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در اين مقاله روش جديدي در زمينه آشكارسازي و شناسايي اجسام در  -  چكيده
ي را در تصوير انجام داده و ياباست. ابتدا عمل گوشه تصوير مادون قرمز ارائه شده 

هاي قوي، براي عموميت بيشتر، از تجمع گوشه در يك پس از استخراج گوشه
ي فعالي عمل لبه يابي را توسط كنيم. سپس در پنجرهمنطقه جلوگيري مي

ي لبه هايي كه در محدودهدهيم. گوشهعملگرهاي گراديان به صورت محلي انجام مي
سازي ي مناسب انتخاب كرده و توسط روش مرتبوشهقرار دارند را به عنوان گ

كنيم. سپس با عملگرهاي مورفولوژي عمليات هاي پرت را حذف ميتفاضلي گوشه
ي لبه قرار دارند را نگه هايي كه در محدودهها را انجام داده و گوشهسازي لبهضخيم

برده و آن ناحيه ها در يك ناحيه بهره كنيم. از تجمع گوشهداشته و بقيه را حذف مي
ي دقيق كنيم. توسط هيستوگرام فعال ناحيهي كانديد انتخاب ميرا به عنوان ناحيه

هاي آماري هدف جهت مقايسه با كنيم. سپس، ويژگيشئ را استخراج مي
شوند. به دليل  مي  هاي موجود در پايگاه داده، استخراجپارامترهاي آماري نمونه

ارائه شده از سرعت و دقت مناسبي برخوردار  وريتماستفاده از جستجوي محلي، الگ
در برابر نويز،  اين روش  هاي محلي و بارز تصوير،است. به علت بهره بردن از ويژگي

مات شدگي، تغييرات شدت روشنايي، تغيير مقياس، چرخش و تغييرات افين 
 پايداري مناسبي دارد.
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يكي از مراحل شناسايي اشياي مختلف در تصوير، لبه يابي است، به 
هاي مهم و تاثيرگذار، نقش بسزايي در صحت نتيجه طوريكه پيدا كردن لبه
ها با استفاده از همسايگي هاي مبتني بر ناحيه، لبهنهايي دارد. در روش

هاي آماري و شوند. روشستخراج ميكوچكي در اطراف پيكسل مركزي ا
] و 3هاي تبديل ويولت و تبديل الپالس []، روش2][1تبديل فوريه [

هاي مبتني بر ناحيه هستند. به عنوان ] روش4فيلترهايي مبتني بر مرتبه [
مثال در روش آماري، از توزيع احتمال دو همسايه براي آشكارسازي لبه مورد 

وش تبديل فوريه از پاسخ فركانسي پيكسل لبه گيرد. در ر استفاده قرار مي
شود و در تبديل الپالس و تبديل ويولت، استخراج لبه با روشهاي استفاده مي

ها نيازمند به داشتن يابگيرد. اغلب لبهتفكيك پذيري چند گانه انجام مي
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يابي هستند. يافتن مقدار آستانه بهينه همواره مقدار آستانه مناسب براي لبه
بحث بوده است به طوريكه جابجايي اندك در مقدار آستانه، تغييرات  مورد

ها مقدار شديدي را در نتيجه خروجي خواهد داشت. از اين رو در اغلب روش
هاي مختلف شود و اين نيز خود در حالتآستانه به صورت دستي انتخاب مي

طالعات به دليل تلفيق ا داراي مشكالتي خواهد بود. در الگوريتم پيشنهادي
] از پروفايل 5شود. در [گوشه و اطالعات محلي اين مشكالت ديده نمي

هيستوگرام لبه در دو جهت افقي و عمودي و استفاده از مينيمم نقاط اين 
يابي تصاويري كه شامل متن هستند بهره بردند. به پروفايل، براي لبه

دهد و طوريكه روش آنها با افزايش نويز كارايي كمي از خود نشان مي
ارائه شده در برابر چرخش و  حساسيت زيادي به چرخش دارد، ولي روش

 از پايداري مناسبي برخوردار است.  (affine)تغييرات مستوي 

بعد از آشكارسازي اولية هدف، يافتن تطبيق و در نهايت شناسايي مهم 
يع براي شناسايي اشياء شناور در تصاوير مادون قرمز از توز ]6[باشد. در مي

بندي اوليه بهره برده و از تبديل تصاوير خاكستري براي قطعه
كنند. آنها دودكش شئ براي يافتن نقاط مرزي استفاده مي  (Hough)هاف

گيرند زيرا دماي بيشتري را نسبت ي اوليه در نظر ميشناور را به عنوان نقطه
دانستن آيد. سپس با تر به نظر ميبه ساير نقاط داشته و در تصوير روشن

كنند. ي قرارگيري شئ شناور را محاسبه ميموقعيت دوربين، اندازه و زاويه
ي خود مقايسه و سپس جسم استخراج شده توسط تبديل هاف را پايگاه داده

مادون قرمز تري در تصوير كنند. در صورتيكه جسم روشنشناسايي مي
 PCNNز روش ] ا7در [ موجود باشد روش آنها با اشكال اساسي مواجه است.

هاي مختلف استفاده كردند، به دليل ماهيت  بندي اشيا در فريمبراي قطعه
هاي مختلف و به شبكه عصبي، اين روش نيازمند به قالب هدف در حالت

شود. باشد كه اين امر براي اين شبكه نقطه ضعف محسوب مي تعداد زياد مي
 SAR  )Syntheticسيستمي را براي شناسايي شئ شناور در تصاوير  ]8[در 

Radar Apertureبندي را گيري، عمل قطعه) معرفي كردند. پس از آستانه
هاي مشابه را به هم چسباندند. توسط تبديل هاف طول انجام داده و قطعه

ي شئ شناور را استخراج كرده و با قوانين خاصي اشيائ را به دو دسته
ي بيزين براي دي كنندهبنتجاري و غير تجاري تقسيم كردند. آنها از طبق

روشي براي شناسايي اهداف در  ]9[در  ها استفاده كردند.بندي كالسدسته
معرفي كردند. آنها ابتدا   FLIR (Forward Looking Infrared)تصاوير 

ي تصوير را توسط اختالف مراكز محيطي به دست آوردند. نواحي برجسته


