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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
سامانه های واقعیت افزوده و نظارت ویدئویی هوشمند به استفاده و بهره برداری صحیح از روش های تشخیص اشیا وابسته است .روش های
گوناگونی برای حل مسائل مختلف شناسایی اشیا مطرح شده اند که هر کدام دارای مزیت ها و معایبی میباشند که اجازه استفاده از آنها در تمام
کاربردها را نمیدهد و باید روش مناسب با توجه به کاربرد خاص مورد نظر انتخاب شود.روشهای مبتنی بر لبه 1و مبتنی بر تکه 2از روش های عمده
استخراج ویژگی برای کاربردهای تشخیص اشیا میباشد  .در این مقاله قصد داریم روش های مطرح بینایی ماشین که برای تشخیص و شناسایی اشیا
در تصاویر استفاده میشود را بررسی کنیم و نقاط ضعف و قوت و همچنین کاربرد های خاص آنها را معرفی کنیم.

کلمات کلیدی :شناسایی اشیا ،بینایی ماشین ،استخراج ویژگی ،شناسایی الگو
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.1

مقدمه

از دیرباز مبنای تشخیص تهدیدات موجود بررسی اطالعات بدست آمده از منابع مختلف مانند تصاویر و مشاهدات محیطی بوده است .جایی که یک فرد
خبره بر اساس این اطالعات ،تهدید را شناسایی کرده و یا وقوع آن را رد میکند .مانند سیستم های نظارت تصویری مداربسته که همواره اطالعات که
همان تصاویر دریافتی از دوربین ها میباشد در جریان است و وظیفه اپراتور این است که با تشخیص صحیح موقعیت ها ،افراد و اجسام در مواقع لزوم
تصمیمات مناسبی اتخاذ کند .بدیهی است که این کار ،امری است طاقت فرسا و بدون توقف ضمن آنکه این سیستم بیش از حد وابسته به خطای انسانی
است و ارزش عملیاتی آن بسیار پایین است .یک راه حل مناسب برای موقعیت ها مشابه استفاده از سیستم های بینایی ماشین میباشد.
با استفاده از بینایی ماشین میتوان به شناسایی اشیا و افراد پرداخت و رفتار آنها را تجزیه و تحلیل کرد .به طور مثال در یک سیستم نظارت
تصویری ،بینایی ماشین میتواند با شناسایی فعالیت ها 3به توصیف صحنه بپردازد و در صو رت لزوم هشدارهای مختلفی را اعالم کند .این رویداد و
فعالیت میتواند متفاوت باشد .به طور مثال میتواند هدف ،شناسایی و درک فعالیت خودرو ها در یک بزرگراه در قالب یک سیستم هوشمند حمل نقل
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باشد که در صورت وقوع حادثه تصادف در بزرگراه اعالن خطر میکند .در سطحی باالتر از نظارت تصویر میتوان به شناسایی حاالت و فعالیت انسان
اشاره کرد که یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در حوزه بینایی و یادگیری ماشین است .می توان یک دوربین امنیتی در یک محیط عمومی 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 شده است
امکان پذیر میباشد .با پژوهش های صورت گرفته این موضوع مطرح است که در صورتی که هدف سیستم بینایی ماشین مشخص و مرزهای آن محدود
شده باشد نتایج قابل قبولی برای سیستم کسب خواهد شد[1 ].
این عبارت بیان میکند که تعریف مساله و پرداختن صحیح به جنبه ها و محدود کردن ویژگیها ،ما را در به ثمر رساندن سیستمی بهینه در
حوزه تشخیص و بینایی ماشین رهنمون می سازد .یک سیستم بینایی که برای تشخیص اجناس یک فروشگاه زنجیره ای در نظر گرفته شده است ،تنها باید
اجناس موجود در فروشگاه ر ا که پیش از این به آن آموزش داده شده است ،درست تشخیص دهد و از آن سیستم انتظار نمیرود که مرغوبیت هر 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 امکان دارد یک دوربین
نظارت تصویری موجود باشد که حرکات و رفتار مشریان را زیر نظر داشته باشد و رفت و آمد آنها به مکانهای غیر مجاز نظیر انبار را به اطالع حراست
فروشگاه برساند .از این سیستم نیز تنها انتظار وظیفه محول شده میرود و نه تشخیص جنسیت افراد یا سن آنها .در این صورت است که هر سیستم به
صورت کارآمدی وظایف خود را انجام میدهند .در این مقاله قصد داریم روش های موجود برای استخراج ویژگی های بینایی اشیا را معرفی کرده و
راه حل های یادگیری ماشین برای درک این ویژگی ها که نیاز اصلی یک سامانه تشخیص اشیا میباشد را بررسی میگردد .الزمه بهره برداری از سامانه
های تشخیص اشیا برای کاربرد های مختلف ،اتخاذ روش های صحیح استخراج ویژگی و یادگیری ماشین با توجه به کاربردهای خاص میباشد.

.2

انواع ویژگی ها

اکثر روشهای مورد استفاده برای تشخیص اشیا را میتوان بر اساس نوع ویژگی ها به دو بخش تقسیم بندی کرد .این دو بخش عبارتند از ویژگی های بر
اساس لبه ها و ویژگی های بر اساس تکه ها .البته در برخی از پژوهش ها ،به صورت ترکیبی از این ویژگی ها برای تشخیص اشیا استفاده شده است].[2
استفاده تر کیبی از هر دو ویژگی در آینده بسیار شایع خواهد شد زیرا میتوان با مقایسه قرار دادن آنها در موقعیت های مختلف بهترین تصمیم را اتخاذ
کرد ،که البته بار محاسباتی زیادی را طلب میکند .یک روش خوب روشی است که از هر دو نوع ویژگی به طور موثر استفاده کند و قابل پیاده سازی و
استخراج در یک سیستم بالدرنگ باشد .از این رو مدیریت منابع امری مهم در به کارگیری سامانه های تشخیص اشیا میباشد.

.3

ویژگی ها بر اساس لبه

در این روش از ویژگی های لبه استفاده میشود به این صورت که نقشه و طرح لبه های تصویر بدست میآید و ویژگی های اشیا بر اساس لبه ی آنها
مشخص میگردد .مثالهایی که از این روش استفاده کرده اند ][2،3میباشند .استفاده از لبه ها به عنوان ویژگی مزیت هایی نسبت به استفاده از دیگر
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ویژگی ها دارد .همانطور که در ] [4به آن اشاره شده است ،لبه ها ویژگی های استواری هستند و نسبت به شرایط روشنایی و تغییرات رنگ اشیا و بافت
خارجی اشیا مقاوم هستند و تغییرات آنها بر روی لبه تاثیری نمیگذارد .همچنین لبه ها ،مرز اشیا را به خوبی مشخص میکنند و به این صورت بهره وری
اطالعات را در محیط های شلوغ و پر از اشیا افزایش میدهد.
در این روش دو راه برای استفاده از لبه ها وجود دارد .استفاده از کل لبه ها و به اصطالح شکل و فرم هر شی که در ] [6،5از این حالت
استفاده شده است .در حالت دیگر میتوان تنها بخشهایی از شکل و کانتور ها را استفاده کرد که در موارد ]  [2،3استفاده شده است .نمایش این بخش
ها در تصاویر نشان داده شده است .شکل  1بیانگر تصویر اصلی از محیط است که توسط سامانه بینایی ماشین دریافت میشود .در شکل  ،از تمام شکل
ها و لبه های تصویر استفاده شده است و در شکل  3تنها از بخشی از لبه ها برای شناسایی شی استفاده شده است .در تمام این تصاویر پس زمینه پیش از
شروع به کار حذف میگردد.
ایده اصلی استفاده از کل شکل این است که در این حالت میتوان ناهنجاری های شکل را همزمان با کل تصویر مشاهده کرد ] . [4بحث
اصلی در استفاده از این حالت  ،نوع مشخص کردن و بدست آوردن کامل کانتورهای تصویر میباشد به ویژه برای تصاویری که قصد استفاده از آنها به
عنوان داده های آموزشی را داریم .در تصاویری که از دنیای واقعی بدست میآید به طور معمول جلوگیری از وجود کانتورهای ناقص و شکل های
دفرمه شده اجتناب ناپذیر است .به دلیل اینکه در اکثر تصاویر مشکالت انسداد و نویز وجود دارد که مانع دسترسی به کل شکل اشیا میشود .تحقیقات
زیادی بر روی این بخش صورت گرفته و سعی شده است تا انسداد و نویز ها را در حاالت مختلف کاهش داد ]  6؛.[5

شکل : 1نمونه اولیه تصویر

در ] [6سعی شده است که با مشخص کردن یک مجموعه از نقاط راهنما را بر روی لبه های تصویر ایجاد میکند و با متصل کردن این نقاط به
هم سعی میکند تا شکل کامل جسم را ایجاد کند .در ] [7از روش های قطعه بندی استفاده شده است تا بتواند محوطه های بسته (اشکال بسته) را در
شکل بیابد .در ] [8از نوعی لبه یابی پیچیده استفاده کرده است تا بتواند لبه های بهتری نسبت به روش های مرسوم لبه یابی بدست آورد .پس از مشخص
شدن تمام لبه ها ،از طریق فضاهای خالی بین لبه ها ،به یکدیگر متصل میشوند و یک شبکه از لبه های بسته را به وجود میآورند .در ] [9تصویر را به
مثلث های مساوی تقسیم کرده تا بتواند توسط این مثلث ها تمام کانتورهای شکل را در برگیرد .البته با مشکالتی از جمله مشخص کردن و جدا کردن
تصویر پس زمینه رو به روست که ممکن است با کانتورها یکی شود .مدل حالت مخفی شی توسط ]  [11استفاده شده است تا بتواند کانتور هایی مفصل
دار ایجاد کند برای مشخص کرد اشکالی انعطاف پذیر و چندریختی که تشخیص آنها دشوار تر از دیگر اشیا میباشد .این موضوع قابل توجه است که
تمام این روشها نیاز به محاسبات و پردازش اضافی دارند و بستگی به نوع اجسام و شکل آنها دارند و بر اساس تجربه به وجود آمده اند.
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شکل  : 2استفاده کامل از تمام لبه ها و اشکال موجود

مشکل دیگر در تصاویر تست و ارزیابی میباشد .زمانی که در تصاویر کانتورها کامل نمیباشند و مطابقت آنها با کانتورهای کاملی که مدل شده اند به
طور معمول کم میباشد] . [7در عین حال بعضی روشها مثل روش های مبتنی بر هسته ] [6و یا مبتنی بر هیستوگرام ] [11میتواند این مشکل را رفع
کند .اما همچنان انسداد اشیا مشکلی جدی محسوب میشود و نمیشود هیچ تضمینی برای رفع این مشکل ارائه داد .همچنین بعضی ویژگی ها توانایی
ترکیب کردن و دخالت دادن نوع حالت (وضع ) و زاویه دید را ندارند ،ویا شناسایی تصاویری مفصل دار مانند تصویر یک اسب یا تصاویری
چندریختی و انعطاف پذیر مانند تصویر ماشین ها مشکل است .به دلیل اینکه این نوع از ویژگی ها با کل شکل کانتورها سروکار دارند ،ممکن است
تاثیر آنها فقط در بخشهایی از کانتورهای تصویر باشد و تمام شکل کانتور باید آموزش داده شود و بر اساس آن شناسایی صورت گیرد.

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

زمانی که ویژگی ها به خوبی برای مشخص کردن هر شی تعریف شده باشند و به سیستم آموزش داده شده باشند ،استفاده از بخش های کانتور
میتواند روشی قوی برای از بین بردن مشکالت انسداد تصویر باشد .این روش به محاسبات کمتر و حافظه کمتری نیازمند است برخالف دیگر روش
های کامل کردن کانتورها  .همچنین نیاز به نگهداری اطالعات کمتری برای ویژگی ها دارد .این انتظار میرود که در هنگام تست نیز حساسیت کمتری
به انسداد وجود داشته باشد .به عالوه مشکالتی همچون تغییرات زاویه دید ،اشکال مفصل دار ،تصاویر انعطاف پذیر و چند ریختی را میتوان با آموزش
صحیح بخش های کانتور رفع کرد .بدون نیاز به اینکه کل کانتور را آموزش دهیم.
عملکرد این روش که بر اساس ویژگی های قسمت های کانتورها عمل میکند به طور مستقیم وابسته به روش های یادگیری است .زمانی که از
این ویژگی ها استفاده میشود ،انتخاب ویژگی های الگو مناسب اهمیت پیدا میکند تا بتواند به خوبی دسته بندی اشیا را مشخص کند .روش های
یادگیری مانند روش ارتقا برای این دسته از ویژگی ها بسیار مناسب میباشند[12 ] .
انتخاب بخش های مختلف کانتور برای شخصیت بخشیدن به اشیا یک موضوع مهم و اساسی است و میتواند بر روی عملکرد تشخیص و
شناسایی اشیا اهمیت داشته باشد .در حالیکه تمام بخش های کانتور در یک تصویر نمیتواند در این روش انتخاب شود ،باید مطمئن بود که مهم ترین
بخش های لبه ها که شکل واقعی جسم را نشان میدهند و تفاوت ها را با دیگر اشیا مشخص میکنند ،انتخاب شوند .به منظور پیدا کردن قسمت هایی که
میتوانند جزو ویژگی ها باشند در ] [2از تعداد زیادی نقطه شروع استفاده شده است تا بتوان بر اساس آنها بهترین کاندیداها را برای قسمت های کانتور
پیدا کرد و در نهایت تنها دو قسمتی که بهترین نمایش شکل را انجام میدهند را انتخاب میکند .در ] [4از حدود  111واحد مستطیل شکل استفاده
کرده است که اندازه آنها به صورت تصادفی انتخاب می شود استفاده کرده است که این واحد ها به عنوان مرزهای تصمیم شکل استفاده میشود تا
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کاندیدا ها را از این واحد ها بیرون بکشد .در روشی که در ] [2استفاده شده است میتوان گفت که اگر بیشتر از دو قسمت از لبه در ویژگی های یک
دسته از اشیا استفاده شود بار محاسباتی باالیی خواهد داشت ولی روش ] [4قابل اطمینان تر است و میتوان قسمت های متفاوتی و کوچکی از تصویر را
استخراج کرد و بار محاسباتی را کاهش داد .البته این روش نیز محدود به تعداد واحد های مستطیل شکلی است که در نظر گرفته میشود .یک روش
موثر دیگر برای بدست آوردن قسمت های کانتور و همچنین تخمین صحیح کانتور استفاده از نقاط کلیدی کانتور است.
برخالف روشهای باال در ] [13از بعضی اشکال هندسی مانند بیضی و چهارگوش نا منتظم پشتیبانی کرده است تا بتواند قسمت هایی از ویژگی
ها را بدست آورد که ویژگی هایی قابل اعتماد تر باشند .استفاده از ساختار هندسی ،رابطه بین خطها و قوس ها ،مطالعه ساختارهایی مانند تقارن و تشابه
برای پیدا کردن اجسام در ][1 4توضیح داده شده است .اگر چه استفاده از ساختار هندسی اشکال برای تخمین ساختار اشیا ایده مناسبی به نظر میآید ،اما
دو مشکل اساسی در تقابل با این روش ها وجود دارد .ایراد اول این است که بعضی از اشکال از ساختار هندسی تعریف شده ای ( به طور مثال بیضی
گون و یا چهارگون ) پیروی نمیکنند مانند اسب ها و استفاده از ساختار های هندسی نزدیک نمیتواند نتیجه قدرتمندی از دسته بندی اشیا را برای ما
حاصل کند .با این وجود در ] [13به ارائه ساختارهای هندسی مناسب برای حیوانات پرداخته شده است و طوری آنها را در نظر گرفته است که برای
تشخیص کالس های حیوانات،کاربردی و عمومی به نظر میرسند.کالس های تعریف شده در این تحقیق ماشین ها ،دوچرخه ها و حیوانات چهار پا
میباشند که تمام حیوانات را جزو یک کالس در نظر گرفته است .همانطور که مشاهده میشود کالس ها از نظر ظاهری تفاوت بسیاری با یکدیگر
دارند .به طور مشابه در ]  [14بر روی نمادهای تجاری 5تحقیق انجام شده است که هر یک از این نمادها دارای رنگ پس زمینه سفید بوده اند و پس
زمینه عاری از هر گونه ناهنجاری و نویز بوده است زیرا نویز میتواند تاثیر بسزایی در عملکرد روش داشته باشد.
ایراد دوم استفاده از ساختار هندسی اشکال برای تخمین ساختار اشیا این است که بعضی اوقات ،انسداد ویا انعطاف پذیری شی میتواند باعث
شود تا ساختار کامل هندسی روی ندهد .با این وجود اگر ساختار ویژگیهایی که آموزش داده شده اند با انسداد مواجه شوند ،شانس شناخت صحیح شی
بسیار کم است .در صورتی که به استفاده از ساختار هندسی اشکال به عنوان یک روش تحسین شده نگاه میشود ،بهتر است که بعضی از اطالعات را
تنها به عنوان ویژگی ها برای تشخیص اشیا استفاده نکرد ،بلکه میتوان از قطعات ویژگی های مناسب استفاده کرد تا از انتخاب تصادفی قطعات تصویر
نیز اجتناب کرد و تا نتیجه بهتری در شناسایی اشیا بدست آورد.

.4

ویژگی براساس تکه ها

یکی دیگر از انواع ویژگی ها که استفاده از آنها شایع است انتخاب ویژگی ها بر اساس تکه ها (وصله های تصویر) میباشد .در این روش ظاهر تصویر به
عنوان نشانه هایی برای شناخت بهتر استفاده میشود .این روش برخالف نوع ویژگی های بر اساس لبه ،قدیمی تر میباشد  .برای نمونه در ] [16به دنبال
بیشینه 6و کمینه 7شدت تغیرات رنگ جستجو انجام شده و آنها را گوشه های تصویر مینامد و تکه ها را در این گوشه ها انتخاب میکند .این فعالیت در
] [15بهبود داده شده است و یک انتخابگر جدیدی در نظر گرفته شده است که کمتر به نویز ،لبه ها و طبیعت وجودی اشیا حساس میباشد .در این نوع
ویژگی ها دو حالت متفاوت وجود دارد.
الف ) تکه هایی با اشکال چهار ضلعی که شامل مرزهای اساسی ویژگی های اجسام هستند که توسط آنها هر شی تعریف میشوند .به طور معمول به این
نوع از ویژگی ها که شخصبت شی را مشخص میکند ،ویژگیهای محلی میگویند.
ب ) تکه هایی نامنتظم که هر تکه میتواند شکلی متفاوت داشته باشد که بر اساس شدت رنگ و یا تغییرات بافت شی تعریف شود و هر شی بر اساس
مرزهای تصمیم گیری که از این تکه ها بدست میآید شناسایی میشود .به این نوع ویژگی ها ،ویژگی های بر اساس ناحیه میگویند.
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شکل  :4انتخاب ویژگی های محلی با شکل و اندازه یکسان

در شکل  4نحوه انتخاب ویژگی ها بر اساس تکه ها نمایش داده شده است .در این تصویر ویژگی های بر اساس ناحیه را نشان میدهد که برای
مشخص کردن ناحیه از شدت رنگ استفاده کرده است و از ویژگی های محلی استفاده شده است .همانطور که مشخص است ،ویژگیهای محلی
میتوانند انواع مختلفی داشته باشند .ساده ترین نوع این ویژگی ها استفاده از ناحیه های چهارضلعی و مربع گونه میباشد که یک اندازه هستند و الگوی
اشیا را مشخص میکنند که از این مورد در ] [17استفاده شده است این ویژگی ها نمیتوانند با مقیاس های متفاوت به طور موثری مفید عمل کنند.
تغییرات در اندازه اشیا و ظاهر مختلف اشیا میتواند از مصادیق تغییرات مقیاس باشد .به همین دلیل انتخاب تکه هایی که اندازه یکسان دارند نمیتوانند
مناسب باشند .در شکل  4انتخاب این نوع از ویژگی ها مشخص شده است .اگر اندازه تکه کوچک باشد ممکن است به طور کامل نتواند ویژگی های
محلی مهم را پوشش دهد .و در حالت دیگر اگر اندازه تکه ها بزرگ باشد ممکن است چندین ویژگی محلی را در یک قاب تکه قرار دهد و تمایز آنها
از یکدیگر امکان پذیر نیست .با این وجود راه مشخصی برای ارائه راهکار تعیین اندازه بهینه تکه ها وجود ندارد و بر اساس تصاویر مختلف و کالس
های متفاوت ،این امر تفاوت میکند .یک نقطه ضعف دیگر این است که تعداد تکه های کوچک زیادی باید به عنوان ویژگی ها آموزش داده شوند و
همچنین تمام آنها ذخیره شوند تا بتوان به خوبی شکل اشیا را ترسیم کرد .هر دو موضوع مطرح شده بار محاسباتی باالیی دارند و نیازمند حجم عظیمی از
حافظه میباشند.

شکل  :5انتخاب ویژگی های محلی با اندازه های متفاوت

یک طرح بهتر این است که تکه های بزرگ یا کوچکی را تعریف کرد که به اندازه ویژگی های محلی باشد و قابل استفاده در تصاویر مختلف
باشد در این صورت یادگیری آسانتر و سریعتر بوده و حافظه کمتری نیز نیاز است که در ] [18از این روش استفاده شده است .شکل  6نمونه ای از
انتخاب این نوع ویژگی های محلی با اندازه های متفاوت را نشان میدهد .یک روش پیشرو نیز در ] [19استفاده شده است که از تکه های با اندازه های
مناسب و متغیر استفاده میشود ضمن اینکه هر تکه دارای جهت نیز میباشد و از آنها برای تعریف اشیا استفاده میشود .در این تحقیق از تبدیل ویژگی
همراه با مقیاس یکسان 8استفاده شده است .در این تحقیق ابتدا نقاط کلیدی بر اساس تابع گوسی مشخص میشوند که این نقاط کلیدی میتوانند بر
اساس مقیاس و چرخش یکسان باشند .سپس ،بهترین نقاط کلیدی و ثابت ترین آنها مشخص میشوند و مقیاس آنها یعنی اندازه چهارضلعی ویژگی

)Scale-invariant feature transfor (SIFT
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تعیین میشود .در نهایت ،تغییرات رنگ محلی تصویر در نقاط کلیدی محاسبه می شود و از آنها به عنوان جهت های تکه ها استفاده میشود .نمونه ای از
انتخاب این نوع ویژگی ها در شکل  5نشان داده شده است.

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

بر اساس به کارگیری این روش ،ویژگی ها تغییر شکل داده میشوند به این صورت که ویژگی ها به سمت جهت مناسب که رنگ ها در آن
جهت تغییر میکنند چرخانده شده است و در یک اندازه مناسب به خود قرار داده میشود .به این صورت میتوان با تغییرات اندازه و جهت ها مقابله
کرد و یک مقدار ثابت و یکسان دست یافت .برای مقابله با تاثیرات مخرب تغییرات وضعیت اشیا و سطح روشنایی ،هر ویژگی با استفاده از تابع وزن دار
گوسی با جهت های مختلف معرفی میشود .ایراد اساسی که میتوان برای این روش مطرح کرد اینست که انتخاب صحیح نقاط کلیدی مشکل میباشد
که در واقع هر نقطه بخشی از اطالعات را مشخص میکند.
ویژگی هایی که براساس ناحیه ها الهام گرفته شده اند ،حاصل روش های قطعه بندی میباشند و بیشتر در الگوریتم هایی استفاده میشوند که
هدف آنها ترکیب نواحی ،قطعه بندی و یا دسته بندی میباشد.از شدت روشنایی بیشترین استفاده صورت میگیرد تا بتوان ویژگی های برمبنای ناحیه را
استخراج کرد ] .[3همچنین از رنگ ،کمینه آنتروپی یا انرژی نیز برای پیدا کردن این دسته از ویژگی ها استفاده میشود .بعضی ویژگی ها بسیار وابسته
به شرایط نوری و روشنایی میباشند و نسبت به تغییرات زاویه دید ،مقیاس و چرخش مقاوم نمیباشند .اگر که ویژگی های بر پایه لبه و بر پایه ناحیه به
طور موثر با یکدیگر تلفیق شوند میتوانند تبدیل به یک ابزار قدرتمند شوند ].[3
تبدیل ویژگی با مقیاس یکسان میتوانند الگوهای مناسبی برای اشیا فراهم آورد .این ویژگی ها به خوبی میتوانند با ویژگی های لبه سازگار
شوند .از جمله این سازگاری در جهت لبه ها وجود دارد برای اینکه تطابق بیشتری با اشکال به وجود آید و به تغییرات دوران حساس نباشد .همچنین این
ویژگی ها میتوانند با اشکال مفصل دار ،انعطاف پذیر و چندریختی به خوبی تعامل کرده و روشی قوی را به وجود آورد .از تحقیقات به عمل آمده در
تشخیص اشیا این موضوع مشخص میشود که برای به وجود آمدن یک سیستم تشخیص و دسته بندی اشیا قدرتمند به طور معمول به بیشتر از یک نوع
ویژگی نیاز است تا بتواند عملکردی قابل قبول در کالسهای فراوان داشته باشد .همچنین باید از ویژگی های بر اساس ناحیه در کنار قسمت های کانتور
ها استفاده کرد.

.5

روش های یادگیری ماشین

برای بدست آمدن مدلهای تولیدی که برای تشخیص و شناسایی اشیا استفاده میشود از روشهای گوناگونی استفاده میشود .یکی از روشهای یادگیری
استفاده از شبکه ها و طبقه بندی کننده های بیزی میباشد ].[12یا میتوان از روش احتمال بیشینه و یا روش تخمین بیشینه استفاده کرد]. [21مدل های
مشخص کننده اغلب از روش هایی مانند برازش 9منطقی ،ماشین بردار پشتیبان [21،22] 10و نزدیکترین همسایگی استفاده میشود .از روش نزدیک

Regression
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 همچنین روش های تشدید کننده نیز از روشهایی هستند که میتوان.ترین همسایگی میتوان برای حل مسائل چند کالسه در تشخیص اشیا استفاده کرد
 به طور معمول روش های بیزی و یا احتمال بیشینه با.میتوان روشهای یادگیری را نیز با یکدیگر ترکیب کرد. برای یادگیری مدل های تمایز استفاده کرد
 تعداد مدل های معمول تمایز.یک روش تشدید کننده یا یادگیری افزایشی به کار گرفته میشوند تا روشی قدرتمند و یادگیری مطمئن را به وجود آورند
 فرآیند یادگیری میتواند آفالین و یا آنالین باشد که این موضوع به نوع خواسته و کاربرد.دهنده با تست و تولید در یک حلقه بازخورد افزایش مییابند
 امکان آموزش و یادگیری آنالین هم اکنون وجود دارد با توجه به پیشرفت مناسبی که در زمینه پردازش ابری حاصل شده.تشخیص و شناخت اشیا دارد
. بازخوردها را دریافت کرد،است میتوان تصاویر آموزشی را بر روی ماشین میزبان ابری بارگذاری کرد و با پردازشهای عملیات یادگیری روی میزبان

نتیجه گیری

.6

 نقاط قوت و، ویژگی ها.در این مقاله انواع ویژگی های مورد استفاده در تشخیص اشیا به عنوان یکی از حوزه های کاری بینایی ماشین معرفی گردید
 با بررسی موارد مختلف مشهود است که برای به کارگیری مناسب از این ویژگی.ضعف هر نوع از ویژگی ها بررسی شد و مشکالت هر روش اشاره شد
 ویژگی ها را از تصویر،ها باید در ابتدا حوزه کاربردی را مشخص کرد و با محدود کردن حوزه و تمرکز بر روی موارد مورد استفاده در کاربرد خاص
، برای بدست آوردن نتایج بهتر ذکر این نکته ضروری است که نباید تنها به یک روش استخراج ویژگی ها برای تشخیص اشیا بسنده کرد.استخراج کرد
 میتوان به روشی قدرتمند برای شناسایی اشیا دست،بلکه با ترکیب روش های مختلف ا ستخراج ویژگی های مبتنی بر لبه و یا مبتنی بر تکه های تصویر
 استفاده از این ویژگی ها در قالب یکی از روش های یادگیری ماشین منجر به تولید یک سامانه موثر در تشخیص اشیا خواهد شد که به واسطه.یافت
. میتواند تا حد باالیی در تشخیص اشیا موفق عمل کند،تغذیه توسط داده های آموزشی مناسب
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