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موضوع
مطالعه و ارزیابی روش های تشخیص لبه برای تصاویر دیجیتال

نگارنده
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چکیده
فرآیند تشخیص لبه یکی از مهمترین تکنیکهای کارآمد و مفید در پردازش تصویر به ویژه در جداسازی و شناسایی
چارچوب اصلی تصویر میباشد؛ شیوههای متفاوتی جهت آشکارسازی لبه دریک تصویر وجود دارد که اغلب با مشکالتی
نظیر از میان رفتن دادههای تصویر اصلی و عدم توانایی در لبهیابی در زوایای گوناگون مواجه هستند .هدف از تشخیص لبه،
مکانیابی مرزهایی از اشیائ در یک تصویر است که پایه و اساس تجزیه و تحلیل تصویر و بینایی ماشین محسوب میشود .با
توجه به اهمیت تشخیص لبهها ،تاکنون الگوریتمهای زیادی برای استخراج لبهها پیشنهاد شده است .معموال هر کدام از این
روشها تنها بخشی از لبهها را آشکار ساخته و به این ترتیب برخی از لبههای واقعی توسط الگوریتم تشخیص داده نمیشوند.
همچنین این امکان نیز وجود دارد که برخی نقاط به اشتباه به عنوان لبه دستهبندی شوند .با در نظر گرفتن این مورد ،در این
سمینار به مطالعه و ارزیابی روش های تشخیص لبه در تصاویر دیجیتال پرداخته میشود.

واژههای کلیدی :لبه یابی ،تصویر ،فیلتر سوبل ،فضای جستجو.
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 -1-1مقدمه
در سالهای اخیر و با پیشرفت روز افزون فناوری و علم ،،انسان وارد دنیای دیجیتالی شده است .در
این میان علم پردازش تصاویر دیجیتال که کاربردهای صنعتی ،نظامی ،پزشکی و کشاورزی دارد ،هر روز
شاهد نوآوری میباشد .یکی از انواع پردازش تصویر ،پردازش سطح میانی است که ورودی آن تصویر و
خروجی آن صفاتی از تصاویر مانند لبهها است .لبهها نقاطی از تصویر هستند که در آن نقاط دو پیکسل در
کنار یکدیگر ،دو مقدار متفاوت داشته باشند .تشخیص لبه در پردازش تصویر از تکنیکهای اساسی در
بخشبندی ،جداسازی و درك موقعیت اهداف در تصویر است .اجتماع حشرات متشکل از مورچهها،
پرندگان ،زنبورها و سایر کلونیها ،نمایانگر توانایی مقابله با مشکالت و پیدا نمودن راهحلها ،به صورت
دسته جمعی میباشد .محققان در شاخه هوش محاسباتی از مزایا و فوایدی که در زندگی گروهی حشرات
وجود دارد ،جهت حل مسائل منتج به بهینهسازی استفاده میکنند .از میان تعاریف متعدد این الگوریتم،
کلونی مورچه جزء آن دسته از الگوریتمهای تکاملی است که در آن گونههای مختلف مورچگان درصدد
یافتن کوتاهترین مسیر ممکن برای بدست آوردن غذا هستند ،به طوری که از میان چندین مسیر متفاوت،
میتوانند نزدیکترین مسیر ممکن را از النه خود یافته و به غذا دسترسی پیدا کنند .بنابراین ،لبهها یکی از
مهمترین منابع اطالعات در تصاویر هستند که در پردازشهای سطح باالتر مورد استفاده قرار میگیرند .با
توجه به اهمیت تشخیص لبهها ،تا کنون الگوریتمهای زیادی برای استخراج لبهها پیشنهاد شده است .
معموال هر کدام از این روشها تنها بخشی از لبهها را آشکار ساخته و به این ترتیب برخی از لبههای واقعی
توسط الگوریتم تشخیص داده نمیشوند .همچنین این امکان نیز وجود دارد که برخی نقاط به اشتباه به
عنوان لبه دستهبندی شوند .در این سمینار به مطالعه و ارزیابی روشهای تشخیص لبه در تصاویر دیجیتال
پرداخته میشود.
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