یک   درنویز    کاهش  با  لبه  تردقیق   تشخیص  به  قادر  ما  روش   که   دهد می   نشان  محسوسی   طرز

   . بود معمولیروش  از بهتر پیشنهادی روش ،  محاسبات عملکرد  نظر از براین،عالوه 

. رسدنمی   واقعی   زمان  سطح  به  فریم  نرخ   که   ی داردهایمحدودیت،  کند   کار  خوبهادر چندفریمی  ما   رویکرد  اگر   حتی

   .کنیم اعمال واقعی  زمان کاربردهای برای  را روش  این توانیم می  را افزایش دهیم   فریم نرخ ما  اگر بنابراین،

.  نیز اعمال خواهیم کرد  شی  یک  تشخیص  کاربردی  های  برنامه  برخی   برای  را  روش   این  ، آینده  کار  از  بخشی  عنوانبه 

  تصاویر براساس   کامپیوتر   بینایی  کاربردی هایبرنامه   دیگر  و هدف   تشخیص  شی،  بندیتقسیم  برای   د توانمی   روش   این

  قالب   یک   از  استفاده  با  را  شی  یک   از  نظر  مورد  لبه  توانیممی   ما  تکنیک  این  از  استفاده   با  مثال،  برای.  استفاده شود  عمق



  همراه   نویز کمتر  حاوی  باید   عمق  تصویر   ،عمق  تصویر  یک  در  کوچکتر  اشیاء  تشخیص  برای.  بیابیم  شده  ساخته  پیش  از

   .به کار برده شود شرایط  از نوع  این در  تواند می  ما  روش  بنابراین،. باشد  شده  حفظ  هایلبه  با
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