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از شاخه های پر تنوع  این تكنولوژی .و کاربردهایش را شرح می دهیم  کردهدر این مقاله بینایی ماشین را معرفی :چكیده

و  ی است که با ترکیب روش های مربوط به پردازش تصاویر و ابزارهای یادگیری ماشینی ، رایانه ها را به بینایی اشیاءهوش مصنوع

بینایی ماشین کاربرد بسیار وسیعی در صنایع دارد و در ساا   . می گرداند  صوصیات گوناگون آن ها توانامناظر و درک هوشمند خ

ر این مقاله با بررسی کارکرد تكنولوژی فاو  در خات تولیاد یار کارخاناه باا چگاونگی        د. های اخیر پیشرفت زیادی کرده است 

 .دو مفهوم درک تصویر و نمایش دانش را هم شرح  می دهیم  .عملكردش بیشتر آشنا میشویم 

 

 . ، تاریخچه مزایا اجزاء ، کارکرد ، کاربردها ، بینایی ماشین ،: یکلمات کلید

 

 مقدمه -9

های بینایی  ها کامپیوتری و مكانیزه کردن سیستم ترین آن های هوش مصنوعی، شاید کاربردی شاخه از میان همه       

دامنه کاربرد این شاخه از فناوری در حا  رشد، بسیار وسیع است و از کاربردهای عادی و معمولی مثل کنتر  . باشد

دامنه . گیردهای بدون راننده را در برمی مبیلهای جدید مثل اتوآوریکیفیت خت تولید و نظارت ویدئویی گرفته تا فن

در این مقاله سعی شده است تا  .کند ها تغییر می  های مورد استفاده در آن  آوری براساس تكنیر های این فن کاربرد

بررسی های مبتنی بر بینایی ماشینی موردهای موجود در سیستموریارد، اجزای مختلف، کاربردها، و فنچگونگی کارک

 .ار گیردقر

 

 تعریف بینایی ماشین -2

 افزارافزار و نرمیر سیستم بینایی ماشینی شامل یر سخت. بینایی ماشینی توانایی دیدن توست کامپیوتر است       

برداری  کامپیوتری بوده که به همراه چند دوربین ویدئویی و چند منبع نورپردازی برای مقاصد نظارتی و کنترلی به فیلم

جات مبد  شده  آوری کلیدی در تولید و خطوط کنتر  کیفیت کارخانهبینایی ماشینی به یر فن. پردازداز اجسام می
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صنعتی پردازش تصویرآوری از  این فن. کنندگان باشد گوی مطالبات روز افزون تولیدکنندگان و مصرفتواند پاسخکه می

محصوالت  ه منظور مشاهده و بازرسی بالدرنگگر بهای دیهای نصب شده در خطوط تولید و قسمتبا استفاده از دوربین

 .بردبدون دخالت نیروی انسانی بهره می

 

 کاربرد های بینایی ماشین - 3

های روباتیر صنعتی، ترین کاربرد بینایی ماشینی بازرسی خودکار مبتنی بر تصویربرداری و هدایت اصلی

برخی از کاربردهای رایج بینایی . باشددر صنعت میکاری نمودن مواد و مواردی از این قبیل سازی و دست مرتب

  :ماشینی عبارتند از

 ،لهاونتو  ها مدیریت و کنتر  هوشمند ترافیر در مواردی از قبیل کنتر  هوشمند تقاطعات، کنتر  ترافیر پل  -9 -3

 تشخیص سوانح، ثبت تخلفات سرعت

 ... ی، شناسایی الگوهای جوی وبرداری هوای هواشناسی در مواردی از قبیل نقشه  - 3-2   

 بطری کد و تاریخ مصرف محصوالت، بازرسیبار، در مواردی از قبیل بازرسی برچسب بندی و چاپ صنایع بسته  -3 - 3

...  ها وها، کنتر  پر بودن بسته  ظروف، کنتر  چاپ انجام شده بر روی بسته   

 ، هاخت تولید، کنتر  ابعاد قطعات، بازرسی رنگ خودرو صنایع خودرویی در مواردی از قبیل کنتر  روباتهای  -4 -3  

... قطعات و  بازرسی مونتاژ  

آنژیوگرافی،  )سازی و تشخیص تومورها، پردازش تصاویر پزشكی  داروسازی و پزشكی در مواردی از قبیل آشكار  -5 -3

...بعدی اندام ها و  ، بازسازی سه...(ماموگرافی و    

شناسی، تشخیص اثر انگشتمواردی از قبیل شناسایی اهداف، ردیابی اهداف متحرک، چهره رد نظامی و امنیتی -6 - 3  

- 7-3  شده، بازرسی چاپ برد ژصنایع الكترونیر در مواردی از قبیل بازرسی بردهای مدار چاپی، بازرسی قطعات مونتا  

 

                       ر رفته در یر سیستم بینایی ماشیناجزای به کا  - 4   

 :اجزای مورد نیاز برای یر سیستم بینایی ماشینی عبارتند از       

های مناسب و لنزهایی که بتوانند به شكل مطلوبی دوربین را یر یا چند دوربین دیجیتا  یا آنالوگ با ویژگی  - 9 -4

. بر روی تصویر متمرکز نمایند، برای گرفتن فیلم و عكس  

  ... های فلوروسنت، هالوژن وواردی منابع نوری مخصوص مانند المپمنابع نوری مناسب و در م - 2 -4

.سازد  ها را به منظور پردازش آماده میای که عكسدیجیتا  کننده  - 3 - 4   

 تواند شامل یر کامپیوتر یا یر سیستم جاسازی شدهگر برای پردازش تصاویر گرفته شده که مییر پردازش - 4 - 4

  باشد

ها از آن  های مورد نظر را با بررسی تصاویر گرفته شده داده  شده و  گر اجرا افزار که بر روی پردازش یر نرم - 5 -4

. استخراج نماید  

   های ورودی و خروجی مناسبرابت - 6 - 4
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ماندازی سیستزمان ساز مانند یر حسگر نوری یا مغناطیسی جهت راه یر یا چند حسگر هم - 7 -4   

 

    ای از کارکرد بینایی ماشیننمونه   - 5 

که معموالً بر روی یر حمل کننده )کند که چه زمانی یر بخش ساز تعیین می زماندر خت تولید، حسگر هم        

 این حسگر هنگامی که از زیر دوربین . در موقعیتی قرار گرفته است که باید مورد بررسی واقع شود( کندحرکت می

نور بخشی . نمایدای ثابت کردن تصویر ایجاد کرده و دوربین را برای گرفتن عكس فعا  میگذرد یر پالس نوری برمی

های مطلوب و به سازی مشخصه  های روشنایی مناسب جهت برجستهکه قرار است تصویر آن گرفته شود با سیستم

تصویر گرفته شده توست واست  .گرددتامین می( ها ها و یا انعكاسمانند سایه )های نامطلوب  حداقل رساندن مشخصه

در صورت استفاده از )شود ای که به همین منظور در نظر گرفته شده است فرستاده میمناسب به کامپیوتر یا پردازنده 

گر افزار اجرا شده بر روی پردازشرمدر این مرحله ن .بایست ابتدا تصویر به صورت دیجیتا  درآیدمی (های آنالوگدوربین

های خاکستری به ترکیبات دهد، اقداماتی از قبیل کاهش نویز تصویر، تبدیل سایهبر روی تصویر انجام می اقداماتی را

گیری و شناسایی اجسام، ابعاد،  افزار عمل شمردن، اندازه در قدم بعدی نرم. سیاه و سفید و مواردی از این دست

ریزی شده ممكن توجه به ضوابت و معیارهای برنامهدر نهایت با . دهد ها و مشخصات دیگر تصویر را انجام می کاستی

افزار از طریق رابت خروجی خود به یر دستگاه مكانیكی اگر بخشی رد شود، نرم. است بخشی پذیرفته شده یا رد شود

دهد تا آن بخش را از خت تولید خارج کند و یا سیستم خت تولید را متوقف کرده و به کارگران مربوطه فرمان می

   .دنمایشود تا مشكلی که باعث ایجاد خطا شده است را شناسایی و رفع داده می هشداری

 

 بینایی ماشینبررسی چند نمونه از فعالیت های نرم افزار  – 6

 های گیری براساس تحلیلافزار برای پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر برداشته شده از جسم و تصمیمبخش نرم        

 رافزانرمچند نمونه از فعالیت های در فرآیند پردازش تصویر . باشدها می فرمان متناسب با تصمیم تصاویر و صدورروی 

:                                                                                                                     عبارتند از تصویر روی 

 تواند موقعیت جسم را اندازهست که سیستم بینایی ماشینی با آن میا یر ابزار تشخیص الگو: جست و جو - 9 – 6

وجو معموالً مرحله جست. و تعیین کند که آیا جزء یا قطعه مشخصی از جسم مورد نظر وجود دارد یا خیر کرده گیری

 .یند پردازش بر دیگر موارد مقدم استآدر فر

بر   یابی طرح و خصوصیتی ویژه ای برای تعیین و مكان های ناحیه وجوبزاری مفید در جستا: تشخیص لبه – 2 -6

.د کنگیری مییكسلی مشخص را اندازهروی یر قطعه است و اندازه، شكل، موقعیت و اتصا  بین نواحی پ  

گیری  های موازی، اندازه بهلعملكرد این ابزار شبیه کولیس مكانیكی است و با قفل کردن روی : اندازه گیری  – 3 – 6

. دهدرا انجام می  

تواند انحرافات  کند و سیستم با آن میاین ابزار پارامترهای نوری سیستم بینایی را کالیبره می: کالیبره کردن - 4 – 6

یی نوری ناشی از اختالف منظر، لرزش دوربین و نقص لنزها را جبران و همچنین واحد پیكسل را در تصاویر به واحدها

. دار شودمتر و اینچ تبدیل کند تا سیستم بینایی قادر به ارائه نتایج معنیاز قبیل میلی  

این ابزار برای تست قطعاتی که ممكن است در خت تولید حرکت کنند، بسیار مفید است و با : ثابت کردن -5 – 6

. نمایدابت از قطعه را برای بررسی تهیه مییر طرح ث... وجو، تشخیص لبه و استفاده از نتایج دیگر ابزارها مانند جست  
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                                                                                                                                                                                                    مزایای بینایی ماشین  - 7 

 بهینه سازی مصرف مواد اولیه و بهبود فرایند تولید -9 -6

 نیاز کمتر به نیروی انسانی در بخش های کنتر  کیفی  -2 - 6

 افزایش کیفیت محصوالت با کاهش خطاهای سیستماتیر و تصادفی  -3 - 6

 صرفه جویی در زمان و هزینه -4 – 6

 تره وسیعی از عیوبتفكیر و دقت باالی سیستم در تشخیص گس -5 - 6

 قابلیت نصب در مناطق مختلف خت تولید -6 – 6

 به کارگیری سیستم های بینایی در روبات ها  -7 – 6

 جلوگیری از برخورد اشیاء متحرک به یكدیگر و به انسان و مانع -8 – 6

 

 درک تصویر  - 8  

برای بینایی ماشین الزم است ابتدا . جود دارد هر تصویر مقداری تحریف و تغییر شكل یا به عبارتی نویز و در         

نویزها طی فرآیندی که تصفیه کردن یا فیلترینگ نامیده می شود از بین بروند و سپس هر آنچه برای پردازش عكس 

 :در حا  حاضر از بین بردن نویزها با تعدادی تابع ریاضی و توست الگوریتم های زیر انجام میشود. الزم است انجام شود 

QUANTIZING AND TRESHHOLDING 

باید . زمانی که نویزها از بین رفتند می توان پردازش تصویر را با استخراج صورت ها و حالت ها از یر تصویر انجام داد  

 .گفت ابتدا فیلترینگ روی تصویر انجام شده و سپس الگوریتم روی تصویر اعما  می شود 

 

 نمایش دانش – 1

بین پردازش اطالعات و پردازش دانش تفاوت قایل می شوند که این باعث به وجود نوعی متخصصین هوش مص        

مثال رباتی که برای انجام کار های خانه ساخته می شود نیاز به دانش از . سیستم های مبتنی بر دانش می شود آمدن 

موجود در دنیای ربات و  هاییتشبكه معنایی تكنیكی خوش ساخت برای نمایش اشیاء یا ماه. دنیای اطراف خود دارد 

از دانش حاصل از شبكه معنایی ، پایگاه دانشی در مورد اشیاء دنیای . ارتباطاتی که بین شان موجود است ، می باشد 

برای باید قوانینی برای برخورد مناسب با اطالعات .این پایگاه دانش حافظه کاری سیستم است.مربوطه ساخته می شود

 . نیاز به روش هایی برای تفسیر قوانین هم هست که این کار توست مفسر انجام می شود  پس. آن تعریف شوند 

 

 تاریخچه بینایی ماشین  – 91

، زمانی  تحقیقاتی بر روی هوش مصنوعی آغاز به کار نمود شدن میالدی با انجام 41 از اواخر دهه بینایی ماشین        

صنعتی  میالدی شروع به 71 اشینی تا دههمفهوم بینایی م.زش تصویر نمودندپرداکه صنایع نظامی شروع به استفاده از 

توانست یر بازوی ردازش تصویری را توسعه داد که میوری ماساچوست سیستم پافن در این مقطع مؤسسه. شدن نكرد

 به توسعه  دا کرد وگسترش پی ها بینایی ماشین میالدی  81در دهه. کنتر  نماید  های صنعتی روباتیر را برای کاربرد

، بردهای پردازش  های بینایی ماشینی سیاه و سفید در این زمان الگوریتم.  گیری در سطح صنعتی دست یافت چشم

وری بینایی ماشینی به جزئی اصلی از خت ااز لحاظ تجاری مهیا بودند و فن ها، برای کاربردهای صنعتی و دوربین تصویر

های  پیشرفت. بینایی ماشینی همراه بودبا جهشی بزرگ برای صنعت  11 دهه .یل گشتتولید در بسیاری از صنایع تبد
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های هوشمندی را میسر وربین، ساخت د گرهای پردازش تراشه. کامپیوتر عامل اصلی این جهش بود آوری در حوزه فن

ستند اطالعات را از این تصاویر بدون توان، بلكه می نمودندآوری می های مربوط به تصویر را جمعکه نه تنها داده ساخت

تا به امروز صنعت بینایی ماشین به  2111از سا  . خارجی استخراج نمایند نیاز به استفاده از کامپیوتر یا واحد پردازنده

های دیجیتا  تا حد زیادی  های مبتنی بر دوربین سیستم تهیهدر دسترس بودن و سهولت . رشد خود ادامه داده است

ای آوری، بینایی ماشینی دیگر ایدهها در فنبه دلیل این پیشرفت. ی و توانایی بینایی ماشینی را افزایش داده استیآکار

هایی از قبیل بازرسی و  ای در صنایع تولیدی برای کاربرد باشد و در حا  حاضر به شكل گستردهمربوط به آینده نمی

 .رودکار میکنتر  کیفیت پذیرفته شده و به

 

 نتیجه گیری -99

آوری بینایی ماشینی آوری بینایی ماشینی به بلوغ خود رسیده است، که این امر فن سا  گذشته فن 95در طی 

اماروزه   .جاات تبادیل نماوده اسات    ای موارد ناگزیر در فرایناد خودکارساازی کارخاناه   را به ابزاری بسیار مهم و در پاره

بنادی، ابزارهاای   هاا، الكترونیار، دارویای، بساته    هاادی نایع از قبیل نیماه  کاربردهای بینایی ماشینی در بسیاری از ص

کناد   بینایی ماشینی ابزاری غیر تماسی برای بازرسی و شناسایی قطعات ارائه مای  .خوردپزشكی، خودرویی، به چشم می

ن، برداشاتن و ساایر   هاای مكاانیكی را طای مراحال گذاشات     ها و ساایر ماشاین  که ابعاد را به دقت اندازه گرفته و روبات

 .کندکارکردهای اسمبل کردن، راهنمایی می

 

 

 

 

 

 

 زوی رباتیر در خت تولید خودرو را نشان می دهداین تصویر با  – 9 – 3تصویر 
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 این تصویر اجزای به کار رفته در سیستم بینایی ماشین را نشان می دهد  - 9 – 4تصویر 

 

 

 

 دیگر علوم و بینایی ماشین را نشان می دهداین تصویر ارتباط   – 2 – 3تصویر 
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 استخت تولید یر کارخانه  تصویر عملكرد بینایی ماشین دراین  – 9 – 5تصویر 

 

 سپاسگزاری

  استاد ارجمندم سرکار خانم مهندس حلمی که مرا در تهیه ایان مقالاه یااری نمودناد ، ساپاس      بدین وسیله از 

 .رم گزا
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