


 

طب سنتي ايران با استفاده از تصحيح و پردازش تصاوير  بر مبتنيبندي رنگ پوست طبقه
  صورت رنگي

  

  

تشخيص بيماري در طب سنتي ايران و وجود خطاي انساني در  و ه عنوان عالمتي براي تعيين مزاجرنگ پوست ب با توجه به اهميت – دهيچك
اله يك سامانه مبتني بر پردازش تصاوير ي برخوردار است.  در اين مقا يك سامانه خودكار براي تعيين رنگ از اهميت ويژه ي تشخيص رنگ، ارائه

 شامل براي اين منظور،رنگي براي تعيين  و طبقه بندي رنگ پوست انسان بر مبناي معيارهاي طب سنتي ايران ارائه شده است. سامانه پيشنهادي 

گيرد. براي اين  يون رنگي صورت ميعمل كاليبراس رنگ پوست، و مستقل از تابش قيقد تعيينبراي پردازش عمده مي باشد. در مرحله اول دو 
مناسب عمل  منظور از يك شبكه مشبك (چارت) رنگي استفاده مي شود. بدين صورت كه باتعيين نواحي رنگي چارت و استفاده از يك معيار

م از الگوريتم ري و تعيين رنگ با استفاده از اطالعات تصحيح شده صورت مي گيرد. در مرحله دوگي سپس اندازه .گيرد تصحيح صورت مي
ود. براي آموزش ش د ماشين بردار پشتيبان براي تعيين نوع رنگ پوست مبتني بر معيارهاي طب سنتي استفاده ميبن پيشنهادي، از يك طبقه

شده  استفاده نظر متخصص طب سنتي در مورد رنگ پوست داوطلبانآوري شده به همراه  ماشين بردار پشتيبان از يك پايگاه داده جمع بند طبقه
ترين بيش ،تشخيص درست%  81با  YCbCrفضاي  آزمايش شد و مختلف به عنوان ويژگي يفضاهاي رنگالگوريتم پيشنهادي با استفاده از  است.

 بندي حاصل كرد.موفقيت را در طبقه
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 مقدمه -1

 داليل و عاليم به بررسـي  با استفاده از در طب سنتي ايران،

كه ايـن  شـود  پرداخته مـي بدن  هاي يماريو ب يسالمت يها نشانه
و  تواند نمايانگر وقوع يـك بيمـاري   ها مي ها در مورد بيماري نشانه

تـوان   مـي  داليـل و عاليـم  كمك ه ب آگهي بروز آن باشند. يا پيش
  .ناختافراد را ش جامز

ترين عاليمي است كـه متخصصـان طـب    رنگ پوست از مهم
-سنتي ايران براي تعيين مزاج و تشخيص بيماري اسـتفاده مـي  

بنــدي كننــد. در طــب ســنتي ايــران بــراي رنــگ پوســت دســته
چهار گروه اصلي: بياض(سفيد)،  كه شامل استانداردي وجود دارد

تـايي از  صفرت(زرد)، حمرت(سرخ) و كمودت(تيره) و تركيبات دو
  .]1[مي باشند هااين گروه

تعيين رنگ پوست توسط متخصصان طب سنتي به صـورت   
در تعيين رنگ پوست افـراد   از اين رو ،شودكامال ذهني انجام مي

شود، از سوي ديگر ميموجب خطا سليقه خطاي انساني و اعمال 

ضـرب  نيز، سيگنال رنگ جسم كه وارد چشـم مـي شـود حاصـل    
ر نور تابيده شده به آن اسـت، بنـابراين نـور    طيف بازتاب جسم د

   تواند در تعيين رنگ پوست افراد تاثيرگذار باشد.محيط مي

ي پوسـت، ميـزان ذرات   رنگ پوست به عواملي نظير رنگدانه
درون خون، همواري سطح پوست، چربي پوست و تعرق بسـتگي  

براي كاربردهاي گوناگوني ازجملـه در   ظاهر پوست تا كنوندارد. 
اي بـراي نمـايش پوسـت، در بينـايي رايانـه بـراي       رافيك رايانهگ

تشــخيص و دنبــال كــردن صــورت، در پزشــكي بــراي تشــخيص 
بيماري و در مسائل آرايش زنان براي مراقبـت و زيبـايي پوسـت    

با ايـن حـال، تـا كنـون تحقيقـات       مورد مطالعه قرار گرفته است.
ديجيتـال   ي برآورد دقيق رنگ پوسـت از تصـاوير  كمي در زمينه

-گيري رنگ پوسـت اغلـب توسـط طيـف    انجام شده است. اندازه

باندي كـه بـه   هاي باريكسنجسنجي بازتاب و با استفاده از طيف
انـد  شناسي ساخته شدهصورت اختصاصي براي كاربردهاي پوست

ها دو مشكل عمـده دارد: اول  سنجشود. استفاده از طيفانجام مي
شـود در حـدود    گيـري مـي  وش اندازهاي كه با اين ركه ناحيهاين
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