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چکیذٍ
اهزّسٍ ثهَ للهت حجهن ثهب ی اطاللهب
کبهپیْتزی ّ طجقَ ثٌذی ایي اطاللب

ّ اطهٌبد اطهکي ػهذٍ  ،یکهی اس کهبرثزد ُهبی ایهلی پهزداسع تصهْیز ثهبس زداًی ایهي اطاللهب

ّ جظتجْ در آًِب ػذٍ اطت .در ذػتَ اس رّع ُبی هجتٌی ثز ُیظتْ زام ّ هقبدیز آطهتبًَ هللهی اطهتفبدٍ

ػذٍ ثْد کَ ًظجت ثَ ًشدیک ثْدى ططح رًگ سهیٌَ ّ ًْػتَ ّ ُوچٌهیي تیییهزا
کٌتزاطت یب تیییزا

ثهَ اطهٌبد

رًهگ ًْػهتَ در طهْی تصهْیز حظهبص ثْدًهذ ّ ثهب پهبییي آههذى

رًگ ًْػتَ قبدر ثَ تؼخیص پیکظل ُبی هتي ًجْدًذ ُوچٌیي رّع ُبیی کَ ایي هؼکال

را هزتفع هی کزدًهذ هلهذّدیت

ُبی جذیذی را ثزای ًْع تصبّیز ایجبد هی کزدًذ .در ایي هقبلهَ ثهب اطهتفبدٍ اس تزکیهت الگهْریتن ُهب هللهی ّ کلهی هبًٌهذ لجهَ یهبثی ّ کٌتزاطهت
طبختبری ّ آطتبًَ يز هزحلَ ا رّع تْاًوٌذی ثزای ثبسیبثی هتي اس تصبّیز کوزًگ ػهذٍ ،طهبیَ افتهبدٍ ّ ثهب کٌتزاطهت کهن ارا هَ ػهذٍ اطهت.
ُوچٌیي در اداهَ ثب افشایغ کٌتزاطت تصْیز قذر

تؼخیص الگْریتن ثب تز رفتَ ّ ًظجت ثَ کبُغ تضبد ثیي ًْػتَ ّ سهیٌَ هقبّم تز هی ػْد.

کلوب کلیذی
باینری سازی ،کنتراست ساختاری ،لبه یابی ،گرادیان ،مقدار آستانه ،آستانه گيري مرحله اي

 -5هقذهَ
تا کٕ ْٛسٚػ ٘ای بغیاسی بشای اعتخشاج ِتٓ اص تصاٚیش حاٚی
ِتٓ اسائٗ ؽذٖ اعت .عٍّیات تؾخیص ِتٓ اص تصٛیش بٗ ؼٛس

کٍی ؽاًِ عٗ ِشحٍٗ اعت .1 :تؾخیص ِحذٚدٖ ِتٓ دس

تصٛیش ،کٗ دس آْ ِحذٚدٖ ِتٓ اص تصٛیش جذاعاصی ِی ؽٛد  ٚبٗ

عٕٛاْ یک یا چٕذ تصٛیش جذیذ کٗ تٕٙا حاٚی لغّت ٘ای ِتٓ
٘غتٕذ بٗ ِشحٍٗ بعذی تحٛیً دادٖ ِی ؽٛد .2بایٕشی عاصی
تصٛیش ،اص آٔجایی کٗ ِتٓ ِّکٓ اعت سٚی پظ صِیٕٗ ٘ای

ِختٍفی باؽذ یا دس اثش رخیشٖ عاصی ٔإِاعب  ٚیا بٗ عٍت

لذیّی بٛدْ اعٕاد اٌٚیٗ ظعیف ؽذٖ یا عایٗ افتادٖ باؽذ ،دس ایٓ
ِشحٍٗ تصٛیش ِحذٚد ؽذٖ بٗ یک تصٛیش بایٕشی تبذیً ِی ؽٛد
کٗ دس آْ پیکغً ٘ای ِتٓ عیاٖ  ٚپیکغً ٘ای صِیٕٗ عفیذ ؽذٖ
اعت .ایٓ تصٛیش بشای أجاَ اٌگٛسیتُ ٘ای تؾخیص کاسکتش بٗ

ِشحٍٗ بعذ ٚاگزاس ِی ؽٛد ِ.3شحٍٗ ی تؾخیص کاسکتش

( ،)OCRکٗ دس آْ کاسکتش٘ای کٍّات جذا ؽذٖ  ٚپظ اص
تؾخیص دس خشٚجی چاپ ِی ؽٔٛذ .دس ایٓ ِماٌٗ یک سٚػ

ِما َٚبشای بایٕشی عاصی تصاٚیشی کٗ اص اعٕاد لذیّی تٙیٗ ؽذٖ

أذ یا تصاٚیش ظعیف ؽذٖ  ٚعایٗ افتادٖ اسائٗ ؽذٖ اعت.

بشای بایٕشی عاصی تصاٚیش اص یک ِمذاس آعتأٗ اعتفادٖ ِی

ؽٛد کٗ ایٓ ِمذاس ِعّٛالبٗ صٛست ِحٍی یا کٍی تعییٓ ِیؽٛد.
اص آٔجایی کٗ عؽح سٔگ پیکغً ٘ای ِتٓ دس ؼٛي تصٛیش ِی

تٛأذ ِتفاٚت باؽذ اٌگٛسیتُ ٘ایی کٗ اص یک ِمذاس آعتأٗ کٍی
بشای کً تصٛیش اعتفادٖ ِی کٕٕذ حغاعیت صیادی ٔغبت بٗ
تغییش عؽح سٔگ ٔٛؽتٗ داسٔذ  ٚکاسایی آٔٙا با صیاد ؽذْ

ٚاسیأظ عؽح سٔگ پیکغً ٘ای ٔٛؽتٗ بٗ ؽذت کا٘ؼ ِی
یابذ .اِا ایٓ اٌگٛسیتُ ٘ا بٗ ؼٛس کٍی اص حجُ پشداصػ کّتش  ٚدس

ٔتیجٗ عشعت اجشای باالتشی بشخٛسداسٔذّ٘ .یٕؽٛس اٌگٛسیتُ
٘ایی کٗ اص ِمادیش آعتأٗ ِحٍی دس یک پٕجشٖ اعتفادٖ ِی کٕٕذ با
کٛچکتش ؽذْ ابعاد پٕجشٖ ٚاسیأظ عؽح سٔگ ٔٛؽتٗ کا٘ؼ
پیذا ِی کٕذ اِا حجُ اؼالعات بشای تصّیُ گیشی دس ِٛسد
ِمذاس آعتأٗ ٔیض ّ٘شاٖ با آْ کا٘ؼ پیذا ِی کٕذ ّ٘ ٚچٕیٓ دس

ٔماغ ٔضدیک ِشص پٕجشٖ ٘ا اص بیٓ سفتٓ یکپاسچگی ِ ٚؾکالتی اص
ایٓ لبیً ِؾا٘ذٖ ِي ؽٛد .دس سٚػ پیؾٕٙاد ؽذٖ دس ایٓ ِماٌٗ

ابتذا با اعتفادٖ اص گشادیاْ بایٕشی ؽذٖ  ٚگغتشدٖ کشدْ پیکغً
٘ای ٌبِٗ ،حذٚدٖ ِتٓ ِؾخص ِی ؽٛد عپظ با بکاسگیشی

کٕتشاعت عاختاسی بایٕشی ؽذٖ پیکغً ٘ای ِتٓ اص آْ ِحذٚدٖ

جذا ؽذٖ  ٚدس ٘ش ِشحٍٗ ،اص اٌگٛسيتُ آعتأٗ گيشي ِشحٍٗ ای
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بشای بایٕشی عاصی تصٛیش اعتفادٖ ِی ؽٛدّ٘ .چٕیٓ با اعتفادٖ
اص سٚػ ِیأگیٓ گیشی بشای پیذا کشدْ حذ آعتأٗ اٌٚیٗ اٌگٛسیتُ

عشعت ّ٘گشا ؽذْ آْ افضایؼ دادٖ ؽذٖ اعت.

