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 خالصه

تشخیص اشیا یکی از موضوعات مطرح در مباحث بینایی ماشین می باشد و کاربردهای تاثیرگذاری در علوم و ابزارهای مختلف دارد. عملکرد  

نظارت ویدئویی هوشمند به استفاده و بهره برداری صحیح از روش های تشخیص اشیا وابسته است .روش های سامانه های واقعیت افزوده و 

تمام  گوناگونی برای حل مسائل مختلف شناسایی اشیا مطرح شده اند که هر کدام دارای مزیت ها و معایبی می باشند که اجازه استفاده از آنها در

ناسب با توجه به کاربرد خاص مورد نظر انتخاب شود .در این مقاله قصد داریم روش های مطرح بینایی ماشین کاربردها را نمی دهد و باید روش م

که برای تشخیص و شناسایی اشیا در تصاویر استفاده می شود را بررسی کنیم و نقاط ضعف و قوت و همچنین کاربرد های خاص آنها را معرفی 

 کنیم .

 

 

 بینایی ماشین ،استخراج ویژگی ، شناسایی الگو  شناسایی اشیا ،کلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مقدمه .1

 
 از دیرباز مبنای تشخیص تهدیدات موجود بررسی اطالعات بدست آمده از منابع مختلف مانند تصاویر و مشاهدات محیطی بوده است . جایی که یک

مداربسته که همواره اطالعات  نظارت تصویریرد می کند . مانند سیستم های وقوع آن را تهدید را شناسایی کرده و یا  ، فرد خبره بر اساس این اطالعات

ر مواقع که همان تصاویر دریافتی از دوربین ها می باشد در جریان است و وظیفه اپراتور این است که با تشخیص صحیح موقعیت ها ، افراد و اجسام د

امری است طاقت فرسا و بدون توقف ضمن آنکه این سیستم بیش از حد وابسته به خطای  کار ، این لزوم تصمیمات مناسبی اتخاذ کند . بدیهی است که

 د .انسانی است و ارزش عملیاتی آن بسیار پایین است .  یک راه حل مناسب برای موقعیت ها مشابه استفاده از سیستم های بینایی ماشین می باش

در یک سیستم نظارت تجزیه و تحلیل کرد .به طور مثال  سایی اشیا و افراد پرداخت و رفتار آنها رابا استفاده از بینایی ماشین می توان به شنا

به توصیف صحنه بپردازد و در صورت لزوم هشدارهای مختلفی را اعالم کند.این رویداد و  1بینایی ماشین می تواند با شناسایی فعالیت ها ،تصویری

شناسایی و درک فعالیت خودرو ها در یک بزرگراه در قالب یک سیستم هوشمند حمل  ، مثال می تواند هدف به طور .فعالیت می تواند متفاوت باشد

 باشد که در صورت وقوع حادثه تصادف در بزرگراه اعالن خطر می کند .در سطحی باالتر از نظارت تصویر می توان به شناسایی حاالت و فعالیت 2نقل

است .می توان یک دوربین امنیتی در یک محیط عمومی  ث در حوزه بینایی و یادگیری ماشینوضوعات مورد بحانسان اشاره کرد که یکی دیگر از م

ه همچون فرودگاه ر ا تصور کرد که می تواند تحرکات مشکوک و هرج و مرج را تشخیص دهد . این کار توسط آموزشهای قبلی که به سیستم داده شد

ی صورت گرفته این موضوع مطرح است که در صورتی که هدف سیستم بینایی ماشین مشخص و مرزهای آن است امکان پذیر می باشد .با پژوهش ها

 ]1 .[محدود شده باشد نتایج قابل قبولی برای سیستم کسب خواهد شد 

رساندن سیستمی بهینه در این عبارت بیان می کند که تعریف مساله و پرداختن صحیح به جنبه ها و محدود کردن ویژگی ها، ما را در به ثمر 

ا حوزه تشخیص و بینایی ماشین رهنمون می سازد . یک سیستم بینایی که برای تشخیص اجناس یک فروشگاه زنجیره ای در نظر گرفته شده است، تنه

ر نمی رود که مرغوبیت هر باید اجناس موجود در فروشگاه را که پیش از این به آن آموزش داده شده است ، درست تشخیص دهد و از آن سیستم انتظا

ان دارد یک یک از اجناس را نیز به صورت درصد نشان دهد و یا تازه بودن یا نبودن میوه ها را به ما اعالم کند .در طرفی دیگر از همان فروشگاه امک

مکانهای غیر مجاز نظیر انبار را به اطالع  دوربین نظارت تصویری موجود باشد که حرکات و رفتار مشریان را زیر نظر داشته باشد و رفت و آمد آنها به

که هر حراست فروشگاه برساند . از این سیستم نیز تنها انتظار وظیفه محول شده می رود و نه تشخیص جنسیت افراد یا سن آنها .در این صورت است 

د برای استخراج ویژگی های  بینایی اشیا را معرفی در این مقاله قصد داریم روش های موجوسیستم به صورت کارآمدی وظایف خود را انجام می دهند.

برداری  کرده و راه حل های یادگیری ماشین برای درک این ویژگی ها که نیاز اصلی یک سامانه تشخیص اشیا می باشد را بررسی می گردد . الزمه بهره

ویژگی و یادگیری ماشین با توجه به کاربردهای خاص می از سامانه های تشخیص اشیا برای کاربرد های مختلف ، اتخاذ روش های صحیح استخراج 

 باشد .

 
 

  انواع ویژگی ها .2

 
بر  یها یژگیدو بخش عبارتند از و نیکرد .ا یبند میها به دو بخش تقس یژگیتوان بر اساس نوع و یرا م ایاش صیتشخ یمورد استفاده برا یاکثر روشها

 ]2[شده است  هاستفاد ایاش صیتشخ یها برا یژگیو نیاز ا یبیاز پژوهش ها ، به صورت ترک یبر اساس تکه ها . البته در برخ یها یژگیاساس لبه ها و و

را اتخاذ  میتصم نیمختلف بهتر یها تیقرار دادن آنها در موقع سهیتوان با مقا یم رایخواهد شد ز عیشا اریبس ندهیدر آ یژگیاز هر دو و یبیاستفاده تر ک.

 یساز ادهیطور موثر استفاده کند و قابل پ هب یژگیاست که از هر دو نوع و یروش خوب روش کیکند . یرا طلب م یادیز یکرد ، که البته بار محاسبات

 .از این رو مدیریت منابع امری مهم در به كارگیری سامانه های تشخیص اشیا  می باشد بالدرنگ باشد . ستمیس کیو استخراج در 

 

 

  ویژگی ها بر اساس لبه .3

 

                                                 
1
 Action Recognition 

2
 Intelligent Transportation System 



 

آنها  یبر اساس لبه  ایاش یها یژگیو و دیآ یبدست م ریتصو یصورت که نقشه و طرح لبه ها نیشود به ا یلبه استفاده م یها یژگیروش از و نیدر ا

 گریبه استفاده از د سبتن ییها تیمز یژگیباشند .استفاده از لبه ها به عنوان و یم]2،3[روش استفاده کرده اند  نیکه از ا ییگردد . مثالها یمشخص م

و بافت  ایرنگ اش راتییو تغ ییروشنا طینسبت به شرا و هستند یاستوار یها یژگیبه آن اشاره شده است ،لبه ها و ]4[ها دارد .همانطور که در  یژگیو

صورت بهره  نیکنند و به ا یمشخص م یخوبرا به  ایلبه ها ، مرز اش نیگذارد .همچن ینم یریلبه تاث یآنها بر رو راتییمقاوم هستند و تغ  ایاش یخارج

 دهد . یم شیافزا ایشلوغ و پر از اش یها طیاطالعات را در مح یور

حالت  نیاز ا ] 6،5[که در  یاستفاده از لبه ها وجود دارد . استفاده از کل لبه ها و به اصطالح شکل و فرم هر ش یروش دو راه برا نیدر ا

بخش   نیا شیاستفاده شده است .نما ]2،3 [از شکل و کانتور ها را استفاده کرد که در موارد  ییتوان تنها بخشها یم گریاستفاده شده است .در حالت د

، از تمام  2شکل در  ماشین دریافت می شود .بیانگر تصویر اصلی از محیط است که توسط سامانه بینایی  1شکل نشان داده شده است . تصاویر ها در

در تمام این تصاویر پس زمینه استفاده شده است .برای شناسایی شی از لبه ها  یتنها از بخش 3شکل استفاده شده است و در  ی تصویرشکل ها و لبه ها

 پیش از شروع به کار حذف می گردد.

 

 
: نمونه اولیه تصویر 1شکل  

بحث  .] 4[مشاهده کرد  ریشکل را همزمان با کل تصو یها یتوان ناهنجار یحالت م نیاست که در ا نیاستفاده از کل شکل ا یاصل دهیا

 هکه قصد استفاده از آنها ب یریتصاو یبرا ژهیباشد به و یم تصویر یحالت ، نوع مشخص کردن و بدست آوردن کامل کانتورها نیدر استفاده از ا یاصل

 یناقص و شکل ها یاز وجود کانتورها یریبه طور معمول جلوگ دیآ یبدست م یواقع یایکه از دن یری.در تصاو میرا دار یآموزش یعنوان داده ها

 قاتیشود .تحق یم ایبه کل شکل اش یوجود دارد که مانع دسترس زیمشکالت انسداد و نو ریدر اکثر تصاو نکهیا لیاست . به دل ریدفرمه شده اجتناب ناپذ

 .]5؛ 6 [ها را در حاالت مختلف کاهش داد  زیشده است تا انسداد و نو یبخش صورت گرفته و سع نیا یبر رو یادیز

 

 
 : استفاده کامل از تمام لبه ها و اشکال موجود 2شکل 

 

نقاط  نیکند و با متصل کردن ا یم جادیا ریتصو یلبه ها یمجموعه از نقاط راهنما را بر رو کیاست که با مشخص کردن  شده یسع ]6[در 

 ابسته )اشکال بسته( ر یاستفاده شده است تا بتواند محوطه ها یقطعه بند یاز روش ها  ]7[ کند . در جادیکند تا شکل کامل جسم را ا یم یبه هم سع

بدست آورد . پس از  یابیمرسوم لبه  ینسبت به روش ها یبهتر یاستفاده کرده است تا بتواند لبه ها دهیچیپ یابیلبه  یاز نوع  ]8[. در ابدیدر شکل ب



 

  ]9[آورند .در  یبسته را به وجود م یشبکه از لبه ها کیشوند و  یمتصل م گریکدیلبه ها ، به  نیب یخال یفضاها قیمشخص شدن تمام لبه ها ، از طر

از جمله مشخص کردن و  ی. البته با مشکالت ردیشکل را در برگ یمثلث ها تمام کانتورها نیکرده تا بتواند توسط ا میتقس یمساو یرا به مثلث ها ریتصو

شده است تا بتواند کانتور  هاستفاد  ]11 [توسط  یش یشود .مدل حالت مخف یکیرو به روست که ممکن است با کانتورها  نهیپس زم ریجدا کردن تصو

موضوع قابل  نیباشد .ا یم ایاش گریآنها دشوار تر از د صیکه تشخ  یختیو چندر رینعطاف پذا یمشخص کرد اشکال یکند برا جادیمفصل دار ا ییها

 و بر اساس تجربه به وجود آمده اند . ندبه نوع اجسام و شکل آنها دار یدارند و بستگ یبه محاسبات و پردازش اضاف ازیروشها  ن نیتوجه است که تمام ا

که مدل شده اند به  یکامل یباشند و مطابقت آنها با کانتورها یکانتورها کامل نم ریکه در تصاو یباشد .زمان یم یابیتست و ارز ریدر تصاو گریمشکل د

مشکل را  نیا ندتوا یم  ] 11[  ستوگرامیبر ه یمبتن ایو   ]6[ بر هسته یمبتن یروشها مثل روش ها یحال بعض نیدر ع . ] 7[باشد یطور معمول کم م

ها  یژگیو یبعض نی.همچن مشکل ارائه داد نیرفع ا یبرا ینیتضم چیشود ه یشود و نم یمحسوب م یجد یمشکل ایرفع کند .اما همچنان انسداد اش

 یریتصاو ایاسب  کی ریمفصل دار مانند تصو یریتصاو ییشناسا ایرا ندارند، و  دید هیکردن و دخالت دادن نوع حالت )وضع ( و زاو بیترک ییتوانا

ها با کل شکل کانتورها سروکار دارند ، ممکن است  یژگینوع از و نیا نکهیا لیها  مشکل است .به دل نیماش ریمانند تصو ریو انعطاف پذ یختیچندر

 .ردیصورت گ ییآن شناسا اساسآموزش داده شود و بر  دیباشد و تمام شکل کانتور با ریتصو یاز کانتورها ییآنها فقط در بخشها ریتاث

 
 : استفاده از بخشی از لبه ها و اشکال موجود در صفحه 3شکل 

 یآموزش داده شده باشند ، استفاده از بخش ها ستمیشده باشند و به س فیتعر یمشخص کردن هر ش یبرا یها به خوب یژگیکه و یزمان

 گریبرخالف د ستا ازمندین یروش به محاسبات کمتر و حافظه کمتر نیباشد . ا ریبردن مشکالت انسداد تصو نیاز ب یبرا یقو روشیتواند  یکانتور م

 تیحساس زیرود که در هنگام تست ن یانتظار م نیها دارد .ا یژگیو یبرا یاطالعات کمتر یبه نگهدار ازین نیهمچن. کامل کردن کانتورها  یروش ها

توان  یرا م یختیو چند ر ریپذ عطافان ری، اشکال مفصل دار ، تصاو دید هیزاو راتییهمچون تغ یبه انسداد وجود داشته باشد . به عالوه مشکالت یکمتر

 . میکل کانتور را آموزش ده نکهیبه ا ازیکانتور رفع کرد . بدون ن یبخش ها حیبا آموزش صح

که  یاست .زمان یریادگی یوابسته به روش ها میکند به طور مستق یکانتورها عمل م یقسمت ها یها یژگیروش که بر اساس و نیعملکرد ا

 یرا مشخص کند .روش ها ایاش یدسته بند یکند تا بتواند به خوب یم دایپ تیالگو مناسب اهم یها یژگیشود ، انتخاب و یها استفاده م یژگیو نیاز ا

 ]12[ باشند . یمناسب م اریها بس یژگیدسته از و نیا یمانند روش ارتقا  برا یریادگی

و  صیعملکرد تشخ یتواند بر رو یاست و م یموضوع مهم و اساس کی ایبه اش دنیبخش تیشخص یمختلف کانتور برا یانتخاب بخش ها

 نیمطمئن بود که مهم تر دیروش انتخاب شود ،با نیتواند در ا ینم ریتصو کیکانتور در  یتمام بخش ها کهیداشته باشد . در حال تیاهم ایاش ییشناسا

 ییکردن قسمت ها دایکنند ، انتخاب شوند .به منظور پ یمشخص م ایاش گریدهند و تفاوت ها را با د یجسم را نشان م یها که شکل واقع هلب یبخش ها

 یاقسمت ه یرا برا داهایکاند نینقطه شروع استفاده شده است تا بتوان بر اساس آنها بهتر یادیاز تعداد ز  ] 2[ها باشند در  یژگیتوانند جزو و یکه م

شکل  لیواحد مستط 111از حدود   ]4[کند .در  یدهند را انتخاب م یشکل را انجام م شینما نیکه بهتر یتنها دو قسمت تیکرد و در نها دایکانتور پ

 یم تفادهشکل اس میتصم یواحد ها به عنوان مرزها نیشود استفاده کرده است که ا یانتخاب م یاستفاده کرده است که اندازه آنها به صورت تصادف

 یژگیاز دو قسمت از لبه در و شتریتوان گفت که اگر ب یاستفاده شده است م ]2[که در  یبکشد .در روش رونیواحد ها ب نیها را از ا دایشود تا کاند

از  یو کوچک یمتفاوت یهاتوان قسمت  یتر است و م نانیقابل اطم ]4[روش  یخواهد داشت ول ییباال یاستفاده شود بار محاسبات ایدسته از اش کی یها

شود  یاست که در نظر گرفته م یشکل لیمستط یمحدود به تعداد واحد ها زیروش ن نیرا کاهش داد .البته ا یرا استخراج کرد و بار محاسبات ریتصو

 است. ورکانت یدیکانتور استفاده از نقاط کل حیصح نیتخم نیکانتور و همچن یبدست آوردن قسمت ها یبرا گریروش موثر د کی.



 

از  ییکرده است تا بتواند قسمت ها یبانیو چهارگوش نا منتظم پشت یضیمانند ب یاشکال هندس یاز بعض ] 13[باال در  یبرخالف روشها

 رنمانند تقا ییخطها و قوس ها ، مطالعه ساختارها نی، رابطه ب یقابل اعتماد تر باشند . استفاده از ساختار هندس ییها یژگیها را بدست آورد که و یژگیو

به نظر  یمناسب دهیا ایساختار اش نیتخم یاشکال برا یداده شده است .اگر چه استفاده از ساختار هندس حیتوض]1 4[کردن اجسام در  دایپ یو تشابه برا

) به طور  یف شده ایتعر یاز اشکال از ساختار هندس یاست که بعض نیاول ا رادیروش ها وجود دارد . ا نیدر تقابل با ا یاما دو مشکل اساس د،یآ یم

 یاز دسته بند یقدرتمند جهیتواند نت ینم کینزد یهندس یکنند مانند اسب ها و استفاده از ساختار ها ینم یرویچهارگون ( پ ایشکل و  یضویمثال ب

آنها را در نظر گرفته  یپرداخته شده است و طور واناتیح یمناسب برا یهندس یبه ارائه ساختارها ] 13[وجود در  نیما حاصل کند.با ا یرا برا ایاش

ها ، دوچرخه ها و  نیماش قیتحق نیشده در ا فیتعر یرسند .کالس ها یبه نظر م یو عموم ی،کاربرد واناتیح یکالس ها صیتشخ یاست که برا

تفاوت  ینظر ظاهر ازشود کالس ها  یکالس در نظر گرفته است.همانطور که مشاهده م کیرا جزو  واناتیباشند که تمام ح یچهار پا م واناتیح

رنگ  یلوگوها دارا نیاز ا کیانجام شده است که هر  قی( تحقیتجار یلوگو ها )نشان ها یبر رو ]14 [دارند .به طور مشابه در  گریکدیبا  یاریبس

 عملکرد روش داشته باشد . در ییبسزا ریتواند تاث یم زینو رایبوده است ز زیو نو یناهنجاراز هر گونه  یعار نهیبوده اند و پس زم دیسف نهیپس زم

تواند باعث  یم یش یریانعطاف پذ ایاوقات ، انسداد و یاست که بعض نیا ایساختار اش نیتخم یاشکال برا یدوم استفاده از ساختار هندس رادیا

 حیکه آموزش داده شده اند با انسداد مواجه شوند ، شانس شناخت صح ییها یژگیوجود اگر ساختار و نیحادث نشود .با ا یشود تا ساختار کامل هندس

از اطالعات  یبهتر است که بعض ، شود یشده نگاه م نیروش تحس کیاشکال به عنوان  یکه به استفاده از ساختار هندس یکم است .در صورت اریبس یش

قطعات  یصادفمناسب استفاده کرد تا از انتخاب ت یها یژگیتوان از قطعات و یم بلکه ، کردناستفاده  ایاش صیتشخ یها برا یژگیبه عنوان ورا تنها 

 بدست آورد . ایاش ییدر شناسا یبهتر جهیاجتناب کرد و تا نت زین ریتصو
 

 

  ویژگی براساس تکه ها .4

 
 ریروش ظاهر تصو نیباشد .در ا ی( مهای تصویر ها بر اساس تکه ها )وصله یژگیاست انتخاب و عیها که استفاده از آنها شا یژگیاز انواع و گرید یکی

به  ]16[نمونه در  یباشد . برا یتر م یمیبر اساس لبه ، قد یها یژگیروش برخالف نوع و نیشود . ا یشناخت بهتر استفاده م یبرا ییبه عنوان نشانه ها

 نیکند .ا یگوشه ها انتخاب م نینامد و تکه ها را در ا یم ریتصو یرنگ جستجو انجام شده و آنها را گوشه ها راتیشدت تغ ممینیو م ممیدنبال ماکز

 یحساس م ایاش یوجود عتی، لبه ها و طب زیدر نظر گرفته شده است که کمتر به نو یدیانتخابگر جد کیبهبود داده شده است و  ]15[در  تیفعال

 الت متفاوت وجود دارد .ها دو ح یژگینوع و نیباشد.در ا

به طور معمول به . شوند  یم فیتعر یاجسام هستند که توسط آنها هر ش یها یژگیو یاساس یکه شامل مرزها یبا اشکال چهار ضلع ییالف ( تکه ها

 .ندیگو یم یمحل یها یژگیکند ، و یرا مشخص م یش شخصبتها  که  یژگینوع از و نیا

بر اساس  یشود و هر ش فیتعر یبافت ش راتییتغ  ایمتفاوت داشته باشد که بر اساس شدت رنگ و  یتواند شکل ینامنتظم که هر تکه م ییب ( تکه ها

 . ندیگو یم  هیبر اساس ناح یها یژگیها ، و یژگینوع و نیشود . به ا یم ییشناسا دیآ یتکه ها بدست م نیکه از ا یریگ میتصم یمرزها

 

 
 ویژگی های محلی با شکل و اندازه یکسان انتخاب: 4شکل 

 



 

دهد که  یرا نشان م هیبر اساس ناح یها یژگیو ریتصودر این  داده شده است . شیها بر اساس تکه ها نما یژگینحوه انتخاب و 4 در شکل

 یمحل یها یژگیهمانطور که مشخص است ، و .استفاده شده است  یمحل یها یژگیاز و واز شدت رنگ استفاده کرده است  هیمشخص کردن ناح یبرا

 یاندازه هستند و الگو کیباشد که  یو مربع گونه م یچهارضلع یها هیها استفاده از ناح یژگیو نینوع ا نیداشته باشند .ساده تر یتوانند انواع مختلف یم

عمل کنند  دیمف یمتفاوت به طور موثر یها اسیتوانند با مق یها نم یژگیو  نیاستفاده شده است ا  ]17[مورد در  نیکنند که از ا یرا مشخص م ایاش

توانند  یدارند نم کسانیکه اندازه  ییانتخاب تکه ها لیدل نیباشد .به هم اسیمق راتییتغ قیتواند از مصاد یم ایو ظاهر مختلف اش ایاش زیدر سا راتیی.تغ

 یها یژگیکامل نتواند و ور.اگر اندازه تکه کوچک باشد ممکن است به ط انتخاب این نوع از ویژگی ها مشخص شده است 4.در شکل مناسب باشند

آنها  زیقاب تکه قرار دهد و تما کیرا در  یمحل یژگیو نیاگر اندازه تکه ها بزرگ باشد ممکن است چند گریمهم را پوشش دهد . و در حالت د یمحل

مختلف و کالس  ریو بر اساس تصاو اردتکه ها وجود ند نهیاندازه به نییراهکار تعارائه  یبرا یوجود راه مشخص نی.با ا ستین ریامکان پذ گریکدیاز 

ها آموزش داده شوند و  یژگیبه عنوان و دیبا یادیکوچک ز یاست که تعداد تکه ها نیا گرینقطه ضعف د کیکند . یامر تفاوت م نیمتفاوت ، ا یها

به حافظه  ازین نیدارند و همچن ییباال یمحاسباتکرد .هر دو موضوع مطرح شده بار  میرا ترس ایشکل اش یشوند تا بتوان به خوب رهیتمام آنها ذخ نیهمچن

 دارند . یعیوس یها

 

 
 انتخاب ویژگی های محلی با اندازه های متفاوت: 5شکل 

 

مختلف  ریباشد و قابل استفاده در تصاو یمحل یها یژگیکرد که به اندازه و فیرا تعر یکوچک ایبزرگ  یاست که تکه ها نیطرح بهتر ا کی

نمونه ای از  6.شکل روش استفاده شده است نیاز ا  ]18[است که در  ازین زین یبوده و حافظه کمتر عتریآسانتر و سر یریادگیصورت  نیباشد در ا

با اندازه  یاستفاده شده است که از تکه ها  ]19[در  زین شرویروش پ کی. انتخاب این نوع ویژگی های محلی با اندازه های متفاوت را نشان می دهد 

 یژگیاز و قیتحق نیشود .در ا یاستفاده م ایاش فیتعر یباشد و از آنها برا یم زیجهت ن یهر تکه دارا نکهیشود ضمن ا یاستفاده م ریمناسب و متغ یها

 یمشخص م یبر اساس تابع گوس یدیابتدا نقاط کل قین تحقیاستفاده شده است.در ا  SIFTها معروف به  یژگیو  کسانی اسیشکل همراه با مق رییتغ

 اسیشوند و مق یآنها مشخص م نیو ثابت تر یدینقاط کل نیباشند .سپس ، بهتر کسانیو چرخش  اسیتوانند بر اساس مق یم یدینقاط کل نیشوند که ا

شود و از آنها به عنوان جهت  یمحاسبه م یدیدر نقاط کل ریصوت یرنگ محل راتیی، تغ تیشود . در نها یم نییتع یژگیو یاندازه چهارضلع یعنیآنها 

 . نشان داده شده است  5نمونه ای از انتخاب این نوع ویژگی ها در شکل شود .  یتکه ها استفاده م یها

 

 



 

 انتخاب ویژگی های محلی با اندازه های متفاوت همراه با جهت تغییرات رنگ: 6شکل 

 

ها به سمت جهت مناسب که رنگ ها در آن  یژگیصورت که و نیشوند به ا یشکل داده م رییها تغ یژگیروش ، و نیا یریاساس به کارگبر 

اندازه و جهت ها مقابله  راتییتوان با تغ یصورت م نیشود .به ا یاندازه مناسب به خود قرار داده م کیکنند چرخانده شده است و در  یم رییجهت تغ

با استفاده از تابع وزن دار  یژگی، هر و ییو سطح روشنا ایاش تیوضع راتییمخرب تغ راتیمقابله با تاث ی.برا افتیدست  کسانیمقدار ثابت و  کی وکرد 

 یمشکل م یدینقاط کل حیکه انتخاب صح نستیروش مطرح کرد ا نیا یتوان برا یکه م یاساس رادیشود .ا یم یمختلف معرف یبا جهت ها یگوس

 کند . یاز اطالعات را مشخص م یکه در واقع هر نقطه بخش شدبا

شوند  یاستفاده م ییها تمیدر الگور شتریباشند و ب یم یقطعه بند یروش ها اند ، حاصل ها الهام گرفته شده هیبراساس ناح ی کهیها یژگیو 

 یبرمبنا یها یژگیتا بتوان و ردیگ یاستفاده صورت م نیشتریب ییباشد .از شدت روشنا یم یدسته بند ایو  ی، قطعه بند ینواح بیکه هدف آنها ترک

ها  یژگیو یشود . بعض یها استفاده م یژگیدسته از و نیکردن ا دایپ یبرا زین یانرژ ای یآنتروپ کمینهاز رنگ،  نی. همچن]3[ کرد خراجرا است هیناح

و  لبه هیبر پا  یها یژگید . اگر که ونباش یو چرخش مقاوم نم اسی، مق زاویه دید راتییباشند و نسبت به تغ یم ییو روشنا ینور طیوابسته به شرا اریبس

 .]3[ابزار قدرتمند شوند  کیبه  لیتوانند تبد یشوند م قیتلف گریکدیبه طور موثر با   هیناح هیبر پا

لبه سازگار شوند . از  یها یژگیتوانند با و یم یها به خوب یژگیو نیفراهم آورند . ا ایاش یبرا یمناسب یتوانند الگوها یم SIFT  یها یژگیو

 یژگین ویا نیدوران حساس نباشد .همچن راتییو به تغ دیبا اشکال به وجود آ یشتریتطابق ب نکهیا  یدر جهت لبه ها وجود دارد برا یسازگار نیجمله ا

به عمل آمده در  قاتیاز تحق را به وجود آورد . یقو یوشتعامل کرده و ر یبه خوب یختیو چندر ریتوانند با اشکال مفصل دار ، انعطاف پذ یها م

نوع  کیاز  شتریقدرتمند به طور معمول به ب ایاش یو دسته بند صیتشخ ستمیس کیبه وجود آمدن  یشود که برا یموضوع مشخص م نیا ایاش صیتشخ

کانتور  یدر کنار قسمت ها هیبر اساس ناح یها یژگیاز و دیبا نیهمچن.  فراوان داشته باشد یقابل قبول در کالسها یاست تا بتواند عملکرد ازین یژگیو

 ها استفاده کرد .

 

 

 
 

 

 روش های یادگیری ماشین .5

 
 یریادگی یاز روشها یکیشود .  یاستفاده م یگوناگون یشود از روشها یاستفاده م ایاش ییو شناسا صیتشخ یکه برا یدیتول یبدست آمدن مدلها یبرا

 ی.مدل ها ]21[استفاده کرد ممیماکز نیروش تخم ایو   ممیاز روش احتمال ماکز می توان  ای.]12[باشد  یم نیزیب یها ریفیاستفاده از شبکه ها و کالس

 کیشود . از روش نزد یها  استفاده م هیهمسا نیکتریو نزد ]21،22[ بانیبردار پشت نی، ماش  یمنطق ونیمانند رگرس ییمشخص کننده  اغلب از روش ها

 یهستند که م ییاز روشها زیکننده  ن دیتشد یروش ها نیاستفاده کرد .همچن در تشخیص اشیا حل مسائل چند کالسه یتوان برا یها م هیهمسا نیتر

احتمال  ایو  نیزیب یول روش هاکرد . به طور معم بیترک گریکدیبا  زیرا ن یریادگی یتوان روشها یاستفاده کرد .م زیتما یمدل ها یریادگی یبرا انتو

 یمدل ها عدادمطمئن را به وجود آورند . ت یریادگیقدرتمند و  یشوند تا روش یبه کار گرفته م یشیافزا یریادگی ایکننده  دیروش تشد کیبا  ممیماکز

موضوع به نوع  نیباشد که ا نیآنال ایو  نیتواند آفال یم یریادگی ندیبند. فرآای یم شیحلقه بازخورد افزا کیدر  دیدهنده با تست و تول  زیمعمول تما

پردازش  نهیکه در زم یمناسب شرفتیهم اکنون وجود دارد با توجه به پ نیآنال یریادگیدارد . امکان آموزش و  ایو شناخت اش صیخواسته و کاربرد تشخ

سرور بازخوردها را  یرو یریادگی اتیعمل یکرد و با پردازشها یبارگذار یسرور ابر یرا بر رو یآموزش ریتوان تصاو یحاصل شده است م یابر

 کرد . افتیدر

                                                                                                                                    
 

 نتیجه گیری .6

 
معرفی گردید . ویژگی ها ، نقاط قوت و در تشخیص اشیا به عنوان یکی از حوزه های کاری بینایی ماشین  استفادهدر این مقاله انواع ویژگی های مورد 

ی ضعف هر نوع از ویژگی ها بررسی شد و مشکالت هر روش اشاره شد .با بررسی موارد مختلف مشهود است که برای به کارگیری مناسب از این ویژگ

ی را مشخص کرد و با محدود کردن حوزه و تمرکز بر روی موارد مورد استفاده در کاربرد خاص ، ویژگی ها را از تصویر ها باید در ابتدا حوزه کاربرد



 

ه کرد استخراج کرد . برای بدست آوردن نتایج بهتر ذکر این نکته ضروری است که نباید تنها به یک روش استخراج ویژگی ها برای تشخیص اشیا بسند

های مختلف استخراج ویژگی های مبتنی بر لبه و یا مبتنی بر تکه های تصویر ، می توان به روشی قدرتمند برای شناسایی اشیا  ، بلکه با ترکیب روش

ه به دست یافت . استفاده از این ویژگی ها در قالب یکی از روش های یادگیری ماشین منجر به تولید یک سامانه موثر در تشخیص اشیا خواهد شد ک

 توسط داده های آموزشی مناسب ، می تواند تا حد باالیی در تشخیص اشیا موفق عمل کند .واسطه تغذیه 
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