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 چکیذه
مىطوق فوبصی   دس ایه مقبلٍ یک سيؽ جذیذ ثشای ؿىبػبیی لجٍ دس تلبيیش دیجیتبل ثشاػبع تلفیق گشادیبن مًسفًلوًطی ي  

ثوشای ثُجوًد الگوًسیتم     (IT2FIS) ایفبصی ووًع دي  ثوبصٌ   ي (T1FIS) فبصی وًع ايل یَبکٍ دس آن ػیؼتم اسائٍ ؿذٌ اػت
مىطق خًاَیم داد کٍ وتبیج ثذػت آمذٌ ثب اعمبل ػیؼتم اوذ. وـبن ؿذٌ گشفتٍثٍ کبس گشادیبن مًسفًلًطی دس اػتخشاج لجٍ 

ػیؼوتم  حبكول اص اعموبل    ثُتش اص وتوبیج  َبی مًجًد داسد،شدن عذ  قطعیتثشای مذل کثذلیل اوعطبفی کٍ ، 2وًع  فبصی
ای، قبثل سقبثت ثًدن وتوبیج آن سا  ثبؿذ. َمچىیه تؼت سيؽ پیـىُبدی ثش سيی یک تلًیش مبًَاسٌمی 1وًع  مىطق فبصی

ػیؼتم  ثشای مـخق کشدن تًاثع تعلقَبی الص  پبسامتش دس ایه سيؽَبی مطشح اػتخشاج لجٍ وـبن داد. ثب ػبیش الگًسیتم
ت خبکؼوتشی  ثب مقبدیش دسجب تلبيیش ثش سيیسيؽ دٌ اص ایه لٍ اػتفبایه مؼباوذ. تلًیش ثذػت آمذٌمؼتقیمب اص خًد  ،فبصی

 ػبصد.متفبيت سا ممکه می
 

 .، عذ  قطعیت، فبصی وًع ايل، فبصی وًع دي گشادیبن مًسفًلًطی ،ؿىبػبیی لجٍ :های كلیذی واشه
 

 

 هقذهه -1
ثبؿوذ.  دس تلبيیش دیجیتبل موی  1َبی مشثًط ثٍ ؿىبػبیی الگًمیبوی دس پشداصؽ ییی لجٍ یک مشحلٍفشآیىذ ؿىبػب

َوبی َمؼوبیٍ   ٍ خبکؼتشی متفبيتی وؼجت ثوٍ پیکؼول  َبیی کٍ دسجثشجؼتٍ کشدن پیکؼل عجبست اػت اصایه فشایىذ 

َب گبٌ مىطجق ثش عًاسم خطی صمیىوی وییوش   اَمیت داسد کٍ لجٍس ػىجؾ اص ديس ػبصی لجٍ اص آن جُت دآؿکبس داسوذ.

َبی [. الگًسیتم1] ذثبؿؿىبػی میَبی خطی صمیهجبدٌ، سيدخبوٍ، مشص مضاسع ي عًاسم ػبخت دػت ثـش ي یب ػبختبس

ٍ    ظ وکشدن اتلوبل خطوًط ي  ای مبوىذ حؼبػیت ثٍ وًیض، حفکالػیک کـف لجٍ مـکالت عمذٌ َوبی  عوذ  کـوف لجو

ٍ  لٍ مفوبَیمی َمچوًن مىطوق فوبصی،    َب تعذادی اص ایه متذَب ثًػوی کٍ ثشای حل ایه کبػتی اسوذمذویش د َوبی  ؿوجک

 [.7ي  3] اوذعلجی ي... ثُجًد یبفتٍ

[. يلی ثوٍ دلیول اػوتفبدٌ اص تًاثوع     7] اوذی ثشای کـف لجٍ ثٍ کبس گشفتٍ ؿذٌَبی فبصی وًع ايل دس مًاسدػیؼتم

عبمل ثوٍ   4ذ. حذاقل ىثبؿمًجًد دس یک ػیؼتم فبصی ومی 1َبیاوًاع عذ  قطعیت تعلق قطعی قبدس ثٍ دس ویش گشفته

َوبی  ی دس ویش گوشفته عوذ  قطعیوت   [. ایذ2ٌ] تًان یبفتعىًان مىبثع عذ  قطعیت دس یک ػیؼتم اػتىتبج فبصی می

دس  1ووًع  َوبی فوبصی   ثوٍ جوبی ػیؼوتم    2َبی فوبصی ووًع   مًجًد دس یک ػیؼتم فبصی مىجش ثٍ اػتفبدٌ اص ػیؼتم
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دس مًاسدی کوٍ مـوخق    2َبی فبصی وًع کبسثشدَبی مختلف اص جملٍ کـف لجٍ گشدیذٌ اػت. ثٍ عجبست دیگش ػیؼتم

کشدن یک تبثع تعلق قطعی مـکل اػت ي مقبدیش تبثع تعلق داسای عذ  قطعیت َؼتىذ کبسثشد داسد. ثبثوت ؿوذٌ اػوت    

کشدن تبثیشات وبؿی اص عذ  قطعیوت ثوش سيی تًاثوع تعلوق     قبدس ثٍ مذل کشدن ي میىیمم  2َبی فبصی وًع کٍ مجمًعٍ

ٍ ؿوًد  عوذ  قطعیوت ثوب یوک ثوبصٌ وـوبن دادٌ موی        2َبی فبصی ووًع  ثبؿىذ. دس ػیؼتمَبی فبصی میػیؼتم ایوه   کو

 ؿًد.وبمیذٌ می  FOU(footprint of uncertainty)ثبصٌ،
 

  
 [4] 2تابغ تؼلق فازی نوع  .2شکل [4] 1نوع فازی تابغ تؼلق  .1شکل

 
 

 2يػیلٍ ػیؼتم فوبصی ووًع   ٍ ث sobel اص جملٍ الگًسیتم کـف لجٍ َبیالگًسیتم َبی قجلی تعذادی اصدس پظيَؾ

موذویش   2ی گشادیبن مًسفًلًطی ثشاػبع ػیؼتم فوبصی ووًع   [. دس ایه مقبلٍ ثُجًد سيؽ کـف لج5ٍ] اػت استقب یبفتٍ

َش پیکؼل تلًیش ثوب   یویبص وذاسد امب اوجب  محبػجبت ثشای یبفته ساثطٍ ثبؿذ. ایه سيؽ َیچ فیلتشی ثشای کـف لجٍمی

 ی اطشاف آن ضشيسی اػت.َمؼبیٍ 8

 

 شناسایی لبه با استفاده از یک سیستن استنتاج فازی -2

 هورفولوشی گرادیاى روش -2-1

 ،خبکؼتشی دس چُبس جُوت دس سيؽ گشادیبن مًسفًلًطی ثشای َش پیکؼل مًجًد دس تلًیش، میضان تغییشات دسجٍ 

 د.گشدمحبػجٍ می 4تب  1ثب سياثط ، 3دس ؿکل    ي    ،   ،   َبی مطبثق ثب جُت
 

 
 [4] 3×3گیری گرادیاى در یک كرنل های انذازه. جهت3شکل 

 

      -       -                                                                                                                                       ( )  

      -       -                                                                                                                                      (  )  

      -       -                                          (         )                                                                

      -       -                                                                                                                                       ( )  

 ؿًد.محبػجٍ می 5ػپغ لجٍ ثب معبدلٍ  

                                                                                                                                              (5)   
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-ش گشفته کىتشاػت تلًیش معشفی ومیَیچ پبسامتشی ثشای مقبثلٍ ثب وًیض ي یب دس وی 5ثذػت آمذٌ ثب معبدلٍ  یلجٍ

ت تلًیش دس تعییه تًاثع تعلق ػیؼتم فوبصی، ػوعی   ثب دخبلت دادن کىتشاػ دس ایه پظيَؾ سيؽ فبصی اسائٍ ؿذٌ .کىذ

 ثوٍ کوبسگیشی  ثشای ثذػت آيسدن گشادیبن دس چُوبس جُوت ي    4تب  1 اص معبدالت دس ایه سيؽ دس حل ایه مـکل داسد.

خبکؼوتشی َوش   ثوب آووبلیض دسجوبت    . ایه سيؽ ؿًدایه مقبدیش ثٍ عىًان يسيدی یک ػیؼتم اػتىتبج فبصی اػتفبدٌ می

 .گیشددس ویش میتًاثع تعلق ػیؼتم فبصی  یىذٌثٍ عىًان پبسامتشَبی تعییه کى سا مقبدیشایه  ،تلًیش

 

 زبانی فازی نوع اول یهاهتغیر -2-2

قشاس گشفتٍ  3×3َش پیکؼل َؼتىذ کٍ اص کشول  ثشای(   ) ی ػیؼتم اػتىتبج فبصی، گشادیبن مًسفًلًطیَبيسيدی

میىویمم ي  دسجبت خبکؼتشی َوش تلوًیش، موبکضیمم،    ثٍ آیىذ. ثٍ مىیًس تطجیق تًاثع تعلق ثذػت میسيی َش پیکؼل 

(. تًاثوع تعلوق، ثوٍ    4)ؿکل  کىیمي اص ایه مقبدیش ثشای مـخق کشدن تًاثع تعلق اػتفبدٌ می محبػجٍسا  َبDiمتًػط 

 تًاثع تعلق سا ثوش گشدوذ. ثب ایه سيؽ دس ياقع پبسامتشَبی یتعییه م 11تب  6گشفتٍ ؿذٌ ي ثب سياثط  دس ویش ؿکل وشمبل

 کىیم.تعییه می 3تلًیش يضًحاػبع ػطح 

                                                                                                                                                  ( )  

                                                                                                                                                 ( )  

                         -                                                                                                     ( )  

          
             

                                                                                                                ( )  

            = 
               

                                                                                                                       ( 1)  

         = 
            

                                                                                                                                 (  )  

 ؿًد.دس ویش گشفتٍ می ⁄        = 𝜎Iدس ایه سياثط 

-سا اوتخوبة موی   [255,0ی ]کىوذ ثوبصٌ  ثشای خشيجی ػیؼتم کٍ دس ياقع میضان لجٍ ثًدن پیکؼل سا مـخق می

 ؿًد.تعییه می 14تب  12َم ثب معبدالت  وشمبلکىیم. تبثع تعلق ایه تًاثع 

         = 
            

                                                                                                                             (12)  

        = 
           

                                                                                                                               (13)  

         = 
            

                                                                                                                         (14)  

 .اػتؿذٌ دس ویش گشفتٍ  black=0 ,gray=255/2 ,white=255 سياثطکٍ دس ایه 

 

  ایزبانی فازی نوع دوم بازه هایهتغیر -2-3

اػوتفبدٌ اص   ثٍ عاليٌ .کىتشاػت متفبيت اجشا ؿًد میضانثب  یتًاوذ ثش سيی تلبيیشسيؽ اسائٍ ؿذٌ دس ایه مقبلٍ می

 کىذ.ایه سيؽ امکبن دس ویش گشفته عذ  قطعیت سا ثشای  مب فشاَم می
ثًػویلٍ اضوبفٍ کوشدن مقوبدیش      2فوبصی ووًع    ثُجًد کـف لجٍ ثب سيؽ فبصی وًع دي ، یک ػیؼتم یثشای مقبیؼٍ

ثوشای   FOU. ػوپغ ثوب مقوبدیش متفوبيت     (5)ؿوکل   ؿًدمی ػبختٍ 1 ػیؼتم فبصی وًع تًاثع تعلقثٍ  FOUمتفبيت 

توب   15( ثٍ تشتیوت ثوب سياثوط    E) ي خشيجی (  ) ثشای يسيدی  FOUکىیم. میضانوتیجٍ سا ثشسػی می  Diمقبدیش يسيدی
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 4/0ي دس ایه پظيَؾ مقوذاس آن   پبسامتشی اػت کٍ ثبیذ ثٍ كًست تجشثی تعییه ؿًد εکٍ ضشیت  ؿًدتعییه می 16

 .دس ویش گشفتٍ ؿذٌ اػت

                                                                                                                                                                            (11)  

                                                                                                                                              (16)  
 

  

 [4] 2هتغیرهای زبانی برای سیستن فازی نوع .5شکل [4] 1هتغیرهای زبانی برای سیستن فازی نوع .4شکل
 

 قواػذ فازی  -2-4

1. if (D1 is high) or (D2 is high) or (D3 is high) or (D4 is high)  

    Then (E is white) 

2. if (D1 is middle) or (D2 is middle) or (D3 is middle) or (D4 is middle)  

    Then (E is white) 

3. if (D1 is low) and (D2 is low) and (D3 is low) and (D4 is low)  

    Then (E is black) 

ی دي  مـوبثٍ  قبعوذٌ کىوذ.  کىذ کٍ یک گشادیبن ثبال دس َش جُت یوک لجوٍ سا مـوخق موی    ايل ثیبن می یقبعذٌ

دَوذ.  َبی متعذد وـبن دادٌ اػت کٍ یک گشادیبن متًػط دس َش جُت یک لجٍ سا وـبن میی ايل اػت. ثشسػیقبعذٌ

 قبوًن ػً  َم ثشای اػتحکب  َش چٍ ثیـتش دي قبوًن ايل اػت.

 

 هاو روش هواد -3
َبی فبصی دس اثتذا ػیؼتم ،4مطبثق ثب اكًل ثیبن ؿذٌ دس ثخؾ  پیـىُبدی کـف لجٍ، الگًسیتمػبصی پیبدٌثشای 

فبصی اص پیؾ طشاحی ؿذٌ  4ی جعجٍ اثضاسػیؼتم فبصی وًع ايل ثًػیلٍ طشاحی ؿذ. MATLABافضاس دس وش مًسد ویش 
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ٍ  2طشاحی ػیؼتم فبصی وًع  ثشای[. 8پیبدٌ گشدیذ ] MATLABافضاس دس وش   [9]اثوضاس طشاحوی ؿوذٌ دس     ویض اص جعجو

   (.7 ي 6اػتفبدٌ ؿذ )ؿکل 
 

  
 . جؼبه ابسار فازی نوع دوم7شکل  . جؼبه ابسار فازی نوع اول6شکل 

 

ثبؿذ. قًاعذ فبصی ثٍ کبس گشفتٍ ؿذٌ دس ػیؼتم فوبصی ووًع   می 5ػبص اػتفبدٌ ؿذٌ دس ایه سيؽ اص وًع مىفشدفبصی

تبثع تعلق َش قبعذٌ ویوض اص اػوتلضا  مموذاوی اػوتفبدٌ     ثشای ثذػت آيسدن  داسوذ. 1ػبختبسی مـبثٍ قًاعذ فبصی وًع  2

ٍ  ویض ثب اػتىتبج دویغ سؿش اوجب  گشفتٍ اػت. yی تبثع تعلق خشيجی [. محبػج5ٍؿذٌ اػت ]  یکٍ الجتٍ ثشای محبػوج

ووًع   ی فبصی، خشيجی کٍ دس قبلت مجمًع6ٍی وًعکبَىذٌ کىیم.اػتفبدٌ می [6]ایه تًاثع تعلق اص سياثط اسائٍ ؿذٌ دس 

[ 10کىذ. ثشای ایه مىیًس اص سياثط اسائٍ ؿوذٌ دس ] تجذیل می 1ی فبصی وًع ثبؿذ سا ثٍ خشيجی دس قبلت مجمًعٍمی 2

 ػبص میبوگیه اوجب  گشفتٍ اػت.فبصیػبصی ثًػیلٍ غیشیىذ غیشفبصیآایم. دس وُبیت فشاػتفبدٌ کشدٌ

 .(8)ؿکل  ایمپشداصؽ تلبيیش اػتفبدٌ کشدٌ مطشح دس ، اص تعذادی تلًیشپیـىُبدیيؽ وتبیج س ثشسػیثشای 
 

 
 نتایج . تصاویر هورد استفاده برای تست8شکل 

 

بی ػوىجؾ اص ديسی، ایوه سيؽ ثوش    َسيؽ پیـىُبدی کـف لجٍ دس کبسثشد مًفقیتثشسػی میضان ثشای  چىیهَم

مىطقوٍ   اص IKONOSاخوز ؿوذٌ تًػوط موبًَاسٌ      panاص ثلًک ػبختمبوی مًجوًد دس تلوًیش    تلًیش اوتخبثیسيی صیش

 (.9)ؿکل  ثبؿذپیکؼل می 212×212اوتخبثی  تلًیشیشاثعبد ص تؼت ؿذ. )تُشان( ؿُشیبس

 

 نتایج و پیشنهادات -4
َبی مطشح دس کـف لجٍ ؿوبمل  ، ثب ػبیش سيؽ(IT2FIS)ی سيؽ پیبدٌ ػبصی ؿذٌ ی مقبیؼٍوتیجٍ 10 ؿکلدس 

  ومبیؾ دادٌ ؿذٌ اػت. (T1FIS)ي فبصی وًع ايل  SOBELي  CANNYَبی الگًسیتم
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 ایرای تست نتایج بر روی تصویر هاهوارهبی بتصویر انتخا. زیر9شکل 

 

ی سيؽ فبصی وًع دي  وؼوجت ثوٍ سيؽ فوبصی ووًع ايل ي     يػیلٍٍ لجٍ ث آؿکبسػبصیثیبوگش ثُجًد وؼجی  وتبیجایه 

کـوف ؿوذٌ ي َوم دس پیًػوتگی      َبی اكلیمشصثبؿذ. ایه ثُجًد َم دس افضایؾ تعذاد می SOBEL الگًسیتمَمچىیه 

ویوض، َشچىوذ تعوذاد ي     CANNYی سيؽ اسائوٍ ؿوذٌ ثوب الگوًسیتم     ثیـتش خطًط کـف ؿذٌ مـًُد اػت. دس مقبیؼٍ

ی كًست َبلی ثب تًجٍ ثٍ وتبیج حبكل اص تؼتثیـتش اػت، ي CANNYپیًػتگی خطًط آؿکبس ؿذٌ تًػط الگًسیتم 

ي اتلبالت وبدسػت ثیه خطًط آؿکبس ؿوذٌ دس سيؽ فوبصی ووًع دي  ثوٍ     َبی فشعی مشص تًان گفت کٍ تعذادگشفتٍ می

 ثبؿذ.می CANNYمشاتت کمتش اص وتبیج حبكل اص الگًسیتم 
 

    

    

    
IT2FIS T1FIS CANNY SOBEL 

 های هختلف كشف لبه بر روی تصاویر هختلف. نتایج حاصل از اػوال الگوریتن11شکل
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ای رکش ؿذٌ دس ثخؾ مختلف آَؿکبسػبصی لجٍ ثش سيی تلًیش مبًَاسٌ َبیسيؽی اعمبل وتیجٍثعذی ثیبوگش  تؼت

 ومبیؾ دادٌ ؿذٌ اػت.  11ثبؿذ کٍ وتبیج آن دس ؿکل می 5

 الگوًسیتم سيؽ فوبصی ووًع ايل ي َمچىویه    کبسایی ثبالتش سيؽ اسائٍ ؿذٌ وؼجت ثوٍ   یوـبن دَىذٌ ویضایه وتبیج 

SOBEL ٌسيؽ فوبصی ووًع ايل ي   مـخق اػت  11بؿذ. َمبوطًس کٍ دس ؿکل ثای می دس کـف لجٍ اص تلبيیش مبًَاس

اوذ )ثٍ دلیل يجًد ػبیٍ دسآن جُت( اموب  َبی ػبختمبوی سا اػتخشاج کشدٌاغلت خطًط طًلی ثلًک SOBEL الگًسیتم

اوذ. دس حبلیکوٍ  َبی داخل یک ثلًک مًفق وجًدٌَب ي َمچىیه خطًط ثیه ػبختمبندس اػتخشاج خطًط عشضی ثلًک

َبی داخل یوک ثلوًک    َبی ػبختمبوی ي خطًط ثیه ػبختمبنؽ پیـىُبدی ثٍ خًثی خطًط عشضی ي طًلی ثلًکسي

 دَذ.  ثىذی وـبن میَبی تلًیشی مبوىذ قطعٍسا اػتخشاج ومًدٌ اػت. ایه مؼئلٍ کبسثشدی ثًدن ایه سيؽ سا دس آوبلیض
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 ایه بر روی تصویر هاهوارههای هختلف كشف لباػوال الگوریتن . نتایج حاصل از11شکل

 

 نتیجه گیری -5
تًاووذ  موی  2ووًع   دَوذ کوٍ اػوتفبدٌ اص ػیؼوتم اػوتىتبج فوبصی      مطشح ؿذٌ دس ایه مقبلٍ وـبن می َبیآصمبیؾ

َوبی  اص طشیق مذل کشدن عذ  قطعیوت  الگًسیتم گشادیبن مًسفًلًطی سا خبفًس کالػیک کـف لجٍ ي ثطَبی الگًسیتم

َوبی  تلبيیش ثب جضئیبت ثیـتش وؼجت ثوٍ ػوبیش الگوًسیتم    مًجًد دس میضان گشادیبن ي دسجبت خبکؼتشی ثُجًد ثخـذ ي

عملکشد مىبػت ایه سيؽ دس اػتخشاج َب َمچىیه ایه آصمبیؾ اسائٍ کىذ. 1کـف لجٍ ي ثطًس خبف ػیؼتم فبصی وًع 

ی ایه سيؽ ثوب ػوبیش   َبی ػىجؾ اص ديسی سا وـبن داد. مقبیؼٍای ثٍ مىیًس اػتفبدٌ دس پشداصؽلجٍ اص تلبيیش مبًَاسٌ
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 ي  CANNY َبی مطشحی چًنمًجًد ثشای کـف لجٍ، قبثل سقبثت ثًدن وتبیج حبكل اص آن سا ثب الگًسیتم یَبالگًسیتم
SOBEL .اثجبت کشد 

 

    پانوشت -6

1. Pattern Recognition 

2. Uncertainty 

3. Contrast level 

4. Toolbox 

5. Singleton 

6. Type reducer 
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