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 1398-99نیمسال اول سال تحصیلی    دانشگاه صنعتی قم         DIPدیجیتال  تصویرپردازش پروژه 

 مهلت  نهایی  ارائه:  حداکثر تا یکشنبه  20 بهمن 1398:  پس از این تاریخ نمره ای به پروژه ها تعلق نخواهد گرفت. 

 بندی عنبیه چشم بخش

بازشناسی گام اول در  .  روداین زمینه به شمار میدر    هاروشترین  مهم  یکی از  چشمهویت از طریق عنبیه  تشخیص  

ه یبعنالگوی  بندی  طبقهگام بعدی    است.  ندوربی  توسط  در تصویر ثبت شده  دقیق عنبیه، مشخص کردن محل  عنبیه

 .[1]  و نیاز داردیادگیری ماشین و بازشناسی الگ  هایالگوریتماست که به    به منظور تشخیص هویت  استخراج شده

کنند. دایره است که مرزهای داخلی و خارجی عنبیه را مشخص می عنبیه با دو دایره بندیبخشهدف این پروژه 

ی عنبیه را مشخص کند و دایره بزرگتر مرز بیرونمیکوچکتر مربوط به مردمک است و مرز داخلی عنبیه را مشخص  

  (.1شکل  )کند  می
 

 
 ای از عنبیه استخراج شده )سمت راست: تصویر اصلی، سمت چپ: تصویر با عنبیه استخراج شده( نمونه   -1شکل 

های زیر توان به پایگاه دادهجمله میتاکنون چندین پایگاه داده برای بازشناسی عنبیه ارائه شده است که از آن 

 اشاره کرد:

 MMU  [2]پایگاه داده عنبیه  -

 UBIRIS  [3]های عنبیه  پایگاه داده -

 CASIA  [4]پایگاه داده عنبیه   -
 

   
 MMUهایی از تصاویر پایگاه داده نمونه   -2شکل 

 Iris Segmentation  ،Iris Recognition  ،Iris Biometricsکلیدی:   کلمات

توانید های کلیدی ذکر شده میپیشنهاد شده است که با کلمه بندی عنبیه چشمبخشهای مختلفی برای روش

مورد نظر است و بازشناسی   عنبیه. دقت کنید که فقط یافتن و جدا کردن  [5]  بیابید  مقاالت مرتبط با این موضوع را
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نویسی های برنامهتوانید از زبانها میسازی الگوریتمبرای پیاده شامل این پروژه نیست. عنبیه و تشخیص هویت

MATLAB    وPython .استفاده کنید 

 

 :های مورد نظرخروجی

 PDFفایل :  اده شدهاستف  تزمقاله یا   •

های الگوریتم روی استفاده شده، خروجی  فایل گزارش شامل )بیان مسأله، الگوریتم استفاده شده، تصاویر •

 PDFو    Wordبه صورت فایل   (نمونهتصاویر  

است و خروجی نهایی برنامه  2شکل د ی ماننهایورودی برنامه تصویر :MATLAB (m-file)های کد فایل •

 باشد.  1شکل    مشابه بندی شدهتصویر اصلی با عنبیه بخش

 کنید.فشرده    zip.یا    rar.های استفاده شده در یک فایل  تمامی فایل •

 

 شاد و تندرست باشید

 روزبه رجبی 
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