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 چکیدٌ :
 36دس  صمیه سغح تمام اص یک تاس سيص دي الی یک َش ي َای تشا ي آکًا وػة ضذٌسىدىذٌ مادیس یک سىدىذٌ اتشعیفی است کٍ تش سکً

لزا تشای  تسیاسی داسد. َایسىدىذٌ مادیس تا يخًد لذست تفکیک مکاوی وسثتا کم، کاستشدتػايیش  .کىذمی عیفی تػًیشتشداسی تاوذ

تاضیم. تا گزضت صمان تشخی َایی تشای حزف وًفٍ ي تُثًد تػايیش میدستشسی تٍ اعالػات مًخًد دس تػايیش ایه سىدىذٌ، ویاصمىذ سيش

اوذ. تُمیه دلیل دس تػايیش دسیافتی تًسظ ایه سىدىذٌ کاس افتادٌ اص آضکاسساصَای ایه سىدىذٌ دچاس اخالل ضذٌ ي تشخی دیگش اص

 ضًد. تا تًخٍ تٍ کاستشدَای يسیغ تػايیش ماًَاسَای دس سىدص اص ديس،غًست یک الگًی متىايب دس سشتاسش تػًیش دیذٌ میوًاسضذگی تٍ

 است.َای ایه سىدىذٌ اضاسٌ ضذٌسضذگی اص  دادٌتٍ اسائٍ مذلی خغی تشای حزف وًادس ایه ممالٍ تا استفادٌ اص کمیت تاصتاتىذگی 

َای فالذ اص آودا کٍ ایه سيش تىُا تش سيی وًفٍ تأثیش گزاضتٍ ي تش سيی لسمتپزیشد ي غًست وسثی اودام میسيش اغالح وًفٍ تٍ ایه دس

 .سيد کٍ اص دلت تاالیی تشخًسداس تاضذاوتظاس می وًفٍ اثشی وذاسد،
 

 .وًاسضذگی، آضکاسساص، مادیس، سىدص اص ديس  َای کلیدی :ياصٌ
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 مقدمٍ -1

ضبًد. یکبی اص دالیبل ػمبذٌ          يخًد وًفٍ دس آضکاسساصَای تؼثیٍ ضذٌ دس سىدىذٌ مادیس، تاػث تخشیبة اعالػبات مبی   

تاضبذ. لبزا   مبی  دیذگی ي تؼضا ياسىدی وامىاسة آضکاسسباصَا ای، آسیةيخًد آمذن وًفٍ وًاسضذگی دس تػايیش ماًَاسٌتٍ

تشای َشگًوٍ استفادٌ مفیذ اص اعالػات مًخًد دس تػايیش دسیافتی تًسظ سىدىذٌ، تایبذ اتتبذا وًفبٍ مًخبًد دس تػبايیش      

تًاوذ تٍ کًچکی چىذ دسغذ سیگىال ي تضسگی اص کاسافتادگی کامل یک یبا چىبذ آضکاسسباص دس    تشعشف ضًد. ایه وًفٍ می

ای تشداضت ضذٌ تًسبظ سبىدىذٌ مبادیس، َبش سبغش تًسبظ یبک آضکاسسباص         ًاسٌیک یا چىذ تاوذ تاضذ. دس تػايیش ماَ

آضکاسسباصَای مدبايس وسبثت تبٍ یکبذیگش متفبايت اص        2ي خشيج اص مثبذ   1ضًد. حال اگش ممذاس ضشیة تُشٌتشداضت می

َبای  عآیبذ. ضبشیة تُبشٌ ي خبشيج اص مثبذ ، ضباخ      يخًد مبی ياسىدی لثل اص پشياص تاضىذ، الگًَای وًاسی دس تػًیش تٍ

DNَبای سلبًمی مًسبًم تبٍ     تاضىذ. دس يالغ ياسىدی ػمل تثذیل دادٌياسىدی سىدىذٌ می
تبٍ ياحبذَای مغ بك اص     3

 ((:1ٍ )ساتغضًد )غًست صیش تؼشیف میَاست. ایه تثذیل تٍسادیاوس عیفی دس داخل سىدىذٌ

                                Radiance = (DN×Gain) + Offset (1ساتغٍ )

 وًفٍ آشکارساسَای سىجىدٌ مادیس -2

[. اگش وًفبٍ وًاسضبذگی   1است]اص صمان پشتاب تشا ي آکًا، کاسَای صیادی تشای اسصیاتی کیفیت اعالػات مادیس اودام ضذٌ

کىبذ. گبام ی دس سبال    آيسد ي وًیض صیادی سا َىگام پبشداصش اعالػبات ياسد مبی   اغالح وطًد، کیفیت تػًیش سا پاییه می

ٍ  ، 4َای مادیس تحت تأثیش سٍ وًع وًفٍ وًاسضذگی آضکاسساص تبٍ آضکاسسباص  شد کٍ دادٌتیان ک 2002 ای وًاسضبذگی آیىب

 [.1گیشوذ]لشاس می 6ایي وًاسضذگی وًفٍ 5)تاوذی(

یک الگًی مطبخع ي وًاسضبذگی تکبشاسی )یکىًاخبت( دس سشتاسبش تػبًیش        يسی ٍوًاسضذگی آضکاسساص تٍ آضکاسساص تٍ

َای خشيج اص مثذ  دس میبان آضکاسسباصَای یبک    وسثی یا تفايت وًع خغًط تیطتش اص عشیك تُشٌضًد. ایه مطخع می

ٍ    ای )تاوذی([. وًاسضذگی آیى2ٍضًوذ ]تاوذ ایداد می آضکاسساصَاسبت. ایبه تغییبش     تغییش واگُاوی سبغح تایباد دس َمب

دلیل خغاَای ای تٍ[. وًاسضذگی وًف3ٍ] اسکه ایداد ضذٌ ي میضان ایه تغییش تا حذيدی ثاتت است َىگام چشخص آییىٍ

-ضًوذ. دس اعالػات سبىدىذٌ داد میکًچک دس سیستم ياسىدی داخ ی، تغییشات دس پاسخ آضکاسساصَا، ي وًیض اتفالی ای

 [.  3ضًوذ ]ای تیطتش دس تاوذ حشاستی ایداد ضذٌ ي تا گزضت صمان تذتش میمادیس، وًاسضذگی وًفٍ 

 ایفٍشىاسایی آشکارساسَای وً -3

دَبذ کبٍ   است ي تشای َش مدمًػٍ خذيلی سا اسائٍ میمادیس دس َش مدمًػٍ سؼی دس تُثًد آضکاسساصَای واسالم داضتٍ

( آخبشیه يضبؼیت   1اسبت. خبذيل )  دس آن ضماسٌ آضکاسساصَای اصکاس افتبادٌ، ییبش کباستشدی ي واسبالم مطبخع ضبذٌ      

[. عثبك ایبه گبضاسش مطبخع ضبذ      4دَبذ ] طبان مبی  و 6دس مدمًػٍ  31/5/2013آضکاسساصَای مادیس سا دس تاسیخ 

  .ایه سىدىذٌ اص کاس افتادٌ است 5اص تاوذ  4آضکاسساص 
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 …اس 4حذف نوارشدگی ناشی اس نقص آشکارساس شماره 

 جعفزی، سیما  محمدرضا مباشزی

 6آخزیه يضعیت آشکارساسَای مادیس بٍ تفکیک باود در مجمًعٍ  :1جديل 

 

آن سا دس تبًان سفتباس آضکاسسباصَای    تا استفادٌ اص ایه گضاسش ي سسم ومًداس تاصتاتىذگی عی ديسٌ کاسی ایه سىدىذٌ می

ضًد کٍ ايلیه سدیف اوذ، چىیه فشؼ میتشسسی کشد. تشای ضىاسایی آضکاسساصَایی کٍ دچاس وًفٍ وًاسضذگی ضذٌ 5تاوذ 

متبش   500داسای لذست تفکیک  5ضًد. اص آودا کٍ تاوذ مادیس تًلیذ می اص تػًیش اغ ی تًسظ ايلیه آضکاسساص سىدىذٌ

خبظ   20ضًد تٍ ایه مؼىا کٍ تا َبش اسبکه آیىبٍ،    آضکاسساصَا تشداضت می تایی اص20تاضذ، تػًیش تًسظ یک سدیف می

ٍ  5گیشد]عًس َمضمان ضکل میتػًیش تٍ اوبذ ي دس َبش   [. ایه آضکاسساصَا دس خُت پشياص سىدىذٌ دس کىاس َم لبشاس گشفتب

ضًد تشای سغحی یتا سسم ومًداس تاصتاتىذگی، مطاَذٌ م [.6ضًد]تشداضت یک آسایٍ خغی تًسظ َشیک اص آوُا ثثت می

ٍ   5اص ایه سىدىذٌ دس تاوذ  4َمگه، سفتاس آضکاسساص ضماسٌ  سسبذ دچباس   وظبش مبی  تا تمیٍ آضکاسساصَا متفايت تبًدٌ ي تب

( 1مؼشفی ومبًد. ضبکل )   5ػىًان آضکاسساص اص کاس افتادٌ دس تاوذ سا تٍ 4تًان آضکاسساص ضماسٌ مطکل است. تىاتشایه  می

 دَذ.سال اص سغح تیاتان ي آب ػمیك ومایص می 15سا عی  5صَای تاوذ ومًداس تاصتاتىذگی آضکاسسا

 

سال الف( اس سطح بیابان،  ب( اس سطح آب عمیق. َماوگًوٍ  15سىجىدٌ مادیس طی  5:  باستابىدگی آشکارساسَای باود 1شکل 

 بٍ سایز آشکارساسَا متفايت است.وسبت  4شًد رفتار باستابىدگی آشکارساس شمارٌ کٍ مشاَدٌ می
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 َای مًرد استفادٌدادٌ -4

 1Aَبای سبغح   َمبان دادٌ  1Bَبای سبغح   است. دادٌسىدىذٌ مادیس استفادٌ ضذٌ 1Bدس ایه ممالٍ، اص تػايیش سغح 

( تػبًیش تشداضبت ضبذٌ تًسبظ سبىدىذٌ      2[. دس ضبکل ) 7اوذ ]َستىذ کٍ اص لحاػ َىذسی ي سادیًمتشیک تػحیح ضذٌ

ٍ   است. َماوگًوٍ کٍ مطاَذٌ مبی وطان دادٌ ضذٌ 5دس تاوذ  2015خًالی  2دس مادیس  غبًست یبک   ضبًد وًاسضبذگی تب

ایبه سبىدىذٌ    5تاوبذ   4ضًد ي تیان کىىذٌ ایه امش است کٍ آضکاسساص ضماسٌ الگًی متىايب دس سشتاسش تػًیش دیذٌ می

 است.دچاس مطکل ضذٌ

 

صًرت شًد وًارشدگی بٍ(. َماوگًوٍ کٍ مشاَدٌ می5)باود  2115جًالی  2در  : تصًیز گزفتٍ شدٌ تًسط سىجىدٌ مادیس2شکل 

 شًد.یک الگًی متىايب در سزتاسز تصًیز دیدٌ می

 ريش حذف وًارشدگی -5

َبای َمسبایٍ پبش       َای مشتًط تبٍ آضکاسسباصَای اصکاسافتبادٌ تًسبظ پیکسبل     مادیس، پیکسل 1Bدس محػًالت سغح 

َای مدبايس داسای ممبادیش   تخطذ ي دس مىاعك َمگه کٍ پیکسلاص وظش تػشی تػًیش سا تُثًد میاوذ. ایه الذام تىُا  ضذٌ

َا دچباس  َای اعشاف متفايت تاضذ، ممادیش پیکسلکٍ پًضص پیکسلکىذ اما دس غًستیمطاتٍ َستىذ، مطک ی ایداد ومی

آیبذ.  وظش ومبی َای َمسایٍ سيش مىاسثی تٍکىذ. تىاتشایه استفادٌ اص پیکسلَا مطکل ایداد میخغا ضذٌ ي دس الگًسیتم

کبٍ اص مىغمبٍ مبًسدوظش تشداضبت کبشدٌ ي داسای لبذست        6، اص تاوبذ  5تاوذ  4دس ایه ممالٍ تشای تاصیاتی آضکاسساص ضماسٌ 

سا تا آضکاسساصَای متىاظش دس  5( ساتغٍ تیه آضکاسساصَای تاوذ 3ضًد. ضکل )است، استفادٌ می 5تفکیک یکسان تا تاوذ 

ضبًد، تبیه آضکاسسباصَای متىباظش     دَذ. َماوگًوٍ کٍ مطاَذٌ میدس مىاعك صمیىی )کًیش ي آب ػمیك( وطان می 6وذ تا

 ای خغی تشلشاس است.ایه تاوذَا ساتغٍ
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 جعفزی، سیما  محمدرضا مباشزی

 

 5، ب( رابطٍ خطی بیه آشکارساس شمارٌ 6ي آشکارساس متىاظز در باود  5باود  3: الف( رابطٍ خطی بیه آشکارساس شمارٌ 3شکل 

 6ي آشکارساس متىاظز در باود  5 باود

دَبذ. دس  سا وطان می 6ي آضکاسساصَای متىاظش دس تاوذ  5تاوذ  5ي  3تشتیة ساتغٍ خغی تیه آضکاسساصَای ( ت2ٍخذيل )

  ایه خذيل مىظًس اص 
 xدَىبذٌ تاصتاتىبذگی،   وطان Rتاضذ. تٍ ػثاست دیگش می xدس تاوذ  yتاصتاتىذگی آضکاسساص ضماسٌ   

 تاضىذ.ویض تیاوگش ضشائة تػحیح مذل خغی می Bي  Aتاضذ. ضماسٌ آضکاسساص  می yوذ ي ضماسٌ تا

 6ي آشکارساسَای متىاظز در  باود  5باود  5ي  3: رابطٍ بیه آشکارساس شمارٌ 2جديل 

B A  

0119/0 8787/0   
 =          

         

0119/0 8798/0   
 =         

         

آیذ کٍ تبا اسبتفادٌ   دست میای خغی تٍساتغٍ 6تاوذ  4ي آضکاسساص ضماسٌ  5تاوذ  3آضکاسساص ضماسٌ دس مشح ٍ تؼذ تیه 

ي  5تاوبذ   5تًان اص ساتغٍ تبیه آضکاسسباص ضبماسٌ    تًان وسثت تٍ اغالح وًفٍ الذام ومًد. تشای تشسسی تیطتش میاص آن می

( ساتغٍ تبیه آضکاسسباص   3تُشٌ خست. دس خذيل ) 5فتادٌ تاوذ ویض تشای تاصیاتی آضکاسساص اصکاسا 6تاوذ  4آضکاسساص ضماسٌ 

تاوبذ   4ي آضکاسساص ضبماسٌ   5تاوذ  5ي َمچىیه ساتغٍ تیه آضکاسساص ضماسٌ  6تاوذ  4ي آضکاسساص ضماسٌ  5تاوذ  3ضماسٌ 

 آمذٌ است. 6

 6در  باود  4ي آشکارساس شمارٌ  5باود  5ي  3: رابطٍ بیه آشکارساس شمارٌ 3جديل 

B A معادلٍ اصالح 

0118/0 8772/0   
 =          

         

0117/0 8806/0   
 =          

         

تشتیة داسای تیطبتشیه ي کمتبشیه ممبذاس تبًدٌ ي سبغًح دیگبش تبا        اص آوداکٍ تاصتاتىذگی دس سغح تیاتان ي آب ػمیك تٍ

اوتظاس داضت مؼادلٍ اغالح تشای تمام سبغًح لاتبل ي   تًان َای مخت ف تیه ایه دي ممذاس لشاس داسوذ، تىاتشایه میپًضص

 .یا َشوًع پًضطی استفادٌ تاضذ
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 وتایج ي تجشیٍ ي تحلیل  -6

ي خغبای وسبثی    RMSE 1دست آمذٌ اص سيش اسائٍ ضذٌ، اص سیطٍ میاوگیه مشتؼات خغا مًسًم تٍ تشای اسصیاتی وتایح تٍ

 ((.4ي  2) ساتغٍ َای)[ 8است ]است کٍ سياتظ آوُا دس صیش آمذٌاستفادٌ ضذٌ

√= RMSE                                                                                                            (2ساتغٍ )
∑        

  
   

   
 

دَبذ. خغبای وسبثی اص تمسبیم ممبذاس      َا سا وطان میتؼذاد پیکسل Nتػًیش اغالح ضذٌ ي  yiتػًیش ايلیٍ،  xiکٍ دس آن 

RMSE ٍآیذ.دست میتش میاوگیه  ت 

Average=
∑   
 
   

 
(3ساتغٍ )                                                                                                                                    

Relative error = 
    

       
(4ساتغٍ )                                                                                                            100×   

( ػمال اصکاسافتبادٌ فبشؼ ضبذ ي    10ػىًان مثال آضکاسساص ضماسٌ ) تٍ 5تشای ایه مىظًس یکی اص آضکاسساصَای سالم تاوذ 

 RMSEوتیدبٍ محاسبثات    دست آمذ.( ت3ٍاصی ضذٌ آن تا استفادٌ اص مؼادالت اغالح رکش ضذٌ دس خذيل )سممذاس ضثیٍ

 است.( آمذ4ٌي خغای وسثی دس خذيل )

 ي خطای وسبی RMSE: وتایج حاصل اس محاسبات 4جديل

 RMSE 
خطای  وسبی 

 )درصد(

 2/4 016/0 6اص تاوذ  4آضکاسساص ضماسٌ ي  5اص تاوذ  3استفادٌ اص ساتغٍ خغی تیه آضکاسساص ضماسٌ 

 5/4 017/0 6اص  تاوذ  4ي آضکاسساص ضماسٌ  5اص تاوذ  5استفادٌ اص ساتغٍ خغی تیه آضکاسساص ضماسٌ 

 

دَىبذٌ تُثبًد تػبًیش     ي خغبای وسبثی وطبان    RMSEضًد پاییه تًدن ممادیش ( مطاَذٌ می4گًوٍ کٍ دس خذيل ) َمان

اص  4ي آضکاسسباص ضبماسٌ    5اص تاوذ  3َىگام استفادٌ اص ساتغٍ خغی تیه آضکاسساص ضماسٌ  خػًظتاضذ کٍ ایه امش تٍ می

کىبیم. تبا اػمبال    تشی تشخًسداس است تىاتشایه اص ایه مؼادلٍ تشای اغالح وًاسضذگی اسبتفادٌ مبی  اص وتیدٍ مغ ًب 6تاوذ 

َای آضکاسساص اصکاسافتبادٌ تبا حبذيدی    سلضًد کٍ وتایح پیکمؼادلٍ تػحیح رکش ضذٌ تش سيی تػًیش ايلیٍ، مطاَذٌ می

 دَذ.( وتیدٍ اغالح وًاسضذگی ضکل تا استفادٌ اص مؼادلٍ تػحیح سا وطان می4ضکل ) است.تُثًد یافتٍ

                                                 
1 .Root Mean Square Error 
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 : وتیجٍ اصالح وًارشدگی با استفادٌ اس معادلٍ تصحیح4شکل 

وطبان   5(( دس تاوبذ  4اغالح ضذٌ)ضکل ) (( ي تػًیش2َا تیه تػًیش ايلیٍ )ضکل )( ومًداس پشاکىذگی پیکسل5دس ضکل )

َای فالذ وًفٍ اثبشی وبذاسد تىباتشایه    گزاسد ي سيی لسمتاست. اص آودا کٍ ایه سيش تىُا تش سيی وًفٍ تأثیش میدادٌ ضذٌ

َایی کٍ لثل اص اغبالح داسای  تاضذ اما لسمتَای فالذ وًفٍ پشاکىذگی وماط دلیما سيی ویمساص ستغ ايل میتشای لسمت

تاضىذ. ایه پشاکىبذگی تبٍ سبغح پًضبص     می xاوذ، تؼذ اص اػمال مذل داسای ممادیش مخت ف سيی محًس یش غفش تًدٌمماد

َبای  کٍ پًضص پیکسبل تستگی داسد. اگش سغح َمگه تاضذ، َمٍ وماط دس یک لسمت خمغ خًاَىذ ضذ اما دس غًستی

ٍ      دش وطبان خًاَذ تًد. ایبه امب   xاعشاف متفايت تاضذ، پشاکىذگی وماط سيی محًس  خبًتی  َىبذٌ ایبه اسبت کبٍ مبذل تب

 است.کشدٌ ػمل

 

 4ي تصًیز شکل  2َا بیه تصًیز شکل : ومًدار پزاکىدگی پیکسل5شکل 

َبا،  اوذ ػباليٌ تبش ومبًداس پشاکىبذگی پیکسبل     َایی کٍ دچاس وًاسضذگی ضذٌتشای اثثات ػم کشد مذل خغی تش سيی دادٌ

َماوگًوٍ کٍ دس  است.( وطان دادٌ ضذ6ٌض دس ضکل )( وی4(( ي تػًیش ضکل )2)َا تیه تػًیش ايلیٍ )ضکل تفاضل پیکسل
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تاضبىذ، تیبشٌ اسبت.    می 4دَىذٌ آضکاسساص ضماسٌ خض وًاسَایی کٍ وطانضًد تمامی تػًیش تٍتػًیش تفاض ی مطاَذٌ می

ٍ      ایه امش وطان اغبالحات تىُبا تبش سيی     دَىذٌ ایه است کٍ مذل خغی تىُا تش سيی وًفبٍ تبأثیش داسد، تبٍ ایبه مؼىبا کب

)آضکاسساص اصکاسافتادٌ( غًست پزیشفتٍ است. ایه اغالحات تٍ وًع پًضبص سبغح تسبتگی داسد  تبٍ      4آضکاسساص ضماسٌ 

 تاضذ.َمیه دلیل ممذاس آن یکسان وثًدٌ ي داسای ممادیش مخت ف می

 

 4( ي تصًیز شکل 2َا بیه تصًیز ايلیٍ )شکل : تفاضل پیکسل6شکل 

پبس اص اغبالح    6تاوبذ   4اسٌ ي آضکاسسباص ضبم   5اص تاوبذ   3آضکاسسباص ضبماسٌ    x-profile( ومًداس 7َمچىیه دس ضکل )

تشتیة تا سوب   ( ت4ٍي آضکاسساص اغالح ضذٌ )آضکاسساص ضماسٌ  3ضًد. دس ایه ومًداس سفتاس آضکاسساص ضماسٌ می مطاَذٌ

َا داسای سفتبباس یکىببًاختی  ضببًد، آضکاسسبباص ٌ مببیاسببت. َماوگًوببٍ کببٍ مطبباَذ  سببثض ي لشمببض ومببایص دادٌ ضببذٌ  

اسسباص اصکاسافتبادٌ اوتخباب    تبشای تاصیباتی آضک   6دَىبذٌ ایبه اسبت کبٍ اسبتفادٌ اص تاوبذ       تاضىذ ي وطان می َم تٍ وسثت

 تاضذ.  می مىاسثی

 
 پس اس اصالح 5اس باود  4ي آشکارساس شمارٌ  5اس باود  3آشکارساس شمارٌ  x-profile: ومًدار 7شکل 
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عًس ک ی سيش اسائٍ ضذٌ اص دلت تاالیی تشخًسداس است. ػ ت ایه امش ایه است کٍ دس ایه سيش اتتبذا آضکاسسباصَای   تٍ 

ای ضىاسایی ضذٌ ي سپس اص سفتباس عیفبی ي خبًاظ آمباسی آضکاسسباصَای سبالم تبشای اغبالح وًفبٍ آضکاسسباص           وًفٍ

َبای فالبذ وًفبٍ    گبزاسد ي سيی لسبمت  تش سيی وًفٍ تأثیش میضًد. تٍ ػثاست دیگش ایه سيش تىُا اصکاسافتادٌ استفادٌ می

 اثشی وذاسد ي تىاتشایه اص غحت تاالیی تشخًسداس است.

 گیزیوتیجٍ -7

 5تاوبذ   4َای دسیافتی تًسظ آضکاسسباص ضبماسٌ   يخًد آمذٌ دس دادٌدس ایه ممالٍ مذلی خغی تشای اغالح وًاسضذگی تٍ

َبای ایبه سبىدىذٌ داسد، تًخبٍ تبٍ      تبا تًخبٍ تبٍ کاستشدَبای يسبیؼی کبٍ دادٌ      سىدىذٌ مادیس ماًَاسٌ تشا، اسائٍ ضذ. 

َا اص اَمیت تسضایی تشخبًسداس اسبت.   آضکاسساصَای مؼیًب ي اصکاسافتادٌ ایه سىدىذٌ ي وحًٌ تشخًسد تا آوُا دس الگًسیتم

تًاوبذ  است کٍ مبی ئٍ ضذٌَمچىیه ضماسٌ آضکاسساصَای واسالم ي سًختٍ دس َش تاوذ اص سىدىذٌ، دس خذيلی خذاگاوٍ اسا

َبا اسبتفادٌ ضبًد. دس سيش اسائبٍ ضبذٌ، اغبالح       گیشی دس مبًسد آن دس الگبًسیتم  َا ي تػمیمتشای ضىاسایی ایه پیکسل

پبزیشد. ایبه تبٍ آن مؼىاسبت کبٍ تبشای       غًست تػشی ي وسثی اودام می مشتًط تٍ آضکاسساص سًختٍ تىُا تٍَای پیکسل

ضًد. ایبه امبش مًخبة    ػىًان دادٌ مشخغ استفادٌ میَای آضکاسساصَای سالم تٍاص دادٌ اغالح وًفٍ آضکاسساص اصکاسافتادٌ

دس ایبه سيش   گبزاسد. ای تأثیش میَای وًفٍضًد ي تىُا تش دادٌَای فالذ وًفٍ میػذم تأثیشگزاسی سيش اسائٍ ضذٌ تش دادٌ

ٍ    کٍ تشای تاصی 6تاوذ  4ي آضکاسساص ضماسٌ  5تاوذ  3تیه آضکاسساص ضماسٌ  ٍ  اتی مبًسد اسبتفادٌ لبشاس گشفتب ای اسبت، ساتغب

تًان وسثت تٍ اغبالح وًفبٍ البذام ومبًد. َمچىبیه تبشای تشسسبی تیطبتش         آیذ کٍ تا استفادٌ اص آن میدست میخغی تٍ

ویبض تبشای    6تاوبذ   4ي آضکاسسباص ضبماسٌ    5تاوبذ   5ػم کشد مذل خغی اسائٍ ضذٌ، اص ساتغٍ خغی تیه آضکاسساص ضماسٌ 

َای آضکاسساص اصکاسافتادٌ وطان دادوبذ  دست آمذٌ اص اغالح دادٌوتایح تٍ استفادٌ ضذ. 5اسساص اصکاسافتادٌ تاوذ تاصیاتی آضک

 5تاوبذ   3دست آمذٌ تیه آضکاسساص ضماسٌ کٍ کمتشیه میضان خغا دس اغالح ایه آضکاسساص مشتًط تٍ ضشائة تػحیح تٍ

 است. 6تاوذ  4ي آضکاسساص ضماسٌ 
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