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ചെടെവനാപാർകാന് , ിിരുവനന്ത്പുരിചും , വേരിചളും ( ഇന്ത്യ )
ഇ -ചെടേയില്: reshma.nair@iiitmk.ac.in

വ ാ. സാബൂ എും ിമ്പി
അവസാസിവയറ്റ്യ് ചെടപ്രാഫസർ
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർവേഷൻ ചെടെവനാളജി &ോവനജ്േേ്- വേരിചള
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രിചത്നച്ചുരുകാനും (Abstract)
വളചെടരിചയധിേും പ്രചാരിചും വനെിയ ഇവേജ് വപ്രാസസ്ിുംഗ് വേഖലയില് ചെടസചെടെവേഷള്ള പങ്ക്
വളചെടരിച നിർണായേോണ് . വിവിധ ിരിചും വസ്തുകാനചെടള േമ്പൂട്ടറിചെടേ സഹായവതാചെടെ ിിരിചിുറിയുന്നിിന്
സഹായേരിചോുംവിധും ഒരു സുംവിധാനും രൂപചെടെക്ത്തുന്നിില് ചെടസചെടെവേഷചെടേ ോരിചയക്ഷേി
സുപ്രധാനോണ് . ഒരു ചിത്രതില് നിന്നും നിഴലുേചെടളയുും (shadows), പ്രിിഫലനങ്ങചെടളയുും (reflections)
കൃിയോയി വവർിിരിചിചെടുക്ക്കുവാൻ നിലവിലുള സുംവിധാനങ്ങള് പരിചയാപ്തേല്ല. ോത്രവുേല്ല അിിള് വവണ്ടി
വരുന്ന സേയദദർയയവുും വളചെടരിച കൂക്ിലാണ്. ഒരു ചിത്രതിചെടേ പശ്ചാതലതില് (background)
നിന്നും പൂർവ്വിലും(foreground) വവർിിരിചിചെടുക്ക്കുന്ന പുതുേവയറിയ ഒരു അണ്സൂെർദവസ് ്
(unsupervised) സമ്പ്രദായും ആണ് ഈ വലഖനതില് പ്രിിപാദിുിരിചിക്കുന്നി്. നിഴലുേള്,
പ്രിിഫലനങ്ങള് തുെങ്ങി ആവശയേില്ലാത യെേങ്ങചെടള പൂർ/ോയി നീകാനും ചെടചയ്യുവാൻ ഈ
രിചീിിയിലൂചെടെ സാധിക്കുന്ന. ഇിില് ഉപവയാഗചെടെക്തിയിട്ടുള അ ാപ്റ്റ്യീവ് ചെടത്രവഷാള് ിങ് (Adaptive
Thresholding),
ൗണ്സാുംപ്ലിങ് (Downsampling), വോർവഫാളജികാനല് പ്രക്രിയേള് (Morphological
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തുെങ്ങിയവ സങ്കലന സങ്കീർ/ി (Computational Complexity) കുറയ്ക്കുവാൻ
സഹായേരിചോയി.
അിിനാല്
ഈ
രിചീിി
ഉപവയാഗചെടെക്തിചെടകാനാണ്ട്
അവനേും
ദഹ-ചെടറചെടസാലൂഷന് (high-resolution) ചിത്രങ്ങചെടള ചുരുങ്ങിയ സേയും ചെടോണ്ട് ചെടസചെടെൻറ്
ചെടചയ്യുവാള്ും സാധിക്കുന്ന.
Operations)

സൂചേപദങ്ങള് (Keywords): ചെടത്രവഷാള്
ൗണ്സാുംപ്ലിങ്

ിങ്, വോർവഫാളജികാനല് ഓെവറഷൻ, അെ്സാുംപ്ലിങ്,

1. ആമുഖും ( Introduction )
ദൃഷ്ടി ദവേലയമുളവർകാന് ദവേലയും േനസിചെടേ ഒരു അവസ്ഥ ോത്രോചെടണന്നും അിിചെടന
ിരിചണും ചെടചയ്യുവാൻ ിങ്ങള്ക്കു സാധിക്കുചെടേന്നും വ ാദ്ധ്യോകാനി ചെടോക്ക്കുേ എന്ന ലക്ഷയതിനായി
േമ്പൂട്ടർ വിഷന് (Computer Vision) ഉപവയാഗചെടെക്തി പലിരിചും വസ്തുകാനചെടള പരിചിചയചെടപക്ത്തുവാൻ
സഹായിക്കുന്ന ഒരു സുംവിധാനും രൂപചെടെക്ത്തുേ എന്ന പദ്ധ്ിിയുചെടെ ആദയയട്ടോയ ഇവേജ്
ചെടസചെടെവേഷചെടന ആധാരിചോകാനി പ്രസിദ്ധ്ിേരിചിു ഒരു വലഖനതിചെടേ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള് ആണ്
ഇവിചെടെ പ്രിിപാദിുിരിചിക്കുന്നി് [1].
േമ്പൂട്ടർ വിദയ ഉപവയാഗിു് ചിത്രങ്ങചെടള കൂക്ില് വയക്തോക്കുവാള്ും ആവശയങ്ങള്കാനള്സരിചിച്ചു
വിവരിചങ്ങള്
വശഖരിചിക്കുവാള്ും
കൂക്ില്
ോരിചയക്രേങ്ങള്
നെത്തുവാള്ും
സഹായിക്കുന്ന
സാവങ്കിിേവിദയയാണ് ഇവേജ് വപ്രാസസ്ിുംഗ് . ചിത്രങ്ങളില് നിന്നും അർത്ഥവതായ വിവരിചങ്ങചെടള
വിശേലനും ചെടചയ്യുന്ന പ്രക്രിയചെടയ ഇവേജ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന. ഇവേജ് അനാലിസിസുും
േമ്പൂട്ടർ വിഷള്ും പരിചിഗണിക്കുവമ്പാള് ഏറ്റ്യവുും നിർണായേോയ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇവേജ്
ചെടസചെടെൻവറ്റ്യഷൻ. ഒരു ചിത്രചെടത വിഭജിച്ചു ഏിാള്ും ചെടപാതുഗണതിലാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇവേജ്
ചെടസചെടെൻവറ്റ്യഷൻ. ഓവരിചാ ഗണതിലുും ഉള ഛായാ ിന്ദുകാനള് (pixels) ിമ്മില് സാേയും ഉണ്ടാകുേയുും
എന്നാല് വയിയസ്ത ഗണതിലുള പിക്സലുേള് ിമ്മില് അവങ്ങയറ്റ്യും ദവരുദ്ധ്യും ഉണ്ടാകുേയുും
ചെടചയ്യുന്ന ിരിചതിലാണ് ചെടസചെടെവേഷൻ പ്രവയാഗിക്കുേ. ഇവേജ് ചെടസചെടെവേഷൻ സാധാരിചണയായി
ഫീുർ എക്സ്രാക്ഷൻ, പാവറ്റ്യണ് ചെടറകാനഗ്നിഷൻ, ഒബ്ജക്റ്റ് ചെടറകാനഗ്നിഷൻ, ഇവേജ് ക്ലാസ്ിഫിവകാനഷൻ, ഇവേജ്
േുംപ്രഷൻ [2] എന്നിവയിചെടലാചെടകാന ിചെടന്ന പൂർവ്വയട്ടും (pre-processing stage) ആയി
ഉപവയാഗചെടെക്ത്തുന്നണ്ട് .
പരിചിഗണിക്കുന്ന ചിത്രതില് നിന്നും പൂർവ്വിലും ോത്രും കൃിയോയി വവർിിരിചിചെടുക്ക്കുേ എന്നിാണ്
ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ചെടറകാനഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റതിചെടേ പ്രാഥേിേോയ േർതവയും. ഇപ്രോരിചും വവർ ിിരിചിചെടുക്ക്കുന്ന
പൂർവ്വിലതില് നിന്നും ദവവിദ്ധ്യോർന്ന സവിവശഷിേചെടള (features) സോഹരിചിക്കുേയുും അിിചെടന
ആസ്പദോകാനി ിരിചുംിിരിചികാനല് (classification) നെത്തുേയുും ചെടചയ്യുന്ന. ഇവേജ് ചെടസചെടെവേഷൻ
പ്രക്രിയചെടയ സാധാരിചണഗിിയില് സൂെർദവസ് ് എന്നും അണ്സൂെർദവസ് ് [3-4] എന്നും
രിചണ്ടായി ിരിചും ിിരിചികാനാും. സൂെർദവസ് ് ചെടസചെടെൻവറ്റ്യഷൻ ചിത്രങ്ങചെടളക്കുറിച്ചുള മുന്നറിവിചെടന
അെിസ്ഥാനോകാനിയുളിാചെടണങ്കില് അണ്സൂെർദവസ് ് സമ്പ്രദായും പരിചിഗണികാനചെടെക്ന്ന
ചിത്രതിചെടേ ഛായാ ിന്ദുകാനളുചെടെ സവിവശഷിേചെടള ോത്രും ആശ്രയിുിരിചിക്കുന്ന.
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അണ്സൂെർദവസ് ് ചെടസചെടെൻവറ്റ്യഷചെടന ചെടത്രവഷാള് ് വ സ് ് (Threshold based) , എ ്ജ്
വ സ് ് (Edge based), റീജിയൻ വ സ് ് (Region based) എന്നിങ്ങചെടന ിരിചും ിിരിചികാനാും [5-8] .
ചെടെക്സ്റ്റ്യ് ചെടറകാനഗ്നിഷൻ (Text Recognition) വപാലുള
ൗണ്ടറി
ിചെടറ്റ്യക്ഷൻ (Boundary Detection)
ആവശയോയ യട്ടങ്ങളില് എ ്ജ് വ സ് ് ചെടസചെടെൻവറ്റ്യഷൻ പ്രവയാജനചെടെക്താും. ചെടത്രവഷാള് ്
വ സ് ് ചെടസചെടെൻവറ്റ്യഷൻ അള്വർതിച്ചുള ഒരു സവങ്കിും ആണ് ഈ വലഖനതില്
പ്രിിപാദിുിരിചിക്കുന്നി്. ചിത്രതിചെടന ആദയും അ ാപ്റ്റ്യീവ് േീ ിയൻ ഫില്റ്റ്യറിങ് (Adaptive Median
Filtering) [9] ഉപവയാഗിു് ഫില്റ്റ്യർ ചെടചചെടെക്ക്കുന്ന. അിിള് വശഷും ചിത്രചെടത
ൗണ്സാമ്പിള്
ചെടചയ്യുന്ന. പിന്നീെ് ചെടത്രവഷാള് ിങ് ഉപവയാഗിു് വഫാർഗ്രൗണ്ട് ഏരിചിയ വവർിിരിചിചെടുക്ക്കുന്ന.
ചെടത്രവഷാള് ിങ്ങിള് വശഷും ലഭിക്കുന്ന ചെടസചെടെവേഷൻ ോസ്കില് ഉള വനായിസ് നീകാനും ചെടചയ്യുവാൻ
വോർവഫാളജികാനല് ഓെവറഷൻസിചെടേ ഒരു വശ്രണി ിചെടന്ന ഉപവയാഗചെടെക്ത്തുന്ന. അവൊള്
ലഭയോകുന്ന ോസ്കിചെടന ിിരിചിചെടേ അെ്സാുംപ്ലിങ്ങ് ചെടചെ് യഥാർത്ഥ ചെടറചെടസാലൂഷനിവലകാന് ോറ്റുന്ന.
ഈ വലഖനതില് പ്രിിപാദിക്കുന്ന സാവങ്കിിേവിദയ, ഒബ്ജക്റ്റ് ചെടറകാനഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റതില് വനരിചിട്ട്
ഉപവയാഗചെടെക്ത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന ിരിചതിലുളിാണ്. ചിത്രങ്ങളുചെടെ ചെടസചെടെവേഷൻ ോസ്േ്,
കുറഞ്ഞ ചെടറചെടസാലൂഷനില് ലഭിക്കുന്നിിനാല് ചെടസചെടെവേഷൻ പ്രക്രിയേള്കാന് വവണ്ടി വരുന്ന
സേയും കുറച്ചു േിിയാകുും. അിിനാല് ിചെടന്ന ആയിരിചകാനണകാനിന് ചിത്രങ്ങള് വളചെടരിച കുറഞ്ഞ സേയും
ചെടോണ്ട് വപ്രാസസ്് ചെടചയ്യുവാള്ും സഹായേരിചോകുന്ന. ഇപ്രോരിചും ലഭിു ചിത്രങ്ങളില് ഷാവ ാസുും
റിഫ്ലക്ഷൻസുും ഇല്ലാതിിനാല് ചെടസചെടെൻവറ്റ്യഷചെടേ ോരിചയക്ഷേിയുും കൂക്ിലായിരിചിക്കുും.
2. പൂർവ്വ പഠനങ്ങള് ( Literature Review )
ിജിറ്റ്യല് ചിത്രങ്ങളില് നിന്നും പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള് വവർിിരിചിച്ചു എക്ക്കുന്നി് ിാരിചിവേയന
ബുദ്ധ്ിമുട്ടുള പ്രവൃതി ആണ് ; പ്രവിേിച്ചുും ചിത്രങ്ങളില് പ്രോശവിനയാസതിചെടേ അപരിചയാപ്തി
ോരിചണമുണ്ടാകുന്ന നിഴലുേളുചെടെയുും പ്രിിഫലനങ്ങളുചെടെയുും വിാി് വളചെടരിച കൂക്ില് ആയിരിചിക്കുവമ്പാള്.
എ ്ജ്
ിറ്റ്യക്ഷൻ ഉപവയാഗിച്ചുള ഇവേജ് ചെടസചെടെവേഷൻ, േങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലുും
ചെടവളിു
കുറവവാ ,കൂക്ിവലാ ഉള സാഹചരിചയങ്ങളില് എക്ത ചിത്രങ്ങളിലുും ഭൂഷണേല്ല. ഹുവർ/ ചിത്രങ്ങളില്
റീജിയൻ ചെടസചെടെവേഷള് (Region Segmentation) [6] പരിചിേിിിേളുണ്ട്. ോത്രേല്ല, ഇപ്രോരിചമുള
ചെടസചെടെവേഷള് ആവശയോയുള ഗണനസേയും േറ്റു ചെടസചെടെവേഷൻ ോർഗ്ഗങ്ങളുവെിിവനകാനാള്
കുക്ിലുും ആണ്. ചെടസചെടെവേഷനില് ഏറ്റ്യവുും ലളിിോയ ോർഗും ചെടത്രവഷാള് ് അധിഷ്ഠിി രിചീിിയാണ്.
ചിത്രതിചെടല പ്രോശിീവ്രിചെടയ അെിസ്ഥാനോകാനി ചെടേുചെടെെ ഒരു ചെടത്രവഷാള് ് പരിചിധി
നിർണയിക്കുന്നിാണ് ഈ ോർഗതിചെടല ഏറ്റ്യവുും പ്രധാനചെടെട്ട ഭാഗും. ചെടസചെടെവേഷൻ കൃിയി
പ്രധാനോയുും ആശ്രയിക്കുന്നി് ഈ യട്ടചെടതയാണ്. ഒരു ചിത്രതിചെടല ചെടസചെടെേ്റ് ചെടചവേണ്ട ഭാഗും
േറ്റു ഭാഗങ്ങചെടള അവപക്ഷിച്ചു കൂക്ില് ഇരുണ്ടവിാ ചെടിളിഞ്ഞവിാ ആചെടണങ്കില് ചെടത്രവഷാള് ്
അധിഷ്ഠിി ചെടസചെടെവേഷൻ [10] അവലും ികാനാവുന്നിാണ് . എന്നാല് ചിത്രും എക്ത സാഹചരിചയതില്
ലഭയോയ ചെടവളിുതിചെടേ ഏറ്റ്യക്കുറവ് സ്പഷ്ടോചെടണങ്കില് ഈ ോർഗും ഫലവതാകുേയില്ല .
വേല് പ്രസ്താവിുിട്ടുള എ ്ജ് ിറ്റ്യക്ഷൻ ,റീജിയൻ ചെടസചെടെവേഷള്േളുചെടെ കൂക്ില് വിവരിചങ്ങള്
[5-6] വലഖനങ്ങളില് നിന്ന് േനസ്ിലാകാനാൻ സാധിക്കുും. എ ്ജ് അധിഷ്ഠിി ചെടസചെടെവേഷനില് ഏറ്റ്യവുും
പ്രാധാനയും അർഹിക്കുന്ന ഒരു രിചീിിയാണ് ആക്ടീവ് വോണ്ടൂർ രിചീിി [11-13]. അതുവപാചെടല ിചെടന്ന
റീജിയൻ അധിഷ്ടിി രിചീിിേളില് പ്രധാനോണ് റീജിയൻ വഗ്രായിങ്ങ് രിചീിി [14,15]. സോന സവഭാവമുള
പിക്സലുേചെടള േചെടണ്ടതി ഒരുേിു് വചർത് ചിത്രങ്ങചെടള ഭാഗിക്കുന്നിാണ് ഈ രിചീിി. റീജിയൻ വഗ്രായിങ്ങ്
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രിചീിിയുചെടെ പല പിിപ്പുേള് വിവിധ ഗവവഷേരിചാല് നിർവേശികാനചെടെട്ടിട്ടുണ്ട് [16,19]. എ ്ജ് അധിഷ്ടിി
ചെടസചെടെവേഷൻനില് വളചെടരിച ഫലപ്രദോയ ഒരു രിചീിിയാണ് ഒെ്സു രിചീിി [20]. വഗ്രചെടലവല് ചിത്രങ്ങളുചെടെ
ചെടസചെടെവേഷള് വളചെടരിച പ്രാവയാഗിേോയി ഉപവയാഗികാനാവുന്ന ഒരു രിചീിിയാണിി്. ഹിവസ്റ്റാഗ്രാും
അെിസ്ഥാനോകാനിയാണ് ഇവിചെടെ ചെടസചെടെവേഷൻ പരിചിധി നിശ്ചയിക്കുന്നി് . ഒവരിച ഗണതിചെടല
ചിത്രഭാഗങ്ങളിലുള പ്രോശിീവ്രിയിചെടല വയിയാസും കുറവുും, വയിയസ്ത ഗണങ്ങള് ിമ്മിലുള പ്രോശ
ിീവ്രിയിചെടല വയിയാസും കൂക്ിലുും ആകുന്ന ിരിചതിലാണ് ഈ
ചെടത്രവഷാള് ് പരിചിധി
ിിരിചചെടഞ്ഞക്ക്കുന്നി്. ഒെ്സു രിചീിിയുചെടെ പല വേവഭദങ്ങളും ഗവവഷേർ നിർവദശിുിട്ടുണ്ട്. വലാഗ്വനാർേല്, ഗാേ ിസ്ട്രിബൂഷൻ അധിഷ്ടിി ഒെ്സു രിചീിിേള് [21-22] വളചെടരിചയധിേും പ്രചാരിചമുളവയാണ്.
ചെടത്രവഷാള് ് ചെടസചെടെവേഷൻ രിചീിിേളില് വളചെടരിച പ്രചാരിചമുള േചെടറ്റ്യാരു സമ്പ്രദായോണ്
വാട്ടർചെടഷ ് ചെടസചെടെവേഷൻ [23]. സാധാരിചണ ചെടത്രവഷാള് ് രിചീിിയില് നിന്നും വയിയസ്തോയി
‘വോർവഫാളജികാനല്'’ പ്രവയാഗങ്ങളുും ഈ സുംവിധാനതില് ഉള്ചെടകാനാളിുിട്ടുണ്ട് . വാട്ടർചെടഷ ്
ചെടസചെടെവേഷള്ും അിിചെടേ പലവിധ വേവഭദങ്ങളുും [24-32] ിജിറ്റ്യല് ചിത്രങ്ങളില് നിന്നും ഉളെകാനും
ലഭയോോൻ വവണ്ടി പ്രവയാഗിു് വപാരുന്ന. ഈ ോർഗതിലുും ആിയന്ത്ിേോയി ചിത്രങ്ങളിചെടല
പിക്സലുേളുചെടെ പ്രോശിീവ്രിയുചെടെ ഏറ്റ്യക്കുറുില് അള്സരിചിുാണ് ചെടസചെടെേ് ചെടചയ്യുേ. അതു ചെടോണ്ട്
ിചെടന്ന പ്രിിഫലനവുും നിഴലുേളുും ചെടോണ്ട് ദവേലയചെടെട്ട ചിത്രങ്ങള്കാന് ഈ രിചീിി പ്രാവയാഗിേേല്ല.
ഇവേജ് ചെടസചെടെവേഷൻ അള്വർതിക്കുന്ന േചെടറ്റ്യാരു സുപ്രധാന ോർഗോണ് " ക്ലസ്റ്ററിങ്ങ് " രിചീിി [33].
ചെടേ - േീൻസ് അർവഗാരിചിിും " [34-37]ഇിില് ചെടപട്ട ഒന്നാണ്.
ഈ വലഖനതില് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ചെടസചെടെവേഷൻ രിചീിിയുചെടെ പ്രധാന ലക്ഷയും പ്രോശതിചെടേ
ഏറ്റ്യക്കുറുിലുേളുും, നിഴലുേളുും, പ്രിിഫലനങ്ങളുും ചെടോണ്ട് േലുഷിിോകാനചെടപട്ട ചിത്രങ്ങളില് നിന്നും
പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള് വിഭജിു് എക്ക്കുേ എന്നിാണ്. എന്നാല് നിലവില് പ്രചാരിചതിലുളതുും വേല്
പ്രസ്താവിചിട്ടുളതുോയ േികാനവാറും എല്ലാ രിചീിിേളുും ഈ ലക്ഷയും വനൊൻ പ്രാപ്ത്േല്ല. ചിത്രങ്ങളില് നിന്ന്
നിഴലുേള് ഉള വേയല നീകാനും ചെടചോൻ വവണ്ടി ചെടത്രവഷാള് ് രിചീിിയുചെടെയുും വോർവഫാളജികാനല്
രിചീിിയുചെടെയുും ഒരു സങ്കരിച ോർഗോണ്
ഈ വലഖനതില് പ്രിിപാദിക്കുന്ന ോരിച്ഗതില്
ഉപവയാഗിക്കുന്നി്.
തുെർന്ന്
വരുന്ന
ഭാഗങ്ങളില്
ഇിിചെടേ
വിശദോയ
വിവരിചങ്ങള്
പ്രസ്താവിക്കുന്നിാണ്.
3. നിർവദശികാനചെടെട്ട രിചീിി (Proposed method)
ഇവിചെടെ നിർവദശിക്കുന്ന രിചീിിയുചെടെ വിശദാുംശങ്ങള് ചുവചെടെ വചർക്കുന്ന

3.1. ചിത്രവശഖരിചണവുും പൂർവ്വ പ്രക്രിയേളുും
ഈ വലഖനതില് മുൻവപാട്ട് ചെടവയ്ക്കുന്ന ചെടസഗ്ചെടേവേഷൻ പ്രക്രിയയില് ശരിചാശരിചി നിലവാരിചമുള
ചിത്രങ്ങളാണ് ഉപവയാഗിുിരിചിക്കുന്നി്. 5-ചെടേഗാപിക്സല് ചെടവ ് േയാേറ ഉപവയാഗിുാണ് ചിത്രങ്ങള്
എക്തിരിചിക്കുന്നി്. ിാരിചിവേയന ചെടവളുത പശ്ചാിലതില് ചെടവു് എക്ത ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിചെടെ
ഉപവയാഗിക്കുന്നി്. 1024 X 1024 ചെടറചെടസാലൂഷള്ള ഈ ചിത്രങ്ങളില് പലതുും പ്രോശ വിനയാസതിചെടേ
ഏറ്റ്യക്കുറുില് ഉള സാഹചരിചയതില് എക്തിാവാൻ സാധയി ഉളിിനാല് ഇതരിചും ചിത്രങ്ങളില്
4
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വനായിസ് പിക്സല്സ് കുക്ിലായിരിചിക്കുും. ഇുംപല്സ് വനായ്സുും നിഴലുേളുും പ്രോശ വരാിസുേളുചെടെ
ചിത്രങ്ങളിലുള പ്രിിഫലനങ്ങളുും ചിത്രതിചെടേ ഉളെകാനതിള് ഭ്രുംശും വരുതാറണ്ട്.
വേല്െ്റഞ്ഞ ോരിചണങ്ങളാല് ിചെടന്ന ഇതരിചും അനാവശയ വനായിസ് യെേങ്ങള് [38,39]
ആദയയട്ടതില് ിചെടന്ന പരിചോവധി നീകാനും ചെടചവേണ്ടതുണ്ട്. ഇിിനായി അ ാപ്റ്റ്യീവ് േീ ിയൻ ഫില്റ്റ്യർ
[40,41] ഉപവയാഗിക്കുന്ന. പരിചിഗണികാനചെടെക്ന്ന ചിത്രങ്ങള് വർ/ ചിത്രങ്ങള് ആേയാല് ചുേെ് ,പു,
നീല, തുെങ്ങി മുന്ന് വർ/ിലങ്ങളുും പരിചിഗണിുാണ് ഈ ഫില്റ്റ്യറിങ്ങ് രിചീിി ഉപവയാഗിക്കുന്നി്.

3.2. ചിത്രങ്ങളുചെടെ വലിെും കുറയ്ക്കല്
ിജിറ്റ്യല്
ചിത്രങ്ങളുചെടെ
വലുെും
നിർണയിക്കുന്നി്
ചിത്രതിചെടേ
ചെടറചെടസാലൂഷചെടന
അെിസ്ഥാനോകാനിയാണ്. ചെടറചെടസാലൂഷന് എത്രവതാളും കൂക്ന്നവവാ അcിവതാളും ിചെടന്ന അിിചെടേ
വയക്തി വർദ്ധ്ിക്കുും. എന്നാല് ചെടറചെടസാലൂഷന് കൂക്വമ്പാള് സവാഭാവിേോയുും ചിത്രതിചെടല പിക്സലുേളുചെടെ
എ/ും വർദ്ധ്ിക്കുേയുും ചിത്രങ്ങളില് നെവതണ്ട പ്രക്രിയേള്കാന് കുക്ില് സേയും വവണ്ടി വരിചിേയുും
ചെടചയ്യുന്ന. അിിനാല് ചിത്രതിചെടേ ചെടറചെടസാലൂഷന് കുറു വശഷോണ് തുെർന്നള യട്ടങ്ങളിവലകാന്
നീങ്ങുന്നി്.

3.3. ചെടത്രവഷാള് ് അള് ന്ധ യെേങ്ങള് നിർണയികാനല്
ചിത്രങ്ങളിചെടല നിഴലുേവളയുും പശ്ചാതല ഭാഗങ്ങചെടളയുും നീകാനും ചെടചോൻ ിാചെടഴ
പ്രസ്താവിുിരിചിക്കുന്ന യെേങ്ങളുചെടെ മൂലയും അള്സരിചിുാണ്.
ഇവിചെടെ പരിചിഗണിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്
വർണചിത്രങ്ങള് ആേയാല് ചുവെ്, പു, നീല പ്രിലങ്ങളിചെടല പിക്സലുേളുചെടെ മൂലയും അള്സരിചിുാണ്
ഈ യെേങ്ങചെടള നിർണയിക്കുന്നി് . Dxy, Sxy എന്നീ യെേങ്ങള് ചിത്രതിചെടല ഓവരിചാ പിക്സല്
സ്ഥാനതിചെടലയുും ചുവെ്, പു, നീല വർ/മൂലയചെടത ന്ധചെടെട്ടിരിചിക്കുന്ന.

(1)

=

(2)

=

ഇിില്

,

എന്നിവ യഥാക്രേും ചുവെ്, പു, നീല,വർ/ ിലതിചെടേ (x,y)

സ്ഥാനതിചെടല വർ/ിീവ്രി (color intensity) ആണ്. നിഴലുേള് പ്രേെോകുന്ന പിക്സല്സ്ഥാനങ്ങളില്
വിവിധ വർണിലങ്ങളിചെടല പിക്സല് മൂലയങ്ങളുചെടെ വയിയാസും ിാരിചിവേയന കുറവായിരിചിക്കുും.
വസ്തുിചെടയ അെിസ്ഥാനോകാനിയാണ് പിക്സലുേചെടള നീകാനും ചെടചയ്യുന്നി്.
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3.4. ആദയയട്ട ചെടസഗ്ചെടേവേഷൻ പ്രക്രിയ
ഇതു കൂൊചെടി പശ്ചാതലതിചെടല പിക്സലുേള് കൂെി നീകാനും ചെടചവേണ്ടിായിട്ടുണ്ട്. ചിത്രങ്ങളിചെടല
പശ്ചാതല ഭാഗതിചെടല പിക്സലുേള് ിാരിചിവേയന ചെടിളിഞ്ഞിാേയാല് അതരിചും പിക്സലുേളുചെടെ വർ/
ിീവ്രി ിാരിചിവേയന കൂക്ിലായിരിചിക്കുും. ആയിിനാല് ആദയയട്ട ചെടസഗ്ചെടേവേഷൻ ോസ്േ് (മൂശ)
ിാചെടഴ ചെടോക്തിരിചിക്കുന്ന സേവാേയതിലൂചെടെ േചെടണ്ടത്തുന്ന.
M

(3)

=

T1 & T2 ഇവിചെടെ ഉപവയാഗിക്കുന്ന ചെടത്രവഷാള് ് മൂലയങ്ങള് ആണ്. ഈ ോസ്കിചെടേ വരിചിേളുചെടെയുും
നിരിചേളുചെടെയുും എ/ും, ഭാഗും 3.2 ള് വശഷും ലഭയോകുന്ന ചിത്രതിവേിിള് സോനോയിരിചിക്കുും.

3.5 .വോർവഫാളജികാനല് പ്രക്രിയേള് ഉപവയാഗിച്ചുള ചെടസഗ്ചെടേവേഷൻ ോസ്കിചെടേ ചെടേുചെടെക്തല്

(1)

(2)

(3)

ചിത്രും. 1
ഭാഗും 3.4 ല് പറഞ്ഞിരിചിക്കുന്ന ആദയയട്ട ചെടസഗ്ചെടേവേഷള് വശഷവുും, ലഭിു ോസ്കില് ചില
വപാരിചായ്മേള് ഉണ്ടാോള്ും ചിത്രതിചെടല പ്രധാന ഭാഗങ്ങളില് ചിലി് വിട്ടുവപാോവനാ അപ്രധാനോയ
ഏിാള്ും പിക്സലുേള് ോണചെടെൊവനാ സാധയിയുണ്ട് (ചിത്രും.1 ശ്രദ്ധ്ിക്കുേ). ഇതരിചും വപാരിചായ്മേള്
പരിചിഹരിചികാനചെടെൊനാണ് ഈ യട്ടും ഉപവയാഗചെടെക്ത്തുന്നി്. കൃിയോയ വോർവഫാളജികാനല്
പ്രക്രിയേളിലൂചെടെ ആണ് ഇതു സാധയോക്കുന്നി്. "വോർവഫാളജികാനല് റീജിയൻ ഫില്ലിങ്ങ് " ഉപവയാഗിു്
പ്രധാനചെടെട്ട ഭാഗങ്ങളിചെടല ോസ്േ് പിക്സലുേളുചെടെ മുലയും '1' ആയി നിർതാൻ സാധിക്കുും. ചിത്രും.1.(1) ല്
ോണുന്നി് വപാചെടല ഉള ചെടചറിയ അപ്രധാന ഭാഗങ്ങള്"വോരിച്വഫാളജികാനല് ഓപണിങ്ങ്" ഉപവയാഗിു്
നീകാനും ചെടചോൻ സാധിക്കുും. ഇപ്രോരിചമുള പ്രക്രിയേള്കാന് വശഷമുള ചിത്രും 1. (3) ല് ോണുവാൻ
സാധിക്കുും.

3.6. ോസ്കിചെടേ വലിെും യഥാർത്ഥ ചിത്രതിവേിിള് സോനോകാനല്
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ഗണന പ്രക്രിയേളുചെടെ വിാി് കുറയ്ക്കുവാൻ വവണ്ടി ചിത്രതിചെടേ വലിെും കുറഞ്ഞ പ്രിിയിലാണ്
ഭാഗും 3.4 ഉും 3.5 ഉും പ്രവയാഗിുി്. ആയിിനാല് ലഭിു ചെടസഗ്ചെടേവേഷൻ ോസ്കിചെടേ വലിെും യഥാർത്ഥ
ചിത്രതിള് സോനോവകാനണ്ടി് ഉണ്ട്. ഇവേജ് ചെടറചെടസാലൂഷന് വർദ്ധ്ിെിു ോസ്കിചെടേ വരിചിേളുചെടെയുും
നിരിചേളുചെടെയുും എ/ും യഥാർത്ഥ ചിത്രതിള് സോനോയിരിചിക്കുും.

3.7. ചിത്രതിചെടല പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങചെടള ോസ്േ് ഉപവയാഗിച്ചുള വവർിിരിചികാനല്
ോസ്കിചെടല പിക്സല് ിീവ്രി '0' ഓ ‘ 1 ‘ ആയിരിചിക്കുും. ' 1 ' സൂചിെിക്കുന്നി് പ്രസക്തോയ ഭാഗങ്ങളുചെടെ
സ്ഥാനചെടതയാണ് '0' ആചെടണങ്കില് അി് അപ്രധാന സ്ഥാനവുും ഇിിചെടന അെിസ്ഥാനോകാനിയാണ്
ചിത്രതില് നിന്നും പ്രസക്തഭാഗങ്ങചെടള വവർിിരിചിചെടുക്ക്കുന്നി്. ഇിിനായി ിാചെടഴ ചെടോക്തിരിചിക്കുന്ന
സേവാേയും ഉപവയാഗിുിരിചിക്കുന്ന.

(4)

=

ഇിില്

' ൦ ' ചെടസഗ്ചെടേേ് ചെടചെ് േഴിഞ്ഞ ചിത്രവുും, ' M ' ോസ്കും, ' ' യഥാത്ഥ ചിത്രവുോണ്.

ആയിിനാല് ചെടസചെടെേ്റ് ചെടചെ് േഴിഞ്ഞ ചിത്രതില് നിന്നും പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള് ഒഴിച്ചു ാകാനിയുള
പശ്ചാതല വേയലേളുും, നിഴലുേവളാ പ്രിിഫലനങ്ങവളാ ഉള പ്രവദശങ്ങളുും നീകാനും ചെടചേചെടെട്ടിരിചിക്കുും.

4. പരിചീക്ഷണ ഫലങ്ങള് (Experimental Results)
ിന്നിരിചിക്കുന്ന ചിത്രതില് നിന്നും പ്രസക്തോയ വേഖല ോത്രും വവർിിരിചിചെടുക്ക്കുന്ന ഒരു
ചെടസചെടെവേഷൻ രിചീിിയാണ് ഇവിചെടെ പ്രിിപാദിുിരിചിക്കുന്നി്. ഇിിള് വവണ്ടി 5 ചെടേഗാപിചെടക്സല്
ചെടറചെടസാലൂഷൻ
ഉള ചെടവ ്േയാേറ ഉപവയാഗിു് ആണ് ചിത്രങ്ങള് പേർതിയിരിചിക്കുന്നി്.
ഓവരിചാ ചിത്രങ്ങളുും 1024x1024 പിക്സല് ചെടറചെടസാലൂഷള്ും 24- ിറ്റ്യ് വർ/ ഗാഢിയുും (Color depth)
ഉളിായിരുന്ന. അല്വഗാരിചിിും പ്രവയാഗതില് വരുത്തുവാൻ MATLAB R013b വസാഫ്റ്റ്ചെടവയറും,
Intel i5 വപ്രാസസ്റും 4GB RAM ഉും ഉള േമ്പൂട്ടറും ആണ് ഉപവയാഗിുിരിചിക്കുന്നി്. ഈ രിചീിിചെടയ
നിലവില് ഉപവയാഗിക്കുന്ന ആക്റ്റീവ് വോണ്ടൂർ (Active Contour), ഒെ്സു (Otsu), ചെടേ-േീൻസ്
( K-Means ) എന്നീ സമ്പ്രദായങ്ങളുോയി ിാരിചിേയും ചെടചെ ചിത്രങ്ങള് ിാചെടഴ ചെടോക്തിരിചിക്കുന്ന.

7

http://www.ezhuthupura.in/ojs/index.php/sasthradarshini

ശാസ്ത്രദർശിനി
ISSN:2456-7566
2016, Vol. 1, No. 1

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

ചിത്രും 5.

ചെടസചെടെൻവറ്റ്യഷചെടേ ഫലങ്ങള്: എ) ഇൻപുെ് ചിത്രും
ി) ഗ്രൗണ്ട് ട്രൂി്
സി) ആക്റ്റീവ്
വോണ്ടൂർ
ി) ചെടേ-േീൻസ്
ഇ) ഓെ്സു
എഫ്) നിർവേശിുിട്ടുള പദ്ധ്ിി
ഏേവദശും അൻപവിാളും ചിത്രങ്ങള് പരിചിവശാധിക്കുവമ്പാള് പ്രേെോകുന്നി് ഇവിചെടെ
പരിചാേർശികാനചെടെട്ട രിചീിികാന് നിലവിലുള സമ്പ്രദായങ്ങചെടളകാനാള് നല്ല പ്രേെനും ോഴ്ച വയ്ക്കുവാൻ
സാധിക്കുന്ന എന്നിാണ്. Otsu ഉപവയാഗിച്ചുള ചെടസഗ്ചെടേൻവറ്റ്യഷള്ോയി ിാരിചിേയും ചെടചയ്യുവമ്പാള്
ഇിിള് പ്രവതന സേയും അല്പും കൂക്ിലാണ്. എന്നാല് പശ്ചാതലതില് നിന്നും പൂർവ്വിലും
കൃിയോയി വവർ ിിരിചിചെടുക്ക്കുന്നിില് Otsu വിവനകാനാള് േിേവ് പുലർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന എന്നി്
ഈ രിചീിിയുചെടെ സവിവശഷിയാണ്. ചെടസഗ്ചെടേൻവറ്റ്യഷേ്ചെടറ ോരിചയക്ഷേി വിശേലനും ചെടചയ്യുന്നിിനായി
വിവിധ വസ്തുകാനചെടള അെിസ്ഥാനോകാനിയുള ോനദണ്ഡും രിചണ്ടു രിചീിിയില് പ്രവയാഗികാനാും. ചെടസചെടെേ്
ചെടചെ ചിത്രതിചെടേയുും അിിചെടേ ground truth ചെടേയുും പിക്സലുേള് ിമ്മിലുള സാേയിചെടയ
അെിസ്ഥാനചെടെക്തി ചെടസഗ്ചെടേൻവറ്റ്യഷേ്ചെടറ ദനപുണയും പരിചിവശാധികാനാവുന്നിാണ് . അിചെടല്ലങ്കില്
ചിത്രതിചെടല വസ്തുകാനളുചെടെ അിിർതി ( Object Boundary) എത്ര ോത്രും കൃിയോയി േണ്ടുപിെിക്കുന്ന
എന്നിിചെടന ആധാരിചോകാനി ോരിചയക്ഷേി േണകാനാകാനാും. ഈ രിചണ്ടു രിചീിിേളിലുും [42] ഉള
പരിചിവശാധനയുചെടെ വിവരിചങ്ങള് ചുവചെടെ വചർക്കുന്ന.

4.1 വസ്തുവിചെടേ പിക്സലുേചെടള അെിസ്ഥാനചെടെക്തിയുള ോനദണ്ഡും ( Pixel based object measures )
സൂക്ഷ്മ പരിചിവശാധനയ്ക്കായി ചിത്രതിചെടേ ground truth ഉും segmented ഔട്ട്പുട്ടുും അെിസ്ഥാനോകാനി
ിാചെടഴ പറയുന്ന യെേങ്ങചെടള (parameters) [43] വിലയിരുത്തുന്ന. ഇവിചെടെ Pg ചെടയ ഗ്രൗണ്ട് ട്രൂതിചെടേ
വപാസിറ്റ്യീവ് പിചെടക്സല് ക്ലാസ് എന്നും Ng ചെടയ ചെടനഗറ്റ്യീവ് പിചെടക്സല് ക്ലാസ് എന്നും അള്ോനികാനാും.
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അതുവപാചെടല ിചെടന്ന Ps ചെടനയുും Ns ചെടനയുും ചെടസഗ്ചെടേൻവറ്റ്യഷൻ ഫലതിചെടേ വപാസിറ്റ്യീവുും ചെടനഗറ്റ്യീവുും
പിചെടക്സല്സ് എന്നും േരുിാും.
True Positive(TP) : വസ്തുകാനളുള പ്രിലോയി നിർണണയികാനചെടെട്ടതുും, ഗ്രൗണ്ട് ട്രൂതില് അവിവപാചെടല
ിചെടന്ന അെയാളചെടെക്തിയിട്ടുളതുോയ പിേ്സല്
TP = Ps ∩ Pg

(5)

True Negative(TN) : പശ്ചാതലോയി നിർണണയികാനചെടെട്ടതുും, ഗ്രൗണ്ട് ട്രൂതില് അവിവപാചെടല ിചെടന്ന

അെയാളചെടെക്തിയിട്ടുളതുോയ പിേ്സല്
TN = Ns ∩ Ng

(6)

False Positive(FP) : പൂർവ്വിലോയി നിർണണയികാനചെടെട്ടിട്ടുളതുും, എന്നാല് ഗ്രൗണ്ട് ട്രൂതില് പശ്

ചാതലോയി

അെയാളചെടെക്തിയിട്ടുളതുോയ പിേ്സല്
FP = Ps ∩ Ng

(7)

False Negative(FN): പശ്ചാതലോയി നിർണണയികാനചെടെട്ടതുും, എന്നാല് ഗ്രൗണ്ട് ട്രൂതില് വസ്തുകാനളുള

പ്രിലോയി അെയാളചെടെക്തിയിട്ടുളതുോയ പിേ്സല്
FN = Ns ∩ Pg

(8)

വേല്െറഞ്ഞ യെേങ്ങചെടള അെിസ്ഥാനോകാനി
(performance measures) നിർണയികാനാും.

Precision

Recall

ിാചെടഴെറയുന്ന

പ്രവർതന

ോനദണ്ഡങ്ങള്

(9 )

=

(10)

=

പ്രിസിഷള്ും റീവകാനാളുും, കൃിയി (accuracy) േണകാനാക്കുന്നിില് ശക്തിേതായ പങ്കു
വഹിക്കുന്നചെടണ്ടങ്കിലുും ഇവയുചെടെ ഹാർവോണിേ് േീനിള് കൂക്ില് പ്രാധാനയും നല്കുന്ന F-measure
പരിചിഗണിക്കുന്നിാണ് അഭിോേയും.
(11)

F=

4.2 വസ്തുവിചെടേ

ൗണ്ടറിചെടയ അെിസ്ഥാനചെടെക്തിയുള ോനദണ്ഡും(Boundary based object measures)

സിസ്റ്റും എങ്ങചെടന പൂർവ്വിലതിലുള വസ്തുകാനളുചെടെ അിിർതി േണ്ടുപിെിക്കുന്നചെടവന്നിാണ് ഈ
രിചീിി ചെടോണ്ട് വയക്തോക്കുന്നി് . ഇിിനായി ചെടസചെടെേ ് ഇവേജിലുും ഗ്രൗണ്ട് ട്രൂതിലുും Canny
എ ്ജ്
ിറ്റ്യക്ഷൻ [44] പ്രവയാഗിുവശഷും അവയുചെടെ പ്രിസിഷള്ും റീവകാനാളുും F-measure ഉും േണ്ടു
പിെിക്കുന്ന. ഇവിചെടെ പ്രിിപാദിുിട്ടുള രിചീിിയുും ഇവൊള് നിലവിലുള രിചീിിേളുും ിമ്മില് ിാരിചിേയും
9
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ചെടചയ്യുന്ന ഒരു പട്ടിേ (table) ചുവചെടെ വചർക്കുന്ന.

പട്ടിേ 2 : വിവിധ ചെടസചെടെൻവറ്റ്യഷൻ രിചീിിേളുചെടെ പ്രേെന വിശേലനും (Performance Analysis)
ആക്റ്റീവ്
വോണ്ടൂർ

ചെടേ-േീൻ
സ്

ഓെ്സു

നിർവേശി
ുിട്ടുള
പദ്ധ്ിി

റീകാനാള്

0.93

0.68

0.85

0.98

പ്രിസിഷൻ

0.65

0.85

0.60

0.96

എഫ്-വസ്കാ
ർ

0.76

0.84

0.68

0.97

റീകാനാള്

0.12

0.05

0.07

0.79

പ്രിസിഷൻ

0.19

0.18

0.29

0.81

എഫ്-വസ്കാ
ർ

0.16

0.09

0.11

0.80

9.28

93.56

1.74

2.31

ോനദണ്ഡും

പിക്സലുേചെടള
അെിസ്ഥാനചെടെക്തിയു
ളി്

ൗണ്ടറിചെടയ
അെിസ്ഥാനചെടെക്തിയു
ളി്

ശരിചാശരിചി ഗണന സേയും
(ചെടസകാനൻ ില് )

ഈ വലഖനതിലൂചെടെ മുവന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന സിസ്റ്റും േറ്റുളവചെടയകാനാള് േിേു പ്രേെനും ോഴ്ച
വയ്ക്കുന്നചെടവന്ന് പട്ടിേ 2 ലൂചെടെ വീക്ഷിയ്ക്കാവുന്നിാണ്. പ്രവർതനതിന് വവണ്ടി വരുന്ന സേയും വിവിധ
സിസ്റ്റങ്ങളില്
ചെടവവവ്വചെടറ
ആയിരിചിക്കുും.
ിാചെടഴ
ചെടോക്തിരിചിക്കുന്ന
പട്ടിേയില്
വിവിധ
സാഹചരിചയങ്ങളിലുള പ്രവർതന സേയും പ്രിിപാദിക്കുന്ന.
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പട്ടിേ 3: വിവിധ ചെടസചെടെൻവറ്റ്യഷൻ രിചീിിേള്കാന് ിിരിചചെടഞ്ഞക്ത ചിത്രങ്ങളില് വവണ്ടി വരുന്ന
പ്രവർതന സേയതിചെടേ വിശേലനും
ചെടസചെടെൻചെടെഷള് വവണ്ടി വരുന്ന പ്രവർതന സേയും
(ചെടസകാനൻ ില് )
ഇൻപുട്ട് ഇവേജ്
ആക്റ്റീവ്
ചെടേ-േീൻസ്
ഓെ്സു
നിർവേശിുിട്ടുള
കുെി (Bottle)

വോണ്ടൂർ
9.21

100.78

1.32

പദ്ധ്ിി
2.08

പശ (Glue Stick)

7.9

85.07

1.37

1.73

ൊ ് ചെടലറ്റ്യ് പിസി
(Tab)

9.53

111.62

1.54

2.68

പുസ്തേും (Text)

9.58

69.79

2.18

2.79

രിചണ്ടുും മൂന്നും പട്ടിേേളില് നിന്നും വയക്തോകുന്നി് ഇവിചെടെ നിർവേശികാനചെടെട്ടിട്ടുള രിചീിികാന് ആക്റ്റീവ്
വോണ്ടൂറിചെടനകാനാളുും ചെടേ-േീൻസിചെടനകാനാളുും കുറവ് പ്രവർതന സേയും േിിയാകുും എന്നാണ്. പവക്ഷ
പരിചിഷ്ക്കരിചിു ഓെ്സുവിവനകാനാളുും [27] പ്രവർതന സേയും അല്പും കൂക്ിലാണ്. ോരിചണും വഗ്ര-ചെടലവല്
ഹിവസ്റ്റാഗ്രാേിലാണ് ഓെ്സു പ്രവർതിക്കുന്നി്. എന്നാല് ഇവിചെടെ പ്രിിപാദിുിട്ടുള പുിിയ സമ്പ്രദായും
ചെടത്രവഷാള് ിങ്ങിള് വവണ്ടി ഓവരിചാ പിചെടക്സലുേചെടളയുും കുറിച്ചുള വിവരിചങ്ങള് വശഖരിചിക്കുന്ന. അിിനാല്
ചെടസചെടെേഷന് അല്പ സേയും കൂക്ില് വവണ്ടി വരുന്ന. എന്നിരുന്നാലുും ചെടസഗ്ചെടേൻചെടേഷനിലുള
കൃിയി നിർേിഷ്ട സമ്പ്രദായതിന് കൂക്ില് ആചെടണന്ന് പട്ടിേ രിചണ്ട് സ്ഥാപിചെടുക്ക്കുന്ന. ഈ രിചീിിയുചെടെ
പ്രാധാനയവുും അി് ിചെടന്നയാണ് .
5. ഉപസുംഹാരിചും (Conclusion)
ഇവിചെടെ നാേനിർവേശും ചെടചേചെടെട്ടിട്ടുള സമ്പ്രദായും വളചെടരിച കുറച്ചു സേയും ചെടോണ്ട് കൂക്ില്
ചിത്രങ്ങചെടള ചെടസചെടെേ് ചെടചയ്യുന്നിിന് ഉപോരിചപ്രദോണ്. ചിത്രങ്ങചെടള പരിചിശീലിെിക്കുന്നിിന് അധിേ
സേയും ആവശയേില്ലാത ഒരു അണ്സൂെരിച്ദവസ് ് രിചീിിയാണിി്. ാകാനിയുള അല്വഗാരിചിിങ്ങള്
വിശേലനും ചെടചയ്യുവമ്പാള് ഇവിചെടെ പ്രിിപാദിക്കുന്ന ചെടസചെടെൻവറ്റ്യഷൻചെടേ കൃിയി കൂക്ില് ആചെടണന്നും
വസ്തുകാനളുചെടെ ൗണ്ടറി കൃിയോയി േണ്ടു പിെിക്കുവാൻ സഹായേരിചോചെടണന്നും പരിചീക്ഷണ ഫലങ്ങളുചെടെ
അെിസ്ഥാനതില് വയക്തോകുന്ന. ഷാവ ാസുും റിഫ്ലക്ഷൻസുും ഇല്ലാത ചെടസചെടെേ ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്
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ഇിിലൂചെടെ ലഭയോകുന്നി്. അിിനാല് ിചെടന്ന ഈ രിചീിി വിവിധ ഇവേജ് വപ്രാസസ്ിുംഗ്
ആെലിവകാനഷൻസില് ഉപവയാഗചെടെക്താവുന്നിാണ് . അിിവനാചെടൊെും ിചെടന്ന ക്രിയേള് സങ്കലനും
ചെടചയ്യുന്നിിലുള ബുദ്ധ്ിമുട്ട് (computational overhead) േറ്റു രിചീിിേചെടള അവപക്ഷിച്ചു കുറവാണ്. ഈ
രിചീിിചെടയ ഒന്നകൂചെടെ ചെടേചെടുചെടെക്ത്തുവാൻ വവണ്ടി optimal threshold value ിിരിചചെടഞ്ഞക്ക്കുന്നിില് ചെടചറിയ
ോറ്റ്യങ്ങള് വരുതിയാല് േിി. ഈ രിചീിി അവലും ിച്ചു ചെടോണ്ട് വളചെടരിച കൃിയിയുും ോരിചയക്ഷേിയുമുള
ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ചെടറകാനഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റും ിചെടന്ന വിേസിെിചെടുക്ക്കുവാൻ സാധിക്കുും.
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