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چکیده
نياز روز افزون بازار كار به نيروي كار ماهر و مجرب در سال هاي اخير از يك سو و رورورس سوربخ بدنوي ن بوه ستوشرخ خو ماس
آم زشي در بصر فناوري اطالباس و ارتباطاس بابث ش ه تا بهره سيري از فناوري اطالبواس بوه بنو ان يکوي از حلقوه هواي مزب بوراي
افزايش كارايي در اقشصاد ملي محت ب ش د .امروزه اسشفاده از اينشرنخ و كتب و كارهاي حاصل از اين فنواوري ت سوش شوركخ هوا و
م ستاس آم زشي ،به وسيله اي براي كتب مزيخ رقابشي در كتب و كارها تب يل ش ه اسخ.
تجارس الکشرونيك به معناي ت لي  ،بازاريابي ،فروخ و تح يل كامها و خ ماس با اسشفاده از ابزارهاي الکشرونيك ،سبب تتهيل وتتوريع
ارائه خ ماس و محص مس به منشريان ش ه اسخ .در اين راسشا از ب امل مهمي كه در تجارس الکشرونيك و ارائه محص مس به منوشريان
در فضاي مجازي باي به آن اشاره نم د ارائه صحيح محص مس و خ ماس اسخ .بوه ايون معنوا كوه تمواب ويژسوي هواي محصو مس بوه
خص ص رنگ آنها در انشداب منشريان م ثر مي باش  .چراكه رنگ بر خلق و خ و ورعيخ ذهني افراد بطو ر كلوي تاثيرسواار اسوخ و
نمايش درسخ رنگ محص مس مي ت ان باداس خري منشري را تحخ تاثير قرار ده  .به همين خاطر نمايش رنوگ واقعوي محصو مس
برروي صفحاس نمايش در وب سايخ ها بدش مهمي از تجارس الکشرونيك را تنکيل مي دهو بنوابراين موي تو ان سفوخ كوه يکوي از
مهمشرين متائل در تجارس الکشرونيك ،نمايش رنگ واقعي م اد در صفحه نمايش و وب سايخ ها اسخ .هو از ايون تحقيوق نموايش
اخشال رنگ بين رنگ واقعي م اد و رنگ نمايش داده ش ه در صفحه نمايش اسخ .به همين منظ ر ،اين مطالعه بور روي تغييور رنوگ
نخ خامه فرخ دسشبا در طي نمايش در صفحه مانيش ر مشمركز سردي  .براي اين منظو ر  281نم نوه اارچوه رن وي و  57نم نوه نوخ
خاب فرخ دسشبا ت سش ا ين ر اسکن سردي  .تص ير ب سخ آم ه به كمك فيلشر ميان ين فيلشر سرديو  .مقوادير  G ،Rو  Bتصو ير
فيلشر ش ه به سيتشم رن ي  CIEXYZو  CIELABتب يل سردي  .از اخشال رنگ بين رنگ واقعي و رنگ تص ير فيلشر ش ه بوراي
برآورد منکل تغيير رنگ الکشرونيکي اسشفاده سردي  .نشايج حاصله ننان مي ده كه رنگ واقعي بعضوي از نم نوه هواي اارچوه رن وي
خارج از مح وده رن ي صفحه نمايش قرار دارن  .تغيير رنگ نم نه هاي اارچه رن ي بينشر از نخ خامه قالي اسخ.
کلید واژگان :مح وده رن ي ،تجارس الکشرونيك ،فرخ دسشبا  ،مانيش ر ،نتاجي.
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Abstract
Increasing demand for skilled and experienced workforce to the labor market in recent years on the
one hand and the need to accelerate the expansion of education in the age of information and
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communication technology has led to the use of information technology as one of the rings is
considered necessary to increase the efficiency of the national economy.Today, the use of the
Internet and businesses of this technology by companies and educational institutions, has become
as a means of gaining competitive advantage in business.
E-commerce means the production, marketing, sale and delivery of goods and services using
electronic tools, which facilitate and accelerate the offer of the services and products to customers.
In this context, an important factor in e-commerce and provides products to customers in
cyberspace should be noted that providing the right products and services. This means that all the
characteristics of the products especially their color is affected on choice of customers. Because
the color on your mood and state of mind of people in general is effective and accurate color
display products can affect consumer buying habits. then, one of the most important subject in
ecommerce is providing the actual color of material on monitor and in cyberspace. One of the
most important problems in e-commerce is displaying the real color of material on computer
screen and websites. This work studies the color difference between real color of textile material
and their color on computer screen. In order that, this study focus on color variation of hand woven
carpet during display on computer screen. So that, the 182 colored fabric and 75 woolen yarn was
scanned. The obtained image was filtered using mean filter. The RGB value of filtered image was
converted into CIELAB and CIEXYZ color spaces. The e-color deviation problem was evaluated
by calculating the color difference between real color and color of filtered image. The obtained
results indicate that the real color of some of the fabrics sample there are out of the color gamut of
computer screen. The color change of fabric is more than the hand woven carpet.
Keywords: Color gamut, E-Commerce, Hand-woven carpet, Monitor, Textile.

مقدمه
نياز روز افزون بازار كار به نيروي كار ماهر و مجرب در سالهاي اخير از يك سو و ضرورت سرعت بخشيدن به گسترش خدمات
آموزشي در عصر فناوري اطالعات و ارتباطات باعث شده تا بهره گيري از فناوري اطالعات به عنوان يکي از حلقه هاي الزم براي
 امروزه استفاده از اينترنت و كسب و كارهاي حاصل از اين فناوري توسط شطركت.افزايش كارايي در اقتصاد ملي محسوب شود
 يکطي از ويژگطي هطاي مهط. به وسيله اي براي كسب مزيت رقابتي در كسب و كارها تبديل شده است،ها و موسسات آموزشي
 بهطره گيطري، بطدون ترديطد. تسهيل و تسريع روش هاي فعاليت و در نتيجطه كطاهش هزينطه هطا اسطت،استفاده از اين فناوري
خردمندانه از فناوري تجارت الکترونيك مي تواند ما را در بهبود كارايي تجاري و حضور فعال تر در عرصه تجارت جهطاني يطاري
.داده و به تقويت جايگاه كشور در بازارهاي منطقه اي و جهاني كمك نمايد
با استفاده از شيوه هاي نوين كسب و كار الکترونيکي و با ايجاد بانك هاي اطالعاتي و سطايت هطاي اينترنتطي در كليطه امطور از
 قوانين و مقررات گمركي داخلطي و تعرفطه هطاي، اخبار مربوط به تحوالت بازار، دريافت سفارش،قبيل آموزش هاي الکترونيکي
 بيمطه و انبطارداري و هم نطين، آگاهي از هزينه هطاي حمطل و نقطل، ميزان صادرات كشورهاي رقيب،گمركي كشورهاي مقصد
 پذيرش سفارش شركت هطا و افطراد، بررسي نمادهاي فرهنگي،قدرت خريد طبقات مختلف مصرف كننده در كشورهاي مختلف
به اندازه درخواستشان و طرح و رنگ مورد دلخواهشان و دريافت نظرات مشتريان و ارائه تبليغات از طريط ارتباططات اينترنتطي
 در راسطتاي گسطترش تجطارت.مي توان گام هاي جديدي را در راستاي توسعه خدمات آموزشي و بالتبع آن صطادرات برداشطت
 عوامل موثر در گسترش تجارت الکترونيکي در زمينه صادرات ايطران، حاكي از اين است كه، نتايج حاصل،الکترونيکي در ايران
 استفاده از استانداردهاي داراي ايمني باال و سطرعت بطاال در تبطادل الکترونيکطي،شامل ايجاد بسترهاي مناسب ارتباط در كشور
 آموزش همگاني در زمينه هاي تجارت الکترونيکطي، وضع قوانين و مقرر اتي در زمينه اجراي صحيح تجارت الکترونيکي،داده ها
.]4-2[ ارتقاي سطح دانش كاربران و استفاده كنندگان تجارت الکترونيکي مي باشند،با استفاده از رسانه هاي ارتباط جمعي
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از عوامل مهمي كه در تجارت الکترونيك و ارائه محصوالت به مشتريان در فضاي مجازي بايد به آن اشطاره نمطود ارائطه صطحيح
محصوالت و خدمات است .به اين معنا كه تمام ويژگي هاي محصوالت به خصوص رنگ آنها در انتخطاب مشطتريان مطوثر اسطت.
چرا كه رنگ بر خل و خو و وضعيت ذهني افراد تاثيرگذار است و نمايش درست رنگ محصوالت مي تواند عادات خريد مشتري
را تحت تاثير قرار دهد .به همين خاطر نمايش رنگ واقعي محصوالت بر روي صفحات نمايش در وب سايت ها بخطش مهمطي از
تجارت الکترونيك را تشکيل مي دهد.
به سيست هايي كه بيان و تنظي رنگ را به وجود ميآورند سيست هاي رنگ منظ يا فضا رنگ گفتطه مطيشطود بطه عبطارت
ديگر يك فضا رنگ يك مدل براي بيان رنگ بر حسب مقادير شدت است و مشخص ميكند كطه اطالعطات رنگطي چگونطه بيطان
شود .يك فضا رنگ يك فضاي دو ،سه يا چهار بعدي است كه بعدها يا مولفههاي آن مقادير شدت را بيان ميكنند .يطك مولفطه
رنگ بعنوان يك كانال رنگ شناخته ميشود .از نظر بصري فضا رنگها غالباً با اشطکال گونطاگون ماننطد مکعطبهطا ،مخطروطهطا،
چندوجهيها و ...بيان ميشوند .فضا رنگها به دو دسته وابسته و مستقل از دستگاه تقسي بندي ميشوند .رنگهطاي RGB
با ويژگيهاي نمايشگر يا پويشگر و ...و رنگهاي ) CMY(Kبا ويژگيهاي چاپگر ،جوهر چاپ و كاغطذ تغييطر مطيكننطد .بعطالوه
گستره رنگهايي كه دستگاههاي مختلف ميتوانند توليد كنند متفاوت است .از اينرو رنگهاي توليطد شطده بطه وسطيله  RGBو
) CMY(Kاز يك دستگاه به دستگاه ديگر تغيير ميكند به همين دليل به آنها فضا رنگهاي وابسته به دستگاه گفته ميشود.
در كنار فضا رنگهاي وابسته به دستگاه يك سري فضا رنگهاي مستقل از دستگاه وجود دارد .اين فضا رنگها بيانگر درستي از
رنگهاي درک شده بوسيله چش انسان هستند و رنگ هاي توليد شده بوسيله آنهطا از يطك دسطتگاه بطه دسطتگاه ديگطر تغييطر
نمي كند و به همين دليل به آنها فضا رنگهاي مستقل از دستگاه گفته ميشود .اين فضا رنگها كطه در نتيجطه كارهطاي انجطام
شده بوسيله  CIEبه وجود آمدند ،فضا رنگهاي بر پايه  CIEنيز ناميده ميشوند .فضا رنطگهطاي مسطتقل از دسطتگاه يطا فضطا
رنگهاي تبادل ،براي تبادل دادههاي رنگي از فضا رنگ وابسته به يك دستگاه به فضا رنگ وابسطته بطه دسطتگاه ديگطر اسطتفاده
ميشوند].[7-22
چندين فضا رنگ بر پايه  CIEوجود دارد اما همگي از فضاي بنيادي  XYZبدست ميآيند .فضاي  XYZرنگها را بصطورت
تركيبي از مقادير محركههاي سهگانه  Y ،Xو  Zهمانند ميكند .عبارت محركههاي سهگانه از ايطن حقيقطت مطيآيطد كطه درک
رنگ از شبکيه و عکسالعمل چش به سه نوع محرک ناشي ميشود .يك نقطه ضعف  CIEXYZاين است كطه بطرآورد دقيط
نزديکي رنگها بر پايه مقادير نسبي آنها در فضاي  CIEXYZمشکل است .رنگهايي كطه در فضطاي  CIEXYZنزديطك بطه
يکديگرند ميتوانند براي مشاهده كننده خيلي متفاوت به نظر برسند و رنگهايي كه براي مشاهده كننده خيلي مشابه هسطتند
در فضاي  CIEXYZخيلي از ه فاصله داشته باشند .به منظور فراه كردن يك فضا رنطگ يکنواخطتتطر از نظطر بصطري كطه
مطاب با درک انسان از رنگ باشد CIE ،فضا رنگ  CIELABرا در سال  2751پيشنهاد كرد .در يك فضا رنگ منظ از نظطر
بصري اختالف بصري بين نقاط ه فاصله در فضا رنگ برابر است CIELAB .يك فضا رنگ شبه يکنواخت است كه مولفههطاي
آن * a* ،Lو * bميباشد L* .بيانگر اطالعات روشنايي بوده و در محدوده ( 0سياه) تا ( 200سفيد) تغيير ميكند .اطالعطات
رنگي بوسيله * aو * bبيان ميشوند ،آنجا كه * aيك محور سطبز بطه قرمطز و * bيطك محطور آبطي بطه زرد را بيطان مطيكنطد.
 CIELABبطور گسترده استفاده شده و بعنطوان فضطا رنطگ اسطتاندارد در بسطياري از محاسطبات انتخطاب شطده اسطت.تبديل
 CIEXYZبه  CIELABبا استفاده از رواب زير صورت ميگيرد:
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بطوريکه پارامترهاي  Yn ، Xnو  Znمقادير محركههاي سه گانه براي سفيد مرجع هسطتند كطه بطا توجطه بطه منبطع نطوري و
مشاهده كننده تغيير ميكنند .اختالف رنگ  ΔEبين دو رنگ تعريطف شطده بطا ] [L*1,a*1,b*1و ] [L*2,a*2,b*2در فضطا
رنگ  CIELABكه بصورت فاصله بين دو نقطه در اين فضا رنگ تعريف ميشود از فرمول اخطتالف رنطگ  CIE1976بدسطت
ميآيد كه در زير آمده است].[7-22
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صفحه نمايش يا مانيتور مورد استفاده جهت نمايش تصاوير انواع مختلف دارد كه معروفترين آن نوع المط اشطعه كاتطدي
( )CRTو كريستال مايع ( )LCDمي باشد .الم اشعه كاتدي يا  CRTيکي از دستگاه هاي نمايش مي باشد كطه عمومطا در
بيشتر نمايشگر هاي كامپيوتر ،دريافت كننده هاي تلويزيوني ،اسيلوسکوپ و بسياري از وسطايل ديگطر مطورد اسطتفاده قطرار مطي
گيرد .مانيتور  CRTصفحه پوشيده شده از فسفر دارد كه نور مرئي عبور مي كنطد ،در حاليکطه توسط پرتطويي از الکتطرون هطا
تهييج مي شود .نور طيف خاصي دارد و با توجه به ولتاژ مورد استفاده براي تفنگي هاي الکترونطي اوليطه رنگطي خواهطد داشطت.
روشنايي ايجاد شده توس  CRTيا هر دستگاه نمايشگر فسفري ،عموما به صورت تابع خطي سيگنال بکار رفتطه نمطي باشطد،
زيرا مح ي فسفر بصورت خطي پاسخ نمي دهد .براي مثال اگر كامپيوتر مقدار روشنايي براي يك تصطوير را بخوانطد و آن را بطه
دستگاه نمايشگر ارسال كند ،رنگ نمايش داده شده از رنگ اصلي تيره تر مشاهده مي گردد .هم نين مقدار تيرگي از يك رنگ
به رنگ ديگر متغير مي باشد .رنگ هاي روشن تر تيره تر از رنگ هاي تيره مشاهده مي شوند .اين تغييطر در رنطگ ايجطاد شطده
معموال بوسيله افزايش ( يا كاهش) غير خطي ولتاژ بکار رفته براي اوليه هاي دستگاه تنظي مي شطود .ايطن غيطر خططي بطودن
توس قانون تواني به ولتاژ روشنايي مدل مي شود كه به اين انتقال تصحيح گاما مي گوينطد .بنطابراين مقطدار گامطا رابططه بطين
مقدار روشنايي بدست آمده از روشنايي و مقادير  8 RGBبيتي در سيگنال اصطلي را تعريطف مطي كنطد .نمايشطگرهاي CRT
معمولي مقادير گاما بين  5.1و  3دارند و اين مقدار براي تمامي كانال ها ثابت مي باشد و  2.2اسطتانداردي اسطت كطه معمطوال
مورد استفاده قرار مي گيرد] .[20-21
نوع ديگري از مانيتورهايي كه امروزه مورد استفاده قرار مي گيرد شامل نمايشگرهاي كريستال مايع يا  LCDها مي باشطد.
مهمترين محدوديت و اشکال رنگي نمايشگر  LCDها ،نايکنواختي زاويه ديد مي باشد .زاويه ديدي كه ظهور رنگي و كنتراست
روشنايي قابل قبولي فراه مي كند ،معموال توس سازنده مشخص مي شود كطه بطراي مثطال  521درجطه افقطي و  51درجطه
عمودي مي باشد .اولين مانيتورهاي  LCDدر ابتدا همراه با كامپيوترهاي ل تاپ مورد استفاده قطرار گرفتنطد و بطراي ارزيطابي
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هاي جدي رنگي مورد استفاده قرار نگرفتند .با اين حال با بهبود تکنولوژي و ساخت نمايشگرهاي  LCDبزرگتر ،براي اسطتفاده
با كامپيوترهاي رو ميزي يا به عنوان نمايشگرهاي تلويزيون به خانه ها راه يافتند و سازندگان مجبور شدند تا دقطت بيشطتري در
مسايل كاليبراسيون رنگ داشته باشند .برخالف نمايشگرهاي  ،CRTنمايشگرهاي كريستال مايع از يك تطابع انتقطال روشطنايي
ولتاژ غيرخطي پيروي نمي كنند كه مي تواند با تابع قانون تواني رقابت كند .جهت ايجاد رنگ و روشنايي درست ،نمايشگرهاي
 LCDعموما ليست هاي انتخابي گاما دارند كه براي هر يك از رنگ هاي قرمز ،آبي و سبز يك جدول وجود دارد .ايطن مقطادير
انت خابي به صورت آماري بدست آورده مي شوند و رنگ پيکسل تغيير نمي كند .بنابراين ،در حالت نمايشگرهاي  ،LCDجطداول
گاما مفيد مي باشند اما قادر به توليد مشخصات رنگي با كيفيت باال كه در نمايشگرهاي  CRTمشاهده مي شود ،نمطي باشطند.
نمايشگرهاي  CRTمعموال ثبات فسفري خوب و زاويه ديد يکنواخت خوب نشان مي دهند امطا وابسطتگي فضطايي در محطدوده
وسيع انتهاي پايين و انتهاي باالي نمايشگرهاي  CRTمختلف مي باشد .در دستگاه هاي  CRTمعمولي اگطر سطرعت تجديطد
ك باشد ،تصوير داراي لرزش مي باشد .براي مثال سرعت تجديد  11هرتز سبب بد شدن تصوير و خستگي چش مي شطود ،در
حاليکه  511هرتز عملکرد بصري معقولي را حاصل مي كند.
نمايشگرهاي  CRTحجي و سنگين مي باشند كه توانايي استفاده كننده براي تغيير موقعيت صفحه تصوير را كاهش مي دهد.
 CRTها به تغييرات ميداني مغناطيسي حساس مي باشند .انتقال يا روش كردن نمايشگر  CRTمي تواند منجر بطه انحرافطات
رنگي شود .نمايشگرهاي  CRTبزرگ در برخي موراد داراي نايکنواختي روشنايي نزديك به گوشه تصوير مي باشطند .در برخطي
موارد اين عيب توس تمركز بيشتر بر اجزا تصحيح مي شود].[20-21
در صفحات نمايش ايجاد رنطگ بطه كمطك سطه اوليطه و بطر اسطاس سيسطت رنگطي  RGBبطا مولفطههطاي قرمطز (،)Red
سبز( )Greenو آبي ( )Blueمي باشد .ايجاد رنگ بر اساس اختالط رنگ افزايشي مي باشد .در صفحات نمطايش مطدل CRT
با توجه به نوع فسفر هاي آن و موقعيت آنها در نمودار رنگي  ، CIEXYZرنگهاي قابل نمايش در آن مطاب شکل( )5محدود
مي باشد .بطور مشابه در مانيتورهاي مدل  LCDنيز با توجه به اوليطه هطاي آن  ،رنگهطاي قابطل نمطايش محطدود مطي باشطد.
محدوده رنگي مانتيور هاي مختلف با همديگر متفاوت مي باشد .همان گونه كه در شکل ( )5نشطان داده شطده اسطت صطفحات
نمايش تمامي رنگهاي قابل درک توس چش را نمي توانند نمايش دهند .بطوريکطه فقط بخشطي از رنگهطاي تعريطف شطده در
سيست رنگي  CIEXYZرا نمايش مي دهند]. [21-25
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شکل( )5محدوده رنگي نمايشگرهاي  LCDو .[25] CRT
مواد و روش
از دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسي  color–eye 7000Aساخت شركت  XRiteبراي اندازه گيري مشخصات رنگي نمونه
ها ( 281نمونه پارچه و  57نمونه نخ رنگرزي شده با رنگزا ي طبيعي) استفاده گرديد .رنگ نمونه هاي خشك شده توس
دستگاه اسپکتروفتومتر در سيست رنگي  CIELABتحت روشنايي استاندارد  D65و مشاهده كننده  20درجه اندازه گيري
شد .در فضاي رنگي ، CIELABپارامتر * Lبيانگرروشنايي a* ،بيانگر قرمزي -سبزي و * bبيانگر زردي -آبي و * Cبيانگر
خلوص رنگي و  hبيانگر فام رنگي ( صفر درجه  :قرمز 70 ،درجه  :زرد 280 ،درجه :سبز و  150درجه :آبي) مي باشد.
پويشگر مورد استفاده در اين پژوهش  HP Scanjet G3010بود .اين پويشگر از نوع تخت بود و توانايي پويش نمونه در
محدوده پيکسلهاي  57تا  4800 ppiرا دارا ميباشد .پويش نمونه در اين پويشگر به صورتهاي  171رنگ و million of
 colorانجام مي گردد .از اين قابليت پويشگرها معموال در انجام كارهاي گرافيکي كه نياز به تصوير با كيفيتتر از نمونه مي-
باشد ،استفاده ميگردد .هم نين اين پويشگر توانايي ذخيره تصوير در فرمتهاي مختلف را دارا ميباشد .عمل پويش در
رزولوشن  200ppiبراي نمونه ها انجام گرفت
رايانههاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل يك دستگاه ل تاپ با مارک  DELLاز سري  ،Vostroمدل 2027
ساخت كشور چين ميباشد .اين رايانه جهت پويش نمونهها با استفاده از پويشگر مورد استفاده قرار گرفت .مقادير  RGBآنها
كه برابر با متوس مقادير  RGBتمام پيکسل هاي تشکيل دهنده تصوير است ،ثبت گرديد.
مواد مصرفي شامل  281نمونه پارچه رنگي با رنگها متنوع مي باشد .مختصات رنگي نمونه هاي پارچه در زير روشنايي
استاندارد  D65و مشاهده كننده استاندارد  20درجه در شکل ( )1نشان داه شده است.
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شکل ( )1مختصات رنگي نمونه هاي پارچه در فضاي رنگ CIELAB
نمونه هاي فرش شامل نخ خامه قالي رنگرزي شده با مواد رنگزاي طبيعي در شيدهاي رنگي متنوع مي باشد .مشخصات رنگي
 57نمونه در سيست رنگي  CIELABتحت روشنايي استاندارد  D65و مشاهده كننده  20درجه محاسبه گرديد كه نمودار
رنگي دو بعدي * ( aقرمزي -سبزي) و * ( bزردي -آبي) در شکل ( )3نشان داده شده است

شکل ( )3مختصات رنگي نمونه هاي نخ خامه قالي در فضا رنگ CIELAB
نتایج و بحث
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پس از اسکن نمونه ها و فيلتر تصاوير حاصله ،مقادير  RGBآنها كه برابر با متوس مقادير  RGBتمام پيکسل هاي تشکيل
دهنده تصوير است ،ثبت گرديد .در ادامه به كمك فرمول  sRGBمقادير  ،G ،Rو  Bتصاوير نمونه ها از فضاي رنگي  RGBبه
فضاهاي رنگي  CIE1931يا  CIEXYZتبديل گرديد .مختصات رنگي تصاوير نمونه هاي پارچه به همراه محدوده رنگي
مانتيور  LCDدر فضاي رنگ  CIEXYZدر شکل  4نشان داده شده است .با توجه به شکل فوق مشاهده مي گردد كه نمونه
ها در داخل محدوده رنگي صفحه نمايش واقع شده اند.

شکل ( )4مختصات رنگي تصاوير نمونها در نمودار كروماتيستي  CIEXYZبه همراه محدوده رنگي مانتيور LCD
مختصات رنگي نمونه هاي پارچه ( اندازه گيري شده با دستگاه رنگ سنج) به همراه محدوده رنگي صفحه نمايش  LCDدر
فضاي رنگ  CIEXYZدر شکل ( ) 7نشان داده شده است .با توجه به شکل فوق مشاهده مي گردد كه تعدادي از نمونه ها
خارج از محدوده رنگي مانيتور قرار دارند .به عبارتي صفحه نمايش رنگ نمونه هاي فوق نمي تواند بطور صحيح نمايش دهد.
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شکل ( )7مختصات رنگي نمونها در نمودار كروماتيستي  CIEXYZبه همراه محدوده رنگي مانتيور LCD
با مقايسه شکل  4و  7مشاهده مي گردد نمونه هايي كه خارج از محدوده رنگي صفحه نمايش قرار دارند اين نمونه ها پس از
اسکن توس پويشگر و تبديل مقادير  ،G ،Rو  Bتصاوير نمونه ها از فضاي رنگي  RGBبه فضاهاي رنگي  CIEXYZدر داخل
محدوده رنگي نمونه ها قرار مي گيرند و به اشتباه در محدوده صف حه نمايش نشان داده مي شود .بطوريکه رنگ نمايش داده
شده با رنگ واقعي اختالف دارد .اين مشکل فق با افزايش محدوده رنگي صفحه نمايش قابل حل مي باشد .راه حل فوق نياز
به توسعه و ارتقاع تکنولوژي صفحات نمايش مي باشد.
جهت بررسي امکان نمايش رنگ واقعي نخ خامه قالي رنگي ،پس از اسکن نمونه هاي نخ خامه قالي رنگي و فيلتر تصاوير
حاصله ،مقادير  RGBآنها كه برابر با متوس مقادير  RGBتمام پيکسل هاي تشکيل دهنده تصوير است ،ثبت گرديد .در
ادامه به كمك فرمول  sRGBمقادير  ،G ،Rو  Bتصاوير نمونه ها از فضاي رنگي  RGBبه فضاهاي رنگي  CIE1931يا
 CIEXYZتبديل گرديد .مختصات رنگي تصاوير نمونه هاي نخ خامه قالي رنگي به همراه محدوده رنگي مانتيور  LCDدر
فضاي رنگ  CIEXYZدر شکل ( ) 1نشان داده شده است .با توجه به شکل فوق مشاهده مي گردد كه نمونه ها در داخل
محدوده رنگي صفحه نمايش واقع شده اند.
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شکل ( )1مختصات رنگي تصاوير نمونه هاي هاي نخ خامه قالي رنگي در نمودار كروماتيستي  CIEXYZبه همراه محدوده
رنگي مانتيور

مختصات رنگي نمونه هاي نخ خامه قالي رنگي ( اندازه گيري شده با دستگاه رنگ سنج) به همطراه محطدوده رنگطي صطفحه
نمايش  LCDدر فضاي رنگ  CIEXYZدر شکل( )5نشان داده شده است .با توجه به شکل فوق مشاهده مطي گطردد تمطامي
نمونه ها در داخل هاي نخ خامه قالي رنگي محدوده رنگي مانيتور قرار دارند .نمونه هاي خامه قالي بر خالف نمونه هطاي پارچطه
رنگي خارج از محدوده رنگي مانيتور قرار ندارند .با اين وجود رنگ واقعي نمونه هاي خامه قطالي بطا رنطگ نمطايش داده شطده در
صفحه مانيتور متفاوت مي باشند.
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شکل ( )5مختصات رنگي هاي نخ خامه قالي رنگي در نمودار كروماتيستي CIEXYZ

اختالف رنگ بين رنگ واقعي و رنگ نمايش داده شده توس مانيتور بر اساس فرمول اختالف رنگ  CIELABمربوط
نمونه هاي پارچه رنگي و نخ خامه قالي در جدول ( ) 2آورده شده است .با توجه به جدول فوق مشاهده مي گردد كه اختالف
رنگ بين رنگ واقعي و رنگ تصوير نمونه هاي پارچه رنگي بيشتر از نمونه هاي خامه قالي مي باشد .نتايج فوق بيانگر محدويت
كمتر در نمايش رنگ واقعي قامه قالي در صفحه نمايش نسبت به نمونه هاي پارچه رنگي مي باشد.
جدول ( )2اختالف رنگ ( )∆𝐄abبين رنگ واقعي و رنگ تصوير نمونه ها
مشخصات

پارچه رنگي

خامه قالي

ميانگين

27/1

1/78

حداكثر

17/81

15/13

حداقل

2/3

2/81

انحراف معيار

5/1

4/74
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نتيجهگيري
يکي از كارهايي كه در تجارت الکترونيك محصوالت رنگي بايستي انجام گيرد نمايش رنگ واقعي نمونه مي باشد .جهت
نمايش محصول بايستي به كمك پويشگر و دوربين ديجيتال تصوير نمونه تهيه گردد .با توجه به مشخصات تجهيزات فوق و
محدوده رنگي صفحه نمايش ،تنوع رنگي محصول ،نمايش رنگ در تجارت الکترونيکي با محدوديت همراه مي باشد .در اين كار
تحقيقاتي امکان نمايش رنگ واقعي پارچه رنگي و نخ خامه قالي در تجارت الکترونيکي مورد ارزيابي قرار مي گيرد .بدين منظور
نمونه توس پويشگر اسکن گرديد .پس از فيلتر تصاوير مقادير  G ،Rو  Bتصاوير نمونه ها به فضاهاي رنگي  CIEXYZتبديل
گرديد .با توجه به محدوده رنگي صفحه نمايش ،مشاهده گرديد بعضي از نمونه ها ي پارچه رنگي خارج محدوده صفحه نمايش
قرار گرفته اند كه رنگ اين نمونه هاي در صفحه نمايش قابل نمايش نمي باشد .ضمنا رنگ نمايش داده شده ساير نمونه ها با
رنگ واقعي آنها متفاوت مي باشد .در مورد نم ونه هاي خامه رنگي ،مشاهده گرديد كه رنگ واقعي نمونه ها در محدوده رنگي
صفحه نمايش قرار دارند ولي رنگ نمايش داده شده با رنگ واقعي متفاوت مي باشد .در نتيجه محدوديت نمايش براي نمونه
هاي پارچه رنگي بيشتر از نمونه هاي خامه قالي مي باشد .هم نين در ارزيابي اختالف رنگ بين رتگ واقعي و رنگ نمايش
داده شده مشاهده گرديد كه ميانگين اختالف رنگ بين رنگ واقعي و رنگ تصوير نمونه هاي پارچه رنگي و نمونه هاي خامه
قالي به ترتيب 27/1و  1/78مي باشد .نتايج فوق بيانگر محدويت كمتر در نمايش رنگ واقعي قامه قالي در صفحه نمايش
نسبت به نمونه هاي پارچه رنگي مي باشد.
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