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  بررسی روند پردازش تصویر به روش فازي روي یک مثال : 1بخش

سپس نتایج را در بخش هاي . در این بخش روند پردازش تصویر را روي یک مثال ساده بیان می کنیم

  . روي نمونه هاي واقعی اعمال می کنیم 3و2

نرسیده: بندي میوه به سه دسته، از رنگ میوه استفاده کنیمخواهیم براي تقسیممی
1

رسیده، نیمه 
2

و  

کامالً رسیده
3
: رشد آن منجر به این نتایج شده کهوه در مراحل مختلف فرض کنید که مشاهدات می .

برچسب  .است "قرمز"است و میوه کامالً رسیده  "زرد"رسیده میوه نیمهاست؛  "سبز"میوه نرسیده 

به عنوان یک نقطه شروع، این . ندست، توصیف مبهمی از حس رنگ ه"قرمز"و  "زرد"، "سبز"هاي 

ي تعریف این هدف به وسیله. یعنی باید فازي شوند.شود ر یک فرمت فازي بیاندها باید برچسب

رنگ طول موج(ت رنگ ییک تابع عضو
4

  :بینیدآید که در شکل زیر میبدست می) 

  1شکل

                                                          
1 verdant
2 Half-mature
3 mature
4 Wave length



) مثل قرمز در یک طول موج ثابت(در این حالت، رنگ یک متغیر کالمی است و یک رنگ خاص 

شود یعنی مقدار کالمی عضویت، فازي می بوسیله تابعz0یک مقدار کالمی . یک مقدار کالمی است

z0  شودنگاشت می [0,1]روي فاصله.  

  :شودزیر فرموله می IF-Thenآید به فرم قوانین دانشی که از این مسئله خاص بدست می

R1: IF the color is green, THEN the fruit is Verdant

OR

R2: IF the color is yellow, THEN the fruit is half-mature

OR

R3: IF the color is red, THEN the fruit is mature

زي بیش از فرموله کردن روند این قوانین نتیجه کلی دانش ما راجع به این مسئله است، آنها در واقع چی

و  )رنگ(ها قدم بعدي کار ما پیدا کردن راهی براي استفاده از ورودي. تفکر راجع به مسئله نیستند

. شود است تا اینکه خروجی سیستم فازي را تولید کنیمارائه می IF-Thenدانشی که بوسیله قوانین 

این فرآیند با نام استدالل
1

یا استنتاج 
2

بهرحال قبل از آنکه استنتاج داشته باشیم مقدم. شودشناخته می 
3
 

خواهیم نطور که در ادامه هما. هر قانون باید پردازش شود تا اینکه به یک مقدار واحد دست یابیم

یعنی اینکه از  .ها مرتبط می شوند ORها و  ANDبوسیله دید، بخش هاي زیادي از مقدم ها 

براي ساده سازي ابتدا روي قوانینی را که مقدم آنها  .فازي استفاده می شود maxو  minعملگرهاي 

با توجه به اینکه با ورودي هاي فازي کار می کنیم، خروجی ها . فقط یک بخش دارد کار می کنیم

توابع  )2(شکل .هم فازي اند، بنابراین باید توابع عضویت براي خروجی ها به خوبی تعریف شوند

                                                          
1 implication
2 inference
3 antecedent



ا نشان می دهد که ما می خواهیم در این مثال از آنها عضویت مربوط به خروجی هاي فازي اي ر

است که با متغیر مستقل  "درجه رسیده بودن"توجه کنید که متغیر مستقل خروجی، . استفاده کنیم

  :ورودي ها متفاوت است

  

  2شکل

به همراه قوانین، تمامی اطالعات مورد نیاز براي ارتباط دادن ورودي ها و )2(و شکل  )1(شکل 

همان  "red AND mature"به طور مثال، می دانیم که گزاره . ها را تشکیل می دهند خروجی

در حالت موجود، متغیرهاي مستقل توابع عضویت ورودي ها و . است) AND(عملگر اشتراك

و  3به طور مثال، شکل هاي . خروجی ها با هم متفاوتند، بنابراین نتیجه به صورت دو بعدي خواهد بود

لینک آنها در حالت دوبعدي نشان می  5رانشان می دهند و شکل   matureو  redتابع عضویت  4

  :آنها را پیدا می کنیم minمیان این دو تابع را بیابیم  ANDبراي آنکه نتیجه عملگر . دهد

  



  

  )6و5و4و3(باال-شکل ها ازچپ

نتیجه   6شکل. از پایگاه دانش است 3نشان می دهد که معادله باال نتیجه قانون  3به طوریکه اندیس 

- در عمل، ما عالقه. معادله باال نتیجه ممدانی از دو تابع عضویت است. رانشان می دهد ANDعملگر 

 redنشان دهنده مقدار خاصی از  z0فرض کنید . مندیم که خروجی از یک ورودي خاص نتیجه شود

 درجه عضویت جزء قرمز رنگ به ازاي این ورودي، بوسیله یک مقدار اسکالر . است

میان  ANDو این ورودي خاص را با انجام عملیات  R3ما خروجی منطبق بر قانون . قابل بیان است

همانطور که در معادله زیر . پیدا می کنیم z0با ارزیابی در و نتیجه کلی  

  :پیاده سازي می شود minبوسیله  ANDآمده، عملگر 

  

  



تنها متغیر . و یک ورودي خاص است R3نشان دهنده خروجی فازي در اثر قانون  Q3(v)به طوریکه 

  :شکل گرافیکی معادله باال به صورت زیر است. است v، همان متغیر خروجی Q3در 

  

  )7(شکل

، ممکن است تمامی مقادیر  و تابع  cمیان یک ثابت مثبت  minبا انجام عملگر 

به هر حال ما می خواهیم که فقط  یک . )بریده شود(است از بین برود cکه بیشتر از  

شده، در  minاز محور رنگ ها داشته باشیم، بنابراین نتیجه مربوط یک سطح متقاطع از تابع  z0مقدار 

با همین روند استدالل، براي بقیه قوانین به . است z0با یک سطح متقاطع روي  maturityطول محور 

  :صورت زیر داریم

  

  

  



توجه داشته باشید که هر یک از این سه پاسخ، خودش یک مجموعه فازي است، باوجودیکه ورودي 

در . براي آنکه پاسخ نهایی را بیابیم؛ پاسخ هاي قوانین را جمع می کنیم. یک مقدار اسکالر است

ین بنابرا. بهم مربوط می شوند ORپایگاه قانونی که در ابتدا داده شد، سه قانون بوسیله عملگر 

  :خروجی فازي کامل بوسیله رابطه زیر بدست می آید

Q = Q1 + Q2 + Q3  

به صورت یک عملگر  ORچون . و ما می بینیم که پاسخ نهایی اجتماع سه مجموعه فازي منفرد است

max این نتیجه را می توانیم به صورت زیر بنویسیم. تعریف شده:  

  

  s={green, yellow, red}و   r= {1,2,3}به طوریکه 

 nهر چند که معادله باال براي مثال خاصی ایجاد شد ولی این گزاره کامال عمومی است، براي آنکه به 

را به گونه sبه طور مشابه، می توانیم . در نظر می گیریم} n,...,1,2{را  rقانون آن را بسط دهیم؛ 

یک چیز را بیان  Qو Q(v)معادالت . اي بسط دهیم که هر تعداد متناهی تابع عضویت را شامل شود

سیستم فازي ما همان اجتماع مجموعه هاي فازي منفرد است که با فرایند استدالل  Qپاسخ . می کنند

  . از هر قانون نتیجه می شوند

  :شکل هاي زیر این مباحث را به صورت گرافیکی نشان می دهند



  

  10و9و8شکل هاي 

  

، خروجی ها را در پاسخ به  9شکل  .است z0دهنده سه تابع عضویت ارزیابی شده در  نشان8شکل 

توجه . هستند 7نشان می دهد، این مجموعه ها در واقع همان بخش هاي جدا شده از شکل  z0ورودي 

Q1یعنی اینکه . است هاست چون 0شامل تمامی  Q1کنید که از نظر عددي، 



 Q1دیده می شود که از اجتماع 

ما به ازاي یک ورودي خاص خروجی کامل را بدست آوردیم ولی همچنان داریم با یک مجموعه 

این کار  .بدست آوریم v0به نام 

یکی از روشهایی که اغلب براي 

  .می شود، محاسبه مرکز ثقل مجموعه فازي است

 

اش به صورت زیر ، مرکز ثقل 

  

می رسیم که به این معناست که با 

 If"استفاده کردیم که مقدم هاي آنها فقط یک بخش داشتند، مثل 

قوانینی که شامل بیش از یک بخش در مقدمشان هستند باید ترکیب شوند تا به 

 براي مثال فرض کنید قانون. یک مقدار واحد برسند که این مقدار، نماینده مقدم کامل آن قانون است

IF the color is red OR consistency is soft  

دیده می شود که از اجتماع  10همانطور که قبالً هم اشاره شد، نتیجه نهایی در شکل 

  .بدست می آید

ما به ازاي یک ورودي خاص خروجی کامل را بدست آوردیم ولی همچنان داریم با یک مجموعه 

به نام  crispمرحله آخر اینست که یک خروجی 

یکی از روشهایی که اغلب براي  .انجام می شود Qبوسیله فرآیند غیرفازي سازي روي مجموعه فازي 

می شود، محاسبه مرکز ثقل مجموعه فازي استاستفاده 

از معادله 

، مرکز ثقل  Q(k),...,Q(2),Q(1)مقدار ممکن داشته باشد، یعنی 

می رسیم که به این معناست که با  v0=72.3، به مقدار Qبا ارزیابی این معادله با مقادیر گسسته 

  .می رسیم% 72به میوه اي با درجه رسیده بودن 

IF-Then  استفاده کردیم که مقدم هاي آنها فقط یک بخش داشتند، مثل

قوانینی که شامل بیش از یک بخش در مقدمشان هستند باید ترکیب شوند تا به 

یک مقدار واحد برسند که این مقدار، نماینده مقدم کامل آن قانون است

consistency is soft THEN the fruit is mature

همانطور که قبالً هم اشاره شد، نتیجه نهایی در شکل . است خالی

بدست می آید Q3و  Q2و 

ما به ازاي یک ورودي خاص خروجی کامل را بدست آوردیم ولی همچنان داریم با یک مجموعه 

مرحله آخر اینست که یک خروجی . فازي کار می کنیم

بوسیله فرآیند غیرفازي سازي روي مجموعه فازي 

استفاده  غیر فازي سازي

از معادله  Q(v)بنابراین اگر 

مقدار ممکن داشته باشد، یعنی  kبتواند 

  :محاسبه می شود

با ارزیابی این معادله با مقادیر گسسته 

به میوه اي با درجه رسیده بودن  z0داشتن رنگ 

Thenتا اینجا ما از قوانین 

the color is red"  قوانینی که شامل بیش از یک بخش در مقدمشان هستند باید ترکیب شوند تا به

یک مقدار واحد برسند که این مقدار، نماینده مقدم کامل آن قانون است

  :زیر را داریم

THEN the fruit is mature



  

سپس، براي آنکه یک عدد منفرد براي . ایجاد شود softتابع عضویت باید براي متغیر کالمی  یک 

یک مقدار رنگ داده شده قرمز را به این قانون بیابیم که هر دو بخش مقدم را در نظر بگیرد، ما ابتدا 

و همچنین با استفاده از تابع ) redبا استفاده از تابع عضویت (عنوان ورودي ارزیابی می کنیم 

  .را ارزیابی می کنیم consistencyمقدار داده شده  softعضویت

تفاده می میان دو نتیجه اس maxبه هم متصل شده اند ، ما از  ORبه این خاطر که دو بخش بوسیله 

از تابع  "رسیده بودن"سپس این مقدار در فرایند استنتاج استفاده می شود تا اینکه خروجی . کنیم

  .عضویت اش بدست آید

با استفاده از شکل و . consistency , color: مثال میوه را با دو ورودي نشان می دهد زیرشکل 

  :زیر دسته بندي می شودتوضیحاتی که قبال دادیم مراحل عملیات فازي به صورت 

به ازاي هر ورودي اسکالر، مقادیر فازي منطبق بر آن را بوسیله نگاشت آن : فازي کردن ورودي ها.1

پیدا می کنیم، روند یافتن مقدار فازي به این ترتیب است که توابع  [0,1]ورودي روي فاصله 

  .عضویت قابل کاربرد در هر قانون را استفاده می کنیم

ها باید ترکیب شوند تا خروجی تمامی بخش هاي مقدم: هر گونه عملیات فازي مورد نیاز انجام. 2

  .برسیم maxو minاینکه به یک مقدار واحد با استفاده از 

خروجی منفرد مقدم هر قانون، براي تامین خروجی منطبق بر آن : به کار بردن یک متد پیاده سازي. 3

  ).مطابق روش ممدانی(براي استنتاج استفاده می کنیم ANDما از . قانون استفاده می شود

  



  

  11شکل

همانطور که ستون آخر نشان : 3به کار بردن اجتماع روي مجموعه هاي فازي ایجاد شده در مرحله. 4

تا اینکه یک مجموعه این ها باید ترکیب شوند . می دهد، خروجی هر قانون، یک مجموعه فازي است

  .داشته باشیمفازي منفرد در خروجی 

این کار با محاسبه . در این مرحله ما یک خروجی منفرد اسکالر بدست می آوریم: غیرفازي سازي. 5

  .بدست می آید 4مرکز ثقل مجموعه محاسبه شده در مرحله 

  

استفاده می شود تا ) مجموعه فازي،متغیر(زمانیکه تعداد متغیرها زیاد است معموال از روش نمایش 

 IF the color is green THENمثالً قانون .با مجموعه فازي متناظرش جفت کنیم اینکه متغیر را

the fruit is verdant را می توان به صورت زیر نوشت:  



IF (z, green) THEN (v, verdant)

متغیر ورودي  Nو  IF-THENقانون  Mبه طور کلی در مسائل فازي سازي تصاویر، وقتی با 

z1,z2,...,zN  و یک خروجیv  کار می کنیم، نوع فرموله سازي قانون فازي اي که معموالً در

  :پرداش تصویر به کار می رود به صورت زیر است

IF (z1 , A11)  AND  (z2 , A12) AND  ...  AND (zN , A1N)  THEN (v,B1)

IF (z1 , A21)  AND  (z2 , A22) AND  ...  AND (zN , A2N)  THEN (v,B2)

        ..........

IF(z1 , AM1)  AND (z2 , AM2) AND  ...  AND (zN , AMN) THEN (v,BM)  

                                                                                        ELSE (v,BE)  

Biامین متغیر ورودي می شود،  jامین قانون و  iمجموعه فازي است که مربوط به  Aijبه طوریکه 

امین قانون است و ما فرض کرده ایم که اجزاء مقدم قوانین بوسیله  iمجموعه فازي مربوط به خروجی 

AND می تواند (بهم متصل شده اندOR هم باشد.(  

این قانون، زمانی اجرا می . ساخته ایم ELSEیک قانون  BEتوجه کنید که ما بوسیله مجموعه فازي

  .هیچکدام از قوانین قبلی به طور کامل ارضاء نمی شوندشود که 

همانطور که قبالً گفته شد، تمامی عناصر مقدم هاي هر قانون باید ارزیابی شوند تا اینکه به یک مقدار 

با یکدیگر مرتبط می شوند بنابراین ما  ANDدر قوانین داده شده، اجزاء مقدم ها بوسیله . اسکالر برسیم

اسکالر به نام  امین قانون، یک خروجی iبا ارزیابی مقدم هاي  .استفاده می کنیم minاز عملگر 

  :داریم



  

.  

خیلی ضعیف ارضاء شوند یعنی پاسخ 

را اینگونه  ELSEمی توان قانون 

همانطور که می دانید . را اعمال می کند

به هم مرتبط  ANDقانون قبلی با 

  

 1پاسخ هاي همگی شان (در استقامت کامل قرار گیرند 

THEN  ضعیفتر شود، استقامت قانون

از  minسروکار داریم کافیست بجاي 

                                                          
1 Strength level
2 Firing level

را سطح استقامت
1
یا سطح شلیک 

2
.ام می نامند iقانون  

خیلی ضعیف ارضاء شوند یعنی پاسخ  THENزمانی اجرا می شود که شرایط قوانین 

می توان قانون . زمانی قوي می شود که تمامی قوانین دیگر ضعیف شوند

را اعمال می کند NOTنتایج قوانین دیگر عملگر 

قانون قبلی با  iپس با توجه به اینکه تمامی . 

  :تعریف می شود ELSEن می شوند، سطح استقامت زیر براي قانو

در استقامت کامل قرار گیرند  THENمی دانیم که اگر تمامی قوانین 

THENهر چه پاسخ قوانین . برابر صفر خواهد شد

سروکار داریم کافیست بجاي  ORزمانیکه در اجزاء مقدم ها با . افزایش می یابد

.استفاده کنیم ولی معادله باال تغییري نمیکند

                  

را سطح استقامت اغلب اوقات 

زمانی اجرا می شود که شرایط قوانین  ELSEقانون 

ELSE زمانی قوي می شود که تمامی قوانین دیگر ضعیف شوند

نتایج قوانین دیگر عملگر تصور کرد که روي 

می شوند، سطح استقامت زیر براي قانو

می دانیم که اگر تمامی قوانین 

برابر صفر خواهد شد ELSE، قانون )شود

ELSE افزایش می یابد

max استفاده کنیم ولی معادله باال تغییري نمیکند

  



intensity transformationدراستفاده از مجموعه هاي فازي : 2بخش

 contrast enhancementمسئله  intensity transformationیکی از کاربرد هاي اصلی 

  :را می توانیم با قوانین زیر بیان کنیم gray-Levelفرایند این مسئله روي یک تصویر . است

IF a pixel is dark, THEN make it darker.

IF a pixel is gray, THEN make it gray.

IF a pixel is bright, THEN make is brighter  

را بوسیله   bright, dark, grayها فازي هستند و می توانیم مفاهیم توجه داشته باشید که این ترم

  :توابع عضویت بیان کنیم

  

  13و12شکل

توجه کنید که مثالً (گیریمدر نظر می darkرا به عنوان درجه اي از شدت  darkerبراي خروجی، 

سفید % 100(brightبراي درجه شدت  brighter،)است darkسیاه طیف خاصی از % 100

بینید می 13همانطور که در شکل . براي طیف خاکستري grayو )است brightحالت خاصی از 



زمانی که خروجی از همان جنس ورودي است براي ساده تر شدن کار می توانیم از توابع عضویت 

به صورت زیر  Voبا توجه به اینکه تابع عضویت خروجی ما از نوع منفرد است 

  

اجتماع در صورت  با توجه به اینکه توابع خروجی از نوع ثابت هستند؛

محاسبات عملیات پردازش تصویر فازي 

مرحله اي که قبال اشاره شد باید روي تک تک پیکسل ها اعمال 

ثابت براي خروجی تا حد زیادي حجم 

محدوده  intensityهیستوگرام این شکل نشان می دهد که 

بنابراین باید به تصویر وضوحی با کنتراست پائین داده 

                                                          
1 singleton

زمانی که خروجی از همان جنس ورودي است براي ساده تر شدن کار می توانیم از توابع عضویت 

با توجه به اینکه تابع عضویت خروجی ما از نوع منفرد است 

با توجه به اینکه توابع خروجی از نوع ثابت هستند؛ همانطور که مالحظه می کنید،

عملیات پردازش تصویر فازي . است بخش قبل Voو مخرج گزاره باال ساده تر از فرمول 

مرحله اي که قبال اشاره شد باید روي تک تک پیکسل ها اعمال  5زیادي نیاز دارد چرا که تمامی 

ثابت براي خروجی تا حد زیادي حجم  عضویت ی مثل استفاده از تابعبنابراین روش های

  .محاسبات را کاهش می دهد

هیستوگرام این شکل نشان می دهد که را در نظر بگیرید، 

بنابراین باید به تصویر وضوحی با کنتراست پائین داده . را پوشش می دهد 

                  

زمانی که خروجی از همان جنس ورودي است براي ساده تر شدن کار می توانیم از توابع عضویت 

منفرد
1

با توجه به اینکه تابع عضویت خروجی ما از نوع منفرد است  .استفاده کنیم 

  :آیددرمی

همانطور که مالحظه می کنید،

و مخرج گزاره باال ساده تر از فرمول 

زیادي نیاز دارد چرا که تمامی 

بنابراین روش های .شود

محاسبات را کاهش می دهد

را در نظر بگیرید،  14براي مثال شکل 

 gray-scaleکمی از 

  .شود



  

  

  14شکل

روي   Histogram Equalizationرا که نتیجه روش  15به عنوان مبنایی براي مقایسه شکل  

همانطور که هیستوگرامش نشان می دهد، گسترش محدوده . تصویر اولی است، در نظر بگیرید



gray-scale  اینشتین باعث افزایش کنتراست می شود، که این تاثیر روي ناحیه پیشانی و موهاي

  . )جزئیات مو و پیشانی از بین رفته است(بیشتر مشاهده می شود

  

  

  15شکل

دقت کنید، این شکل نتیجه استفاده از قوانین فازي ارائه شده در ابتداي همین بخش  16حال به شکل 

ش فازي شکل حاصل از رو tonalityبهبود قابل توجهی را در  15و  16با مقایسه دو شکل. است

دلیل . بیشتر شده است 15سطح جزئیات پیشانی و مو نسبت به  16شکل  مثال در .مشاهده می کنیم



این هیستوگرام مشخصات . قابل بیان است 16این بهبود به راحتی بوسیله هیستوگرام مربوط به شکل 

پیک هاي (البته این مسئله هم هست که سطوح تیره . صلی را حفظ می کندپایه هیستوگرام تصویر ا

به سمت چپ کشیده شده اند بنابراین سطوح را تیره تر کرده اند و ) موجود در سمت چپ هیستوگرام

  . سطوح روشن بجاي روشن تر شدن، تیره تر شده اند

  

  

  16شکل

  



استفاده از مجموعه فازي در فیلترینگ فضایی: 3بخش
1

رهیافت اصلی، تعریف مقادیر زمانیکه مجموعه هاي فازي را براي فیلترینگ فضایی استفاده می کنیم؛ 

براي مثال، مسئله ي . را در برمیگیرندهمسایه هائیست که آنچه فیلترها می خواهند پیدا کنند 

ختلف این مسئله در کاربرد ها ي م. آشکارسازي مرزها را میان نواحی یک تصویر در نظر بگیرید

  .اهمیت زیادي دارد segmentationو  sharpeningپردازش تصویر مثل 

  :ما می توانیم یک الگوریتم استخراج مرز را مبتنی بر یک مفهوم ساده فازي طراحی کنیم

IF a pixel belongs to a uniform region, 

THEN make it white 

ELSE make it black  

براي اینکه مفهوم ناحیه . خودشان مجموعه هاي فازي هستند"white"و  "black"به طوریکه 

یکنواخت
2

را در ترم فازي تشریح کنیم، می توانیم تفاوت پیکسل مرکزي و همسایه هایش را در نظر 

و هر یک از همسایه ) z5(اختالف میان پیکسل مرکزي  17در شکل 3×3براي همسایگی . بگیریم

یک ). تفریق میان شدت ها(di=zi-z5به طوریکه  .است 18در شکل 3×3هایش، زیر تصویر

  :بیانگر جمله باالست ELSEو یک  IF-THENمجموعه ساده ي شامل چهار قانون 

                                                          
1 Spatial filtering
2 Uniform region



  

  18و  17شکل

IF d2 is zero AND d6 is zero THEN z5 is white

IF d6 is zero AND d8 is zero THEN z5 is white

IF d8 is zero AND d4 is zero THEN z5 is white

IF d4 is zero AND d2 is zero THEN z5 is white

                                              ELSE z5 is black  

نتیجه هر قانون، مقادیري را براي اینکه . هم خودش یک مجموعه فازي است zeroبه طوریکه 

THEN z5"گزاره یعنی اینکه . دهدچه مقداري باید بگیرد می z5پیکسل مرکزي  is white"  یعنی

این قوانین به سادگی بیان می کنند  .شودنگاشت می whiteبه اینکه شدت پیکسل مرکزي ماسک 

صفر شود، پیکسل مرکزي به عنوان بخشی از یک ناحیه یکنواخت (di)که چنانچه اختالف شدت ها 

  .شوددر غیر اینصورت به عنوان پیکسل مرز در نظر گرفته می ؛در نظر گرفته می شود

  :الگوریتم را به صورت گرافیکی بیان می کند 19شکل 



  

  19شکل

. را نشان می دهد zero, black, whiteتوابع عضویت ممکن براي مجموعه هاي فازي  20شکل 

سطح ممکن  Lبراي یک تصویر با  ZEتوجه کنید که محدوده متغیر مستقل خروجی مجموعه فازي 

  .است [L-1 , 0]از طرفی محدوده شدت هاي خروجی . است [L+1 , L-1-]شدت، معادل 

  

  20شکل



سکن از مغز انسان است اعمال که یک تصویر سی تی ا 21حال چنانچه این توابع را بر روي تصویر 

  .تولید می شود که در واقع لبه ها را به روش فازي آشکار کرده است 22کنیم، شکل 

  

  21شکل

  

  22شکل



همانطور که می بینید ناحیه پس زمینه به رنگ خاکستري در آمده، این اتفاق به این دلیل رخ داده که 

بسیار کوچک می شود در نتیجه با توجه به  diمقدار  z5در نواحی یکنواخت تصویر اصلی در محاسبه 

در  ،می شود و هنگام کوتاه کردن تابع عضویت شدت 1نزدیک  ZE، مقدار ZEتابع عضویت 

می  L-1تا  0به نقطه اي میان تابع را قطع می کند و نهایتاً در مرحله غیر فازي سازي  L-1نزدیکی 

  .رسد که یک مقدار خاکستري خواهد بود

  

گفت روش فازي نتایج خوبی روي پردازش تصاویر دارد ولی محاسبات زیاد به ازاي  در کل می توان

این مشکل . تصویر، مناسب نباشد real timeهر پیکسل باعث می شود که در مواردي مثل پردازش 

  .را با ادغام چند روش یا با ساده کردن توابع عضویت می توان کاهش داد
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