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ها، معموال در تصوير     ها و خال   عيوب تيز از قبيل ترک       چکيده

از . آورنـد  ساختارهايی با عرض کم و کنتراست باال بوجود مـی         
 ابــزاری مناســب بــرای ١شناســی ايــن رو، عملگرهــای ريخــت

ين مقاله الگوريتمی جديـد بـرای       در ا .  آنها هستند  آشکارسازی
 عملگرهـای   هـا بـا اسـتفاده از        کاشـی  ٢سازی عيوِب تيـزِ   رآشکا

.  ارائــه شــده اســت،هــای ژنتيکــی شناســی و الگــوريتم ريخــت
اسـتخراج  در مرحله   . دارای دو مرحله است   الگوريتم پيشنهادی   

 يا  با استفاده از تصوير يک    يک الگوريتم ژنتيکی سريع      ،ويژگی
، ماسـکی بهينـه بـرای عملگـر      بـدون عيـب  چند کاشی مرجـع   

عيوب  بازرسیدر مرحله     .دکن میپيشنهاد   CO٣شناسی   ريخت
ای که در مرحله قبل بدسـت آمـد،    تيز با استفاده از ماسک بهينه  

از حجـم محاسـبات     با اينکه اين الگـوريتم       .گردند استخراج می 
هـا   سـازي  شبيه. رد دا ، اما دقت قابل قبولی    کمی برخوردار است  

هـای   الگوريتم پيشنهادی در مقايسه بـا روش      دهند که    نشان می 
  .استاز دقت و قابليت انعطاف بيشتری برخوردار کانوولوشنی 

 
 عملگرهـای   ،هـا  کاشـی آشکارسـازی عيـوب      کلمات کليـدی  

 های ژنتيکی ، الگوريتم٤بندی بافت ناحيه ،شناسی ريخت

                                                           
1 Morphological operators 
2 Sharp defects 
3 Close-Open 
4 Texture segmentation 

 مقدمه )١
 ،ی کنتـرل کيفيـت   وليد بجز مرحلهاکنون تمام بخشهای ت   هم

بـه صـورت خودکـار انجـام        كاشي و سراميك    در کارخانجات   
و اولـين گـام در سـاخت يـک دسـتگاه خودکـار         ] ۱ [شـود  می

عيـوبي  . هاسـت   آشکارسازی عيـوب کاشـی     ،بندی کاشی  درجه
 ،کاشـی همچون تركها، خالهـا و سـوراخها معمـوال در تصـوير         

ن نـوع عيـوب را عيـوب تيـز      اي. آورند هاي تندي بوجود مي    لبه
 آشكارسـازي   بـرای  که تاکنون    يي روشها ،به طور كلي  . ناميم مي

 :شوند  میبه سه دسته تقسيماند  تيز ارائه گرديدهعيوب 
در اين شيوه از فيلترهـای خطـی و         :  کانوولوشنی های روش )۱

مزيـت  . شود کانوولوشن برای آشکارسازی عيوب استفاده می     
. حجـم کـم محاسـبات اسـت       اصلی اين روش سرعت باال و       

 ،ويژگی مورِد نظِر اين الگوريتمها در آشکارسازی عيوب تيـز         
.  اسـت   تصـوير  ی هنسـبت بـه بقيـ     کنتراست نسبتا باالی آنهـا      

هــايي كــه بــه صــورت  كاشــيعملکــرد اينگونــه روشــها در 
 امـا در    ، بسيار چشمگير اسـت    ،اند آميزي شده  يكنواخت رنگ 

 اشکال اساسی   . نياز است  به الگوريتمهای دقيقتری  موارد  ساير  
 .بافت کاشی استها، عدم توجه آنها به  اينگونه روش

در اينگونــه  :هــای فرکانســی و فضــايی اســتفاده از فضــای )۲
 کاشـی بافـت   توصيف توأم فركانسي و فضايي      ها از    الگوريتم

اين ترتيب عيوب تيز در کاشی بـه عنـوان            به .شود استفاده مي 



 

 .شـوند  اسايی و آشکار مـی     شن ، نامتجانس با بافت   يساختارها
حجــم ، امــا دقــت بســيار زيــادی دارنــد هــا گونــه روش ايــن

 .]۲[محاسبات آنها بسيار زياد است 
از در ايــن شــيوه، : شناســی اســتفاده از عملگرهــای ريخــت )۳

نواحی بـا   در آشکارسازی   شناسی   خواص عملگرهای ريخت  
حجــم . شــود کنتراســت بــاال و انــدازه کوچــک اســتفاده مــی

ها به مراتـب کمتـر از دسـته          ن دسته از الگوريتم   محاسباتی اي 
برخـوردار   یدقت قابل قبـول   حال از    درعيناست و   کمتر  دوم  

 جزئيـات ايـن روش    های بعـدی مقالـه       در بخش ]. ۳[هستند  
 .بتفصيل شرح داده خواهد شد

معموال های آشکارسازی عيوب تيز،      رغم تنوع الگوريتم   علی
و برای دستيابی به نتيجه      هستنديکديگر  ها مکمل    اين الگوريتم 

چنــد ترکيــب بايــد از آشکارســازی عيــوب تيــز، در مطلــوب 
آشکارسازی ساختارهاي بـا    با اينکه   . ]۴ [ نمود الگوريتم استفاده 

 امـا کـاربرد     ، بحثی بسيار قديمی و باسابقه اسـت       ،کنتراست باال 
.  اسـت  یبحث جديد م ،ها در آشکارسازی عيوب تيز     اين روش 

ن ما در يافتن منـابع علمـی و مقـاالتی در            رغم تالش فراوا   علي
ما قبال  . ]۵،۳،۲ [ حاصل کار محدود به چند مقاله بود       ،اين زمينه 

 بــرای SDEFالگــوريتمی کانوولوشــنی تحــت عنــوان  ]۹[در 
در ايـن مقالـه الگـوريتم       . ايم آشکارسازی عيوب تيز ارائه نموده    

ی های ژنتيکـ   شناسی و الگوريتم   جديد برپايه عملگرهای ريخت   
  .شده است مقايسه SDEFو عملکرد آن با ارائه 

در بخش بعـدی    . های بعدی مقاله بدين شرح هستند      بخش
شناسی در آشکارسـازی عيـوب تيـز         کاربرد عملگرهای ريخت  

بخش سوم به معرفـی الگـوريتم ژنتيکـی         . شرح داده شده است   
و . پيشنهادی برای استخراج ماسک بهينه اختصاص يافته اسـت        

های چهارم و پنجم به ترتيب بـه ارائـه نتـايج             خشدر نهايت، ب  
 .پردازند گيری می ها و نتيجه سازي شبيه

 
 شناسی استفاده از عملگرهای ريخت) ۲

ای   و فيلترهـای مرتبـه  شناسـي  عملگرهاي ريختاستفاده از  
داراي مزايـايي چـون كـم بـودن         بنـدی بافـت،      در ناحيـه   منظم

ات، وابستگي كم به خـواص آمـاري بافـت و           پيچيدگي محاسب 
اي بـا    يـك فيلتـر مرتبـه     . ]۷ [ است روباست بودن در برابر نويز    

 .شود ، طبق معادلة ذيل تعريف ميM و ماسك rمرتبة 
)۱( { }MjxRankxE jirNiMr ∈=

+− ,1)1(, )(

}كه در آن عملگر    }XRank
n

 كه قبال به ترتيب     X آراية   n، عنصر   
 فيلتر دوگـان معادلـة    . گرداند ميبرت را   صعودي مرتب شده اس   

 .شود تعريف مي) ۲(، طبق معادلة )۱(
)۲( { }MjxRankED jirNMrMr ∈==

+−−− ,1)1)(1(,1,

اي معرفـي شـده و       توان بوسيلة فيلتر مرتبه    به اين ترتيب مي   
. تعريـف كـرد  ) ۳( دوگان آن، فيلتري قراردادي، را طبق معادلـة      

، فيلتـر   )۲(دلة  معادر   r بجاي   1 و 0 توجه كنيد كه با قراردادن      
 Mبـا ماسـك       و كـاهش   به ترتيب به فيلترهاي توسعه    ای   مرتبه
شناسـي   به اين فيلترها معموال فيلترهـاي ريخـت       . شود ميساده  
 هـــا گوينـــد كـــه در تشـــخيص عـــدم پيوســـتگي     مـــي

)Discontinuities(كاربرد فراواني دارند . 
شناســي، بهتـرين عملگــر بــراي   از ميـان فيلترهــاي ريخـت  

 يـا  «Close-Open» عملگـر  شناسـايي ناپيوسـتگيهاي نـازك،   
 طبـق معادلـة ذيـل تعريـف         CO .]۸[ است   COبطور خالصه   

 . شود مي
)٣( 
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بـه  . توان درك كـرد    عملكرد اين عملگر را با مثالي بهتر مي       
نواحي روشن را   سطح   ،توان گفت، عملگر توسعه    طور كلي مي  

لكرد عملگـِر    عم .دهد و سطح نواحي تيره را كاهش مي      افزايش  
همـانطور كـه در     . عملگر توسـعه اسـت    درست عکس   كاهش،  

بينيـد، عملگـر توسـعه باعـث          مـي  )a-۱ (قسمت بااليي شـكل   
شده است ولـي آن را      ) نسبت به زمينه  ( كاهش سطح ناحية تيره   

از بين نبرده است، به همين دليل در مرحلة بعـد، ايـن كـاهش                
اق براي شيء   عكس اين اتف  . شود توسط فيلتر كاهش جبران مي    

روشن افتاده است يعني فيلتر توسعه، سطح آن را افـزايش داده            
است ولي در مرحلة بعد فيلتر كاهش سبب كاهش مجدد سطح           
اين ناحيه شده است و به اين ترتيب هر دو شيء تيره و روشن              

تـوان   به روش مشـابه نيـز مـي       . اند به حالت اولية خود بازگشته    
ي، هر دو شـيء تصـوير پـس از          نتيجه گرفت كه در شاخة پايين     

شـان بـر     اعمال عملگرهاي كاهش و توسـعه، بـه حالـت اوليـه           
به اين ترتيب نتيجة تفاضل اين دو تصوير از يكديگر   . گردند مي

 )b-۱ (بـا توجـه بـه شـكل       . حذف هر دو شـيء خواهـد بـود        
 بر تصوير، اشياء نـازك در       COتوان ديد كه با اعمال عملگر      مي

دليل اين امر تضعيف شديد    . اند ر شده نهايت تقويت شده، آشكا   



 

در مرحلـة اول پـردازش،      ) انشـ به خاطر عرض كم   ( اين اشياء 
 .توسط عملگرهاي توسعه و كاهش است

رسد، با توجه به اينكه عيوب تيزي همچون تركهـا      به نظر مي     
و خالها معموال به شكل ساختارهاي نـازكي در تصـوير ظـاهر             

ب بـراي آشكارسـازي آنهـا        ابزاري مناس  COشوند، عملگر    مي
 به دو دليـل     COيده، عملگر عمومي    چباشد، اما در طرحهاي پي    

اش تنهـا   اوال اين روش بـه شـكل عمـومي      : قابل استفاده نيست  
كند بلكه اشكال نازكي كه معموال در بافت         عيوب را آشكار نمي   

بـه نـويز     كند و ثانيا ايـن عملگـر       وجود دارند را نيز آشكار مي     
براين بايد به نحوي عملگر را با بافـت تطبيـق        بنا. حساس است 

 .دهيم تا اين مشكالت برطرف گردند
CO             عملگري ساده است؛ به طوري كه براي تطبيـق آن بـا 

ابعـاد ماسـك و     : توان استفاده نمـود    بافت تنها از دو پارامتر مي     
تغيير ابعاد ماسك نسبت به شكل آن آسانتر است امـا           . شكل آن 

معمـوال  كنـد زيـرا      يـاز را فـراهم نمـي      هميشه پاسخهاي مورد ن   
ضخامت سـاختارهای    با   ،ضخامت عيوبي كه بايد آشكار شوند     

پارامتر دوم بيشتر مـورد توجـه       .  است موجود در بافت مساوی   
اين است كـه در مرحلـة       در اينجا   در حقيقت ايدة اصلي     . است

 ماسكي را بيابيم كه بـا اسـتفاده از آن، پاسـخ             استخراج ويژگی، 
به تصوير بدون عيـب بـه كمتـرين مقـدار ممكـن              COعملگر  

در . اين مقدار مينـيمم، همـان آسـتانة خطـا اسـت           . كاهش يابد 
مرحلة بازرسي، نقاطي كه پاسخشان بـه عملگـر بيشـتر از ايـن              

 . ]۳ [شوند آستانه باشد، به عنوان عيوب تيز آشكار مي
دار، بـه    براي يافتن مناسبترين ماسك براي يك كاشـي طـرح            

.  براي مقايسة ماسكهاي مختلف با يكديگر نيـاز داريـم          معياري

كاشـي بـدون عيـب      يک يا چند     از   ه استخراج ويژگی  مرحلدر  
هرچــه ميــزان پاســخ عملگــر بــه بنــابراين  .شــود مــیاســتفاده 
رو،  ازايـن . هاي تصوير كمتر باشد، ماسك مناسبتر اسـت     پيكسل

 : بايد داراي سه ويژگي ذيل باشدگذاری قانون ارزش
 .يكسل را متناسب با پاسخش، جريمه كند هر پ -١
 اگر چندين پيكسل مجاور هم مقادير غير صفري داشـتند،    -٢

 .بايد آنها را متناسب با تعدادشان جريمه كند
 بايــد بــه لحــاظ محاســباتي پيچيــده نباشــد تــا بــه زمــان  -٣

 .محاسباتي زيادي نياز نداشته نباشد
 آن را   تعريف کـرده،  ) ۴(گذاری را طبق معادله      قانون ارزش 

 .ناميم  میدرجه وجود عيب
)۴( ∑

∈

=
Ai

ildgAAPD 2))(()(

 ldg(i) از تصوير بدون عيـب و     L×L يك بالك    Aمنظور از   که  
 ،به عبـارت ديگـر  . استبالک مذکور  iپاسخ عملگر به پيكسل     

تصـوير   بر تصوير بدون عيب اعمال گرديـد،         COپس از آنكه    
 وجود عيـب در      تقسيم كرده، درجه   L×Lبه بالكهاي   حاصل را   

ارزش ماسك برابر است با بيشترين      . كنيم هر يك را محاسبه مي    
APDشود  در كل تصوير كه طبق معادلة ذيل تعريف مي. 

)۵( ))((max AAPDJ
A Θ∈

= 
بـا توجـه    .  مجموعة بالكهاي تصوير است    Θكه در اين معادله،     

 كـوچكتري باشـد     Jبه مطالب گفته شـده، ماسـكي كـه داراي           
اكنون سؤال اصلي اين است كه چگونـه بهتـرين          .  است مناسبتر

 . ماسك را با استفاده از اين قانون بيابيم
بـرای يـافتن ماسـک      ] ۳[ همکارانشان و   Fioravantiآقاي  

 ايـن   طبق. اند از يك روش جستجوي محلي استفاده كرده      بهينه  
تعيـين و تـا     تعداد عناصر غير صـفر ماسـك        در ابتدا    ،الگوريتم

ساز با شروع    بهينه. )mN(شود   در نظر گرفته می   ابت  ثپايان کار   
قاعدتا تعداد عناصر غير صفر ايـن       (يک ماسک اوليه دلخواه     از  

بـر اسـاس قـانون كـاهش         و   ) باشـد  mNماسك، بايد برابـر بـا     
ايـن    به .پردازد نزديكترين ماسك بهينه مي   جستجوی  گراديان به   

ب که در هر مرحله جای دو عنصر ماسک عـوض شـده و              ترتي
چنانچه درجـه وجـود عيـب       . شود يابی می  ماسک جديد ارزش  

برای ماسک جديد از ماسک اوليه کمتر باشـد، ماسـک جديـد             
صـورت جـای دو    شود و در غير ايـن      جايگزين ماسک قبلی می   

پردازش فوق تا آنجا    . شوند عنصر ديگر ماسک با هم عوض می      
ابد که درجه وجود عيب برای ماسـک فعلـی از تمـام        ي ادامه می 

عملكـرد عملگرهـاي توسـعه و كـاهش بـر روي) a: ()۱(شكل
عملكـرد عملگرهـاي توسـعه و) b(تصويري شـامل دو دايـره،       

 .كاهش بر روي تصويري شامل شيء نخ مانند و باريك



 

نيـد عيـب    ک مـي مشـاهده   همانطور كـه     .اش کمتر باشد   همسايه
، ثابت فرض كردن تعداد عناصـر غيرصـفر         الگوريتمبزرگ اين   

سازی عملکرد الگوريتم انتخاب بهترين      برای بهينه . ماسك است 
هـايی   چنـين محـدوديتي  دارای به روشي نيازمنديم كـه     ماسک،  

  .باشدن
همچنـين حـداقل    .  باشـد  ٥×٥ فرض كنيد كه ابعاد ماسـك     

قــرار دادن ( تعــداد عناصــر غيرصــفر ماســك ســه عــدد باشــد
محدوديت در حداقل تعداد عناصر غير صفر به خـاطر حـذف             
حاالت غيرمنطقي ضروري است به عنوان مثال اگر تمام عناصر          

 به ايـن  ) ماسك صفر باشند، ديگر عملگري در كار نخواهد بود        
8388608223ترتيب   كـه بـا    وجود دارد    ماسك متفاوت    =

 دبيا افزايش ابعاد، تعداد آنها نيز به صورت تصاعدي افزايش مي      
ماسـک  كه تنها يكـي از آنهـا مناسـبترين          است   در حالي    و اين 
ما بـرای   پيشنهاد  بزرگ بودن فضاي جستجو،     به  با توجه   . است

 . استهای ژنتيکی وريتماز الگيافتن ماسک بهينه استفاده 
 

  ژنتيکی برای يافتن ماسک بهينههای استفاده از الگوريتم) ۳
ــدلهاي محاســباتي  الگوريتمهــاي ژنتيكــي خــانواده اي از م
مســأله انتخــاب طبيعــي در (هســتند كــه از تكامــل موجــودات

 J. Holland و اولين بـار توسـط   ]۹[الهام گرفته شده ) طبيعت
دانيـد هـر الگـوريتم       همانطور كه مـي    .]۱۰[اند   گرديدهپيشنهاد  

 انتخاب والدين، برش و جهـش       ،ژنتيكي از بخشهاي رمزنگاري   
ــراي كــدكردن يــك م. تشــكيل شــده اســت ــد ب اســك و تولي

كروموزوم نظير آن، كافي است سطرهاي ماسك را به دنبال هم           
قرار دهيم تا يك بردار حاصل شود اين بردار همان كرومـوزوم            

 بـا ايـن روش از يـك ماسـك           )۲(در شـكل  . نظير ماسك است  
در هـر توليـد نسـل،         .شـده اسـت   توليد  نمونه يك كروموزوم    

در . ]۱۱ [شـوند   انتخـاب مـی    ٥مسـابقه والدين بر اساس روش     
اي اسـتفاده    از عملگر برش دو نقطه    پيشنهادی  الگوريتم ژنتيكي   

براي انجام عمل جهش، در هر توليد نسل، پس         . ]۹ [شده است 
شـود،   از توليد فرزندها براي هركدام عددي تصادفي توليد مـي         

احتمـال جهـش در     ( چنانچه اين عدد كمتر از احتمـال جهـش        
يـاي  «بـود، عملگـر   )  اسـت  ابتداي فرآيند تكامل مشخص شده    

كـه بـه    (  بر روي كروموزوم فرزنـد و يـك بـردار ديگـر            »بيتي
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) باشد صورت تصادفي توليد شده است و شامل صفر و يك مي          
بردار حاصل را به عنوان كروموزوم جهش يافته        . شود اعمال مي 

تابع هزينه الگوريتم ژنتيکی پيشنهادی همـان       . گيريم در نظر مي  
محاسـبه  ) ۴(ه مطـابق بـا معادلـه        درجه وجود عيـب اسـت کـ       

هـايي بپـردازد كـه       تكامل بيش از آنكه به حفـظ گونـه         .شود می
هايي   به حذف گونه   ،اند تطابق بيشتري با محيط اطرافشان داشته     

بـه  . ]۱۲ [انـد  پرداخته كه كمتر با محيط اطرافشان تطبيق داشـته        
عبارت ديگر در تكامل حذف عناصـر ضـعيفتر بـه مراتـب اثـر           

ــويتر داردبيشــتري  در الگــوريتم ژنتيكــي . از حفــظ عناصــر ق
 از ميـان    ، در هر توليد نسـل     ،]Genitor ]۱۳پيشنهادي مشابه با    

جمعيت موجود تنهـا دو كرومـوزوم بـه عنـوان ولـي انتخـاب               
. گـردد   كروموزوم فرزند توليد مـي     يکشوند و بنابراين تنها      مي

 جمعيت جديد با جايگذاري اين دو فرزنـد بـه جـاي بـدترين             
ــدترين درجــه  (كروموزومهــاي جمعيــت قبلــي  ــه ب ــايي ك آنه

  اکنـون الگـوريتم ژنتيکـی      .آيـد  بوجود مـي  ) شايستگي را دارند  
پـس از خاتمـة فرآينـد تكامـل،          . کامل گرديده است   پيشنهادی
 را با ماسكي كه توسط الگـوريتم ژنتيكـي بدسـت            CO عملگر

را كرده، مقـدار آسـتانه   آمده است، بر تصوير بدون عيب اعمال        
 .آوريم بدست مي) ۷(ه طبق معادل

)۶( )(ICOF = 
)۷( ))((max ildgTr

Fiopt ∈
= 

)۸( 
optins TrTr )1( γ+= 

 insTr كوچكترين آستانة ممكن وoptTr تصوير بدون عيب، Iكه
عملگـر،  در مرحلة بازرسي پس از آنكـه        . آستانة بازرسي است  

ِ تحت بازرسي اعمال شد، پيكسلهايي كه پاسخ         بر تصويِر كاشي  
 باشد، نشانگر عيوب تيز در آن كاشي    insTrآنها به فيلتر، بيش از    

 بيانگر دامنة آزادي خطاست كه طبق نظر كاربر تنظيم          γ . هستند
 . ناميم  ميSEMO٦اين الگوريتم را . گردد مي
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يك ماسك نمونه و كروموزوم نظير : )۲(شكل
آ



 

 سازی شبيه) ۴
سـازی نمـوده و      ، آن را شبيه   SEMOرای بررسی عملکرد    ب

های تجربی بـرای     گيری  طبق اندازه  .ايم  مقايسه نموده  SDEFبا  
L   مقايسه بين دو الگوريتم برای دو نـوع         . بدست آمد  ۴۰ مقدار

هـر دو الگـوريتم در مرحلـه        . انجـام شـده اسـت     بـافتی   کاشی  
صوير مرجع  استخراج ويژگی برای تنظيم پارامترهايشان از دو ت       

)۴-a (  و)۵-a ( هـای تغييـرات مقـدار       منحنی. اند استفاده نموده
تابع هزينه بهترين کروموزوم جمعيت، در طول فرآيند تکامل و          

. نشـان داده شـده اسـت     ) ۳(ماسک بهينه بدست آمده در شکل       
 عنصر غيرصـفر    ۹بينيد، ماسک بهينه اول دارای       همانطور که می  

 بـه عبـارت ديگـر،       .عنصر اسـت   ۲۵و ماسک بهينه دوم دارای      
 Fioravantiهيچ دليلی وجود ندارد که بتوان همانند الگـوريتم          

با ثابت فرض نمودن تعداد عناصر غيرصفر ماسک، بـه ماسـک            
 با يکـديگر،    SEMO و   SDEFبرای مقايسه دقت    . بهينه رسيد 

) b-۵(و  ) b-۴(های   از آنها برای آشکارسازی عيوب تيز کاشی      
آميـزی يکنواخـت     دارای رنـگ  ) b-۵( کاشـی    .ايم استفاده کرده 

دارای سـاختارهايی بـا     ) b-۴(است، درحالی که بافـت کاشـی        
بروشـنی  ) d-۴(بـا    )c-۴(از مقايسه شکل     .کنتراست باال است  

نظـر از نـوع بافـت کاشـی           صرف SEMOتوان دريافت که     می
 در SDEFتوانسته بخوبی عيب را آشکار نمايـد، درحـالی کـه            

 در  SDEFضـعف   . يادی نـاموفق بـوده اسـت      اين امر تا حد ز    
ناشی از کنتراست باالی بافت     ) b-۴(آشکارسازی عيوب کاشی    

حاکی از موفقيـت    ) d-۵(و  ) c-۵(های   شکل .]۶ [کاشی است 
بنـابراين،  . هر دو الگوريتم در آشکارسـازی عيـوب تيـز اسـت           

 توانسته است، صرفنظر از نوع بافت بخـوبی         SEMOالگوريتم  
 در مرحله   SEMOحجم محاسباتی   . کار نمايد عيوب تيز را آش   

شناسی بر تصـوير و      بازرسی محدود به اعمال يک فيلتر ريخت      
 عــالوه بــر دقــت SEMOبنــابراين . گــذاری آن اســت آســتانه

 . آشکارسازی مناسب، حجم محاسباتی کمی نيز دارد
 

 گيری نتيجه )۵
در اين مقاله الگوريتمی جديد برای آشکارسازی عيوب تيز         

هـای   شناسـی و الگـوريتم     ها برپايـه عملگرهـای ريخـت       کاشی
دهـد کـه     هـا نشـان مـی      سـازي  شبيه. ژنتيکی ارائه گرديده است   

الگوريتم پيشنهادی قادر است، صـرفنظر از نـوع بافـت کاشـی             
 ايـن الگـوريتم در مقايسـه بـا          .عيوب تيز آن را آشـکار نمايـد       

  از دقت بيشتری برخوردار است،     SDEFالگوريتم کانوولوشنی   
 .هرچند که حجم محاسباتی آن بيشتر است
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(a) (b) (c) (d) 

 .SEMOب آشکار شده توسط عيو SDEF ،(d) عيوب آشکار شده توسط (c)، دار  کاشی عيب(b) , مرجع بدون عيب کاشی(a): )۴ (شكل
 

(a) (b) 

(c) 

 .SEMOعيوب آشکار شده توسط  SDEF ،(d) عيوب آشکار شده توسط (c)،دار کاشی عيب(b), مرجع بدون عيب کاشی(a):)۵ (شكل
(d) 

 بـرای کاشـی مرجـعيكـي  تكامل الگوريتم ژنت  در طول  بهترين كروموزوم جمعيت     تغييرات مقدار تابع هزينه   منحني  ماسک بهينه و    ) سمت چپ (: )۳(شكل
 بـرای کاشـی تكامـل الگـوريتم ژنتيكـي      در طول  بهترين كروموزوم جمعيت     تغييرات مقدار تابع هزينه   منحني  ماسک بهينه و    )  راست سمت (،)a-۵(شکل  

.)a-۴(مرجع شکل
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