
 مراتبی بافت و شکل آن شخیص هویت از طریق رگ دست با استفاده از ترکیب سلسلهت

 چکیده:

 دور از دسترس بودن نی بودن، یکتا بودن، پایدار بودن،های دست به دلیل جهاشکل و الگوی رگ های اخیردر سال

ص تشخیدر این گزارش روشی برای و تغییر ناپذیر بودن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کردن برای جعل 

های موجود، که برای تشخیص رگ ارائه شده است. در مقابل با اکثر روشهای دست هویت فرد با استفاده از رگ

کنند در این گزارش روشی ترکیبی از این دو ارائه های بافت و یا شکل جسم به صورت مجزا استفاده میاز ویژگی

ویژگی به صورت همزمان استفاده  دسته ها از یکدیگر، از ترکیب این دون بهتر رگخواهد شد که برای مجزا کرد

ساختار شبکه وریدی جسم مبتنی بر شکل برای استخراج هندسه بر همین اساس یک روش جدید خواهد کرد. 

ترکیب خواهیم کرد.  LBPدر مرحله بعد نیز برای ترکیب آن با بافت تصویر آن را با روش مشهور  ارائه خواهد شد.

داده و  مانجا PUTی ای بر روی مجموعه دادههای گستردهدر نهایت نیز برای بررسی کارایی الگوریتم آزمایش

 های به روز برای تشخیصگیری نسبت به تمامی روشتوان به بهبود چشمخواهیم داد که روش ارائه شده می نشان

 هویت از طریق رگ دست، دست یابد.

 :و الگوریتم پیشنهادی های پیشین مورد نیازمالگوریت

در این گزارش برای استخراج ویژگی ها از دو روش مختلف توصیف بافت و توصیف شکل  همانطور که گفته شد

های جسم از سه روش مختلف استفاده خواهد بر همین اساس برای استخراج ویژگیجسم استفاده خواهد شد. 

 ،در دومین بخش نام دارد به دنبال استخراج شکل محلی جسم هستیم. 1باینریشد. در اولین روش که کد کردن 

دهد. در نهایت نیز شکل کلی جسم را محاسبه کرده و در اختیار ما قرار میاز روش گراف استفاده خواهیم کرد که 

 نری و گرافهای کد کردن بایدر نتیجه روشاستفاده کرده تا بافت عمومی جسم را محاسبه کنیم.  LBPاز روش 

نکته قابل ذکر در آن به توصیف بافت جسم خواهد پرداخت.  LBPبه توصیف شکل جسم خواهند پرداخت و روش 

با  3این  ویژگی داده شده دارای ساختارهای مختلفی هستند. در نتیجه باید روشی کارا برای ترکیب 3است که 

رکیب روشی سلسله مراتبی برای ت نیز برای انجام این کار. یکدیگر ارائه داده شود که دارای مشکل محاسباتی نباشد

 این کار را انجام دهد.  توانداین سه ویژگی ارائه داده شده که به صورت کامالً کارا می

دست را معرفی کرده و در مرحله بعد سه روش  پشتبر همین اساس در ادامه در ابتدا روش قطعه بندی تصاویر 

روش پیشنهادی خود را  نیز ، کد باینری و گراف را معرفی خواهیم کرد. در بخش بعدLBPهای استخراج ویژگی

                                                           
1 Binary coding 



ا پیشنهادی خود ر الگوریتم آخرین بخشبرای ترکیب این سه روش معرفی و ارائه خواهیم کرد. در نهایت نیز در 

 آزمایش کرده و کارایی آن را بر روی یک مجموعه داده نمایش خواهیم داد.

 :قطع بندی تصویر

های موجود در پشت دست را چه از لحاظ شکل و چه از لحاظ بافت آن بررسی کرد ای آنکه بتوان الگوی رگبر

یک قطعه بندی مورد نیاز است تا به کمک آن بتوان ناحیه اصلی و مورد نظر تصویر را از کل تصویر جداسازی 

 برای استخراج بافت آن ز کل تصویرراست و آسان است و معموالً ا برای استخراج بافت تصویر این کار سر .کرد

این بحث در جایی که نویز بسیار  .استخراج شکل تصویر معموالً یک چالش است این کار در اماشود. استفاده می

 شود.زیادی در تصویر وجود دارد و همچنین تصویر دارای کنتراست پایینی باشد بسیار چالش برانگیزتر می

ا، ههای مختلفی ارائه شده است. اکثر این روشاه حلر و استخراج ناحیه مورد عالقه تصویر برای حل این مشکل

اویر های تصکردند اما آنها از ویژگیرای انجام کار استفاده میهای مبتنی بر حدآستانه گذاری تطبیقی باز روش

NIR بندی اولیه تصویر ارائه داده شد بر همین اساس در این گزارش روشی جدید برای قطعه کردند. استفاده نمی

ودی برای دادن آن به هدف این فلوچارت آماده سازی تصویر ور باشد.می 1که فلوچارت کلی آن به صورت شکل 

 است که شکل تصویر را استخراج کند.  یک الگوریتم

 

 تصویر : فلوچارت کلی قطعه بندی تصویر ورودی برای استخراج اسکلت1شکل 

 باشد:های کلی این فلوچارت به شرح زیر میگام

 با استفاده از فیلتر همسان سازی گوسی، کنتراست تصویر بهبود داده شده و نویز موجود در تصویر NIR 

 وجود دارد ارائه شده است. NIRکه در تصاویر این فیلتر بر اساس سه ویژگی زیر  شود.کاهش داده می

o شود.تر ذخیره سازی میدر تصویر نواحی عروقی بدن نسبت به پس زمینه تاریک 

o کند.ها در نواحی خاصی تغییر میعرض رگ 



o های غیر موازی در نظر گرفت و همچنین آنها به صورت محلی توان تقریبا قطعهها را میرگ

 خطی هستند.

 ورت زیر تعریف کرد:وان به صتبر اساس این موارد فیلتر همسان سازی گوسی را می

𝐾′(𝑥, 𝑦) = − exp {−
𝑥2

2𝜎2
} , (𝑥, 𝑦)𝜖𝑁 

𝑁 = {(𝑥, 𝑦)||𝑥| ≤ 3𝜎, |𝑦| ≤
𝐿
2} 

حال کافی است که برای محاسبه زنند. های رگ را به ترتیب تخمین میطول و عرض قطعه 𝜎و  Lکه در این رابطه 

 فیلتر، آن را با تصویر اصلی کانوالو کرد.  پاسخ این

پاسخ فیلتر محاسبه شده قوی دست در هر جهتی ممکن است قرار داشته باشند، برای آنکه  هایکه رگ از آنجا

کنیم. های مختلف را بر روی تصویر اصلی کانوالو میباشد، فیلتر را در زوایای مختلف چرخش داده و حاصل چرخش

ه نقاط مختلف ب کرده و بتصویر حاصل را حسا درجه، میزان انحنا 134و  00، 44، 0ویه زا 4در مرحله بعد، در 

کنیم که در آن استفاده می |s(k)=|k(z)*wی برای امتیاز دهی به هر نقطه از رابطهدهیم. تصویر یک امتیاز می

k(z) و  شوداست که از رابطه زیر محاسبه می میزان انحنای شکلw باشد.طول انحناء در جهت کمترین مقدار می  

k(z) =

d2𝑃(𝑧)
𝑑𝑧2

{1 + (
𝑑𝑃(𝑧)

𝑑𝑧
)

2

}

3/2
 

ه و به یک تصویر باینری تبدیل کردبا میانه گیری بر روی تصویر آن را حدآستانه گذاری کرده  آخر نیزدر مرحله 

 کنیم.اسکلت نهایی تصویر را محاسبه می 3سازی و الغر 2و با استفاده از عملیات ریخت شناسی

ها شکل و بافت تصویر و ارائه ساختاری برای ترکیب این ویژگی هایخراج ویژگینوبت به استحال در این مرحله 

استفاده کرده و آنها را با یک ساختار سلسله  LBPباشد که در این گزارش از سه نوع ویژگی گراف، کد باینری و می

مراتبی ترکیب کرده که در ادامه به صورت دقیق توضیح خواهیم داد. 

                                                           
2 Morphology  
3 Thinning  



 :LBPکدهای 

نقش بسیار مهمی در حل  کند،اطالعات بسیار غنی و زیادی را از تصویر استخراج می از آنجا که بافت تصویر

در های مختلفی برای استخراج بافت تصویر وجود دارد. روشمعادالت تشخیص اشیاء موجود در تصویر دارد. 

ار مورد توجه از آنجا که کارای محاسباتی پایینی دارد بسی LBPهای استخراج بافت تصویر روش مقایسه با روش

 های همسایهبه این صورت است که با مقایسه هر پیکسل با پیکسل LBPروال کلی کار الگوریتم قرار گرفته است. 

به طور مثال کند. تبدیل می 10خود یک کد باینری به آن داده و در مرحله بعد آن کد باینری را به یک کد مبنای 

 :که در مرکز قرار گرفته است داریم 114با مقدار  برای تصویر زیر برای پیکسل

 

 LBPای تصویر ورودی برای الگوریتم نمونه :2شکل 

ک و بزرگتر بود مقدار یاز آن های همسایه خود مقایسه کرده و اگر پیکسل همسایه اگر این پیکسل را با پیکسل

 یابیم:در غیر این صورت مقدار صفر به آن خانه دهیم به کد باینری زیر دست می

1 0 0 

1  1 

1 1 0 

 2: کد باینری تخصیص داده شده به هر پیکسل همسایه شکل شماره 3شکل 

که به صورت سبز رنگ مشخص شده است به کد باینری  ایحال با خواندن در خالف عقربه ساعت این کد از خانه

در مرحله بعد هیستوگرام  رسیم.می 203دست یافته و با تبدیل آن به یک عدد دسیمال به عدد  11001011

 LBP های رایجیکی از نسخهایم. و با این کار بافت تصویر خود را محاسبه کردهمقادیر بدست آمده را محاسبه کرده 

این نسخه به این صورت ای غیر حساس به چرخش ارائه شده است. است که در آن نسخه LBPنسخه یکنواخت 

انتقال از صفر به یک و یا از یک به صفر وجود دارد نگه داشته  2پیاده سازی شده است که تنها کدهایی که در آنها 

نسخه از در این گزارش نیز کاهش داد.  40به تنها  246های هیستوگرام را از توان تعداد بینبا این کار میشود. می

 استفاده شده است. LBPیکنواخت 



 کدهای باینری:

ر این د توان به صورت عمومی نمایش داد.نیز میشکل هندسی شبکه وریدی دست را مشابه ویژگی بافت تصویر، 

کنیم. میبرای توصیف اسکلت تصویر ارائه  باینریبا نام کدهای  ،روشی مشابه به آن LBPبا الهام گرفتن از  گزارش

روال کلی انجام کار در باشد. ، کارایی محاسباتی باالی آن میLBPویژگی اساسی این روش نیز مشابه روش 

الگوریتم کدهای باینری نیز چیزی شبیه به الگوریتم باینری است. یعنی با استفاده از اسکلت تصویر که یک تصویر 

و در  1های همسایه آن مقایسه کرده و در صورت بزرگتر یا مساوی بودن است، هر پیکسل را با پیکسل باینری

دهیم. در مرحله بعد نیز به صورت خالف جهت غیر این صورت مقدار صفر را به همسایه آن پیکسل اختصاص می

مونه ای از یک باینری و عدد کنیم. در شکل زیر نعقربه ساعت آن را خوانده و به یک عدد دسیمال تبدیل می

 دسیمال تخصیص داده شده به آن نمایش داده شده است. 

 

 : تصویر ورودی و عدد دسیمال تخصیص داده به آن با استفاده از الگوریتم کد باینری4شکل 

 الگوریتم گراف:

باینری، سیستم توانایی یادگیری ساختار جامع های محلی تصویر با استفاده از الگوریتم کد استخراج ویژگیبا 

دیگری نیز برای یادگیری ساختار شکل تصویر به روش تصویر را ندارد. به همین دلیل باید در کنار آن روش از 

 بر همین اساس در این گزارش از روش الگوریتم گراف استفاده خواهد شد. صورت عمومی استفاده کرد. 

ده با استفاتوان میو شباهت دو گراف را شود های آن نمایش داده میو یالاز نودها  در ریاضیات هر گراف با استفاده

شود اول آنکه چگونه گراف ساخته بر همین اساس دو مساله در این قسمت مطرح میاز تطبیق گراف محاسبه کرد. 

 امه توضیح دادهشود و دوم آنکه چگونه شباهت میان دو گراف محاسبه شود که به صورت دقیق این دو در اد

 خواهند شد. 

همانطور که در شکل زیر نمایش داده شده توان اسکلت تصویر را به یک گراف تبدیل کرد. به طور مستقیم می

 را به هاهای مختلف رگنقاطی هستند که شاخه ،توان دو نوع نود در گراف تعریف کرد. دسته اول نقاطاست می



یک دیگر وصل کردند که در شکل زیر با رنگ زرد مشخص شده و دست دوم نقاط قرمز رنگی هستند که ابتدا و 

 یا انتهای هر رگ قرار گرفته اند.

 

 : گراف ساخته شده از روی اسکلت تصویر ورودی5شکل 

خواهیم میزان تطبیق این دو داده شده و می n2و  n1و نودهای  m2و  m1های فرض کنید دو گراف با یال

 کنیم:را به صورت زیر ایجاد می qKو  pKبرای این کار دو ماتریس گراف با یکدیگر را بسنجیم. 

  ماتریسKp های آن با استفاده از رابطه زیر اتریس شباهت نودهای دو گراف هست که هر کدام از درایهم

 شود:محاسبه می

𝑘𝑖1,𝑖2

𝑝
= exp {−

√(𝑥1 − 𝑥2)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2

𝑘1
} 

 باشند.های نود میویژگی (x,y)که در آن 

  ماتریسK𝑞 های آن با استفاده از رابطه زیر های دو گراف است که هر کدام از درایهاتریس شباهت یالم

 شود:محاسبه می

𝑘𝑐1,𝑐2

𝑞
= exp {−

𝜎

𝑘2
} + exp {−

|𝐿1 − 𝐿2|

𝑘3
} 



همچنین در دو رابطه باال باشد. ها میطول یال 𝐿1 ،𝐿2و  c2و  c1زاویه بین دو یال  𝜎که در آن 

 باشد.، برای کالیبره سازی گراف میkپارامترهای 

 توان محاسبه کرد.پس از آنکه این دو مقدار محاسبه شد شباهت دو گراف را با استفاده از رابطه زیر می

𝐽(𝑥) = ∑ 𝑥𝑖1𝑖2
𝐾𝑖1𝑖2

𝑝
+ ∑ 𝑥𝑖1𝑖2

𝑥𝑗1𝑗2
𝐾𝑐1𝑐2

𝑞

𝑖1!=𝑖2,𝑗1!=𝑗2,𝑧𝑖1𝑐1
1 𝑧𝑗1𝑐1

1 =1,

𝑧𝑖2𝑐2
2 𝑧𝑗2𝑐2

2 =1

𝑖1,𝑖2

 

این معادله را با استفاده از یک  جواب بهینه کهباشد. ها میماتریس اتصال میان نودها و یال Zکه در این رابطه  

 توان به راحتی بدست آورد. می  FGMبا نام  ه سازیالگوریتم بهین

ویژگی بدست آمده و محاسبه خروجی الگوریتم بر روی نتیجه حاصل از  3حال در این مرحله نوبت به ترکیب 

ویژگی ممکن است که به وجود آید، زمان  3باشد. یکی از مشکالتی که در ترکیب این الگوریتم می 3ترکیب این 

توان در و کد باینری را می LBPهای باشد. به صورتی که الگوریتماجرای متفاوت این سه روش با یکدیگر می

گراف نیاز به زمانی به مراتب بسیار بیشتر از دو  مهای در حد صدم ثانیه پیاده سازی کرد در حالی که الگوریتزمان

 باشد. الگوریتم قبل می

کدیگر با ی توانهای مختلف را در سطوح مختلفی میتوان به آن اشاره کرد آن است که ویژگینکته دیگری که می

ر بتوان اهمیت بیشتری نسبت به دو ویژگی دیگر تصویر داد. ترکیب کرد. به طور مثال به ویژگی بافت تصویر می

 به شرح زیر است:همین اساس در این گزارش روشی که استفاده شده 

  برای هر داده تستی که قرار است بر روی آن تست شود، فاصلهChi-square اینری کد باینری آن با کد ب

 شود.ذخیره سازی می bهای آموزشی حساب شده و در هر کدام از داده

  برای هر داده تستی که قرار است بر روی آن تست شود، فاصلهChi-square  ویژگیLBP  آن با ویژگی

LBP های آموزشی حساب شده و در هر کدام از دادهp شود.ذخیره سازی می 

 از  ی تست را با هریکشرح داده شده در باال برای تطبیق گراف شباهت گراف داده با استفاده از الگوریتم

 کنیم.ذخیره سازی می gتصاویر آموزشی محاسبه کرده و در متغییر 

 کنیم.ی آموزشی محاسبه میبا استفاده از رابطه زیر امتیاز شباهت هر داده تست را با هر داده 

𝑆 = 𝑒−
𝑔
𝛼 ∗ 𝑏 ∗ 𝑝  

 که این بسیار وابسته به اهمیت بار محاسباتی تواند به دو صورت مختلف انجام شودکار نیز میامهمچین ترتیب انج

نمایش داده شده سیستم به صورت همزمان  aبخش  زیرو زمان انجام کار برای ما است. در روش اول که در شکل 



ه کدر روش دوم کند. یگر ترکیب میها را انجام داده و در نهایت آن سه را با یکدهر سه عملیات استخراج ویژگی

را از تصویر استخراج  LBPبه دنبال کاهش بار محاسباتی الگوریتم است در ابتدا دو ویژگی کد باینری و ویژگی 

ک این کار باعث کوچسازد. کرده و در مرحله بعد با کمک این دو ویژگی و تنها اسکلت تصویر گراف تصویر را می

روش پیاده سازی شده در این مقاله نیز چیزی شبیه به شکل  شود.محاسباتی آن می شدن سایز گراف و کاهش بار

 باشد.می aزیر قسمت 

 

 مورد نظر از روی تصویر ویژگی 3: ترتیب و سلسله مراتب مختلف محاسبه 6شکل 

کالس بهینه  knnپس از آنکه امتیاز مدل به هر تصویر را محاسبه کردیم با استفاده از الگوریتم  در مرحله آخر نیز

 کنیم.هر تصویر را محاسبه کرده و مشخص می

 آزمایشات:

که به صورت آزاد در دسترس عموم  PUTپیاده سازی شده از بخشی از پایگاه داده  برای ارزیابی کارایی الگوریتم

عکس وجود دارد که این تصاویر از  1200است استفاده شده است. در این پایگاه داده برای تصاویر پشت دست 



افراد یعنی  نفر از این 30برای تست الگوریتم پیاده سازی شده از تصاویر نفر مختلف جمع آوری شده است.  40

 تصویر به دلیل باال بودن زمان آموزش و آزمون الگوریتم استفاده شده است. 020

زمایش نتایج اسکلت تصاویر استخراج شده را در اولین آ .آزمایش مختلف انجام داده شد 4برای انجام این کار 

کند یا به درستی استخراج میاسکلت تصاویر را پیاده سازی شده مشاهده کرده و بررسی کرده که آیا الگوریتم 

در دومین آزمایش کارایی تنها استفاده از ویژگی کد  که در ادامه درج شده است رسیدیم.خیر که به نتایجی 

کنیم. در را بررسی می LBPو در سومین آزمایش کارایی الگوریتم  باینری را برای تشخیص افراد استفاده کرده

ویژگی  3از هر  استفاده همزمان نهایت نیزدر کنیم. گراف را به تنهایی بررسی میمرحله بعد نیز کارایی الگوریتم 

 را در کارایی تشخیص هویت افراد بررسی کردیم.

دقت الگوریتم استخراج اسکلت تصویر است که نتایجی مانند تصاویر زیر برای برخی از اولین آزمایش بررسی 

 یابد.اشکال دست می

 

 : چند نمونه تصویر ورودی در کنار اسکلت استخراج شده آنها7شکل 

سازی شده توانسته به خوبی اسکلت تمامی تصاویر را  شود الگوریتم پیادههمانطور که در این تصاویر مشاهده می

 استخراج کند.



برای انجام باشد. شود، میاستخراج می LBPحال در این مرحله نوبت به بررسی کارایی ویژگی بافت تصویر که با 

تصاویر را محاسبه کرده و در مرحله بعد برای هر داده  LBPین کار همانطور که توضیح داده شد در ابتدا ویژگی ا

ای که بهترین فاصله را داشته به عنوان های آموزشی حساب کرده و دادهآن را با داده Chi-squareتست فاصله 

به نتایج درج  های آموزشی و آزمونهای مختلف دادهبرای درصد کنیم. با انجام این کاراب میکالس آن داده انتخ

 یابیم.شده در جداول زیر دست می

 های آموزشی مختلفبرای تعداد داده LBP: دقت الگوریتم ارائه شده مبتنی بر 1جدول 

های شماره داده دقت

 آزمایشی

 معیار ویژگی

 LBP 12و11 06.66

 LBP 12و11و10 04.44

 LBP 12و11و10و6 06.66

 LBP 12و11و10و6و2 06

 LBP 12و11و10و6و2و1 04.44

 متوسط دقت الگوریتم 04.56

این معیار ویژگی توانسته به دقت خوبی دست یابد. حال نوبت به با تنها شود الگوریتم  ور که مشاهده میهمانط

ای بررسی را بربرای این کار نیز دقت ویژگی کد باینری باشد. بعدی بر روی دقت الگوریتم می هایبررسی ویژگی

 کرده و به نتایج زیر دست یافتیم.

 مختلف یآموزش یهاتعداد داده یبرا BCبر  یارائه شده مبتن تمیدقت الگور: 2جدول 

های شماره داده دقت

 آزمایشی

معیار 

 ویژگی

 BC 12و11 53.33

 BC 12و11و10 50

 BC 12و11و10و6 05.33

 BC 12و11و10و6و2 50.66

 BC 12و11و10و6و2و1 50

 متوسط دقت الگوریتم 50.46

 یابیم:در آزمایش بعدی نیز کارایی الگوریتم گراف را بررسی کرده و به نتایج زیر دست می

 



 مختلف یآموزش یهاتعداد داده یبرا Graphبر  یارائه شده مبتن تمیالگوردقت : 3جدول 

های شماره داده دقت

 آزمایشی

معیار 

 ویژگی

 Graph 12و11 45.33

 Graph 12و11و10 45.55

 Graph 12و11و10و6 45.33

 Graph 12و11و10و6و2 45

 Graph 12و11و10و6و2و1 42.22

 متوسط دقت الگوریتم 40.14

 ویژگی با یکدیگر را بررسی کرده و به نتایج زیر دست یافتیم. 3نهایت نیز کارایی ترکیب این در 

 مختلف یآموزش یهاتعداد داده یبرا Graph+BC+LBPبر  یارائه شده مبتن تمیدقت الگور: 4جدول 

 معیار ویژگی های آزمایشیشماره داده دقت

 Graph+BC+LBP 12و11 05.33

 Graph+BC+LBP 12و11و10 00.00

 Graph+BC+LBP 12و11و10و6 05.33

 Graph+BC+LBP 12و11و10و6و2 06.66

 Graph+BC+LBP 12و11و10و6و2و1 04

 متوسط دقت الگوریتم 00.21

دیگر بهتر عملکرده و به دقت بهتری  از هر سه الگوریتمشود الگوریتم ارائه شده توانسته همانطور که مشاهده می

نکته قابل ذکر آن است که تمامی آزمایشات باال با پارامترهای یکسان انجام شده و هیچ نسبت به آنها دست یابد. 

و یا اندازه دیسک عملیات مورفولوژی انجام  BCو  LBPاندازه پنجره در مثال ی برای پارامتر بهینه به طور یجستجو

( )هر آزمایشتوان نشان داد که با تغییر این پارامترها و پیدا کردن پارامتر بهینه برای هر حالت مینشده است. 

 رسید. ویژگی 3این بهتری نسبت به حالت بدون ترکیب بسیار توان دقت همواره می

 گیری:نتیجه

ر آن برای که د یص هویت از طریق رگ دست ارائه شدهمانطور که مشاهده شد در این گزارش روشی برای تشخ

 در مرحله اول یک الگوریتم قطعه ل جسم استفاده شد.ویژگی مختلف بافت، شک دوتوصیف رگ دست از ترکیب 

های روشدر مرحله بعد نیز انواع مختلف ها و شکل آنها استخراج شد. های رگبندی ارائه شد که در آن ویژگی



ی ز نتیجهدر نهایت نی شد.مورد بررسی قرار گرفته  های توصییف گرافمانند کد کردن باینری و روش توصیف شکل

های مختلفی آزمایشترکیب کردیم.  LBPهای این دو مرحله را به صورت سلسله مراتبی با روش توصیف ویژگی

ه روز های بنسبت به سایر روش قابل توجهیتواند به بهبود پیشنهادی می نیز انجام داده و نشان دادیم که روش

 DCP ،DERFتر استخراج بافت تصویر مانند های پیچیدهتوان از روشبه عنوان کارهای آینده میبد. جهان دست یا

 استفاده کرد.  HSOGو یا 

 


