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  هدچکي
عمل تشخيص هويت شـامل چهـار مرحلـه اسـت کـه بـه ترتيـب             

 .سـازي، اسـتخراج ويژگـي و تطـابق         بندي، نرمـال   قطعه: عبارتند از 
 يت دارايـ ص هو ين مرحله سـامانه تشـخ     ي به عنوان اول   يبند قطعه

چهـار نـوع    ق آن   ي است که در صورت عدم انجام دق       ياديت ز ياهم
ات و مردمک به سيستم اضـافه       ها، انعکاس  ها، پلک  نويز ناشي از مژه   

 در اين مقالـه روش جديـدي        .آيد شده و کارآيي سيستم پايين مي     
مـرز عنبيـه بـا     - براي شناسايي مرزهاي داخلي و خـارجي عنبيـه    

ايـن روش از   در  .  ارائه شـده اسـت     - مردمک و مرز عنبيه با صلبيه     
لـت   براي تقويت مـرز خـارجي عنبيـه کـه در حا            ماسک الپالسين 

 و  Cannyيـاب     لبـه  ، و از  وبي قابـل تشـخيص نيسـت      عادي به خ  
هـاي داخلـي و خـارجي عنبيـه          تبديل هاف براي پيدا کردن دايره     

ـ  .استفاده شده اسـت    موجـود   يهـا  در مقايسـه بـا روش     ن روش   اي
داراي دقت نسـبتا بـاالتري بـوده و همچنـين از             عنبيه،   يجداساز

  .کند ي برابري م,هاي خوب موجود لحاظ زمان پردازش نيز با روش
  

 ماسـک الپالسـين،   ه،يـ ت، عنبيص هويتشخ : کليدي يها واژه
 Cannyياب  تبديل هاف، لبه

  

  مقدمه -١
هاي تشخيص هويت افراد با دقـت و قابليـت           امروزه نياز به سيستم   

هاي اخيـر در زمينـه    پيشرفت. اطمينان باال در حال گسترش است     
 ,ون به امنيـت   تکنولوژي اطالعات و بينايي ماشين و نيز نياز روزافز        

هـاي سـريعي در زمينـه تشـخيص          باعث شده است کـه پيشـرفت      
هـا بدسـت     هويت افراد به صورت هوشمند و بر مبنـاي بيومتريـک          

هـاي   گيـري ويژگـي     علمـي اسـت کـه بـه انـدازه          ,بيومتريـک . آيد
فيزيولوژيکي و يا رفتاري افراد بـراي تشـخيص و يـا تائيـد هويـت                

هــاي بيومتريــک،  تلــف روشدر بــين انــواع مخ. پــردازد هــا مــي آن
تـرين روش   تـرين و قابـل اطمينـان    عنوان دقيق بيومتريک عنبيه به  
اين بيومتريک به تحليل الگوهـاي موجـود        . باشد موجود مطرح مي  

عنبيـه  . [1] پردازد  ميندا در بافت عنبيه که مردمک را احاطه کرده      
شــود  ادي دارد کـه باعــث مـي  عـ انسـان سـاختاري پيچيــده و غير  

 خيلي زيـادي در بافـت آن بـراي انجـام عمـل تشـخيص         اطالعات
بافـت عنبيـه در دوران جنينـي و در          . هويت وجـود داشـته باشـد      

شـود و پـس از آن تـا آخـر عمـر              هاي آغازين تولد کامل مـي      سال
اين بافـت در داخـل چشـم قـرار     . ماند شخص بدون تغيير باقي مي   

ـ   و باشد  يم و اندامي محافظت شده      داشته اثيرات  به همين دليـل ت
بـه عـالوه از بيـرون نيـز قابـل      . محيطي روي آن خيلي کـم اسـت    
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ايـن  . دسترسي است و مي توان به راحتي از آن تصويربرداري کرد          
عنـوان يـک بيومتريـک       اند که بافت عنبيه به     ها موجب شده   ويژگي

  .آل در نظر گرفته شود ايده
  
  موجود يها روش بر يمرور -۲

شنهاد شده که   يه پ ي عنب يرزها م يي شناسا ي برا ي مختلف يها روش
  .ميکن ي مين بخش معرفيها را در ا  از آنيبرخ

ل يفرانسيد-از عملگر انتگرل   [2,3] داگمن در روش خود    •
 يهـا   ه استفاده کرده و پلک    ي عنب يص مرزها ي تشخ يبرا

روش . کنــد ين را توســط دو کمــان جــدا مــييابــاال و پــ
ل يتبـد رات ييتوان به صورت تغ   يل را م  يفرانسيد-انتگرال

 ير بــرايرا از مشــتق اول تصــويــزهــاف در نظــر گرفــت 
 کــه ين روش در صـورت يــا. کنـد  يجسـتجو اسـتفاده مــ  

ــر اوليتصــو ــويه داراي ــوي ن ــد ن  از يز ناشــيز باشــد، مانن
 بدهـد چـون بـه    ي ممکن است جواب نادرست    ،انعکاسات

ـ به عـالوه زمـان ز   . کند ي کار م  يصورت محل   ي بـرا يادي
 .دا کردن مرزها الزم دارديپ

 را بـا اسـتفاده از عملگــر   يبنـد  عمـل قطعـه   [4]لـدز  يوا •
 دا کـردن ي پيداده و برا   انجام   ,کردن لتريستوگرام و ف  يه

 يسـاز  مـدل  ي افقيها يسهم با   ها را    آن ،ها   پلک يها  لبه
ن روش  يـ ها در ا     از مردمک و مژه    ي ناش يزهاينو. کند  يم

 .اند در نظر گرفته نشده
ر چشــم ي تصــويبنــد  قطعــهي را بــرايروشــ [5]ســه يت •

ل هـاف   يل و تبـد   يفرانسـ يد- انتگرال ي عملگرها يبرمبنا
 روش داگمـن را    ين کار زمان محاسـبات    يارائه کرده و با ا    

ر يکاهش داده و احتمال قرار گرفتن مرکز خـارج از تصـو       
 يزهـا يز نو يـ ن روش ن  يـ در ا . ه اسـت  ن برد يچشم را از ب   

 .اند ها در نظر گرفته نشده  از مردمک و مژهيناش
دا کـردن نقـاط   يـ لتر کـردن، پ يدر روش خود از ف  [6] ما •

 . استفاده کـرده اسـت  يبند   قطعه يل هاف برا  يلبه و تبد  
ز در نظـر  يـ هـا ن   از مردمک و مژهيز ناش ين روش نو  يدر ا 

 .گرفته شده است
هـا ارائـه     مـژه يي شناسـا ي را برايروش [7]کنگ و ژانگ   •

اده  با استف  ي قابل جداساز  يها  ن روش مژه  يدر ا . اند  کرده
ده با  ي به هم چسب   يها  و مژه  يبعد کي گابور   يلترهاياز ف 

 سـپس   .شوند  ي م ييانس شدت نور شناسا   يواراستفاده از   

ناحيه حلقوي عنبيـه بـا تبـديل مختصـات دايـروي بـه              
يـاب    به يک نوار نگاشته شده و با استفاده از لبه     ،کارتزين
Cannyآيند رزها بدست ميم , و تبديل هاف خطي.  

  
  نديب قطعه -٣

ه نبـوده   يه عنب يه معموال فقط شامل ناح    ير گرفته شده از عنب    يتصاو
شـوند    يده مـ  يز د يها و انعکاسات ن     ها، مژه   ها مردمک، پلک   و در آن  

  ).  نشان داده شده است۱ ر در شکلين تصاوي از ايا نمونه (
 

  
  CASIAر اي از تصاوير چشم در پايگاه تصاوي  نمونه:١ شکل

  

ـ  ابتـدا با   ي بعد يها   سهولت پردازش  يبرا ه يـ ه عنب يـ ر اول يد تصـاو  ي
ت بـا اسـتفاده از   يص هويستم تشخ يک س ي يبرا.  شوند يبند  قطعه
ه از يـ ر عنبيق تصو ي دق يبند  زها و قطعه  يص نو ي، تشخ هير عنب يتصاو
سـتم در مراحـل   يت سيـ را موفقيـ  برخوردار اسـت ز يا  ژهيت و ياهم
 , در روش ارائـه شـده  . داردي مرحله بستگ ني به دقت انجام ا    يبعد

هدف مشخص کردن دو مرز عنبيه يعنـي مـرز داخلـي عنبيـه بـا                
  وهـا   مشـخص کـردن پلـک   ه ومردمک و مرز خارجي آن با صلبي

 روش ارائه شده شـامل چهـار        .باشد  يها م   ن جدا کردن مژه   يهمچن
 :استر يمرحله ز
 هين مردمک و عنبيدا کردن مرز بيپ •
 اه جدا کردن مژه •
ه يـ  مسـدود شـده از عنب      يهـا و نـواح      جدا کردن پلـک    •

 ها توسط آن
ه و ين صـلب يا مـرز بـ  يـ ه  يـ  عنب يدا کردن مرز خـارج    يپ •

  هيعنب
مرکـز در    غيـر هـم   ومتـداخل توان به صورت دو دايره       عنبيه را مي  

هاي باال و پـايين چشـم آن را مسـدود     ها و مژه  نظر گرفت که پلک   
هـاي دو دايـره بـه همـراه       کـز  مختصات مر  ,در اين مرحله  . اند کرده

  .شوند ها مشخص مي شعاع آن
  



  لبهف يتعر -١-٣
 مانند سايه يـک واقعيـت فيزيکـي نيسـت و عبـارت اسـت از                 ,مرز

عنـوان   تـوان بـه   لبـه را مـي  . شود جايي که تصوير تمام يا شروع مي 
رسند در نظر   افقي جسم به هم مي    و  هاي عمودي    جايي که صفحه  

ه صورت چيزي که بـين پنجـره روشـن و          توان آن را ب    گرفت يا مي  
تـر لبـه داراي    بـه زبـان سـاده     .تاريک شب وجود دارد تصـور کـرد       

  .ضخامت نيست
ــدا کــردن لبــه مــي   ــد از  در مــوارد خــاص، يــک الگــوريتم پي توان

يـابي کـه     عنوان مثـال لبـه     به. هاي خود تصوير استفاده کند     ويژگي
 بـراي   توانـد  کنـد، مـي    مرزهاي به شکل خـط راسـت را پيـدا مـي           

  .خوبي داشته باشدها کارايي  تشخيص اجسامي مانند ساختمان
  
  Cannyاب ي  لبه-۳-۱-۱

  :از سه قسمت اصلي تشکيل شده است Cannyياب  الگوريتم لبه
  تضعيف نويز •
عنـوان لبـه در نظـر        تواننـد بـه    پيدا کردن نقاطي که مي     •

  .گرفته شوند
 .ها کم است حذف نقاطي که احتمال لبه بودن آن •
 

   نويز-۳-۱-۱-۱
شـود   ها مي  در مسائل پيدا کردن لبه، نويز موجب خراب شدن لبه       

يکـي  . د که نقاط لبه به خوبي تشخيص داده نشوند    گرد و باعث مي  
 کـانوالو  رود، کـار مـي   هايي که براي مقابله با اين مشکل به از روش

  .کردن تصوير با يک پنجره گوسي دوبعدي است
 لي از طرف ديگر خود تصوير را نيـز      و کرده نويز را تضعيف     ,اين کار 

  .کند مات ميها را  لبه تحت تاثير قرار داده و
  
   استخراج نقاط لبه-۳-۱-۱-۲

ان عنـو  توانند بـه  اي از نقاطي که مي  پس از حذف نويز، تقريب اوليه     
در ايـن مرحلـه از گراديـان        . شـود  لبه در نظر گرفته شوند زده مي      

ها بيشينه است    راديان در آن  شود و نقاطي که گ     تصوير استفاده مي  
اين کار، مرحله دوم    . دنشو عنوان لبه انتخاب مي    به) بصورت محلي (

  .دهد را تشکيل مي Cannyالگوريتم 
  
  
  

   حذف-۳-۱-۱-۳
 مرحله آخـر الگـوريتم حـذف نقـاطي اسـت کـه در مرحلـه قبـل           

. عنوان لبه پيدا شده بودند ولي در واقع جزء نقـاط لبـه نيسـتند             به
 ضروري است زيرا فيلتر کردن تصـوير نـويزي بصـورتي            اين مرحله 

حـذف  را  هـا     بطـور کامـل آن     ,که در مرحله اول توضيح داده شـد       
هـاي  Scale کند و براي پيدا کردن مـرز بايـد ايـن کـار را بـا       نمي

  .مختلف انجام داد
 از حد ها کمتر     که اندازه بردار گراديان آن     يا حذف کردن نقاط لبه   

براي . ت باعث از دست رفتن نقاط لبه شود       آستانه است، ممکن اس   
hlدو حد آستانه   اجتناب از اين امر    ττ شـود و     در نظر گرفتـه مـي      ,

  .شوند نقاط لبه بصورت زير انتخاب مي
) ابتدا نقطه  )yx,     که در آن ( )yxIh ,∇<τ   عنـوان لبـه      است بـه

 هـا  از اطـراف ايـن نقطـه کـه بـراي آن      سپس نقاطي  ,شدهانتخاب  
( )',' yxIl ∇<τشوند عنوان نقطه لبه انتخاب مي  است نيز به.  

 
  Sobelاب ي  لبه-۳-۱-۲
سـاز   ک تـابع نـرم    يـ ر و   يـ گ   مشـتق   يک تـابع   بياب از ترک  ي هبن ل يا

 ي و عمـود ياب بـه دو صـورت افقـ      ي ن لبه يا. ديآ  ي بدست م  يگوس
ـ ا. ر آن دارد  يگ   قسمت مشتق   به جهت  يکند که بستگ    يعمل م  ن ي

 کـه  ييهـا  هـا اسـت و فقـط لبـه     ابيـ  ن لبـه  يتر  فياب جزء ضع  ي لبه
. ص دهـد ي تشـخ توانـد  ياد باشد را ميها ز رات شدت نور در آن   ييتغ

  .اند  نشان داده شده۲ در شکل ي و عموديافق Sobelاب ي لبه
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  )ب(  )الف(
   عموديSobelياب  لبه)  افقي بSobelياب  لبه) الف:٢ شکل

  

  نيا عملگر الپالسي ماسک -٣-١-٣
کند و مسـتقل از   عملگر الپالسين از مشتق دوم تصوير استفاده مي   

جهت مرزهاست به همين دليل اين عملگر يک مقدار اسکالر است          
  :شود يتعريف ماين عملگر بصورت زير . و نه يک بردار
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ز انجـام   يـ  ن ي را در دو جهت قطـر      يريگ  ه عمل مشتق  ک يدر صورت 
  :ر خواهد بودين به شکل زيم عملگر الپالسيده
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 ۳شــکل دهنــده آن بصــورت    ماســک نشــان,يلتــري فديــدگاهو از 
  :باشد مي

۱ ۱ ۱ 

۱ ۸- ۱ 

۱ ۱ ۱ 

  در الگوريتم ماسک الپالسين بکار رفته :٣ شکل
  

اد است زيـرا بـا نقـاط        يحساسيت عملگر الپالسين به نويز خيلي ز      
ن در حالي است که در بيشـتر مـوارد        يارتباط دارد و ا    عبور از صفر  

بـه  . سيگنال نويز نيز داراي مقادير کوچـک و نزديـک صـفر اسـت             
شـود تـا     گذر به تصوير اعمال مي     همين دليل ابتدا يک فيلتر پايين     

  .الپالسين اعمال مي شود کاهش دهد و سپس عملگراثر نويز را 
  
  يرويل هاف داي تبد-۳-۲

تـوان اشـکال      ي است که با استفاده از آن م       يتمي الگور ,ل هاف يتبد
ک يـ دا کـردن    ي پ يبرا.  و جدا کرد   يير شناسا ي را در تصو   يمشخص

 فـرم  يل هـاف الزم اسـت کـه آن شـکل دارا     يشکل خاص با تبـد    
ل هـاف معمـوال   يل از تبـد يـ ن دلي باشد به همـ ي مشخص يپارامتر

 اسـتفاده   يره و سـهم   يـ  مثـل خـط، دا     يدا کـردن اشـکال    يـ  پ يبرا
ک يـ ر ابتـدا بـا اسـتفاده از    يره در تصويدا کردن دا ي پ يبرا. شود  يم

م، سـپس معادلـه   يکنـ  يدا مـ ير را پياب نقاط لبه تصوي تم لبه يالگور
 داده  نشـان ۳م که معادلـه يريگ ي در نظر ميره را به فرم پارامتر   يدا

  .شده است
  

( ) ( ) ( )3222 rbyax =−+−  
  

) سه مجهول است که عبارتنـد از زوج       ين معادله دارا  يا )ba,   کـه
 حـل  يبرا. ره استي که اندازه شعاع دا rاند و     رهيمختصات مرکز دا  

 اسـت  يبعـد   سـه يي آن که فضاي پارامترهايرا به فضا      آن ،معادله
 ير مختلـف بـه جـا      ي سـپس بـا قـرار دادن مقـاد         .ميکن  يمنتقل م 
)ي  پارامترها )rba اي که بـا هـر     نقاط لبه را که روي دايره    تعداد ,,

اي  شماريم و پارامترهاي دايـره     آيد مي   دسته از پارامترها بدست مي    

عنـوان دايـره     بـه  را که بيشترين تعداد نقاط لبه روي آن قرار دارند        
 سـرعت پـايين آن      ,مشکل تبديل هاف  . کنيم  رد نظر انتخاب مي   مو

هاي مشخصي تغييـر دهـيم    است زيرا همه پارامترها را بايد در بازه       
که تعداد پارامترها زياد باشند زمان زيادي بـراي حـل            و در صورتي  

  .معادله الزم خواهد بود
  
  همشخص کردن مرز داخلي عنبي -۳-۳

يـاب   مرز عنبيه با مردمک از لبه    براي مشخص کردن مرز داخلي يا       
Sobel     شـدت نـور ناحيـه داخلـي      . کنيم  و تبديل هاف استفاده مي

مردمک با نواحي خارجي آن اختالف زيادي دارد و مردمک نسبت          
توان نقاط مربوط بـه مـرز    به همين دليل مي. تر است به عنبيه تيره 

داده ح يتوضـ  کـه  Sobelيـاب    مردمک را با استفاده از لبـه     باعنبيه  
ـ   اعمال لبه  ي خروج . مشخص کرد  شد ر ي تصـو   يـک  بـه  Sobelاب  ي

 . نشان داده شده است۴چشم در شکل 
  

  
. Sobelياب   نقاط لبه بدست آمده براي تصوير چشم با استفاده از لبه:۴ شکل

شود که  ميمشاهده . کند قسمت نشان داده شده مرز مردمک را مشخص مي
  اده شده استين مرز تقريبا بطور کامل تشخيص دا

  

 پس از مشخص شدن نقاط لبه، با استفاده از تبديل هاف دايـروي          
 مـرز  ۵در شـکل   .ميـ آور يمـ مرکز و شعاع دايره مردمک را بدست 

ر ي چنـد تصـو  ين روش بدست آمده است برا    يه که با ا   ي عنب يداخل
  .چشم نشان داده شده است

  

  
 مرکز و شعاع بدست آمده براي مرز داخلي عنبيه براي چند تصوير :۵ شکل

  چشم



 

  ها  جدا کردن مژه-۳-۴
شـود و   يه مـ يـ  که باعث خـراب شـدن بافـت عنب   ييزهاي از نو  يکي

 بـا  ييز انجـام عمـل شناسـا    يـ ق و ن  ي دق يبند   قطعه يحذف آن برا  
هـا    از مـژه يز ناشـ يت اسـت نـو  يه حائز اهم  ير عنب ياستفاده از تصاو  

هـا اسـتفاده       از شـکل خـاص آن      ,هـا    جدا کردن مژه   يبرا. اشدب  يم
ک يک و دراز است که ضخامت آن حدود       ي بار ي اندام  مژه. ميکن  يم
 هسـتند ره يها معموال ت نکه مژهيبا توجه به ا . شد  با يکسل م يا دو پ  ي

را پوشـانده   هـا   ه که آني از عنبيا هي نسبت به ناح ها  و شدت نور آن   
  هـم بـا  ،ها ر که اختالف شدت نور آن  ي از تصو  يباشد نقاط   يکمتر م 

کسـل سـمت چـپ    ي پ۵  هم بـا   کسل سمت راست و   ي پ ۵ن  يانگيم
جـه  ينت. ميريـ گ يک مژه در نظر مي از يا عنوان نقطه اد باشد را به  يز

 نشـان داده شـده     ۶ر چشم در شکل   ين روش به چند تصو    ياعمال ا 
نده هـا پوشـا     ه که توسـط مـژه     ي از عنب  ييها  ن روش قسمت  يا. است
  .کند يجدا م  و با سرعت باالي را به خوباند شده

  

  
مشخص هاي شناسايي شده با رنگ سفيد نشان   در اين شکل مژه:۶ شکل

  اند ها تشخيص داده شده شود بيشتر مژه همانطور که مشاهده مي. است
  

  ها مشخص کردن پلک -٥-٣
تـوان بـه     هـا را مـي     شود، پلک   مشاهده مي  ۱ همانطور که در شکل   
هـا   آنر نظـر گرفـت و بـراي مشـخص کـردن          صورت دو سهمي د   

 توان نقاط لبه مربوطه را پيدا کرده و با استفاده از تبـديل هـاف        مي
 چون حـل معادلـه      يول.  مشخصات سهمي را بدست آورد     يسهمو

 و در  باشد  ميگير    پارامتر است خيلي وقت    ۴بدست آمده که داراي     
رامتر مهمـي اسـت، هـر    دهي پا  هاي بيومتريک سرعت پاسخ    سامانه

  .پلک را با يک معادله درجه دوم تقريب مي زنيم
همـانطور  . ميدا کنـ  يـ د چند نقطه از پلک را پ      يکار ابتدا با   ني ا يبرا

بـا اسـتفاده از   هـا    نشان داده شده اسـت مـرز پلـک   ۴که در شکل  
رات شـدت نـور در      ييرا تغ ي ز باشد  مي صيقابل تشخ  Sobelاب  ي لبه

شـود کـه    ير مشـاهده مـ  ين تصويدر ا . اد است يها نسبتا ز    مرز پلک 
ن دو پلک فقط نقاط لبه مربوط بـه مردمـک وجـود دارنـد و بـا               يب

ـ تـوان ا  ي مـ ،نکه مرز مردمک قبال بدست آمده اسـت يتوجه به ا  ن ي
ن يه بي که ممکن است در ناح     يگرينقاط لبه د  . نقاط را حذف کرد   

ز قـبال   يـ ن نقـاط ن   يها هستند که ا     دو پلک وجود داشته باشند مژه     
پـس از حـذف نقـاط       .  قابل حذف هستند   يبدست آمده و به راحت    

ن يي بـه طـرف بـاال و پـا    ي با حرکـت در امتـداد عمـود    ,يلبه اضاف 
 نقطه را انتخاب کـرده و بـا    ۵۰نسبت به مرکز مردمک، از هر پلک        

 را از  يعـات خطـا معادلـه درجـه دومـ         استفاده از روش حداقل مرب    
 که با روش حداقل مربعـات خطـا از   يا معادله. ميده  يها عبور م    آن

 کـه  يفاصله را از همه نقـاط ن  يتر  شود کم   يچند نقطه عبور داده م    
مرزهاي بدست آمـده بـا ايـن        . ها عبور کند دارد     د از آن  ي با يمنحن

 .اند نشان داده شده   ۷ چشم در شکل     ريتصو نمونه   چندروش براي   
ن يي و پـا  کـه بـاال  هـا  ين منحنـ ي از اينکه فقط قسمت  يبا توجه به ا   

ن يشتر نقاط را از ا    يباشند ب   ي ما مهم م   يه قرار دارند برا   يه عنب يناح
ر ي از تصـاو ين روش فقط در مورد برخـ     يا. ميکن  يقسمت انتخاب م  

هـا بـا    ن طرحي ايها ه دارند و لبهي در بافت عنبيادي ز يها  که طرح 
شـوند ممکـن اسـت کـه جـواب            يص داده م  ي تشخ Sobelاب  ي لبه

ن يـ شـود ا    ي مشـاهده مـ    ۷همانطور که در شـکل       . بدهد ينادرست
 مرزهـا عـالوه بـر    نيا. کند ي مييها را با دقت باال شناسا     روش پلک 

کننـد در پيـدا     اينکه نواحي مسدود شـده عنبيـه را مشـخص مـي           
  .گيرند کردن مرز خارجي نيز مورد استفاده قرار مي

  

  
 ها براي چند نمونه تصوير چشم ي پلک مرزهاي بدست آمده برا:۷ شکل

  اند  به درستي تشخيص داده شدهها پلکشود که  مشاهده مي
  

  هکردن مرز خارجي عنبيمشخص  -٦-٣
بندي پيدا کردن مـرز      ترين قسمت مرحله قطعه    ترين و مشکل   مهم

زيـرا اوال در ايـن ناحيـه معمـوال مـرز            . بين عنبيه و صـلبيه اسـت      
ف شدت نور عنبيه و صلبيه در مرز     و اختال  شتهمشخصي وجود ندا  

خيلي کم است و ثانيا نقاط لبـه ديگـري در تصـوير چشـم وجـود             
ها خيلي بيشتر از مـرز عنبيـه و          دارند که اختالف شدت نور در آن      

ياب که قادر بـه تشـخيص        هاي لبه  تمدر نتيجه الگوري  . صلبيه است 
عنـوان   هها را نيز ب    هاي مربوط به مرز خارجي عنبيه هستند، آن        لبه



کنند که براي تشخيص دادن مرز خارجي عنبيـه          لبه شناسايي مي  
در روش ارائـه شـده ابتـدا      . بايد اين نقاط را شناسايي و حذف کرد       

 نقاط لبه اضـافي شناسـايي و        و سپس  هد ش مرزهاي موجود تقويت  
گردند و در آخر با تبديل هاف مرز خارجي عنبيه بدست            حذف مي 

  .آيد مي
اي مربوط به مـرز خـارجي عنبيـه ابتـدا ماسـک             ه ت لبه براي تقوي 

با اعمال ايـن ماسـک       .کنيم الپالسين را به تصوير چشم اعمال مي      
آيد که مقـادير    يسي با ابعاد خود تصوير به دست مي       به تصوير، ماتر  

هاي آن در جاهايي که مرز مشخصي وجود دارد زياد اسـت و     درايه
ثـل مـرز خـارجي     در جاهايي که مرز کامال واضحي وجود نـدارد م         

با کم کـردن ايـن مـاتريس از مقـادير شـدت نـور           . عنبيه کم است  
تـر ماننـد     هـاي مشـخص    رزم. شوند ها تضعيف مي   تصوير چشم، لبه  

شوند در حـالي کـه    ها بيشتر از ساير نقاط تضعيف مي   ها و مژه   پلک
پـس از   .کننـد  مرزهايي مانند مرز خارجي عنبيه تغيير زيادي نمـي   

نقـاط لبـه را پيـدا      Cannyيـاب     اسـتفاده از لبـه     انجام اين کـار بـا     
کم کردن آن از تصـوير چشـم        اعمال ماسک الپالسين و     . کنيم مي

تر بيايـد    پايين Canny آستانه در الگوريتم     ودشود که حد   باعث مي 
 .مرز خارجي عنبيه بهتر تشخيص داده شوندبه و نقاط لبه مربوط 

 نشـان   ۸در شـکل    نتايج انجام اين کار بر روي يک تصـوير چشـم            
هاي بدسـت آمـده بـراي تصـوير           الف لبه -۸شکل  . داده شده است  

ها را پس از اعمال ماسـک   ب لبه-۸دهد و شکل      اصلي را نشان مي   
شود کـه پـس    در اين تصاوير مشاهده مي    . دهد  الپالسين نشان مي  

 نقاط لبه مربوط به مرز خـارجي عنبيـه بـه خـوبي            ،از اعمال روش  
هـا و   الوه قسمتي از نويزهاي مربـوط بـه مـژه   ع اند به شناسايي شده 

 .اند هاي داخل بافت عنبيه نيز حذف شده طرح
هاي اضافي پيـدا و      پس از مشخص کردن نقاط لبه تصوير، بايد لبه        

ها و مردمک که در      اين کار با استفاده از مرزهاي پلک      . حذف شوند 
کـه در   همـانطور . شـود  مراحل قبل تشخيص داده شدند انجام مـي       

 در ،هاي مربوط به عنبيـه  شود عالوه بر لبه  ب مشاهده مي  -۸ شکل
هاي ديگري نيـز وجـود دارنـد کـه متعلـق بـه                باال و پايين آن لبه    

ـ   ها مي   ها و مژه    پلک  ۲احي در ايـن شـکل بـا شـماره     وباشند، اين ن
  .اند نشان داده شده

   

  
)الف(  

  
  )ب(

 قبل از اعمال ماسک ) الفCannyوريتم هاي بدست آمده با الگ لبه :٨ شکل
  بعد از اعمال ماسک الپالسين) الپالسين و ب

 

 هـا بدسـت آمـده بـود     نکه در مراحل قبـل مـرز پلـک   يبا توجه به ا  
نقـاط  . ستند حـذف کـرد  ين دو پلک ني را که بيا توان نقاط لبه    يم

ب وجـود دارنـد مربـوط بـه         -۸ کـه در شـکل       يگـر ي د يلبه اضاف 
بـا  ايـن نقـاط را   . انـد  اده شده نشان د۳مردمک هستند و با شماره    

  .کرد حذف توان ميه که قبال بدست آمده بود ياستفاده از مرز عنب
 را کـه در  يين بوده است کـه مرزهـا     ي بر ا  يدر روش ارائه شده سع    

 از ياري در بسـ وسـتند  يص نيها قابل تشخ     ابي  و با لبه   يحالت عاد 
سـت را  ن دسـته نقـاط لبـه ا   يز جزء ا  يه ن ي عنب ي مرز خارج  ,ريتصاو

رات شدت نور در    يين کار مشکل کم بودن تغ     يکرده و با ا    ييشناسا
ر يز بـه تصـو  يـ  نيگرين کار نقاط لبه ديبا ا. ميه را حل کن يمرز عنب 
 چشـم اسـت کـه در        يها   گوشه  هيشوند که متعلق به سا      ياضافه م 
ن ين نقاط لبـه را بـد    ي ا .اند   نشان داده شده   ۴ب با شماره    -۸شکل  

ه شـدت  ي عنبيم که در مرز خارج يکن  ي جدا م  هيصورت از مرز عنب   
 مردمک و به سـمت خـارج آن     ي شعاع ي در راستا  ير اصل ينور تصو 

ن مطلب صادق  يها عکس ا    هي که در مورد سا    يشود در حال    ياد م يز
 نقـاط   در راسـتاي شـعاعي مردمـک، در   رياست و شدت نـور تصـو    

 .شتر از نقاط داخل آن استيخارج مرز ب
  



  
  هاي اضافي  پس از حذف لبه ماندهيباق  نقاط لبه:۹ شکل

  

ه جـدا  يـ  عنبيهـا را از مـرز خـارج        هي سا ،ن اختالف يبا استفاده از ا   
 ي اضـاف يهـا   نقاط لبه که پس از حـذف لبـه        ۹ در شکل    .ميکن  يم

  .اند نشان داده شده است  ماندهيباق
 کـه مربـوط بـه    ييها  با همه لبه  ين روش تقر  ينکه در ا  يبا توجه به ا   

 ييآتم کـار  يشـوند، الگـور     يسـتند حـذف مـ     يه ن يـ عنب يمرز خارج 
ه يه عنبي از ناح  يادي ز يها   که قسمت  يري را در مورد تصاو    يمناسب

 اسـت  يها پوشانده شده است دارد و فقط کـاف      ها و مژه    توسط پلک 
  . شوندييه شناساي از نقاط لبه مربوط به مرز عنبيکه تعداد

ات مرکـز و شـعاع   در آخر با استفاده از تبديل هاف دايروي، مختص   
 مرزهـاي   ۱۰ در شـکل  . آينـد  دايره مرز خارجي عنبيه بدست مـي      

 همـانطور  .انـد  ه ر چشم نشان داده شـد   بدست آمده براي يک تصوي    
 .انـد   شدهييشود مرزها با دقت شناسا  ن شکل مشاهده مي   يکه در ا  

 آن ي دقـت بـاال   ، موجود يها  ر روش ين روش نسبت به سا    يت ا يمز
هـا و هـم    ها و هـم پلـک   زيرا هم مژه. باشد يدر جدا کردن مرزها م  

وبي شناسـايي شـده و در نتيجـه          خ هاي چشم با دقت     گوشه  سايه
در  انـد،  ها از ناحيه جستجو براي مرزها حذف شده        نويز ناشي از آن   

هــا ماننــد روش داگمــن و بــولز عمــل   کــه در بيشــتر روش حــالي
هـا   ژهبندي نسبت به ايـن نويزهـا بـه ويـژه نـويز ناشـي از مـ               قطعه

حساسند و در صورت انسداد بيش از حـد ناحيـه عنبيـه قـادر بـه             
  .تشخيص دقيق مرزها نيستند

  

  
   مرزهاي بدست آمده براي يک تصوير چشم:١٠ شکل

  

   نتايج تجربي-۴
 اسـتفاده شـده اسـت کـه     CASIAدر اين مطالعه از پايگاه تصـاوير   

ادون اين تصاوير تحت نـور مـ      .  نفر است  ۱۰۸ تصوير از    ۷۵۶شامل  
هـا   به همين دليـل انعکاسـات محـيط در آن    و  اند   قرمز گرفته شده  

ــدارد ــه شــده تحــت محــيط . وجــود ن ــا MATLAB7روش ارائ  و ب
 انجـام  CPU 1.8GHz و VI ،RAM 256MB  پنتيوم PCکامپيوتر 

  .شده است
مرزهاي داخلي و خارجي عنبيـه در اکثـر تصـاوير پايگـاه تصـاوير               

CASIAند و فقــط در بعضــي از  بــه درســتي تشــخيص داده شــد
هـا و    تصاوير که ناحيه عنبيه داراي انسداد بيش از حد بـود و مـژه             

هاي کمـي    قسمت،ها قسمت زيادي از عنبيه را پوشانده بودند      پلک
ابعـاد  . از ناحيه صلبيه نيز عنوان ناحيه عنبيه در نظر گرفته شـدند          

CASIA ،320280تصاوير موجود در پايگاه تصاوير     بوده و زمـان  ×
انجام عمل تشخيص مرزها با کامپيوتري که مشخصاتش قبال ذکـر         

 کـه بـا توجـه بـه سيسـتم      باشد مي s7.1 برابر  هر تصويري برا شد
, هـا  هاي ارائه شده براي ساير روش    کامپيوتري استفاده شده و زمان    

  .باشد قابل قبول مي
ي بدست آمده براي چنـد تصـوير   هايي از مرزها  نمونه۱۱در شکل   

  .نشان داده شده است
  
  گيري نتيجه -٥

در اين مقاله الگوريتمي براي تشخيص مرزهاي عنبيه بـا اسـتفاده            
 در.  و تبديل هاف ارائـه شـد       Cannyياب    ماسک الپالسين و لبه    زا

مشـکل کـم بـودن      شـدند و     يي مرزها با دقت باال شناسا     اين روش 
ــور در مــرز خــا  ــه ســاير  تغييــرات شــدت ن رجي عنبيــه نســبت ب

و نتـايج اعمـال ايـن روش بـه تصـاوير             هاي چشم حل شد    قسمت
 روش يبـاال يي و سـرعت  آ نشان دهنده کـار CASIAپايگاه تصاوير  

 و هـا  توسـط پلـک   هيـ ش از حـد عنب   ي انسداد ب  مشکلعالوه   بود، به 
  .تا حدودي حل شد  نيزها مژه

  



  
چشم با استفاده از الگوريتم  مرزهاي بدست آمده براي چند تصوير :۱۱ شکل

  .اند شود مرزها با دقت خوبي شناسايي شده همانطور که مشاهده مي. ارائه شده
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