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َماوىذ  -بزاي ارتماء تصايیز داراي تابغ چگالی احتمال وسبتاً مطابٍ  پذیز  تطبیك  یك ريش الگًي ،  در ایه ممالٍ با استفادٌ اس ضبکٍ ػصبی-چکیذٌ
در تحمیك حاضز وطان دادٌ ضذٌ است كٍ بزاي تصايیزي با يیژگی َاي مطابٍ روگی ویش می تًان  بذين پیادٌ . ارائٍ ضذٌ است -تصايیز اثز اوگطت

رفتار ريابط ریاضی بکار رفتٍ در  آوُا را ضبیٍ ساسي كزد ياس آوُا بٍ صًرت مىطبك  ساسي تًابغ ریاضی پیچیذِ رایج ، تىُا با داضته خزيجی ایه تًابغ ؛
َاي يريدي بٍ ضبکٍ ػصبی لًاػذي تذيیه ضذٌ است بٍ مىظًر افشایص تؼذاد يكاَص بُؼذ دادٌ. َایی بزاي ارتماء تصايیز مًرد وظز استفادٌ كزدضًوذٌ

  .َاي فًق بٍ ضبکٍ ػصبی خًاَیم بًدكٍ در صًرت رػایت آوُا مجاس بٍ كاَص بؼذ دادٌ

 استماء تلَیش، اثش اًگـت، ؿثىِ ػلثی، تغثیك ّیؼتَگشام -ولیذ ٍاطُ

 ممذمٍ -1

ىی اص ؿاخِ ّای هْن دس پشداصؽ تلَیش یتْثَد ویفیت تلاٍیش 
وِ گاُ تِ ػٌَاى پشٍػِ اكلی پشداصؿی ٍ گاُ تِ ػٌَاى هی تاؿذ 

 .پیؾ همذهِ پشداصؽ ّای دیگش هغشح هی ؿَد
ّای تؼیاس سایح خْت تْثَد وٌتشاػت سٍؽ  یىی اص تىٌیه

 هی ،Histogram Equalization (HE)، هتؼادل ػاصی ّیؼتَگشام
سٍؽ هزوَس اص ػادگی ٍ واسایی ًؼثی خَتی [. 6،16]تاؿذ 

دُ ٍ تِ ّویي خْت پش اػتفادُ تشیي تىٌیه استماء تشخَسداس تَ
 تش اػاع ًگاؿت هدذد HE ػولىشد سٍؽ. تاؿذتلاٍیش هی

ػغَح خاوؼتشی تلاٍیش تا تَخِ تِ تاتغ تَصیغ احتوال ػغَح 
تَاًذ  هی HE الگَسیتن[.  5]تاؿذ  خاوؼتشی تلَیش ٍسٍدی هی

 .تِ دٍ كَست ػشاػشی ٍ هحلی اًدام پزیشد
تْثَد سٍؿٌایی تلَیش تشاػاع اػتفادُ اص ّیؼتَگشام تلَیش تِ 

 HE ٍMatching(Specification)  ٍ Enhancement  گشٍُ ػِ
Local  تدوغ صدایی دس ًَاحی هختلف. ؿَد هی تمؼین PDF 

پشواستشدتشیي  .تلَیش تٌیاد اكلی ایي گًَِ پشداصؽ ّا هی تاؿذ
 تَػیلِ الگَسیتنتاؿذ وِ  هیHE  سٍؽ صیش هدوَػِ ایي دػتِ

هی  خغی الذام تِ واّؾ تدویغ سٍؿٌایی دسّیؼتَگشام  تلَیش
 . وٌذ

1-1- Histogram Equalization (HE)    
 [-L,10]همذاس گشی پیىؼل تلَیش دستیي  f(x, y)اگشفشم ؿَد 

)(تاؿذ تثذیل
k
rC تِ كَست صیش تؼشیف هی ؿَد. 
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(1)  

1وِ 
k
S6  ٍ1k = 0, 1, 2, …, L- (1)دسهؼادلِ  .هی تاؿذ،in 

iتیاًگش تؼذاد پیىؼل ّای  داسای همذاس گشی ٍ
r  ول تؼذاد

)(.پیىؼل ّای هَخَد دس تلَیش هی تاؿذ irP  تاتغ چگالی
تاتغ تلَیش  PDFتش اػاع .هی تاؿذ 1rهمذاس گشی (PDF) 1احتوال

تِ ًگاؿت  .هی ؿَد تؼشیف( 1) هؼادلِدس  2خوغ ؿًَذُ چگالی
یا یىؼاى  3ّیؼتَگشامخغی ػاصی (  1)ػاختِ ؿذُ دس هؼادلِ 

ضشب تا( 1) دس .گفتِ هی ؿَد 4ػاصی ولی ّیؼتَگشام تلَیش
k
S دس (L-1 )هی تَاى kS سا دس سًح گشی ّای تیي [10,L-] 

                                                            
1-Probably Density Function(PDF) 
2 -Cumulative Density Function(CDF) 
3- Histogram Linearization 
4- Global Histogram Equalization (GHE) 
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ػذم خذا ػاصی پغ صهیٌِ اص HE ػیة هْن .[1]دًگاؿت وش
 .گشدد هی  wash outتاػث پذیذُ ای تِ ًامتلَیش هی تاؿذ وِ 

ٌِ یایي پذیذُ ػثة هی ؿَد سًگ پغ صهیٌِ ّواًٌذ پیؾ  صه
 هی( 1) هؼادلِتلَیش تِ ػلت ًگاؿت سًگ تلَیش اٍلیِ تَػظ 

ایي اهش ًاؿی اص اػوال الگَسیتن پشداصؿی تش  .تاؿذ خاتدا ؿَد
سٍی تلَیش فاسؽ اص خلَكیات تلَیش هی تاؿذ تشای حل ایي 
هـىل ساُ حل ّایی خغی ٍ غیش خغی اسائِ ؿذُ 

تشای  (PDF) اعالػات ػشاػشی ٍ هحلی اص Eramian[2]اػت،
اػتفادُ اص  تا Leu [3] تاصؿٌاػی دسخات گشی اػتفادُ وشدُ اًذ،

پیؾ  اعالػات لثِ ّا  تمَیت ؿذُ دس تلَیش پغ صهیٌِ سا اص
ػاصی  سا پیادُ Equalization خذا وشدُ ٍ ػپغ الگَسیتنصهیٌِ 

تغثیك ؿًَذُ  یه پٌدشُ اػتفادُ اص ًیض تاTjahjadi[4] .هی وٌذ
سا تِ كَست هحلی دس تلَیش پیادُ ػاصی  Equalization  الگَسیتن

 Dynamicتا اػتفادُ اصPark[5 ]ٍ abdullah[1 ] هی وٌذ

Histogram Equalization  (DHE)ًِوَدُ  تْثَد وٌتشاػت الذام ت
ػٌتی سا ون وشدُ  HE هٌفی اػوال اػت تِ گًَِ ای وِ تاثیشات

ه پیؾ ؿشط اتتىاسی دسٍى یاػتفادُ اص  تا Yeganeh [6] . اػت
 .لذام تِ تْثَد وٌتشاػت ًوَدُ اػتا  Equalization پشٍػِ

 
ّیؼتَگشام تلَیش تؼذ اص ًگاؿت تَػظ  (b.)ّیؼتَگشام تلَیش(a)-1ؿىل

 (1)شهَلف
1-2- Histogram Matching  5

 (specification) 

ه الگَی یتلَیش تش اػاع  PDF تش تغثیك دػتِ دٍم هثتٌی
تلَیش عثك یه الگَی عشاحی ؿذُ  PDF خاف هی تاؿذ ٍ

ًگاؿت هی ؿَد،ایي الگَ داسای خاهؼیت واهل تشای اػوال تش 
 ّای هختلف ًوی تاؿذ،تِ ػٌَاى هثال PDF سٍی تواهی تلاٍیش تا

ٍضَح  تاػث Low Contrast ه الگَ تشای تلاٍیشیهوىي اػت 
 ػثة High Contrast تیـتش گشدد ٍلی ّواى الگَ تشای تلاٍیش

wash out تلَیش گشدد. 

                                                            
5- Histogram Specification(HS) 

 

تیي ّای ّیؼتَگشام تلَیشی سا عثك یه  صهاًیىِ تخَاّین
ّیؼتَگشام وِ تَػظ فشد خثشُ عشاحی ؿذُ ؛ تِ هىاى ّای 

ki     (2)    [:5]خذیذ تیي ّا ًگاؿت وٌین اص ساتغِ صیش اػتفادُ هی وٌین
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                          k = 0, 1, 2, …, L-1 

kS ٍkv تِ تشتیة تیاًگشCDF  ّای ّیؼتَگشام تلَیش ٍسٍدی
ها تِ  .خثشُ عشاحی ؿذُ هی تاؿٌذٍّیؼتَگشام وِ تَػظ فشد 

kدًثال 
z ای ّؼتین وِ دس ساتغِ صیش كذق وٌذ: 

(3)                                                 )(1
kk
SCz

 
k = 0, 1, 2, …, L-1 

 

تاتغ تثذیل هَسد اػتفادُ تشای تثذیل
kS ّواًٌذ تاتؼی ( 2)دس

kاػتفادُ هی ؿَد GHE اػت وِ دس تَلیذ
z  ًگاؿت دسخات

iگشی ٍسٍدی
r   اًدام هی ؿَد( 3)ل هؼادلِتاتغ تثذیتَػظ. 

 وِ  دس اتتذاسا هی تَاى تِ ایي  كَست خالكِ وشد  HSالگَسیتن 
GHE   اص ّیؼتَگشام ٍسٍدی تَلیذ هی ؿَد ٍػپغ دسخات گشی

اٍلیِ عثك دسخات گشی ّیؼتَگشام عشاحی ؿذُ تِ هىاى ّای 
 .خذیذ ًگاؿت هی ؿًَذ

سا تش سٍی  تلَیش ًوًَِ  HS ػولىشد الگَسیتن چگًَگی 2ؿىل
 . ًوایؾ هی دّذ

 
ًتیدِ (c). عشاحی ؿذُ ّیؼتَگشام(b).ّیؼتَگشام اكلی(a) -2ؿىل

 .ًگاؿت تش اػاع الگَسیتن تغثیك ّیؼتَگشام
اػتفادُ اص تَاتغ سیاضی پیچیذُ  ػیة اكلی تغثیك ّیؼتَگشام،

 تلَیش هی تاؿذ، PDF تشای هحاػثِ الگَی غیش خغی اػوالی تش

ایي الگَسیتن تْثَد  اؿتثاُ تا اػتفادُ اص اص عشفی اهىاى خَاب 
ٍخَد  هـاتْی ّؼتٌذ، PDF سٍی تلاٍیشی وِ داسای سٍؿٌایی تش

ًوی تَاى یه ّیؼتَگشام خاهغ تشای تْثَد سٍؿٌایی  داسد ٍ
 [.5]تواهی تلاٍیش اسائِ وشد
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1-3- Local Enhancement 

هی    Local Enhancementدػتِ ػَم پشداصؽ تش سٍی ّیؼتَگشام
ؽ لثلی تِ كَست هحلی تش سٍی سٍ دٍ اصیتاؿذ وِ پیادُ ػ

صیش  دس ایي تحمیكادی سٍؽ پیـٌْ.تلَیش كَست هی گیشد
هی تاؿذ وِ دس آى ػؼی ؿذُ  Histogram Matching هدوَػِ

الگَی خشٍخی هتٌاػة تا ٍسٍدی تغییش وٌذ ٍ تشای تلاٍیش 
لذست تاالی ؿثىِ ػلثی  دس .هـاتِ  داسای خشٍخی هغلَب تاؿذ

پیؾ تیٌی  خشٍخی تش اػاع همادیش ٍسٍدی ٍ ایداد ساتغِ 
تذٍى اػتفادُ اص سٍاتظ سیاضی هٌغمی هیاى ٍسٍدی ٍخشٍخی 

پیچیذُ ػثة گـتِ ّضیٌِ هحاػثاتی تاال تشای ایداد الگَ تغثیك 
الگَ دس ایي   خاهؼیت واستشد ؿًَذُ  واّؾ یاتذ ، اصایٌشٍ تشای

 . سٍؽ اص ؿثىِ ػلثی اػتفادُ ؿذُ اػت
اگش چِ تلاٍیش اػتفادُ ؿذُ تشای آهَصؽ ؿثىِ ّوگی دس هَسد 

داسای تفاٍت  PDF ی ایي تلاٍیشاص لحاػاثش اًگـت هی تاؿٌذ ٍل
دسایي همالِ الگَیی اسائِ ؿذُ اػت وِ ػالٍُ .  صیادی هی تاؿٌذ

تش كحت ػولىشد تشای تلاٍیشی وِ صیش هدوَػِ  تلاٍیش  هَسد 
اػتفادُ دس آهَصؽ ؿثىِ هی تاؿٌذ تش سٍی تواهی گشٍُ ّای 

  .دیگش اثش اًگـت ًیض لاتل  اػتفادُ  تاؿذ

 ختار ي وًع آمًسش  ضبکٍ اوتخاب سا -2
تِ ػلت لاتلیت ایداد ساتغِ هٌغمی هیاى  8ؿثىِ ػلثی هلٌَػی

ٍسٍدی ٍخشٍخی تذٍى سٍاتظ سیاضی تِ ػٌَاى اتضاسی لذستوٌذ 
ٍسٍدی : ّوچَى  یهحاػثاتی هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت، ػَاهل

، ػاختاس ؿثىِ ، ًحَُ آهَصؽ ؿثىِ، ًَع  9،خشٍخی هغلَب
تحشیه، سٍؽ هحاػثِ خغا هْوتشیي پاساهتش ّایی ًشٍى، تاتغ 

 .ّؼتٌذ وِ تشای اػتفادُ اص ؿثىِ ػلثی تایذ تؼییي ؿًَذ
تِ ػٌَاى دیتای  16تلاٍیش اثش اًگـت  PDFدس سٍؽ پیـٌْادی اص

تلَیش تؼذ اص اػوال تْثَد تش سٍی آى تِ ػٌَاى  PDF اص ٍ یٍسٍد
) الی2ِات MLP11 ػاختاس ؿثىِ. دیتای خشٍخی اػتفادُ ؿذُ اػت

ّای  Bin ًشٍى تِ تؼذاد 32 اخش ٍ دسالیِ ًشٍى 3تا 1 اٍل الیِ
 .هی تاؿذ MSE12 سٍؽ هحاػثِ خغا. هی تاؿذ(خشٍخی

                                                            
6 -Generalization  

 .اػت ؿذُ اػتفادُ بَهغل خشٍخی تَلیذ تشای  Photo Shop ٍ هتلة افضاس ًشم اص همالِ دس  -73

8 - Artificial Neural Network(ANN) 
9- Target  
10-

ftp://figment.csee.usf.edu/pub/DDSM/cases/normals/normal_01

/case0002/DB1-B2 and DB1-B3 and DB4-B. 
11 - Multi layer perceptron(MLP) 
12 -Mean-Square Error 

تؼذاد تاالی پاساهتش ّای ؿثىِ ٍ دیتای ٍسٍدی ون ػثة ؿذ 
واّؾ  256ؼذ دیتای ٍسٍدی سا اص تُ MLP تشای آهَصؽ ؿثىِ

 .هْیا گشدد  MLP دادُ ؿَد تا اهىاى اػتفادُ اص  ؿثىِ
 :واّؾ تؼذ دیتای ٍسٍدی تِ دٍ كَست اًدام هی گیشد

تلَیش صیاد تاؿذ اهىاى ًوًَِ  PDF ّای ون اسصؽ دس Bin اگش -1
هْیا هی ؿَد ٍلادس تِ واّؾ تؼذ ٍسٍدی ّؼتین،  PDF تشداسی اص

اها دسهَسد اثش اًگـت اهىاى اػتفادُ اص دیتای ًوًَِ تشداسی ؿذُ 
تِ ػلت   MLP ٍسٍدی ٍاػتفادُ اص ؿثىِتِ هٌظَس  واّؾ تؼذ 

هیؼش ًوی   PDF ّای Binاّویت اعالػات رخیشُ ؿذُ دس تواهی
 .تاؿذ

ساُ حل دیگش تمؼین دیتا تِ ٍاحذ ّای وَچىتش ٍ آهَصؽ  -2 
 یؿثىِ ّا؛ تِ تؼذاد صیش هدوَػِ ّا  ٍ  لشاس دادى خشٍخی ّا 

ُ هحذٍدُ دیتای ٍسٍدی ٍاًذاص. ؿثىِ ّا دس اًتْا تِ ّن هی تاؿذ
ّا تایذ داسای ایي ٍیظگی ّا تاؿذ تا  ایي دػتِ تٌذی هٌدش تِ اص 

 :ّای هْن ًـَد Bin تیي سفتي

حشوت تیي ّا اص تیشٍى هحذٍدُ تِ داخل اتفاق   ًپزیشد ٍ  -1
 .ّا هحذٍد تِ ّویي ًاحیِ ؿَد  Binتغییشات داهٌِ

ّا تِ خاسج اص هحذٍدُ سا داؿتِ  Bin وِ حشوت دس كَستی -2
ایي حشوت هٌدش تِ اص دػت دادى اعالػات هْن تلَیش  ٌذ تاؿ

 .ًگشدد

ّای ًاحیِ  Bin دس كَست ایداد الگَی ٍاحذ تشای تواهی -3
ّا حذالل  Bin ا افضایؾ داهٌِ ایيیتحت پَؿؾ ؿثىِ ، واّؾ 

 .تش سٍی ًتیدِ ًْایی تاثیش ًاهغلَب ًگزاسد

 تْیِ ؿذُ تایذ داسای  خشٍخی هغلَب ٍسٍدی ٍ تلاٍیش -4
 دچاس Train ؿوای ولی ًضدیه تِ ّن تاؿٌذ تا ؿثىِ ٌّگام

Under fitting  ًـَد. 

هشتَط تِ تلاٍیش اثش  یػلت هداص تَدى اػوال دػتِ تٌذی دیتا
 :اًگـت سا دس هَاسد صیش خالكِ هی گشدد

1- PDF تلاٍیشٍسٍدی ٍخشٍخی هغلَب تْیِ ؿذُ اثش اًگـت ّا
 .ذؿثاّت تؼیاسی دس ؿىل ظاّشی تِ ّن داسً

داسای اسصؽ  256تا 33 هیاًیّای  Bin دیتای هَخَد دس -2
ّای ایي صیش هدوَػِ دس  Bin اعالػاتی ًیؼتٌذ ٍ حشوت هیاى

 .تیي هحذٍدُ ّای خَد تاثیش هٌفی دس خَاب ًْایی ًذاسد

 تدض 33 تا 6 هحذٍدُ داخل تِ 256 تا 33 هدوَػِ اص پشؽ -3
 هـاّذُ  صیشا تاؿذ هی خَب اهشی اػتثٌایی تؼیاس هَاسدی
 .وٌذ هی هوىي سا اًگـت اثش  ًاصن ٍ سًگ ون خغَط
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 . گشدد هی ًَیض حزف تاػث  224 تا 33ىؼاى ػاصی داهٌِ ی -4
 256 تا 225داخل هحذٍدُ  تِ 224 تا 33 هحذٍدُ اص پشؽ -5

اص خغَط  اثش ( دس كَست ٍخَد)تاػث خذا ػاصی پغ صهیٌِ 
 .اًگـت هی ؿَد

ؿذُ اػت وِ تذٍى اػتفادُ اص سٍاتظ دس ایي همالِ سٍؿی اسائِ 
سیاضی پیچیذُ ٍ تٌْا  تا اػتفادُ اص اػتٌتاج كَست گشفتِ اص 

تَاى الگَی  هی تَػظ ؿثىِ ػلثی هثال ّای تَلیذ ؿذُ
سا  (Adaptive) هتٌاػة تا ّش تلَیش اثش اًگـت ٍسٍدی خذیذ

تشای آهَصؽ  13تشای تَلیذ تلاٍیش خشٍخی هغلَب .دشتَلیذو
 .هتلة اػتفادُ ؿذُ اػت   IMADJUST(X)ؿثىِ اص دػتَس 

ػول هی وٌذ وِ همادیش ؿذت  دػتَس فَق تِ ایي كَست
تِ گًَِ ای ًگاؿت هی  j تِ همادیش خذیذ 14سٍؿٌایی دس تلَیش

ٍ ( ًضدیه تِ كفش)دیتا دس ؿذت سٍؿٌایی ّای پاییي1% وٌذ وِ 
ایي واس ػثة هی . ذلشاس گیشً  X تلَیش( 256تِ ًضدیه)تاالی
الگَی تغثیك . [7]اتذیافضایؾ  تلَیش  خشٍخی Contrast ؿَد
 Imadjustتذػت آهذُ دس همالِ اگش چِ تش هثٌای دػتَس  پزیش

تاػث ؿذُ  تغثیك پزیشی آى هتلة واس هی وٌذ، اها ٍیظگی تاسص
دس ٍالغ )ًیض  تْتش ػول وٌذ  Imadjust دس هَاسد تؼیاسی اصدػتَس

تِ هٌظَس   Imadjustاػتفادُ اص دػتَس.(اػت ًَػی پیؾ تیٌی
 اػتفادُ اص آى كشفا خْت تملیذ  ؿثىِ اص آى ًوی تاؿذ، تلىِ

تْثَد سٍؿٌایی تلَیش تشای ؿثىِ هی  ایداد پایِ اتتذایی پشداصؽ
ؿثىِ تا داؿتي ایي پایِ اتتذایی، خشٍخی خَد سا هتٌاػة  .تاؿذ

لادس تِ اًدام  Imadjust  واسی وِ دػتَس)تا تلَیش تغییش هی دّذ
دیتای تلاٍیش اثش اًگـت ٍسٍدی تِ ؿثىِ تا . (آى ًیؼت

تَضیحات گفتِ ؿذُ لاتل دػتِ تٌذی تِ چٌذ صیش هدوَػِ هی 
 تٌذی عثمِ دػتِ 3تِ  256تا  1ّای   Binدس ایي سٍؽ. تاؿذ
 :ؿذ
عثمِ تٌذی هی  لؼوت هْوتشیي دػتِ ایي:32الی 1 (1

دس  (خغَط اثش اًگـت)اعالػات تلَیش ٓ تاؿذ وِ ػوذ
 .گشفتِ اػت ایي تاصُ لشاس

دسایي تاصُ هات ؿذگی ٍ سًگ ّای پغ : 224الی 33 (2
صهیٌِ ٍخغَط اثش اًگـت هات ؿذُ ٍخَد داسًذ ، دس 
                                                            
13- Target Data 

14 - Grayscale 

ػوذتا اثش  128الی  33ّای  Bin آصهایؾ ّا هـخق ؿذ
اًگـت ّای ون سًگ  ّؼتٌذ ٍ تیي ّای اتتذایی ایي تاصُ 

الی  129سا داسًذ، 32الی  1 هیل تِ حشوت  تِ ػوت تاصُ
ًَیض پغ صهیٌِ هی تاؿٌذ وِ  لؼوت اًتْایی هیل  224

ّای  Bin.سا داسد 256الی  225تِ حشوت تِ ػوت تاصُ 
پغ تا ایي دیذ اص  هیاًی ًیض تِ عشفیي حشوت هی وٌٌذ،

ّا دسایي تاصُ هـىل ػاص ًوی  Bin تیي سفتي ٍ خاتدایی
صُ دیتا تِ صیش هدوَػِ ایي تادس الگَسیتن پیـٌْادی  .تاؿذ
تا  ُ ؿذُ اػت،تایی تمؼین وشدُ ٍوٌاس ّن لشاس داد 32

ایي واس ػالٍُ تشواّؾ تؼذ ٍسٍدی تؼذاد دیتای تَلیذی 
 .تشاتش ؿذُ اػت 6ه تلَیش یتشای 

 پغ صهیٌِ ػىغ هی ایي لؼوت تواهاً: 256الی  225 (3
تِ ایي هحذٍدُ تا  225الی  33ّا اص تاصُ   Binپشؽ ،تاؿذ

 .اتل سٍیت ًیؼتچـن ل

تایذػایض  داسای هحذٍدیت ّؼتین ٍ دس دػتِ تٌذی ٍسٍدی ّا
ىؼاى تشای ٍسٍدی ّا اًتخاب وٌین، تِ ایي هؼٌا وِ دػتِ یّای 

سٍ تٌْا  اص ایي .ىؼاًی تاؿٌذیّای ٍسٍدی تایذ داسای اتؼاد 
داسای ایي ٍیظگی ّؼتٌذ، هیاى  128، 2،4،8،16،32،64هضاسب

 :صیش هَسد اػتفادُ لشاس گشفتتِ دالیل  32ایي ضشایة 

 ؿثىِ پاساهتشّای ٍ ّای ًشٍى تؼذاد ٍسٍدی 32 فشم تا -1
 دس ًشٍى 32ٍ هؼادلِ 246 پاساهتش 128یؼٌی ؿًَذ هی هتٌاػة

 .اٍل الیِ دس ًشٍى 3الی 1 ٍ آخش الیِ

 ؿشایظ وَچىتش ای تضسگتش ّای تاصُ خالف تش تایی 32 تاصُ -2
 .وٌذ هی احشاص سا تٌذی دػتِ

تشاتش تضسگتش اص  2اص آًدا وِ تؼذاد ٍسٍدی ؿثىِ ّا حذالل 
اتتذا ٍ اًتْای   Bin 32ؿثىِ ّای )پاساهتش ّای ؿثىِ هی تاؿذ 

( ًشٍى دس الیِ آخش 32ًٍشٍى الیِ اٍل  2ّیؼتَگشام ٍ تا آسایؾ 
اها ایي اهىاى ٍخَد , ؿثىِ ّا ٍخَد ًذاسد Under fittingاهىاى 

تؼذاد دیتای ٍسٍدی ًؼثت تِ پاساهتش داسد وِ تِ دلیل ون تَدى 
ّا اهىاى داسد ؿثىِ  Targetّا ٍ ؿثاّت تاالی هیاى دادُ ّا ٍ

، اص ایٌشٍ اػتفادُ اص ؿَد  Over fitting ػلثی تحت آهَصؽ دچاس
سٍؿی وِ تِ ها اعویٌاى دّذ ؿثىِ آهَصؽ دیذُ  اػت ٍ ؿثىِ 
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Over fitting لثی الگَسیتنػدس  آهَصؽ ؿثىِ .ًـذُ اػت ضشٍسی هی تاؿذ   Cross Validationایي واس سا اًدام هی دّذ. 

 
 تا 33 هدوَػِ صیش گشی دسخات(2.)ؿَد هی تمؼین هدوَػِ صیش 3 تِ تلَیش گشی دسخات دساتتذا(1.)ػلثی ؿثىِ تِ ٍسٍدی دیتای ػاختاس -3ؿىل
 .ؿَد هی تمؼین تایی 33هؼاٍی لؼوت 6 تِ ػلثیتِ ؿثىِ  تشای واّؾ تؼذ ٍسٍدی 224

 آهَصؽ ٍتؼت ؿثىِ ّای ػلثی هَسد اػتفادُ دس تَلیذ الگَی تغثیك ؿًَذُ تشای اثش اًگـت MSEخغای  -1خذٍل
 
 
 
 
 
 
 

 
 الگَسیتن پیـٌْادی خْت ایداد الگَی تغثیك ؿًَذُ   -4ؿىل  

ؿثىِ ّای ػلثی هَسد اػتفادُ دس تَلیذ الگَی 
 خغای تؼت  ؿثىِ ػلثی خغای آهَصؽ  ؿثىِ ػلثی تغثیك ؿًَذُ تشای اثش اًگـت

 32تا  1 ؿثىِ ػلثی هشتَط تِ هیلِ ّای
 ّیؼتَگشام اثش اًگـت

 3,24 e 67-  2,98e 67-  

 224تا  33ؿثىِ ػلثی هشتَط تِ هیلِ ّای 
 ّیؼتَگشام اثش اًگـت

 1,69 e 66-  1,68e 66-  

 256تا  225ؿثىِ ػلثی هشتَط تِ هیلِ ّای 
 ّیؼتَگشام اثش اًگـت

 1,53 e 65-  1,61e 65-  

 حاكل خشٍخی،  ًْایی الگَی
 ّن ػش پـت دادى لشاس اص

 ّش تشای وِ ّا ؿثىِ خشٍخی
  فشد تِ هٌحلش اًگـت اثش

 .اػت

ؿثىِ
 

ػلثی
 

ؿواسُ
1

 
ؿثىِ

 
ػلثی

 
ؿواسُ

2
 

ؿثىِ
 

ػلثی
 

ؿواسُ
3

 

 256 تا 1اص تلَیش گشی دسخات

 23تا  1درجات گری تصویر از 

 224 تا 33 اص تلَیش گشی دسخات

 256 تا 225اص تلَیش گشی دسخات

 تا 1اص تلَیش گشی دسخات
256 

  224 تا 33 اص تلَیش هدوَػِ صیش گشی دسخات

(1) (2) 

  

225 

 

256 

1 

 

32 

33 

 

224 

33 

 

64 

97 

 

128 

129 

 

166 

161 

 

192 

193 

 

224 

65 

 

96 

1 

 

 

256 
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 وتایج  - 3

ًتایح تذػت آهذُ اص ؿثىِ ّای آهَصؽ دیذُ  ًِ تٌْا تَاًؼت  
سفتاس تاتغ هتلة سا ؿثیِ ػاصی وٌذ، ػالٍُ تش ایي  ًتایح خشٍخی 

  .اص تْتش تاتغ هتلة  گشدیذ سٍؽ پیـٌْادی

 
 هتلة Imadjustخشٍخی دػتَس (ٍػظ)تلَیش اكلی( تاال)-5ؿىل

 خشٍخی حاكل اص اػوال الگَی تغثیك ؿًَذُ پیـٌْادی(پاییي)
 وتیجٍ گیزي -4

دس ایي  همالِ تِ اثثات ایي فشضیِ پشداختِ ؿذ تا داؿتي دادُ 
 تَاى الگَیّای هٌاػة ٍ وافی ٍ تا اػتفادُ اص ؿثىِ ػلثی  هی 

Adaptive  سا تشایContrast  Enhancement تلاٍیش  ایداد وشد . 
ایي تحمیك ًـاى دادُ ؿذ تا اػتفادُ اص دیتا هٌاػة هی تَاى   دس

الگَی تَاتغ سیاضی پیچیذُ سا تذٍى پیادُ ػاصی سٍاتظ ٍ هحاػثِ 
آًْا، فمظ تا داؿتي خشٍخی  هغلَب تاتغ هذ ًظش ؿثیِ ػاصی 

ی وِ الگَ پیـٌْادی  اص آًْا ػشچـوِ هی گیشد تاتغ ّای. وشد
ه  الگَسیتن ٍاحذ اػتفادُ هی وٌٌذ ٍ یتشای تواهی تلاٍیش اص 

تَخِ تِ ٍیظگی ّای تلَیش ًذاسًذ ، تا  سٍؽ پیـٌْادی ،الگَیی 
تغثیك پزیش  تَلیذ هی ؿَد وِ تشای ّش تلَیش  اثش اًگـت تِ 

لگَسیتن آهَصؽ دس ا.كَست هدضا الگَیی اختلاكی ایداد هی وٌذ
ؿثىِ ػلثی تشای افضایؾ ٍسٍدی تِ ؿثىِ ػلثی سٍؽ خذیذی 

ٍسٍدی تِ ؿثىِ  تذٍیي   تُؼذضَاتغی تشای واّؾ . هؼشفی ؿذ
 ؿذ وِ اگش ضَاتظ سػایت ؿَد،اتؼاد ٍسٍدی ؿثىِ سا هی تَاى

 . داد واّؾ

 :تطکز يلذرداوی-5
دسپایاى اص هؼاػذت ٍّوىاسی خٌاب آلای دوتش ػلی هغیغ ًلش 
آتادی ٍ خٌاب آلای هٌْذع ػیذ هحوَد هیشی وِ دسایي 

 .تحمیك ها سا یاسی فشهَدًذ،ووال تـىش ٍلذسداًی سا داسین
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