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Streszczenie 

 

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA NARZĘDZI 

PRZEMYSŁOWYCH NA PODSTAWIE KSZTAŁTU 

 

W pracy zostały zbadane możliwości stworzenia systemu do rozpoznawania narzędzi 

przemysłowych. W tym celu stworzono samodzielnie bazę zdjęć podstawowych narzędzi 

wykorzystywanych w przemyśle, reprezentujących dziewięć klas, takich jak: młotki, 

szczypce, ekierki, lupy, pudełka, śrubokręty, szlifierki, tarcze do szlifierek i wiertarki. 

Narzędzia należące do tej samej grupy pełnią tę samą funkcję, ale różnią się kształtem. Został 

opracowany i zaimplementowany program umożliwiający automatyczne skonstruowanie bazy 

badawczej z wykorzystaniem zdjęć dostępnych w Internecie. Aby jak najlepiej zasymulować 

rzeczywiste problemy z jakimi ma do czynienia projektant takiego systemu, na obrazy zostały 

dodatkowo nałożone efekty zakłócające, takie jak: obrót narzędzia pod różnym kątem, 

przesunięcie, zamazane kontury, dodatkowe odcinki linii i szum. W pracy został opisany 

proces przetwarzania wstępnego obrazów do klasyfikacji składający się między innymi z 

cyfrowego przetwarzania obrazów (w skład, którego wchodzą takie operacje jak: binaryzacja, 

usuwanie szumu, wypełnianie dziur i przycinanie obrazów). Została przeprowadzona analiza i 

generacja cech diagnostycznych. Na podstawie cech podstawowych zostały opracowane 

cechy pochodne, użyte później w klasyfikacji. Zostało przeprowadzone badanie cech 

diagnostycznych za pomocą miary jakości cech Fishera dla każdej z grup narzędzi, co 

umożliwiło uporządkowanie cech według jakości klasyfikacji. Dane zostały zwizualizowane 

na płaszczyźnie przy użyciu operacji redukcji wielowymiarowości danych - PCA. Zostały 

zaimplementowane dwa układy klasyfikacji, aktualnie uważane za najlepsze, dokonujące 

ostatecznego rozpoznania: sieć SVM i drzewa decyzyjne. Sieci SVM zostały rozszerzone o 

systemy klasyfikacji wieloklasowej: jeden kontra reszta i jeden kontra jeden. Drzewa 

decyzyjne zostały natomiast wykorzystane do stworzenia układu klasyfikującego: losowego 

lasu. Obydwa układy: SVM i losowy las, zostały zbadane pod kątem jakości klasyfikacji na 

297 oryginalnych obrazach. Te same testy zostały przeprowadzone dla drugiej grupy zdjęć 

narzędzi, w których elementy grupy tworzone były na podstawie jednego prototypu narzędzia 

odpowiednio poddanego szumowi. Opracowane testy dla obu grup,  pozwoliły sprawdzić 

użyteczność opracowanego systemu automatycznego rozpoznawania narzędzi 

przemysłowych i dokładność rozpoznania.  

  



~ 4 ~ 
 

 

  



~ 5 ~ 
 

Abstract  

 

THE SOFTWARE FOR AUTOMATIC RECOGNITION OF THE INDUSTRIAL 

TOOLS BASED ON THEIR SHAPE 

 

In this dissertation I studied possibilities of creating a software to recognize the industrial 

tools. In order to do this I drew up a  base of photographs of  basic tools used in industry, such 

as: hammers, pincers, set squares, magnifying glasses, boxes, screw drivers, grinders, discs 

for grinders, drills. Tools belonging to the same group perform the same function, but they 

differ in shape. I developed and implemented a software for automatic construction a database 

based on images available on the web.  In order to simulate real problems that a designer of 

such software faces, disruptive effects were put on images: turning a tool at a different angle, 

moving, unclear contours, extra lines and hum. In the dissertation I described the process of 

initial processing of images for classification consisting of digital processing of images 

(which include such operations as: binarization, noise removal, filling holes and crop images). 

I also described the process of analysis, generating and studying diagnostic features. Based on 

the characteristics of the basic features, the features of derivative were developed, and used in 

the final classification. I have examined the diagnostic features using Fisher's measure for 

each group of tools, what was required to order the features according to the quality 

classification. The thesis presents the steps which are necessary to undertake visualization 

using multidimensional data reduction process - PCA. I implemented two types of 

classification for final recognition: SVM network and decision trees. Capabilities of SVM 

networks are extended to multiclass classification systems: one against all, and one against 

one. Decision trees are used to create the classifier system: a random forest. Both types of 

classifiers were studied to check quality of classification of 297 original images. The same 

tests were performed for the second group of selected candidates in which members of the 

group were formed on the basis of a prototype tool with disruptive effects. These tests let me 

check utility of the software for automatic recognition of industrial tools and precision of 

recognition.   
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Rozdział 1 Wstęp 

Technologie informatyczne rozwijają się w błyskawicznym tempie. Kilkanaście lat 

temu zastosowanie komputera do rozwiązania problemu, z którym mają do czynienia ludzie, 

było utrudnione i traktowane bardziej jako ciekawostka aniżeli realna pomoc. Dzisiaj trudno 

jest znaleźć taki problem lub dziedzinę, gdzie możemy obejść się bez komputera. Z 

perspektywy przeciętnego człowieka główny postęp jaki został poczyniony nastąpił w 

rozwoju sprzętu, zwanego "hardware". Jest to prawda i dzisiaj możemy się szczycić bardzo 

wydajnymi komputerami, dostępnymi dla każdego, jednocześnie będącymi potężnymi 

jednostkami obliczeniowymi.  

Rozwój sprzętowy na niewiele by się jednak zdał, gdyby nie często zapominany 

sukces rozwoju algorytmów obliczeniowych. To właśnie one nadały sens tworzeniu coraz 

szybszych i coraz bardziej nowoczesnych maszyn. Gdyby nie rozwój algorytmiczny, 

komputery można by traktować na równi z narzędziami przemysłowymi. Dopiero po ich 

zaprogramowaniu dostajemy narzędzia mogące sprostać naszym realnym potrzebom. 

 Rozwój algorytmiki pozwala na rozwiązywanie coraz trudniejszych zadań. Część z 

tych zadań możemy rozwiązać dziś tylko w teorii, dlatego że komputery są nadal zbyt wolne, 

a metody optymalizacji stosowane w rozwiązaniu zadania - nieznane. Jednym z 

najciekawszych działów algorytmiki jest, coraz lepiej rozwijająca się, sztuczna inteligencja. 

To właśnie ta nauka ma szansę pomóc w rozwiązaniu problemów, które nie mogą być 

rozwiązane klasycznymi metodami przetwarzania danych. Sztuczna inteligencja obejmuje 

zagadnienia bardzo ciekawe i intrygujące, takie jak sztuczne życie, robotyka, logika rozmyta, 

obliczenia ewolucyjne i sieci neuronowe. Ten ostatni dział - sieci neuronowe - już dawno 

przestał być rozpatrywany w kategorii fantastyki naukowej i jest przedmiotem bardzo 

zaawansowanych i poważnych badań naukowych. 

W niniejszej pracy został przedstawiony proces tworzenia systemu do automatycznego 

rozpoznawania narzędzi przemysłowych. Sposoby wykorzystywania takiego systemu zostały 

przedstawione w rozdziale 1.4 poświęconym systemom automatycznego rozpoznawania 

narzędzi przemysłowych. W pracy zostanie pokazane, że sieci neuronowe i inne 

zaawansowane narzędzia matematyczne, takie jak na przykład drzewa decyzyjne, są 

świetnymi narzędziami do sprostania postawionemu zadaniu. 
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1.1 Cel i teza pracy 

Celem niniejszej pracy jest zbadanie możliwości stworzenia systemu do 

automatycznego rozpoznawania narzędzi przemysłowych. Postawioną tezą w pracy jest to, że 

klasyfikatory wywodzące się ze sztucznej inteligencji - w szczególności sieć SVM i drzewa 

decyzyjne - są dobrymi narzędziami do osiągnięcia postawionych celów.  

 System rozpoznawania narzędzi przemysłowych musi być w jak największym stopniu 

automatyczny, to znaczy taki, w którym udział człowieka będzie ograniczony do minimum. 

System taki powinien działać szybko - porównywalnie z czasem reakcji człowieka lub 

szybciej, a także charakteryzować się wysoką niezawodnością.  

 Podczas tworzenia takiego systemu należy zrealizować szereg zadań pośrednich, 

takich jak: wstępne przetworzenie zdjęć narzędzi, wygenerowanie cech charakterystycznych 

dla obiektu (w tym wypadku narzędzia), wyselekcjonowanie wśród nich cech najlepszych i w 

końcu opracowanie układu klasyfikatora zdolnego wykonać zadanie rozpoznania z 

satysfakcjonującą dokładnością. 

1.2 Przegląd zawartości pracy 

W rozdziale pierwszym pokazane zostało, że współczesne problemy z dziedziny 

algorytmów numerycznych są niezwykle ważne dla rozwoju technologii informatycznych. 

Jednym z bardziej istotnych problemów stawianych przed dzisiejszymi komputerami jest 

problem klasyfikacji. Scharakteryzowano również główne zadania projektowe, ich główne 

cele i problemy do rozwiązania. 

 Rozdział 2 opisuje etap przygotowania danych do finalnej klasyfikacji. Skupia się na 

przedstawieniu niezbędnych kroków, jakie muszą zostać wykonane zanim możliwe będzie 

przystąpienie do właściwego rozpoznawania obiektów. Wśród nich jest propozycja wyboru, a 

następnie analiza cech diagnostycznych zdjęć narzędzi, opisana w punkcie 2.1 oraz 

przedstawione w punkcie 2.2 metody stosowane w cyfrowym przetwarzaniu obrazu. W skład 

tych metod wchodzą takie operacje jak: binaryzacja, przycinanie, wypełnianie dziur i 

usuwanie szumu z obrazu. Przedstawione zostały dwie metody redukcji szumu: pierwsza 

wykorzystuje filtry dolnoprzepustowe, druga to algorytm stworzony przez autora, 

dostosowany do specjalnie potrzeb zadania. Punkt 2.3 prezentuje sposoby definicji i 

określania cech geometrycznych takich jak: obwód, pole powierzchni, obwód wypukły, pole 
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powierzchni wypukłe, wymiar pudełkowy, a także cech pochodnych, takich jak: kolistość i 

kolistość wypukła, współczynnik pofałdowania, zwartość i zwartość wypukła, współczynnik 

postrzępienia, a także stosunek obwodu do obwodu wypukłego.  

 Punkt 2.7 skupia się na ocenie cech diagnostycznych z użyciem miary jakości cech 

Fishera. W punkcie 2.8 została pokazana metoda graficznej prezentacji danych na 

płaszczyźnie opierająca się między innymi na wykorzystaniu transformacji PCA.  

 Rozdział 3 przedstawia rozwiązania zastosowanych klasyfikatorów użytych do 

właściwego (końcowego) rozpoznania obiektów. Punkt 3.1 skupia się na opisie działania sieci 

SVM w procesie klasyfikacji, a także na systemach klasyfikacji jeden kontra reszta i jeden 

kontra jeden zastosowanych w przypadku problemu klasyfikacji SVM dla więcej niż dwóch 

klas. 

 Punkt 3.2 przedstawia inne podejście do problemu klasyfikacji, bez użycia sieci 

neuronowej, a z wykorzystaniem drzew decyzyjnych. Punkt 3.3 zawiera szczegółowe wyniki 

badań obydwu klasyfikatorów na stworzonej przez autora bazie obrazów wybranych narzędzi. 

 W rozdziale 4 zawarte są wnioski końcowe i podsumowanie wyników pracy.   

1.3 Problem klasyfikacji 

Z zadaniem klasyfikacji mamy do czynienia na co dzień. Każdego dnia, wychodząc na 

ulicę, dokonujemy szybkiej klasyfikacji (rozpoznawania), na przykład spotykając inne osoby. 

Przyglądając się twarzy człowieka, nasz mózg w bardzo krótkim czasie analizuje cechy 

charakterystyczne (np.: kształt nosa, uszu, kolor włosów) i próbuje dopasować taki obiekt do 

wzorca, który istnieje już w pamięci - gdyż został wcześniej dodany, innymi słowy przez nas 

zauważony. Cały proces trwa ułamek sekundy, a my nie zdajemy sobie nawet sprawy jak 

skomplikowane operacje wykonuje nasz mózg.   

Wraz z rozwojem technologii informatycznych okazało się, że podobnemu zadaniu 

klasyfikacji mogą zostać poddane maszyny. W tej chwili jakość takiego automatycznego 

rozpoznawania obiektów przez maszynę jest nieporównywalnie gorsza. Zaprezentowany w 

tym punkcie przykład rozpoznawania twarzy człowieka jest jednym z najtrudniejszych 

problemów klasyfikacji dla maszyny, z uwagi na bardzo trudne do wyodrębnienia cechy 

charakterystyczne. To, co się dzieje w sposób automatyczny w naszym mózgu i z czego 

nawet nie zdajemy sobie sprawy, jest bardzo trudnym zadaniem dla twórców automatycznych 

systemów rozpoznawania obrazów.  



~ 14 ~ 
 

Z problemem klasyfikacji możemy się spotkać także w wielu innych dziedzinach, 

takich jak medycyna - np. rozpoznawanie komórek rakotwórczych, sport - śledzenie 

przemieszczania się zawodnika po boisku piłkarskim, biologia - próba rozpoznania gatunku 

drzewa, mając do dyspozycji jedynie wygląd liścia, czy przemysł - problem segregacji 

narzędzi z taśmy produkcyjnej, co jest przedmiotem niniejszej pracy.  Przykłady takie można 

by mnożyć w nieskończoność, co pokazuje jak ważnym i istotnym w naszym życiu jest 

problem klasyfikacji.  

Z uwagi na zaistniałe zapotrzebowanie powstało wiele algorytmów umożliwiających 

automatyczną klasyfikację. Zadaniu temu mogą sprostać narzędzia sztucznej inteligencji, na 

przykład sieci neuronowe, których zastosowanie jest coraz powszechniejsze. Główne zadania, 

z jakimi są w stanie sobie poradzić sieci neuronowe, to problem regresji i klasyfikacji. 

Regresja jest procesem, w którym na podstawie pewnych danych próbujemy przewidzieć 

nieznane dotąd wartości rzeczywiste. Klasyfikacja to proces, w którym staramy się 

przydzielić obserwacje do odpowiednich klas reprezentowanych przez wartości binarne 

bazując na wybranych atrybutach wejściowych. Dodatkowo istnieje podział na klasyfikację z 

nauczycielem (dyskryminacja) i bez nauczyciela (grupowanie, analiza skupień). W tym 

pierwszym przypadku dane testujące są porównywane do już wcześniej sklasyfikowanych 

(najczęściej nie przez ten sam program, ale na przykład przez człowieka, żeby mieć pewność 

co do wysokiej jakości danych uczących). W przypadku sieci bez nauczyciela program sam 

najpierw tworzy bazę danych uczących, a później może ją zwiększać, klasyfikując nowe 

obiekty. Innymi słowy, sam tworzy dane uczące na podstawie grupowania tychże danych, 

biorąc pod uwagę podobne cechy.  

W pracy zostały użyte i porównane dwie różne metody klasyfikacji: za pomocą sieci 

neuronowej SVM i algorytmu bazującego na koncepcji drzew decyzyjnych.  Wykorzystana 

została metoda klasyfikacji z nauczycielem, z tym że raz utworzony zbiór danych uczących 

nie był powiększany w każdym kolejnym teście. Dla celów testowych klasyfikacji dane 

zostały na początek pogrupowane według podobieństwa cech. Następnie dla każdego 

algorytmu zostało wykonanych dziesięć testów, po czym wyniki zostały uśrednione. W 

każdym pojedynczym teście program wybrał 30% ze wszystkich danych jako dane testujące, 

a reszta została potraktowana jako dane uczące.  

W dzisiejszych czasach algorytmy klasyfikacji pod względem jakości nie są jeszcze 

tak dobre jak umiejętności człowieka. Człowiek jest w stanie pogrupować ze stuprocentowym 

sukcesem nawet bardzo skomplikowane obiekty. Tymczasem maszyna już niekoniecznie. 

Inaczej ma się sprawa z szybkością klasyfikacji. O ile czas klasyfikacji w pojedynczym teście 
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dla średnio złożonego obiektu może być porównywalny dla człowieka i dla maszyny, o tyle 

gdy nasze zadanie polega na sklasyfikowaniu tysięcy albo nawet dziesiątek tysięcy obiektów, 

szala zwycięstwa przychyla się bezwzględnie na stronę maszyny. Wszystko to sprawia, że w 

tej chwili automatyczna klasyfikacja jest traktowana często jako wstępny, szybki proces 

segregacji obiektów, który jest następnie wyrywkowo weryfikowany przez człowieka.  

Dobry przykład można znaleźć w medycynie, gdzie lekarz ma za zadanie określić 

prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu u pacjenta. W tym przypadku nie wolno nam 

pozostawić wolnej ręki maszynie, gdyż chodzi o zdrowie i życie człowieka. Ponieważ jednak 

lekarz nie jest w stanie przeanalizować wszystkich zdjęć komórek w krótkim czasie, to 

wstępnej analizy dokonuje komputer. W pierwszym etapie maszyna wskazuje na zdjęcia 

przedstawiające komórki ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia 

nieprawidłowości. Następnie lekarz, z tej wyselekcjonowanej grupy zdjęć, sam, na podstawie 

własnego doświadczenia, dokonuje weryfikacji. W przypadku, kiedy nie mamy do czynienia 

ze zdrowiem ludzkim, możemy się pokusić o większą swobodę. Przykładem będzie tutaj, 

zaprezentowany w niniejszej pracy, system automatycznego klasyfikowania narzędzi 

przemysłowych z taśmy produkcyjnej, opisany w następnym rozdziale.  

1.4 Wprowadzenie do zadania rozpoznawania narzędzi przemysłowych 

Codziennie na świecie produkuje się niezliczone ilości sztuk różnorakich narzędzi dla 

przemysłu, takich jak młotki, śrubokręty, szczypce i wiele innych. Nie trudno jest sobie 

wyobrazić sytuację, w której fabryka musi pogrupować narzędzia według ich rodzaju. Do dziś 

w wielu miejscach do tego typu zadania wykorzystuje się ludzi. Jest to całkowicie 

nieopłacalne rozwiązanie, gdy weźmiemy pod uwagę koszty pracy. W pracy postawione jest 

zadanie stworzenia systemu automatycznego rozpoznawania narzędzi przemysłowych dla 

fikcyjnej fabryki. Założenie jest takie, że z taśmy produkcyjnej wychodzą po kolei 

poszczególne narzędzia w przypadkowej kolejności. Może być to:  młotek, śrubokręt, 

szczypce, wiertarka, szlifierka, tarcza do szlifierki, pudełko, ekierka czy lupa. Te obiekty będą 

poddane rozpoznawaniu w ramach niniejszej pracy. Każdy obiekt może się różnić od innego 

wewnątrz pojedynczej klasy.  Zostało przyjęte, że dla każdej z dziewięciu analizowanych klas 

istnieje trzydzieści trzy różnych odmian danego narzędzia, które się różnią między sobą w 

różnym stopniu. Przykładowy wygląd pojedynczego narzędzia z każdej z klas przedstawiony 

jest na rysunku 1.1. 
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Rysunek 1.1 Przykładowe  zdjęcia narzędzi z taśmy produkcyjnej. (1) ekierka (2) lupa  

(3) Młotek (4) pudełko (5) śrubokręt (6) szczypce (7) wiertarka (8) tarcza (9) szlifierka 

 

 Nad taśmą produkcyjną umieszczony jest aparat, który robi zdjęcie każdemu 

narzędziu. Następnie program klasyfikuje obraz do odpowiedniej grupy i w kolejnym etapie 

maszyna sortująca umieszcza narzędzie w odpowiednim koszu. Program powinien 

klasyfikować obiekt w przeciągu ułamka sekundy z jak najmniejszym błędem. Dodatkowym 

utrudnieniem w pracy jest założenie, że aparat robi zdjęcia czarnobiałe, przez co nie możemy 

traktować koloru jako dodatkowej cechy klasyfikującej. Inne cechy fizyczne, takie jak masa 

narzędzia, także nie są brane pod uwagę. Aparat zawieszony jest na sztywnym statywie i nie 

ma możliwości obrotu. Powoduje to, że część zdjęć może przedstawiać obiekt pod różnym 

kątem. To dodatkowe wyzwanie dla procesu klasyfikacji. Opis bazy danych narzędzi, jaka 

została wykorzystana do testów, został przedstawiony w następnym punkcie pracy. 
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1.5 Baza obiektów badawczych 

Ponieważ autor pracy nie miał dostępu do realnej fabryki narzędzi, za bazę obiektów 

testujących zostały wykorzystane zdjęcia pochodzące z wyszukiwania obrazów Google. Dla 

celów badawczych zostało przyjętych dziewięć grup obiektów, w każdej grupie po trzydzieści 

trzy narzędzia, całkowita liczba obiektów wynosi więc 297. W celu ułatwienia tworzenia bazy 

danych został stworzony specjalny program, który taką bazę przygotuje. Program 

automatycznie wyszukuje zdjęcia z wyszukiwarki Google na podstawie nazwy zdjęcia i 

"ściąga"  je na dysk twardy. Wygląd programu wraz z efektem końcowym po wpisaniu frazy 

młotek widoczny jest na rysunku 1.2 

 

 

Rysunek 1.2 Program kreator bazy zdjęć narzędzi 

 

Po wpisaniu nazwy narzędzia, na przykład młotek, określeniu liczby wyników (33) i 

wciśnięciu przycisku "Szukaj i zapisz na dysk", program automatycznie utworzy nowy folder, 

w którym umieści przykładowe zdjęcia. Dodatkowo utworzony zostanie plik 

pochodzenieZdjec.txt, w którym wypisane zostaną w każdym wierszu odnośniki, skąd 

pochodzi zdjęcie. Stworzony program jest niezwykle pomocnym narzędziem, które ułatwiło i 

bardzo przyśpieszyło stworzenie bazy narzędzi. Dodatkową zaletą aplikacji jest to, że można 

ją wykorzystać do wyszukiwania dowolnych obiektów, nie tylko narzędzi. 
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 Niewielka część zdjęć może przedstawiać ten sam obiekt, ale w różnej rozdzielczości, 

co symuluje różną odległość aparatu od taśmy (dzięki temu system można zamontować dla 

innej taśmy produkcyjnej). Oprócz tego, zdjęcia przedstawiają narzędzia pod różnym kątem  

(rysunek 1.3) 

 

Rysunek 1.3 Przykład narzędzia ułożonego pod różnym kątem. 

 

Część zdjęć obrócona jest wokół własnej osi pod losowym kątem. Zamiarem tak stworzonej 

bazy zdjęć jest jak najbardziej realne odtworzenie warunków w fabryce i narzuca dodatkowe 

wyzwania dla systemu - musi być on odporny na wszelkie tego typu efekty. 

 Po przetestowaniu jakości klasyfikacji narzędzi dla tak sformułowanego zadania, 

przeprowadzony zostanie kolejny test. W nowym zadaniu wybrano po jednym reprezentancie 

z każdej grup narzędzi. Zdjęcia narzędzi zostały powielone trzydziestotrzykrotnie z 

uwzględnieniem pewnych zniekształceń, a następnie zostały dodatkowo zaszumione. Na 

niektórych obrazach pojawiły się dodatkowe elementy, takie jak pyłki czy rozmycie, 

symulujące nieprawidłowe ustawienie ostrości aparatu. Rozmycie zostało uzyskane poprzez 

zastosowanie filtru dolnoprzepustowego.
1
 W końcowym rozdziale pracy obydwa zadania 

klasyfikacyjne zostały porównane pod względem dokładności rozpoznawania obiektów. Na 

rysunku 1.4 przedstawiono przykładowe różnice w zdjęciach narzędzia lupy z nałożonymi, 

losowo wybranymi efektami zakłócającymi, w postaci odcinków linii, zamazanych konturów 

itp.  

 

 

                                                 
1
 Opis działania filtrów został dokładnie zaprezentowany w podrozdziale 2.2  
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Rysunek 1.4 Zdjęcia lupy z nałożonymi przykładowymi efektami zakłócającymi 

 

Tak stworzona baza danych testowych będzie symulować realne warunki panujące w fabryce, 

np. pył osadzony na elementach szklanych. Po stworzeniu bazy narzędzi jesteśmy gotowi do 

przejścia do następnego etapu: wstępnego przetworzenia  obrazów dla potrzeb rozpoznania i 

klasyfikacji. 
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Rozdział 2 Wstępne przetwarzanie obrazów narzędzi 

2.1 Wprowadzenie w problemy przetwarzania obrazów narzędzi 

Etap przygotowania do klasyfikacji jest bardzo ważną częścią pracy, jaką należy 

wykonać. Składa się z kilku kroków i niemal dla każdego zadania klasyfikacji będzie się w 

mniejszym bądź większym stopniu różnić. Inaczej będzie przybiegać, gdy naszym zadaniem 

będzie rozpoznawanie komórek na podstawie obrazu mikroskopowego, a inaczej gdy mamy 

do czynienia z systemem rozpoznawania narzędzi przemysłowych. Niezależnie jednak od 

typu badanego obiektu należy bardzo dokładnie przyjrzeć się bazie danych obrazów i znaleźć 

w niej cechy charakterystyczne.  

W tym rozdziale została przeprowadzona szczegółowa analiza cech diagnostycznych 

(deskryptorów numerycznych) obrazów narzędzi. Deskryptory te powinny być wspólne dla 

każdej grupy narzędzi. Następnie zastosowane zostały algorytmy z rodziny cyfrowego 

przetwarzania obrazu, które oczyszczą obraz ze zbędnych elementów szumowych.  

Na początku procesu przetwarzania wszystkie obrazy zostały zbinaryzowane. Na 

części zdjęć widoczne są cienie. Bardzo prawdopodobne jest, że w realnych warunkach 

niewielki cień mógłby również powstać. Drugą ważną obserwacją jest to, że kolor biały na 

zdjęciu nie jest całkowicie jednorodny i w jednym miejscu nie zawsze odpowiada kolorowi 

białemu w innym miejscu. Dla człowieka te różnice nie są istotne. W momencie jednak, kiedy 

przyjrzymy się składowym RGB danego piksela, kolor biały w jednym miejscu jest 

reprezentowany przez wartości R=255 G=255 i B=255, co w istocie odpowiada doskonałej 

bieli, a w innym: R= 255 G=253, B = 254, co jest kolorem bardzo zbliżonym do białego. 

Taka niewielka zmiana wartości nie będzie miała znaczenia nawet dla eksperta fotografii, 

jednak dla maszyny obliczającej na przykład pole powierzchni obiektu jest to czynnik ważny. 

Nie można przyjąć zasady, że: wszystko co nie jest białe na obrazie jest czarne, gdyż obraz w 

wyniku tak działającego algorytmu miałby bardzo zaburzony kształt. Dobrym przykładem jest 

zdjęcie lupy z rys 2.1 w bardzo dużym przybliżeniu, gdy widać poszczególne piksele. Na 

zdjęciu tym zostały zaznaczone na czerwono piksele, których kolor jest jasnoszary, bliski 

białemu.  
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Rysunek 2.1 Powiększone zdjęcie fragmentu lupy 

 

Tego typu obszary często występują nie tylko na krawędzi obiektu, ale także w jego 

bezpośredniej okolicy.  

Aby algorytm mógł jednoznacznie określić, który piksel należy do obrazu, a który nie, 

została wykonana binaryzacja z użyciem progowania (z poziomem progu 230). Kolejną 

obserwacją jest to, że zdjęcia zawierają duże obszary puste z różnych stron narzędzia. Może 

być to spowodowane tym, że narzędzia na linii produkcyjnej zostały porozrzucane, aparat zaś 

nie wykonał kadrowania. Należało zatem zdjęcia przyciąć ze wszystkich stron, nie 

uszkadzając obrazu samego narzędzia.  

Część obrazów posiada widoczny szum. Nie są to jednak szare piksele, które zostaną 

usunięte w procesie binaryzacji, ale wyraźne dodatkowe elementy na zdjęciu, które nie należą 

do narzędzia. Skutkuje to koniecznością wykonania kolejnego zadania - usunięcia szumu. Do 

usunięcia szumu został zastosowany algorytm wypełniający dziury w obrazie. Zasadność tego 

ostatniego etapu nie jest od razu widoczna. Gdy jednak przyjrzymy się dokładnie niektórym 

narzędziom takim jak ekierki, dostrzeżemy, że posiadają one różne wnętrze. Puste pole 

wewnątrz ekierki w niektórych przypadkach jest większe, a w niektórych mniejsze, nawet dla 

dwóch ekierek takiej samej wielkości. Część ekierek posiada wnętrze półkoliste, inne 

trójkątne, a jeszcze inne - przedzielone na dwie części. Pomimo tych różnic każde z narzędzi 

jest ekierką. Gdy jednak obliczmy pole powierzchni, różnice mogą być znaczące i w etapie 

klasyfikacji będą pogarszać wyniki rozpoznawania.   

 

Rysunek 2.2 Przykłady różnic w wyglądzie ekierek 
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Jeśli zastosujemy algorytm wypełniania dziur, wszystkie ekierki tej samej wielkości będą 

posiadały tę samą wartość pola powierzchni. Podobny efekt może wystąpić w zdjęciach lupy. 

W zależności od warunków oświetleniowych panujących w fabryce, szkło może być 

potraktowane w niektórych przypadkach jako obszar pusty, a w innych jako wypełniony 

całkowicie lub częściowo, gdy na przykład wystąpi efekt odbicia światła. Wypełnienie dziur 

szybko pozwoli nam zapomnieć o tym problemie.  

W tym punkcie przyjrzeliśmy się cechom badanych obrazów. Zostało pokazane, że już 

na bardzo wczesnym etapie trzeba się zastanowić, które właściwości obiektu - w naszym 

przypadku narzędzia - będą mogły niekorzystnie wpływać na wynik klasyfikacji. Gdy 

zapomnimy o tym etapie albo wykonamy go niestarannie, może się okazać, że później 

obliczone cechy będą nieprawidłowe, a to z kolei powieli błąd przy klasyfikacji i całą pracę 

trzeba będzie wykonać od nowa. Doskonale sprawdza się tutaj zasada, że kto za szybko robi 

pierwszą połowę pracy ten wykonuje drugą połowę dwa razy dłużej. Etap przygotowania do 

klasyfikacji wymaga szerszego spojrzenia w przyszłość i przewidzenia trudności, które mogą 

wystąpić. 

Na rysunku 2.3 zostały przedstawione najważniejsze etapy, które należy wykonać 

przed klasyfikacją. Należy zwrócić uwagę na fakt, że po etapie klasyfikacji sami oceniamy 

czy otrzymany błąd klasyfikacji jest dla nas do przyjęcia. Jeśli nie, należy zastanowić się, co 

może być przyczyną błędu. Może on być spowodowany użyciem nieprawidłowych 

klasyfikatorów, błędnym pomiarem cech, nieprawidłowym przetworzeniem obrazu czy zbyt 

pobieżną analizą cech narzędzi. W takiej sytuacji trzeba dokładnie zastanowić się nad 

przyczyną błędu i ponownie wykonać odpowiedni etap. Niestety powrót do wcześniejszego 

etapu spowoduje konieczność ponownego wykonania etapów późniejszych. Diagram 

doskonale pokazuje, że już na początkowych etapach będziemy wykonywać operacje, które 

będą miały bezpośredni wpływ na dalsze wyniki. Każdy z kroków należy zatem wykonać z 

jak największą starannością, ponieważ  zaowocuje to nie tylko zwiększeniem jakości 

wyników, ale także uchroni nas przed ewentualnym powtarzaniem pracy.    
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Rysunek 2.3 Schemat blokowy zadań do wykonania 

 

2.2 Cyfrowe przetwarzanie obrazu 

W tym punkcie zaprezentowane zostaną metody automatycznego przetwarzania 

obrazu, które zostały wykonane na zdjęciach narzędzi. Są to po kolei: binaryzacja obrazu, 

usunięcie szumu za pomocą filtrów dolnoprzepustowych i za pomocą algorytmu, wypełnienie 

dziur oraz przycięcie obrazu. Na rysunku 2.4 zostały przedstawione wszystkie etapy należące 

to cyfrowego przetwarzania obrazów, jakie należało wykonać na zdjęciach narzędzi.  
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Rysunek 2.4 Schemat blokowy wykonywanych czynności przetwarzania obrazu 
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2.2.1 Binaryzacja obrazu 

Binaryzacja obrazu jest procesem, w którym z obrazu kolorowego otrzymuje się obraz 

czarno-biały. Każdy piksel czarno-białego obrazu reprezentowany jest przez jeden bit, który 

może przyjąć wartość 1 lub 0, co odpowiada kolorowi czarnemu lub białemu w zależności od 

przyjętej konwencji. Binaryzacja standardowo składa się z dwóch etapów: zamiany na obraz 

w odcieniach szarości i progowania. Obraz kolorowy należy najpierw zamienić na obraz, 

którego każdy piksel będzie posiadał wartość od 1 do 255 określającą stopień szarości, gdzie 

wartość 0 wskazuje na kolor czarny, a 255 na kolor biały. Aby to uzyskać, ustalamy wartość 

każdego piksela obrazu według następującej reguły (2.1).  

                 𝑃𝑧 = 0.3 ∗ 𝑅𝑘 +  0.59 ∗ 𝐺𝑘 +  0.11 ∗  𝐵𝑘     (2.1) 

 

W powyższym równaniu wartość 𝑃𝑧  określa poziom szarości. Jeśli analizowany piksel składa 

się z trzech kanałów kolorów Rk,Gk,Bk, należy każdej wartości Rk,Gk,Bk przypisać wartość 𝑃𝑧 , 

co w efekcie końcowym utworzy obraz w odcieniach szarości. Ten sposób przetwarzania 

obrazu kolorowego na obraz w odcieniach szarości wykorzystuje fakt, że ludzkie oko jest 

bardziej wyczulone na kolor zielony, a najmniej na kolor niebieski. Stąd składowa niebieska 

𝐵𝑘  jest brana pod uwagę w najmniejszym stopniu, a składowa zielona 𝐺𝑠 w największym.  

Mając do dyspozycji obraz w odcieniach szarości, w łatwy sposób można go zamienić 

czarno-biały. W tym celu należy wykonać progowanie. Progowanie jest procesem 

wykonywanym na obrazach w skali szarości. Najpierw należy ustalić wartość progu z 

przedziału 1 do 255, a następnie każdemu pikselowi przypisać nową wartość: albo 0 albo 1, w 

zależności od tego czy poprzednia wartość była większa czy mniejsza od ustalonego progu. 

Wartość progu zazwyczaj ustalamy empirycznie, w zależności od obrazu (mówiąc ściślej - od 

oświetlenia obrazu). W naszym przypadku próg został ustalony bardzo wysoko, na poziom 

230, ponieważ zdjęcia nie są prześwietlone. Dzięki temu obraz czarno-biały jest w miarę 

wierną kopią swojego kolorowego oryginału.  Kolejne etapy zamiany obrazu kolorowego na 

obraz czarnobiały przedstawione są na rysunku 2.5. 
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Rysunek 2.5 Proces binaryzacji obrazu (1) obraz początkowy (2) obraz w odcieniach 

szarości (3) obraz czarno-biały z progiem 230 (4) obraz czarno-biały z progiem 120 (5) obraz 

czarno-biały z progiem 50 

 

2.2.2 Usunięcie szumu 

W niniejszym punkcie zostaną przedstawione dwie metody usuwania szumu: za 

pomocą filtru dolnoprzepustowego oraz za pomocą algorytmu rozrostu ziarna. 

 

Filtry dolnoprzepustowe 

 

Zazwyczaj kiedy mówimy o usuwaniu szumu z obrazu, mamy na myśli usuwanie 

niewielkich elementów, które nie należą do głównego obiektu. Mówimy wtedy o szumie typu 

"pieprz i sól". Redukcja tego typu zakłóceń jest stosunkowo prosta i polega na nałożeniu na 

obraz filtru dolnoprzepustowego. Filtr taki działa w ten sposób, że przepuszcza elementy 

obrazu o małej częstotliwości, zaś elementy o dużej częstotliwości (drobne elementy) są 

tłumione albo usuwane. Jeśli po jednym zastosowaniu filtru cały niepożądany szum nie został 

usunięty, możemy filtr nałożyć jeszcze raz, aż do skutku, albo użyć innego filtru. W praktyce 

nałożenie na obraz filtru polega na obliczeniu wartości pikseli obrazu według odpowiedniej 

reguły. Przy obliczaniu nowej wartości piksela brane są pod uwagę wartości pikseli z jego 

otoczenia. To, w jakim stopniu te wartości są brane pod uwagę, zależy od wagi, która jest 

określana przez maskę wag. Najczęściej spotykane rozmiary masek to 3x3, 5x5 i 7x7. 

Rozmiar maski jest nieparzysty, ponieważ wartość w środku maski nakłada się na piksel, dla 

którego aktualnie wykonywana jest operacja nakładania filtra. Od rozmiaru maski zależy 

liczba pikseli uczestniczących w obliczaniu nowej wartości. Liczba ta jest równa sumie pól 

maski. Przykładowa maska o wielkości 3x3 pokazana jest w tabeli 2.1.  
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𝑓−1,−1 𝑓0,−1 𝑓1,−1 

𝑓−1,0 𝑓0,0 𝑓1,0 

𝑓−1,1 𝑓0,1 𝑓1,1 

Tabela 2.1 Przykładowa maska 

 

Dla takiej maski nową wartość a'i,j piksela oznaczonego jako ai,j o współrzędnych (i,j) należy 

obliczyć według równania (2.2). 

                  

   (2.2) 

Następnie wynik z równania pierwszego (2.2) dzielimy przez sumę wszystkich wag (2.3). 

 

   (2.3) 

 

Obliczenia te przeprowadzamy dla każdego piksela z wyjątkiem pikseli na krawędzi obrazu, 

tak aby istniała możliwość nałożenia maski na obraz bez wychodzenia poza obszar obrazu. 

Dodatkowym efektem widocznym podczas usuwania szumu za pomocą powyższej metody 

jest lekkie rozmycie obrazu. Takie rozmycie, które jest ciekawym efektem wizualnym, nie 

jest pożądane dla naszych obliczeń. Rys. 2.6 przedstawia dwa zdjęcia. Obraz po lewej stronie 

zawiera, oprócz narzędzia, również elementy szumowe  typu „pieprz i sól” (zaznaczone 

dodatkowo czerwoną otoczką). Jako maskę podczas nakładania filtra zastosowano filtr 

wykorzystujący funkcję Gaussa. Użyta maska ma postać zgodną z tabelą 2.2. 

 

1 2 1 

2 4 2 

1 2 1 

Tabela 2.2 Filtr Gaussa 
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Po kilkukrotnym zastosowaniu filtra szum zniknął całkowicie. Niestety rozmycie obrazu 

spowodowało, że zostały utracone detale narzędzia, co z kolei może wpływać na wartości 

zdefiniowanych deskryptorów numerycznych uzależnionych od geometrii narzędzia.   

 

 

Rysunek 2.6 Proces usuwania szumu (1) obraz początkowy z zaznaczonym obszarem 

występowania szumu typu „pieprz i sól” (2) obraz po usunięciu szumu 

 

Dla części obrazów pojawił się jeszcze dodatkowy problem. Na niektórych zdjęciach 

widoczne jest logo firmy, która wyprodukowała narzędzie. Po usunięciu szumu logo zostaje 

rozmazane, ale nadal istnieje. W tym wypadku błąd przy określaniu deskryptorów 

numerycznych może być już ogromny. Jeśli logo zostanie umieszczone w niefortunnym 

miejscu, różnica w obliczaniu pola powierzchni wypukłego może być bardzo duża. Wada ta 

związana z użyciem filtrów dolnoprzepustowych wymusiła poszukanie innego, lepszego 

rozwiązania, które będzie dostosowane do podjętego zadania.  

 

Algorytm rozrostu ziarna 

 

Specyfika zakłóceń występujących na obrazach narzędzi wymaga zastosowania 

indywidualnego podejścia do problemu. Usuwanie szumu z zastosowaniem filtrów jest jedną 

z najbardziej popularnych metod filtracji obrazu. Metoda ta dobrze sprawdza się w wielu 

przypadkach. W poprzednim punkcie zostało jednak pokazane, że dla naszego zadania 

związanego z przetwarzaniem zdjęć narzędzi ta metoda nie jest wystarczająca. Warto zwrócić 

uwagę na fakt, że każde pojedyncze zdjęcie przedstawia co najwyżej jedno narzędzie. Obraz 

narzędzia jest spójny, to znaczy taki, że składa się z elementów, które zawsze są ze sobą 

połączone. Nie istnieje narzędzie składające się z dwóch lub więcej części nie stykających się 

ze sobą. To bardzo ważna informacja, która pozwala na zastosowanie zupełnie innego 

podejścia do usuwania szumu.  
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Koncepcją algorytmu dostosowanego do zdjęć narzędzi jest przeskanowanie całego 

obrazu w poszukiwaniu największego obszaru spójnego. Program po kolei przechodzi piksel 

po pikslu i jeśli natrafi na piksel czarny (szum lub obiekt), wykonuje w tym miejscu "rozrost 

ziarna". Rozrost ziarna jest algorytmem niezwykle przydatnym i stosowanym w wielu 

problemach. Jego działanie można najbardziej obrazowo porównać do wylania wiadra farby 

w jednym miejscu labiryntu. Farba dostanie się wszędzie tam, gdzie prowadzą ścieżki 

labiryntu. Po wykonaniu rozrostu ziarna w określonym miejscu następuje próba znalezienia w 

obrazie następnego miejsca (którego do tej pory algorytm nie „odwiedził”) i rozrost 

wykonywany jest ponownie. Za każdym razem zapamiętywany jest największy znaleziony do 

tej pory obszar.  

Po znalezieniu największego obszaru spójnego, każdy piksel nienależący do tego 

obszaru jest zamalowywany na kolor tła (w naszym przypadku biały) co jest równoważne z 

usunięciem szumu i innych dodatkowych elementów.  W ten sposób skonstruowany algorytm 

doskonale zadziała dla dowolnego czarno-białego obrazu, w którym będziemy musieli 

znaleźć największy obszar spójny. Warto zauważyć, że nasze zadanie ograniczone jest do 

wybranej grupy obiektów, posiadającej pewne cechy szczególne. W takim wypadku można 

zastanowić się, czy można jeszcze bardziej ulepszyć algorytm tak, aby działał jeszcze 

skuteczniej dla naszego problemu.  

Przyglądając się bazie zdjęć narzędzi, można dostrzec, że szum lub obiekty 

niezwiązane bezpośrednio z narzędziem posiadają pole powierzchni znacznie mniejsze od 

pola powierzchni narzędzia. Zazwyczaj też samo narzędzie na zdjęciu znajduje się w jego 

środku lub w okolicach. Obserwacje te umożliwiły wprowadzenie dodatkowych ulepszeń 

algorytmu. Polegają one na dodaniu warunku określającego, że poszukiwania powinny 

zaczynać się od środka obrazu, a następnie powinny rozszerzać się na jego okolicę. 

Największe prawdopodobieństwo, że znajdziemy narzędzie, jest właśnie w środku obrazu. 

Drugim udoskonaleniem jest dodanie warunku, że jeśli rozrost ziarna będzie większy od 99 

pikseli
2
, można zakończyć rozrost i od razu zakończyć poszukiwania, uznając, że narzędzie 

zostało znalezione. Taka modyfikacja niesie za sobą szereg zalet, jak i wad. Przede wszystkim 

mocno  ograniczamy zastosowanie algorytmu do pewnej grupy obiektów. Jeśli na zdjęciu 

znajdować się będą dwa lub więcej spójnych obszarów o polu powierzchni większym od 99 

pikseli, algorytm może zadziałać nieprawidłowo. Analizując jednak dostępną bazę danych, 

prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest minimalne. Dodatkowo zmniejsza je fakt, że 

                                                 
2
 Wartośd ta została wybrana empirycznie i może byd zmieniona dla innego typu obiektów. 
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zaczynamy poszukiwania od środka obrazu, kontynuując je w jego okolicy. 

Prawdopodobieństwo że w środku zdjęcia znajdować się będzie duży obiekt, nie będący 

jednocześnie narzędziem, jest bardzo małe. Warto jest ponieść takie ryzyko, gdyż zyskany 

koszt czasu przetwarzania obrazu jest ogromny. W większości przypadków narzędzie na 

obrazie zostanie znalezione od razu i nie będzie potrzebne przeszukiwanie zdjęcia piksel po 

pikslu. Działanie algorytmu "rozrost ziarna" widoczne jest na rysunku 2.7.  

 

 

Rysunek 2.7 Kolejne etapy rozrostu ziarna kolejno: 1%, 20%, 40%, 60%, 80% 100% 

wykonanego algorytmu 

 

Warto zwrócić uwagę na to, że zgodnie z wprowadzoną modyfikacją algorytm zaczyna 

działać w pobliżu środka obrazu. 

W ten sposób skonstruowany algorytm, dostosowany do wykrywania narzędzia na 

zdjęciu, jest świetną metodą na pozbycie się niechcianych zakłóceń, takich jak szum, etykiety 

czy inne większe obiekty, które znajdują się na obrazie. Dużą zaletą algorytmu jest również 

to, że nie powoduje on jakichkolwiek zniekształceń na głównym elemencie - narzędziu, co 

miało miejsce w przypadku zastosowania filtru dolnoprzepustowego.  

Takie dostosowanie algorytmu do zadania jest często spotykane w programach 

rozwiązujących rzeczywiste problemy. Jeśli wiemy, że możemy zawęzić dziedzinę problemu, 

warto to zrobić, gdyż można zyskać dużo czasu i zasobów pamięciowych komputera. W 

naszym przypadku należało wykonać przetwarzanie obrazu dla dwóch grup zdjęć narzędzi 

(grupy oryginalnych zdjęć bez szumów wprowadzonych celowo i grupy wybranych 

kandydatów, dodatkowo powielonych i ręcznie zaszumionych). Obydwie grupy zawierają po 

297 zdjęć, co daje łącznie 594 zdjęcia do przetworzenia. Zakładając, że modyfikacja 

algorytmu przyśpiesza przetwarzanie o około 2 sekundy, to dla naszej grupy zdjęć można 

zaoszczędzić około 20 minut pracy wobec 40 minut wymaganych do ich przetworzenia przy 

użyciu proponowanego algorytmu. Zysk czasowy znacznie wzrośnie, jeśli będziemy chcieli w 

przyszłości przetworzyć większą liczbę zdjęć. Rzadko kiedy zdarza się, że do problemu, który 

przed nami stoi, istnieją gotowe rozwiązania. Najczęściej, jeśli one istnieją, należy je 

dostosować i zoptymalizować pod kątem wydajności, biorąc pod uwagę warunki zadania. 
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Umiejętność tworzenia rozwiązań niestandardowych, dopasowanych do konkretnych potrzeb 

jest w dzisiejszych czasach bardzo ważna, w informatyce zaś - niezbędna.    

2.2.3 Wypełnianie dziur w obrazie 

Wypełnienie dziur w obrazie jest przedostatnią czynnością, jaką należało wykonać w 

etapie wstępnego przetwarzania obrazów. Podobnie jak w przypadku innych etapów 

przetwarzania obrazu, tak i tutaj możemy podejść do problemu z różnych stron. W momencie 

kiedy mamy dostęp do gotowego algorytmu "rozrostu ziarna", rozwiązanie narzuca się samo. 

Proces wypełnienia dziur w zdjęciu narzędzia został podzielony na trzy części:  

 dodanie białej ramki do obwodu obrazu 

 wykonanie rozrostu ziarna w  rogu obrazu 

 zamiana kolorów. 

W pierwszym etapie do obwodu obrazu dodana jest biała ramka o szerokości 1 piksla. 

Powoduje to zwiększenie szerokości i wysokości zdjęcia o 2 piksle. Dzięki takiemu 

zabiegowi mamy pewność, że narzędzie nie będzie dotykać krawędzi obrazu. Następnie 

wykonujemy rozrost ziarna w jednym z rogów obrazu, przykładowo w górnym lewym rogu. 

Rozrost ziarna "zamaluje" każdy fragment obrazu, który nie przedstawia narzędzia. Biała 

ramka umożliwi dostanie się algorytmu w każde miejsce wokoło narzędzia.  

Ostatnim krokiem jest zamiana kolorów. Należy przeskanować cały obraz i w pierwszej 

kolejności potraktować jako narzędzie każdy obszar zdjęcia, który nie został zamalowany 

kolorem użytym przy "rozroście ziarna". Spowoduje to wypełnienie wybranym przez nas 

kolorem także ewentualnych dziur w narzędziu. W ostatnim etapie zamieniamy kolor użyty 

przez "rozrost ziarna" na kolor tła, na przykład biały. Kolejne kroki algorytmu przedstawione 

są na rysunku 2.8. 

 

Rysunek 2.8 Etapy wypełniania dziur: (1) obraz wejściowy po dodaniu białej ramki na 

obwodzie narzędzia, (2) wykonanie rozrostu ziarna w lewym górnym rogu obrazu (3) 

zamiana kolorów 
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 Mogłoby się wydawać, że zadanie wypełnienia dziur w obrazie będzie trudne do 

zrealizowania. Dzięki temu jednak, że wykorzystaliśmy wcześniej zdobytą wiedzę, w 

praktyce zadanie ograniczyło się jedynie do wykonania kilku prostych kroków. Umiejętność 

wykorzystywania wcześniej stworzonych rozwiązań do nowych problemów jest kolejną 

niezwykle cenną umiejętnością przydatną w informatyce.     

2.2.4 Przycięcie obrazu 

Przycięcie obrazu jest ostatnią czynnością jaką należy wykonać przed rozpoczęciem 

definiowania cech diagnostycznych. W poprzednim etapie dodaliśmy do obrazu białą ramkę 

w celu optymalizacji algorytmu wypełniania dziur. Ramkę należy teraz usunąć. Pomimo tego 

część zdjęć nadal może być nieprawidłowo wykadrowana. Może to być spowodowane na 

przykład nierównym rozłożeniem narzędzi na taśmie. W celu ujednolicenia wszystkich 

obrazów narzędzi należy je przyciąć ze wszystkich stron. Algorytm obcięcia polega na 

liniowym przeskanowaniu obrazu i znalezieniu punktu najdalej wysuniętego w lewo, w 

prawo, w górę i w dół. Znalezione punkty wyznaczą nowy prostokąt, w którym będzie 

znajdować się idealnie wykadrowane narzędzie. Zadanie przycięcia obrazu nie jest operacją 

niezbędną do wykonania. Warto ją jednak wykonać z dwóch powodów: estetyki i 

optymalizacji. Wykadrowane obrazy znacznie wygodniej jest oglądać człowiekowi, który 

ocenia jakość przetworzonego obrazu. Przycięcie obrazu to także krok optymalizacyjny. Na 

etapie definiowania cech będzie istniała potrzeba wielokrotnego skanowania całego obrazu. 

Wykadrowany obraz jest mniejszy, a co za tym idzie program będzie miał mniej danych do 

przetworzenia.      

Po wykonaniu wszystkich kroków przygotowawczych jesteśmy gotowi do 

definiowania deskryptorów numerycznych, które stanowią potencjalne cechy diagnostyczne. 

Ten etap przetwarzania cyfrowego należy wykonać bardzo starannie i zwrócić uwagę na 

wszystkie cechy charakterystyczne przetwarzanego obiektu. Może się okazać, że 

zaobserwowane cechy będziemy mogli również wykorzystać w celu udoskonalenia 

algorytmów. Należy mieć świadomość, że efekty pracy będą wpływać później na wyniki 

pomiarów cech i w końcu na sam wynik klasyfikacji.  
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2.3 Generacja cech diagnostycznych 

Generacja cech diagnostycznych to drugi niezwykle ważny etap przygotowawczy do 

klasyfikacji. Analiza kształtu narzędzi przedstawiona w punkcie 2.1 sugeruje, że 

najważniejsze informacje o narzędziach tkwią w ich opisie geometrycznym. Jako deskryptory 

numeryczne, będące potencjalnymi cechami diagnostycznymi obrazów narzędzi, użyto 

następujących pierwotnych parametrów:  

 obwód narzędzia 

 pole powierzchni 

 obwód wypukły 

 pole powierzchni wypukłe 

 wymiar pudełkowy.  

Te podstawowe deskryptory pierwotne posłużą dalej do stworzenia cech pochodnych, takich 

jak:   

 współczynnik kolistości 

 współczynnik kolistości wypukłej 

 współczynnik zwartości 

 współczynnik zwartości wypukłej 

 współczynnik pofałdowania 

 współczynnik postrzępienia 

 stosunek wymiaru pudełkowego do obwodu 

 stosunek wymiaru pudełkowego do obwodu wypukłego 

 stosunek wymiaru pudełkowego do pola powierzchni 

 stosunek wymiaru pudełkowego do pola powierzchni wypukłej. 

 

Obwód, obwód wypukły, pole powierzchni i pole powierzchni wypukłe nie są same w 

sobie cechami miarodajnymi i nie mogą być bezpośrednio wzięte pod uwagę w procesie 

klasyfikacji, gdyż system powinien dobrze rozpoznawać obiekty o tym samym kształcie, choć 

różnej wielkości. Część zdjęć narzędzi zawiera dokładnie to samo narzędzie kilkukrotnie 

powiększone lub pomniejszone. Wyżej wymienione deskryptory nie będą zatem dobrze 

opisywać obiektu, znacznie różniącego się wielkością w obrębie tej samej klasy. Inaczej ma 

się sprawa w przypadku wymiaru pudełkowego. Ze względu na sposób jego obliczania trudno 
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jest we wstępnym etapie stwierdzić jakość tej cechy w procesie klasyfikacji. Należy się 

spodziewać, że wymiar pudełkowy, jako że jest jednym z typów wymiaru fraktalnego, będzie 

dobrą cechą klasyfikacyjną dla obiektów, które posiadają cechy samopodobieństwa. Zaletą 

wymiaru pudełkowego jest to, że możemy go policzyć dla dowolnego obiektu, nawet 

narzędzi, które fraktalami nie są. Cecha ta została zatem potraktowana z dużą dozą 

ostrożności.  

Deskryptory pierwotne zostały użyte w celu zdefiniowania  cech pochodnych, które dalej 

są traktowane jako odrębne cechy. Cechy pochodne są potencjalnie znacznie bardziej 

wartościowymi cechami diagnostycznymi a ich wartości nie powinny różnić się znacząco w 

obrębie obiektów jednej klasy. Duże różnice powinny być za to w wartościach liczbowych dla 

obiektów różnych klas.  

Dobrym przykładem cechy pochodnej może być stosunek obwodu do pola powierzchni. 

Każda cecha z osobna: obwód i pole powierzchni nie są deskryptorami miarodajnymi. 

Wystarczy, że w fabryce narzędzi zmienimy wysokość zawieszenia aparatu na inną, co 

spowoduje, że zmierzony obwód i pole powierzchni będą mniejsze lub większe niż miało to 

miejsce wcześniej. Jeśli obydwa deskryptory brałyby bezpośredni udział jako cechy 

diagnostyczne , wyniki zostałyby zaburzone. Aby się przed takim działaniem ustrzec, 

wystarczy jako nową cechę przyjąć stosunek obwodu do pola powierzchni.  Dla dwóch takich 

samych narzędzi, z których jedno jest pomniejszone w stosunku do drugiego, stosunek 

obwodu i pola powierzchni będzie taki sam. Taka zmiana uodporni nas na wszelkie zmiany 

wprowadzane w systemie rozpoznawania narzędzi.  

 Na rysunku 2.9 zostały przedstawione wszystkie kroki wykonywane w etapie 

obliczania cech. Rysunek górny przedstawia kolejność obliczeń deskryptorów 

geometrycznych  pierwotnych, a rysunek dolny – cech pochodnych określonych jako relacje 

względne cech pierwotnych. 
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Rysunek 2.9 Schemat blokowy wykonywanych czynności podczas obliczania cech 
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2.3.1 Cechy podstawowe 

Obliczenie deskryptorów pierwotnych jest najistotniejszym krokiem w procesie 

definiowania deskryptorów. Każdy popełniony błąd, nawet niewielki, będzie później 

wielokrotnie powielany, ponieważ z cech podstawowych wyliczane są cechy pochodne. 

Dalej, przed przystąpieniem do klasyfikacji, każdą cechę należy znormalizować. Jeśli 

będziemy chcieli otrzymać informację o jakości deskryptora jako cechy diagnostycznej w 

procesie klasyfikacji, będziemy musieli wykonać odpowiednie testy oceny cech, np. test 

Fishera
3
. Na każdym z tych etapów będziemy dokonywać pewnych obliczeń i przekształceń 

matematycznych na danych. Jeśli już na wstępie dane wejściowe będą zawierać błąd (na 

przykład błędnie obliczone pole powierzchni), błąd ten będzie nie tylko powielany, ale także 

będzie rósł wraz z obliczeniami na kolejnych etapach. Może się wtedy okazać, że wyniki będą 

całkowicie rozbieżne z rzeczywistością. Tego typu błąd będzie następnie bardzo trudno 

wykryć. Najczęściej będziemy zmuszeni do przeanalizowania wszystkich kroków od końca, 

aż dojdziemy do przyczyny, która leży na początku, w danych wejściowych. Nawet jeśli 

obliczanie pewnych cech wydaje się trywialne, nigdy nie należy podchodzić do zadania 

lekceważąco.  

 

Obwód i pole powierzchni 

 

Stworzenie algorytmu obliczającego obwód i pole powierzchni obrazu binarnego nie 

kojarzy nam się z zadaniem wymagającym dużo wysiłku. Rzeczywiście w istocie tak jest. W 

przypadku obliczania obwodu należy jednak zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny aspekt. 

Zazwyczaj obwód rzeczywisty traktujemy jako sumę piksli należących do krawędzi obiektu. 

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że przy założeniu skończonego wymiaru piksela dla 

jednej figury możemy obliczyć obwód aż na trzy różne sposoby! Każdy z tych sposobów 

będzie prawidłowy. Warto jednak zastanowić się, który będzie najlepszy. Ze względu na 

sposób obliczania obwodu rzeczywistego dowolnego obiektu możemy wyróżnić trzy rodzaje 

obwodów: 

 obwód wewnętrzny 

 obwód krawędziowy  

 obwód zewnętrzny 

                                                 
3
 Ocena jakości cech za pomocą testu Fishera została przedstawiona w rozdziale 2.7 
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Doskonałym przykładem ilustrującym różnice w rodzajach obwodu będzie klocek tetrimino 

"T" z popularnej gry "Tetris". Trzy sposoby obliczania obwodu dla jednej figury zostały 

przedstawione na rysunku 2.10. 

 

 

Rysunek 2.10 Różnice w obliczaniu obwodu. (1) obwód wewnętrzny (2) obwód krawędziowy 

(3) obwód zewnętrzny 

 

W zależności od przyjętego sposobu mierzenia, obwód będzie wynosił odpowiednio: dla 

obwodu wewnętrznego: 4 piksle, dla obwodu krawędziowego: 10 pikseli i dla obwodu 

zewnętrznego 14 pikseli. Taka wizualizacja pozwala na dostrzeżenie zalet i wad 

poszczególnych metod. Zdecydowanie najgorszą metodą jest metoda pierwsza: z użyciem 

obwodu wewnętrznego. Dziedzina przyjmowanych wartości przez różne, podobne figury jest 

bardzo ograniczona. Dla obrazu z rysunku 2.10 wystarczy jeden punkt figury przemieścić w 

inne miejsce, tworząc zupełnie inną figurę o tym samym obwodzie wewnętrznym. Wybór 

pomiędzy obwodem krawędziowym a zewnętrznym nie już taki prosty. Przedział 

przyjmowanych wartości w obydwu przypadkach jest podobny. Można jednak sobie 

wyobrazić sytuację dwóch figur, takich jak przedstawione w tabeli 2.3.  
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 Obraz 1 Wartośd Obraz 2 Wartośd 

Obwód 

wewnętrzny 
 

4 
 

4 

Obwód 

krawędziowy 
 

16 

 

14 

Obwód 

zewnętrzny 

 

18 

 

18 

Tabela 2.3 Porównanie obwodu krawędziowego i zewnętrznego dla figur złożonych z 

czterech pikseli 

 

Wartości dla obwodu wewnętrznego i zewnętrznego w obydwu przypadkach są takie same. 

Jedynie obwód krawędziowy rozróżnia obydwie figury. Obwód zewnętrzny jest znacznie 

mniej precyzyjny. W obrazie 1 z tabeli 2.3 dla obwodu zewnętrznego zostały zaznaczone dwa 

piksle oznaczone liczbą "2". Te piksle powinny zostać zliczone podwójnie, gdyż stykają się 

one rogami z pikslami zaznaczonymi zielonym kwadratem (każdy jeden taki obszar obwodu 

jest styczny do dwóch piksli figury). Ponieważ w praktyce piksle obwodu liczone są 

pojedynczo, wszelkie tego typu sytuacje zmniejszają dziedzinę przyjmowanych wartości dla 

obwodu zewnętrznego. Obwód krawędziowy jest pozbawiony tej wady, stąd będzie dalej 

podstawą obliczania obwodu.  

W przypadku obliczania pola powierzchni figury nie ma tego typu dwuznaczności. 

Aby zmierzyć pole rzeczywiste, wystarczy zliczyć liczbę piksli należących do danego obiektu 

- w naszym przypadku narzędzia. Niezależnie od tego, z jakiego sposobu mierzenia obwodu 

korzystamy, istnieje oczywiście duża liczba narzędzi należących do różnych klas, które 

posiadają podobny obwód i pole powierzchni. Może być to spowodowane tym, że część zdjęć 

jest pomniejsza lub powiększana albo po prostu wynika to z samej specyfiki kształtu 

narzędzia. Pomimo tego warto jest wybrać sposób obliczania obwodu jak najbardziej 

precyzyjny, gdyż jest to cecha podstawowa, wykorzystywana w wielu późniejszych 

obliczeniach.    
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Obwód wypukły i pole powierzchni wypukłe 

 

Policzenie obwodu wypukłego i pola powierzchni wypukłej sprowadza się do 

stworzenia wielokąta prostego wypukłego opisanego na danym obiekcie i policzeniu jego 

obwodu i pola powierzchni. Należy zwrócić uwagę, że wielokąt prosty to taki wielokąt, który 

nie zawiera przecięć. Wielokąt prosty jest wypukły, jeśli dla dowolnej pary punktów leżących  

na jego brzegu lub we wnętrzu wszystkie punkty na odcinku łączącym tę parę punktów należą 

do brzegu albo do wnętrza wielokąta.
4
  Tak stworzony wielobok należy wypełnić, a później 

obliczyć jego obwód i pole powierzchni, co będzie odpowiadać obwodowi wypukłemu i polu 

powierzchni wypukłemu figury pierwotnej. Proces tworzenia wieloboku wypukłego z obiektu 

– wiertarki - został przedstawiony na rysunku 2.11. 

 

 

Rysunek 2.11 Proces powstawania wieloboku wypukłego (1) obraz początkowy                   

(2) wyodrębniony obwód obiektu (3) zaznaczona otoczka wypukła (4) wypełniony wielobok 

 

Do stworzenia wieloboku wypukłego najlepiej jest wykorzystać otoczkę wypukłą. Otoczka 

wypukła zbioru punktów Q to najmniejszy wielokąt wypukły P taki, że każdy punkt ze zbioru Q 

leży albo na brzegu P, albo w jego wnętrzu. 
5
 Najczęściej otoczka wypukła jest przedstawiana 

obrazowo jako gumka, która nałożona na wbite gwoździe precyzyjnie otacza wszystkie 

punkty, w które gwoździe zostały wbite. Aby obliczyć otoczkę wypukłą dla naszego 

przypadku, w pierwszym kroku stworzony został sam obwód narzędzia. To bardzo ważny 

krok optymalizacyjny. Istnieje wiele algorytmów wyszukiwania otoczki wypukłej. Najlepsze 

z nich posiadają złożoność obliczeniową rzędu O(𝑛 lg 𝑛). Im większy jest zbiór punktów 

wejściowych, tym większa będzie złożoność algorytmu. Nie ma zatem sensu analizować 

                                                 
4
 Wprowadzenie do algorytmów. WNT Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Roland L.Rivest, Clinfford Stein. 

str 962.  

5
 Wprowadzenie do algorytmów. WNT Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Roland L.Rivest, Clinfford Stein. 

str 970. 



~ 40 ~ 
 

punktów wewnątrz wiertarki, gdyż mamy pewność, że nie będą one należeć do otoczki 

wypukłej. Jako punkty wejściowe brane są pod uwagę tylko punkty z obwodu narzędzia. Po 

stworzeniu otoczki wykorzystywany jest algorytm służący do wypełniania dziur. W ten 

sposób otrzymujemy wypełniony wielokąt wypukły opisany na narzędziu. Ostatnią 

czynnością jest zmierzenie obwodu rzeczywistego i pola powierzchni rzeczywistego tak 

stworzonego wielokąta.  

Tworzenie otoczki wypukłej ze zbioru punktów nie jest zadaniem prostym. Jednymi z 

najbardziej znanych metod obliczania otoczki są: "metoda przyrostowa", metoda "dziel i 

zwyciężaj" i algorytm "Grahama". Każda z tych metod działa w czasie O(𝑛 lg 𝑛). Do naszego 

zadania został wykorzystany algorytm "przyrostowy". Jego zasada działania polega na 

posortowaniu wszystkich punktów według jednej współrzędnej np. x-owej. W pierwszym 

kroku tworzona jest otoczka z pierwszych trzech punktów. W kolejnych krokach dodawany 

jest każdy następny punkt, a struktura punktów jest tak modyfikowana, aby była zgodna z 

definicją otoczki.  

 

Wymiar pudełkowy 

 

Wymiar pudełkowy został potraktowany jako cecha pomocnicza w procesie 

klasyfikacji. Wymiary fraktalne, do których należy wymiar pudełkowy, najczęściej kojarzone 

są z obiektami zwanymi fraktalami, czyli takimi, w których można dostrzec cechy 

samopodobieństwa. Wymiar pudełkowy, zwany też wymiarem Minkowskiego-Bouliganda, 

jest miarą samopodobieństwa określającą w jakim stopniu obiekt jest samopodobny
6
. Dużą 

zaletą wymiaru pudełkowego jest to, że można go w prosty sposób policzyć dla dowolnego 

obiektu n wymiarowego (w intuicyjnym znaczeniu), a w szczególności dwuwymiarowego 

zdjęcia narzędzia. Obliczenie wymiaru pudełkowego dla obiektu dwuwymiarowego polega na 

nałożeniu na obraz regularnej siatki składającej się z kwadratowych oczek o ustalonej 

szerokości i w kolejnych krokach zmniejszaniu szerokości pojedynczych oczek. Wymiarem 

pudełkowym d będzie granica przy zmniejszaniu szerokości oczka do zera z następującego 

wyrażenia (2.4).  

                                                 
6
 Definicja na podstawie "Fractals for the Classroom" Part 1: "Introduction to Fractals and Chaos". Heinz-Otto 

Petigen, H.Jurgens, D.Saupe.  
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𝑑 =  lim
𝜀→0

log 𝑁(𝜀)

log(
1
𝜀)

    (2.4) 

 

W powyższym wyrażeniu 𝜀 określa szerokość pojedynczego oczka, która dąży do 0. 𝑁(𝜀) 

oznacza liczbę zliczonych oczek, to znaczy takich, w których zawiera się obraz.  Ilustracja 

obliczania wymiaru pudełkowego w trzech kolejnych krokach dla obrazu przedstawiającego 

szlifierkę przedstawiona jest na rysunku 2.12. 

 

 

Rysunek 2.12 Kolejne kroki obliczania wymiaru pudełkowego 

 

Na rysunku 2.12 przedstawione są trzy przykładowe kroki obliczania wymiaru pudełkowego, 

dla których na obrazie (1) szerokość oczka została ustalona na 𝜀 = 1/2 szerokości obrazu, a 

liczba zliczonych oczek 𝑁(𝜀) = 4, (2) szerokość oczka wynosi 𝜀 = 1/16 szerokości obrazu, a 

liczba zliczonych oczek 𝑁(𝜀) = 78 i (3), szerokość oczka wynosi 𝜀 =1/50 szerokości obrazu, a 

liczba zliczonych oczek 𝑁(𝜀) = 612. Im mniejsza jest szerokość pojedynczego oczka, tym w 

większej liczbie oczek zawiera się szlifierka. Dla naszego przypadku niestety nie jesteśmy w 

stanie skorzystać bezpośrednio z wzoru (2.4), gdyż nie ma możliwości zasymulowania na 

komputerze ciągłego zmniejszania się szerokości oczka aż do 0. W związku z tym zostało 

przyjęte uproszczenie określające, że najmniejsza szerokość oczka może wynieść 3/S, gdzie S 

jest wartością równą szerokości obrazu w pikselach. Wartość 3 wywodzi się stąd, że dla 

obrazu binarnego najmniejszy kwadrat, który będzie mógł zawierać w sobie obszar pusty, 

posiada szerokość 3 piksele. Takie uproszczenie pozwala na transformację wzoru 2.4 na wzór 

2.5, który pozwala obliczyć wartość wymiaru pudełkowego d' dla przypadku dyskretnego.   
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𝑑′ =
log 𝑁(𝜀′)

log(
1
𝜀′

)
    (2.5) 

 

We wzorze 2.5 wartość 𝜀′ została ustalona z góry na 3/S. Wymiar pudełkowy zyskuje coraz 

większą popularność jako cecha obiektu, z uwagi na prostotę jego obliczania i łatwość w 

zaimplementowaniu na komputerze. Istnieje wiele różnych sposobów obliczania wymiaru 

pudełkowego. Zamiast kwadratu można przyjąć dowolny inny wielokąt. Przypadek 

dwuwymiarowy można także łatwo rozszerzyć na dowolną liczbę wymiarów. Dla przypadku 

trzech wymiarów zamiast kwadratu będziemy zliczać sześciany. Dla większej liczby 

wymiarów – ich n wymiarowe odpowiedniki.  

2.3.2 Cechy pochodne 

Po zmierzeniu cech pierwotnych jesteśmy w stanie przystąpić do obliczenia cech 

pochodnych. W procesie klasyfikacji zostało wziętych pod uwagę 10 cech pochodnych i jedna 

podstawowa. Cechy pochodne zostały zdefiniowane na bazie cech podstawowych 

oznaczonych jako: 

 

 O - obwód rzeczywisty obiektu 

 Ow - obwód wieloboku wypukłego opisanego na obiekcie (obwód wypukły)  

 P - pole powierzchni obiektu 

 Pw - pole powierzchni wieloboku wypukłego opisanego na obiekcie (pole powierzchni 

wypukłe) 

 Wp - wymiar pudełkowy. 

 

W procesie klasyfikacji wzięto pod uwagę następujące cechy pochodne: 

 

 współczynnik kolistości 𝐹𝑘  określony równaniem (2.6). 

𝐹𝑘 =  
4 𝜋 𝑃 

𝑂
    (2.6) 
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 współczynnik kolistości wypukłej 𝐹𝑘𝑤  określony równaniem (2.7). 

𝐹𝑘𝑤 =  
4 𝜋 𝑃𝑤  

𝑂𝑤
    (2.7) 

 Współczynnik zwartości 𝐹𝑧  określony równaniem (2.8). 

𝐹𝑧 =  
𝑂2 

𝑃
    (2.8) 

 Współczynnik zwartości 𝐹𝑧𝑤  wypukłej określony równaniem (2.9). 

𝐹𝑧𝑤 =  
𝑂𝑤

2  

𝑃𝑤
    (2.9) 

 Współczynnik pofałdowania 𝐹𝑝  określony równaniem (2.10). 

𝐹𝑝 =  
𝑂𝑤  

𝑂
    (2.10) 

 Współczynnik postrzępienia 𝐹𝑠 określony równaniem (2.11). 

𝐹𝑠 =  
𝑃 

𝑃𝑤
    (2.11) 

 Stosunek wymiaru pudełkowego do obwodu 𝑊𝑜  określony równaniem (2.12). 

𝑊𝑜 =  
𝑊𝑝 

𝑂
    (2.12) 

 Stosunek wymiaru pudełkowego do obwodu wypukłego 𝑊𝑜𝑤  określony równaniem 

(2.13). 

𝑊𝑜𝑤 =  
𝑊𝑝 

𝑂𝑤
    (2.13) 

 Stosunek wymiaru pudełkowego do pola powierzchni 𝑊𝑝  określony równaniem 

(2.14). 

𝑊𝑝 =  
𝑊𝑝 

𝑃
    (2.14) 
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 Stosunek wymiaru pudełkowego do pola powierzchni wypukłego 𝑊𝑝𝑤  określony 

równaniem (2.15). 

𝑊𝑝𝑤 =  
𝑊𝑝 

𝑃𝑤
    (2.15) 

 

Po określeniu wszystkich cech obiekty są przygotowane do etapu klasyfikacji. Dla 

zautomatyzowania procesu wstępnego przetwarzania obrazów została stworzona aplikacja 

komputerowa umożliwiająca wykonanie tego zadania. Opis programu i przegląd jego funkcji 

znajduje się w następnym punkcie tego rozdziału.  

2.5 Program do przetwarzania obrazu i obliczania cech 

Aplikacja "cyfrowe przetwarzanie zdjęć narzędzi" została stworzona przez autora w 

celu ułatwienia zadania przetwarzania zdjęć i obliczania cech. Program napisany jest w 

języku C#. Po naciśnięciu przycisku "Przetwarzanie" wykonywane są wszystkie wymagane 

operacje na zdjęciach umieszczonych w podfolderze programu "doprzetworzenia". W trakcie 

przetwarzania program wyświetla na bieżąco wykonywane operacje (widoczne w oknie 2) na 

aktualnie przetwarzanym narzędziu (wypisanym w oknie 3). Po zakończeniu przetwarzania 

obrazów umieszczane są one w folderze "przetworzone". Wygląd programu przedstawiony 

jest na rysunku 2.13. 
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Rysunek 2.13 Program do wstępnego przetwarzania obrazów na cechy diagnostyczne 

 

Kolejną możliwością aplikacji jest określenie wartości deskryptorów numerycznych (cech). 

Po naciśnięciu przycisku "Obliczanie cech" program dokona pomiarów wartości cech 

opisanych w punkcie 2.3. Tak samo jak w przypadku przetwarzania obrazów, za każdym 

razem wyświetlane będą aktualnie wykonywane operacje. Po zakończeniu pomiarów program 

stworzy dwa pliki tekstowe: cechyX.txt i cechyD.txt (wyświetlone w oknie 1). W pliku 

cechyX.txt umieszczone są w każdym wierszu kolejne wartości deskryptorów  narzędzi. W 

jednym wierszu znajdują się, oddzielone znakiem tabulatora, wartości kolejnych cech dla 

danego narzędzia, przy czym kolejność cech jest następująca: wymiar pudełkowy, 

współczynnik kolistości, współczynnik kolistości wypukłej, współczynnik zwartości, 

współczynnik zwartości wypukłej, współczynnik pofałdowania, współczynnik postrzępienia, 

stosunek wymiaru pudełkowego do obwodu, stosunek wymiaru pudełkowego do obwodu 

wypukłego, stosunek wymiaru pudełkowego do pola powierzchni, stosunek wymiaru 

pudełkowego do pola powierzchni wypukłej. W pliku cechyD.txt w każdym wierszu 

wypisany jest typ narzędzia (nazwa obiektu), którego cechy zostały umieszczone w 

odpowiadającym mu wierszu w pliku cechyX.txt. Wygląd przykładowych plików z zestawem 

obliczonych cech dla pięciu obrazów młotka przedstawiony jest na rysunku 2.14. 
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Rysunek 2.14 Obliczone wybrane wartości cech umieszczone w pliku CechyX.txt, i 

odpowiadające im klasy w pliku CechyD.txt 

 

 

Przechowywanie cech i klas obiektów w dwóch plikach jest powszechnie stosowaną techniką 

dla potrzeb klasyfikacji. Wiele narzędzi ułatwiających klasyfikację obiektów, czy nawet 

ogólne przetwarzanie danych, domyślnie przyjmuje, że dane są zapisane w takiej postaci.  

2.6 Normalizacja cech 

Ostatnim etapem przygotowania danych jest ich normalizacja. Większość 

klasyfikatorów wymaga, aby dane wejściowe były porównywalnej wielkości, co pozwala na 

porównywalny wpływ każdej zmiennej na wynik klasyfikacji. Należy jednak pamiętać, że w 

specyficznych warunkach normalizacja mogłaby nie być wymagana. Przykładowo, jeśli 

dysponowalibyśmy tylko jedną cechą, nie miałoby znaczenia czy dane są znormalizowane 

czy nie. W praktyce z takimi przypadkami mamy do czynienia bardzo rzadko albo wcale, 

więc normalizację należy wykonać. 

Normalizacja danych w badaniach porównawczych polega na przetransformowaniu 

danych na postać, w której rząd wielkości wartości danych nie będzie miał znaczenia. Dla 

naszego zadania obliczone wartości cech narzędzi różnią się bardzo między sobą. Długość 

obwodu narzędzi oscyluje w okolicach kilku tysięcy pikseli w zależności od rozdzielczości 

zdjęcia. Zmierzone pole powierzchni jest dla tych samych narzędzi o kilka rzędów większe - 

od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy pikseli. Jeszcze większe różnice występują, gdy 

weźmiemy pod uwagę wymiar pudełkowy. Z uwagi na sposób obliczania wymiaru 

pudełkowego przyjmowane wartości tej cechy zmieniają się w zakresie od około 1,4 do 2. 

Nawet jeśli każda z cech została obliczona poprawnie, tak duże różnice w rzędach wielkości 

poszczególnych cech będą zakłócać wpływ innych cech na działanie klasyfikatora. Problem w 

przypadku danych nieznormalizowanych bardzo dobrze widać, gdy przedstawimy obserwacje 

na płaszczyźnie. Doskonałym przykładem będzie próba sklasyfikowania obserwacji xt, której 

zmierzone wartości wymiaru pudełkowego (WP) i obwodu (OBW) przedstawione są w tabeli 

2.5 
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WP OBW 

1,2 580 

Tabela 2.5 Wartości cech obserwacji xt 

 

Obserwację xt chcemy przyporządkować do jednej z dwóch klas dla danych uczących xu 

przedstawionych w tabeli 2.6.  

 

Klasa WP OBW 

1 1,2 120 

1 1,3 100 

2 1,7 600 

2 1,8 630 

Tabela 2.6 Wartości cech danych uczących 

 

Po przedstawieniu powyższych wartości w układzie dwuwymiarowym otrzymamy sytuację 

zobrazowaną na rys. 2.15. 

 

 

Rysunek 2.15 Wizualizacja danych nieznormalizowanych  

 

Obserwując wykres 2.15, możemy odnieść wrażenie, że obserwacja xt, zaznaczona na 

wykresie niebieskim znakiem "+" (numer 3), jest zdecydowanie bliżej danych oznaczonych 

zielonym znakiem "x" (numer 2) niż danych oznaczonych czerwonym znakiem "o" (numer 
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1). Na tej podstawie wydaje się, że można by przyporządkować obserwację xt do klasy 2. Jest 

to jednak złudne odczucie spowodowane tym, że dane nie są znormalizowane. Należy 

zwrócić uwagę na fakt, że dla zaprezentowanego przypadku dziedzina przyjmowanych 

wartości wymiaru pudełkowego wynosi od 1,2 do 1,8. Dla tak małych wielkości zmiana 

wartości wymiaru pudełkowego o 0,5 będzie bardzo znacząca. Gdybyśmy zaś dowolną 

wartość obwodu zmienili o 0,5, różnica byłaby niemalże niewidoczna. Skutkuje to tym, że w 

procesie klasyfikacji opierającym się na mierzeniu odległości od punktów
7
, cecha wymiar 

pudełkowy nie będzie odgrywała istotnej roli. W rzeczywistości powinna, gdyż każda cecha 

powinna być równowartościowa.  

Gdy dane znormalizujemy, na przykład metodą min-max, w ten sposób, że dla każdej 

cechy maksymalną wartością jaką będzie mogła ona przyjąć jest 1, a minimalną jest 0, 

zachowując przy tym proporcje w wielkościach danych, wartości xu wraz z obserwacją xt 

będą miały postać przedstawioną w tabeli 2.7. 

 

Klasa WP OBW 

1 0 0,0377 

1 0,1667 0 

2 0,8333 0,9434 

2 1 1 

? 0 0,9057 

Tabela 2.7 Wartości cech po znormalizowaniu 

Normalizacja min-max polega na przekształceniu danych według wzoru (2.16). 

           𝑋𝑖𝑛 =  
𝑋𝑖−𝑋𝑖 𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑖 𝑚𝑖𝑛
    (2.16) 

   

W powyższym wzorze 𝑋𝑖 𝑚𝑖𝑛  i 𝑋𝑖 𝑚𝑎𝑥  oznaczają odpowiednio minimalną i maksymalną 

wartość obliczanej cechy. Następnie po nałożeniu znormalizowanych danych na wykres 

otrzymamy efekt widoczny na rysunku 2.16. 

                                                 
7
 Przykładem takiego klasyfikatora może byd algorytm KNN - k-nearest neighbours, który przyporządkowuje 

obserwacje na podstawie odległości, w jakiej badana obserwacja znajduje się od danych uczących.  



~ 49 ~ 
 

 

Rysunek 2.16 Wizualizacja danych znormalizowanych 

 

Dopiero po znormalizowaniu danych możemy zobaczyć, że obserwacja xt oznaczona 

numerem 3 wcale nie jest tak blisko położona obserwacji oznaczonych numerem 2. W 

rzeczywistości leży ona w podobnej odległości od wartości oznaczonych numerem 2 i 1.  

Istnieje wiele metod normalizacji danych. Dwie najpopularniejsze to: normalizacja 

min-max, użyta w powyższym przykładzie, oraz standaryzacja statystyczna. Obydwie metody 

normalizacji zostały użyte w niniejszej pracy i podczas testów zostało sprawdzone czy użyta 

metoda normalizacji ma wpływ na klasyfikację. Niezależnie od rodzaju normalizacji należy 

pamiętać, że jest ona wykonywana w obrębie każdej cechy. W momencie kiedy zbiór 

obserwacji składa się z kilku cech, należy wykonać osobno normalizację bądź standaryzację 

dla każdej z cech z osobna. Najczęściej dane przechowywane są w postaci macierzy, gdzie 

wiersze odpowiadają kolejnym obserwacjom, a kolumny – cechom. Wtedy można 

powiedzieć, że normalizację wykonujemy dla wartości każdej z kolumn macierzy z osobna.  

Zastosowanie standaryzacji cechy Xi polega na przekształceniu wartości oryginalnej Xi  w 

wartości znormalizowane Xin według wzoru (2.17) 
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                 𝑋𝑖𝑛 =  
𝑋𝑖−𝜇 𝑖

𝜎𝑖
    (2.17) 

 

W powyższym wzorze 𝜇 oznacza średnią z wartości dla danej cechy natomiast 𝜎 oznacza 

odchylenie standardowe dla danej cechy.   

Wykonanie normalizacji przed klasyfikacją jest czynnością ważną, ale niestety często 

pomijaną. Aby klasyfikator działał prawidłowo, należy koniecznie ujednolicić rząd wielkości 

danych. W przeciwnym przypadku może się okazać, że część cech będzie brana pod uwagę w 

małym stopniu albo nawet wcale, co zostało pokazane w niniejszym rozdziale.  

 Użyte w pracy klasyfikatory - SVM i TreeBagger - wymagają tego, aby dane zostały 

wcześniej znormalizowane. Nawet samodzielna (wzrokowa) próba oceny podobieństwa 

obserwacji może być nieprawidłowa, gdy dane nie są znormalizowane. Użycie jednej z metod 

normalizacji, na przykład min-max lub standaryzacji, szybko rozwiązuje ten problem.  

 

2.7 Badanie jakości cech 

 Na etapie przygotowania do klasyfikacji zostało wybranych 11 cech, które są 

potencjalnie dobrymi cechami diagnostycznymi wspomagającymi proces klasyfikacji. 

Pomimo tego, że część podstawowych cech została odrzucona na wstępie (takie jak obwód 

czy pole powierzchni), nie mamy gwarancji, że wszystkie wybrane przez nas cechy będą 

spełniały nasze oczekiwania. W takiej sytuacji warto jest dokonać oceny cech, aby na etapie 

klasyfikacji mieć świadomość, które z nich mogą dawać lepsze, a które gorsze rezultaty. 

Jedną z najpopularniejszych metod oceny jakości cech diagnostycznych jest test Fishera. 

Metoda ta bierze pod uwagę stosunek różnicy wartości średnich cechy dla dwu klas do sumy 

odchyleń standardowych. Standardowo test Fishera wykonujemy dla wszystkich kombinacji 

dwóch klas. Oznaczając klasy symbolem  i,j, test Fishera 𝑊𝑘 𝑖, 𝑗  cechy k wykonuje się 

według wzoru.  

                 𝑊𝑘 𝑖, 𝑗 =  
|𝜇𝑘 𝑗  − 𝜇𝑘 𝑖 |

|𝜎𝑘  𝑗  + 𝜎𝑘  𝑖 |
    (2.18) 

 

W powyższym wzorze 𝜇𝑘 𝑗  i 𝜇𝑘 𝑖  przyjmują wartości średnie cechy k dla kolejno klasy i 

oraz j. Oznaczenia 𝜎𝑘 𝑗  i 𝜎𝑘 𝑖  są równe odchyleniom standardowym cechy k dla klas i oraz 

j. Nasz system ma za zadanie rozróżnienie dziewięciu grup narzędzi. W związku z tym dla 
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jednej cechy należy wykonać 36 pojedynczych testów, których wyniki trzeba zsumować, aby 

uzyskać obiektywną informację o wartości diagnostycznej cechy.  

 W pracy zostały przeprowadzone dwie niezależne próby klasyfikacji narzędzi. W 

jednej  próbie wzięte zostały pod uwagę wybrane, oryginalne zdjęcia narzędzi o różnym 

położeniu, wielkości i kącie naświetlenia (patrz załącznik, tabela z1). W drugiej próbie 

zostało wyselekcjonowane po jednym „kandydacie” z każdej grupy narzędzi, który został 

następnie powielony trzydziestotrzykrotnie i każdy obraz został zaszumiony losowymi 

efektami zakłócającymi (patrz załącznik tabela z2). Dla obydwu zestawów narzędzi został 

wykonany test Fishera. W tabeli 2.8 przedstawiono sumacyjne wartości miary Fishera dla 

wszystkich narzędzi poddanych klasyfikacji przy zachowaniu oryginalnych obrazów (bez 

wprowadzania efektów szumowych).  

 

Miara 
Fishera 

(𝑊𝑘 ) 
Cecha 

101,503 współczynnik postrzępienia 

52,479 współczynnik zwartości wypukłej 

42,265 współczynnik zwartości 

40,629 współczynnik pofałdowania 

31,350 wymiar pudełkowy 

19,464 współczynnik kolistości 

17,439 współczynnik kolistości wypukłej 

15,304 stosunek wymiaru pudełkowego do obwodu 

12,271 stosunek wymiaru pudełkowego do pola powierzchni 

11,107 stosunek wymiaru pudełkowego do obwodu wypukłego 

11,107 stosunek wymiaru pudełkowego do pola powierzchni wypukłej 

Tabela 2.8 Wyniki sumacyjne testu Fishera jakości cech  

 

Wyniki z tabeli 2.8 możemy przedstawić w postaci wykresu widocznego na rysunku 2.17. 
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Rysunek 2.17 Cechy uporządkowane pod względem jakości według testu Fishera 

 

Z rysunku 2.17 można wywnioskować, że współczynnik postrzępienia jest zdecydowanie 

cechą najlepszą przy rozpoznawaniu omawianej grupy narzędzi. Współczynnik Fishera dla 

trzech kolejnych cech: współczynnik zwartości wypukłej, współczynnik zwartości i 

współczynnik pofałdowania jest około dwukrotnie mniejszy. Jest to dla nas ważna informacja, 

którą będzie można wykorzystać w procesie klasyfikacji. Rysunek 2.17 pokazuje, że wymiar 

pudełkowy nie jest cechą po której można się spodziewać dobrych rezultatów w procesie 

klasyfikacji. Stosunek wymiaru pudełkowego do cech podstawowych, takich jak obwód,  pole 

powierzchni, obwód wypukły czy pole powierzchni wypukłej należą do najsłabszych cech 

diagnostycznych.  

Ten sam test został przeprowadzony dla grupy zdjęć narzędzi, w których został 

wybrany jeden „kandydat” z każdej klasy, dodatkowo powielony i poddany zaszumieniu. 

Wyniki oceny cech w postaci sumacyjnej miary Fishera dla tej grupy narzędzi przedstawione 

są w tabeli 2.9. 

  



~ 53 ~ 
 

Miara 
Fishera 

(𝑊𝑘 ) 
Cecha 

691,103 współczynnik postrzępienia 

244,001 współczynnik pofałdowania 

135,770 współczynnik zwartości 

86,390 współczynnik zwartości wypukłej 

79,594 współczynnik kolistości wypukłej 

69,887 współczynnik kolistości 

50,686 stosunek wymiaru pudełkowego do obwodu 

42,729 stosunek wymiaru pudełkowego do obwodu wypukłego 

42,729 

stosunek wymiaru pudełkowego do pola powierzchni 

wypukłej 

39,040 stosunek wymiaru pudełkowego do pola powierzchni 

21,331 wymiar pudełkowy 

Tabela 2.9 Wyniki sumacyjne testu Fishera jakości cech  

 

Wartości zilustrowane w postaci wykresu słupkowego widoczne są na rysunku 2.18. 

 

Rysunek 2.18 Uporządkowane cechy pod względem jakości według testu Fishera 
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Współczynnik postrzępienia ponownie okazał się cechą bezwzględnie najlepszą. Cechy: 

współczynnik pofałdowania, współczynnik zwartości i współczynnik zwartości wypukłej 

„zamieniły się” miejscami, jednak podobnie jak w poprzednim teście okazały się cechami 

najlepszymi po współczynniku postrzępienia. Na podstawie obydwu testów można 

wywnioskować, że współczynnik postrzępienia jest cechą dużo lepszą od pozostałych. Jak 

można było spodziewać się, po wprowadzeniu zaszumienia losowego obrazów,  wymiar 

pudełkowy okazał się cechą najsłabszą. Jest to bardzo cenna informacja, którą można 

wykorzystać, opracowując układ klasyfikatora.  

Usunięcie z procesu klasyfikacji cech najsłabszych, a pozostawienie cech najlepszych, 

powinno przyczynić się do polepszenia wyników rozpoznawania narzędzi. Miara jakości cech 

Fishera jest narzędziem bardzo pomocnym, z którego należy skorzystać przed przystąpieniem 

do właściwej klasyfikacji. Nie należy jej jednak bezkrytycznie traktować jako panaceum na 

problem znalezienia najbardziej wartościowych cech diagnostycznych dla klasyfikatora. 

Może się okazać, że cechy o wysokich współczynnikach Fishera we wzajemnej współpracy 

nie będą dawać najlepszych wyników klasyfikacji. Należy zauważyć, że istnieją metody 

pozwalające na obliczenie jakości cech dla przypadku, w którym chcemy zbadać jakość kilku 

współpracujących ze sobą cech diagnostycznych branych jednocześnie. Metody te nie są 

przedmiotem niniejszej pracy.  

2.8 Odwzorowanie danych na płaszczyźnie 

Ocena jakości cech za pomocą testu Fishera jest bardzo przydatnym narzędziem, które 

umożliwiło posortowanie cech diagnostycznych według ich jakości w procesie klasyfikacji. 

Zanim jednak przystąpimy do właściwego etapu klasyfikacji, warto jest zobaczyć jak 

poszczególne klasy (grupy narzędzi) rozmieszczone są w stosunku do siebie na płaszczyźnie. 

Umożliwia to wizualizacja danych. Prosta wizualizacja polega na umieszczeniu na wykresie 

wszystkich obserwacji reprezentujących poszczególne narzędzia, przy wzięciu pod uwagę 

jedynie wybranych dwóch cech. Na rysunku 2.19 został zilustrowany rozkład danych 

oryginalnych reprezentujących wszystkie narzędzia, dla grupy obrazów oryginalnych. Każda 

klasa jest oznaczona tym samym kolorem i kształtem charakterystycznym dla danej klasy. 

Wzięto pod uwagę dwie najlepsze (według Fishera) cechy: współczynnik postrzępienia i 

współczynnik zwartości wypukłej.   
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Rysunek 2.19 Wizualizacja danych z uwzględnieniem współczynnika postrzępienia i 

zwartości wypukłej 

  

Należy zauważyć, że poszczególne grupy narzędzi tworzą skupiska danych położonych blisko 

siebie. Tylko część grup, na przykład śrubokręty, jest odizolowana całkowicie od reszty. 

Niektóre typy narzędzi - ekierka, tarcza i pudełko - nakładają się na siebie i są trudne do 

rozróżnienia wizualnego. Oznacza to również problemy rozpoznania tych narzędzi przez 

klasyfikator automatyczny.   

Na kolejnym rysunku 2.20 została zaprezentowana wizualizacja narzędzi z 

uwzględnieniem innego zestawu cech: współczynnika postrzępienia i zwartości.  
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Rysunek 2.20 Wizualizacja danych z uwzględnieniem współczynnika postrzępienia i 

zwartości 

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wraz z zmianą zestawu cech zmieniło się położenie grup 

narzędzi względem siebie. Część położeń typów narzędzi pokrywa się ze sobą w mniejszym 

stopniu, a inna część, jak na przykład ekierki, stała się zdecydowanie mniej odizolowana niż 

w przypadku sytuacji na rysunku 2.19.  

Na powyższych dwóch wykresach zostało zbadane położenie narzędzi względem 

siebie uwzględniające jedynie trzy najlepsze cechy wyłonione w teście Fishera.  Należy 

zwrócić uwagę na fakt, że każde dodanie następnej cechy zwiększa wymiar przestrzeni, w 

której działać będzie klasyfikator. Oznacza to, że istnieje nadzieja, że nawet jeśli niektóre 

grupy narzędzi nachodzą na siebie w przestrzeni dwuwymiarowej, to w przestrzeni o większej 

wymiarowości będą dobrze rozróżnialne.   

Na rysunku 2.21 została zwizualizowana sytuacja dla grupy narzędzi reprezentowanej 

przez wiele zaszumionych reprezentantów danego kształtu narzędzia (patrz tabela z2 w 

załczniku). Ponownie wzięto pod uwagę dwie najlepsze cechy wybrane w teście Fishera: 

współczynnik postrzępienia i współczynnik pofałdowania. 
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Rysunek 2.21 Wizualizacja danych z uwzględnieniem współczynnika postrzępienia i 

pofałdowania 

 

Jak można się było spodziewać, dla analizowanego przypadku można zauważyć, że grupy 

narzędzi tworzą zwarte, blisko siebie położone klastry, dobrze odizolowane od innych klas 

nawet przy uwzględnieniu dwóch cech. Należy więc spodziewać się, że dla tej grupy narzędzi 

błąd klasyfikacji powinien być znacznie mniejszy.  

 Na początku pracy zostało powiedziane, że cechy podstawowe, takie jak obwód i pole 

powierzchni, na pewno nie będą cechami wspomagającymi klasyfikację. Stwierdzenie te 

znajduje potwierdzenie w sytuacji na rysunku 2.22, w której widzimy pełne wymieszanie ze 

sobą wszystkich klas. Zdecydowana większość narzędzi należących do różnych klas położona 

jest blisko siebie, przeplata się i tworzy tak zwany efekt "zatłoczenia". 
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Rysunek 2.22 Wizualizacja danych z uwzględnieniem obwodu i pola powierzchni 

 

Poszczególne grupy narzędzi są praktycznie nie do odróżnienia. Jest to potwierdzeniem tezy, 

że obwód i pole powierzchni nie są dobrymi cechami diagnostycznymi w rozpoznawaniu 

narzędzi.  

 Przedstawiając dane na płaszczyźnie (ewentualnie w przestrzeni trójwymiarowej), 

mamy możliwość uwzględnienia tylko dwóch cech jednocześnie. Przedstawienie więcej niż 

trzech cech na jednym wykresie nie jest możliwe. Aby zobrazować położenie danych 

indyidualnych dla więcej niż trzech cech diagnostycznych, można skorzystać z metody 

transformacji PCA (ang. Principal Component Analysis), ograniczając się w rzutowaniu do 

dwóch wymiarów. Transformacja PCA, tłumaczona jako Analiza głównych składowych, jest 

metodą przekształcenia zbioru obserwacji wielowymiarowych (najczęściej w postaci 

macierzy, w której wiersze reprezentują kolejne obserwacje, a kolumny cechy) na nowy zbiór 

dwuwymiarowy, w którym użyte dwie zmienne reprezentują największą porcję informacji 

oryginalnej zawartej w danych pomiarowych (tak zwane dwa najważniejsze składniki 

główne).  Metoda pozwala na dowolnie wielkie zredukowanie rozmiaru danych i jest 

najczęściej wykorzystywana do kompresji (stratnej, zwanej w teorii komunikacji jako 

transformacja Karhunena-Loevego [8]) lub wizualizacji danych wielowymiarowych. 

Transformacja PCA redukcji danych N-wymiarowych w K-wymiarowe definiowana jest jako 

przekształcenie liniowe wykorzystujące macierz transformacji W. 
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𝒚 = 𝑾 ∗ 𝒙 (2.18) 

 

W powyższym równaniu (2.18) wektor 𝒚 = [𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝐾]𝑇 jest wektorem 

składników głównych PCA, które mają największy wpływ na rekonstrukcję wektora danych 

w postaci 𝒙 = [𝑥1 , 𝑥2, … , 𝑥𝑁]𝑇. Rekonstrukcja danych na podstawie wektora y obarczona jest 

błędem rekonstrukcji. Największa porcja informacji zawarta jest w największym ze 

składników głównych y1, podczas gdy najmniej znaczące składniki główne mają najmniejszy 

wpływ na dokładność odtwarzania danych.    

Na rysunku 2.23 został zaprezentowany rozkład PCA obserwacji po transformacji 

PCA, z redukcją wymiaru przestrzeni jedenastowymiarowej w przestrzeń dwuwymiarową 

 

 

Rysunek 2.23 Wizualizacja danych z użyciem metody PCA z uwzględnieniem  

wszystkich cech 

  

Rozpoznawalność takiego przypadku (separacji klas, widoczna wzrokowo) wcale nie musi 

być większa niż w przypadku, gdy bierze się pod uwagę tylko dwie cechy. Jest to 

spowodowane między innymi tym, że po przetransformowaniu danych bierze się pod uwagę 

wszystkie cechy, także te, które niekorzystnie wpływają na proces klasyfikacji. Na rysunku 

2.24 została przedstawiona sytuacja po zastosowaniu metody PCA rzutującej dane w 

przestrzeń dwuwymiarową dla danych składających się tylko z czterech najlepszych cech: 
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współczynnika postrzępienia, współczynnika zwartości wypukłej, współczynnika zwartości i 

współczynnika pofałdowania.  

 

 

Rysunek 2.24 Wizualizacja danych z użyciem metody PCA z uwzględnieniem  

czterech najlepszych cech 

  

W stosunku do wcześniejszej sytuacji rozpoznawalność poszczególnych grup narzędzi 

wzrosła, choć nieznacznie. Oznacza to tylko tyle, że ograniczenie się do dwóch cech PCA nie 

jest dobrą metodą tworzenia danych dla klasyfikatora. W tym przypadku PCA służy 

wyłącznie wizualizacji, a nie tworzeniu innego zestawu cech diagnostycznych. 

Po wykonaniu wstępnego przetwarzania zdjęć, generacji i ocenie cech można 

przystąpić do etapu właściwej klasyfikacji.  
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Rozdział 3 Etap klasyfikacji obrazów 

 Etap klasyfikacji obrazów jest ostatnią i najważniejszą częścią pracy. Wszystkie 

czynności, jakie do tej pory zostały wykonane, stanowiły jedynie przygotowanie obrazów do 

końcowej klasyfikacji. W poprzednich rozdziałach opisano etapy przetwarzania obrazów 

prowadzące do generacji cech diagnostycznych, gdyż to od nich będzie w dużym stopniu 

zależeć końcowy sukces klasyfikacji. Nawet najlepsze klasyfikatory automatyczne nie dadzą 

dobrych rezultatów, jeśli dane, na jakich będą operować, będą źle przygotowane.   

W niniejszym rozdziale zostaną opisane metody, które umożliwią skuteczną 

klasyfikację. Zastosowane zostaną dwa klasyfikatory, uznawane aktualnie za jedne z 

najlepszych: klasyfikator z wykorzystaniem sieci SVM i klasyfikator zespołowy działający w 

oparciu o drzewa decyzyjne, tak zwany „losowy las”. Na końcu przeprowadzone zostaną 

testy, które dadzą odpowiedź na postawione w pracy pytanie: czy wspomniane klasyfikatory 

są dobrymi narzędziami wspomagającymi proces klasyfikacji?  

Niezależnie od typu danych do sklasyfikowania i wykorzystywanych klasyfikatorów 

zasada postępowania w każdym przypadku jest podobna. Klasyfikacja polega na 

przyporządkowaniu nowej, nieznanej do tej pory obserwacji do odpowiedniej klasy na 

podstawie już znanych obserwacji, które mają klasy przypisane. Zbiór obserwacji z 

przypisanymi klasami nazywamy "danymi uczącymi". Nowe obserwacje, które chcemy 

sklasyfikować, to "dane testujące". Dane uczące składają się najczęściej z dwóch członów: 

macierzy zawierającej obliczone wartości cech i wektor zawierający przypisane im klasy. W 

każdym wierszu macierzy danych uczących znajdują się kolejne obserwacje. Poszczególne 

kolumny odzwierciedlają cechy diagnostyczne. W każdym wierszu wektora klas znajdują się 

etykiety wskazujące do jakiej klasy należy obserwacja umieszczona w tym samym wierszu w 

macierzy cech. Wektor klas może zawierać nazwy opisowe klas, jak na przykład: "Młotek”, 

„Wiertarka”, „Szczypce" lub liczbowe, gdy każda klasa ma przypisany unikalny numer. Dane 

testujące składają się tylko z wartości liczbowych cech. Struktura macierzy danych 

testujących powinna być identyczna z macierzą cech danych uczących. Poszczególne 

kolumny (cechy) jednej i drugiej macierzy muszą sobie odpowiadać w obydwu macierzach. 

Zadaniem klasyfikatora jest stworzenie, na podstawie danych uczących i testujących, wektora 

etykiet, który da nam odpowiedź na pytanie do jakich klas należą obserwacje zawarte w 

zbiorze danych testujących. Wektor wynikowy testowania w każdym wierszu będzie zawierał 
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etykietę wskazującą do jakiej klasy należy obserwacja umieszczona w tym samym wierszu w 

macierzy cech danych testujących. Opisany sposób zarządzania danymi nie jest jedynym 

możliwym. Warto go jednak zastosować, gdyż jest stosowany w wielu projektach związanych 

z zadaniem klasyfikacji.  

Etap klasyfikacji da nam odpowiedź na pytanie, czy nasze dotychczasowe wysiłki dały 

zadowalające wyniki. Po zakończeniu testów klasyfikatorów będziemy musieli także podjąć 

decyzję czy otrzymany wynik błędu jest dla nas do przyjęcia. Jeśli tak, możemy śmiało 

wdrożyć system w rzeczywistej fabryce. W przeciwnym wypadku należy zastanowić się, co 

jest przyczyną niepowodzenia. Niestety powód nieoczekiwanie wysokiego błędu klasyfikacji 

może znajdować się na każdym etapie poprzedzającym klasyfikację, jak i może być 

spowodowany nieprawidłowym wykonaniem samych testów klasyfikujących. Znalezienie 

przyczyny jest bardzo trudne i najczęściej będzie się sprowadzać do ponownego 

przeanalizowania wszystkich kroków. Jest to żmudne zadanie, dlatego też w niniejszej pracy 

został położony duży nacisk na to, aby każdy z kroków został wykonany jak najlepiej. 

Oczywiście nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkie trudności i uniknąć pewnych 

pomyłek. Może się okazać także, że pomimo tego iż wykonaliśmy wszystkie zadania dobrze, 

błąd klasyfikacji i tak jest zbyt duży. Może to oznaczać, że wybrane przez nas metody nie 

nadają się do klasyfikacji obiektów, z którymi mamy do czynienia.  

3.1 Klasyfikatory SVM 

3.1.1 Podstawy matematyczne działania SVM 

Sieci neuronowe są obecnie wykorzystywane coraz częściej w zadaniach 

rozpoznawania (klasyfikacji). Sieci SVM (ang. Support Vector Machine) uważane są za jedne 

z najlepszych układów klasyfikujących w swojej dziedzinie, dlatego też zostały użyte w 

niniejszej pracy do rozpoznawania narzędzi. Idea stworzenia modelu opierającego się na 

wektorach nośnych (ang. support vector), które wyznaczają obszar oddzielający jedną klasę 

od drugiej, została stworzona przez profesora Vladimira N. Vapnika [4]. Metoda ta została 

opracowana w 1998 roku, co pokazuje jak młodym, ale i zarazem dynamicznie rozwijającym 

się działem sztucznej inteligencji są sieci neuronowe. Należy pamiętać, że sieci neuronowe 

SVM, pomimo tego, że najczęściej kojarzone są z zadaniem klasyfikacji, wykorzystywane są 

do dwóch rodzajów zadań: do klasyfikacji i do regresji. Można zatem stworzyć podział sieci 

SVM na sieci SVC (ang. Support vector classification), których zadaniem jest sama 
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klasyfikacja i sieci SVR (ang. Support vector regression), znajdujące zastosowanie w regresji 

statystycznej. Sieć SVM standardowo umożliwia rozpoznanie tylko dwóch klas w zadaniu 

klasyfikacji. Na podstawie danych uczących (składających się z dwóch klas) tworzony jest 

pas (margines separacji) możliwie jak najszerzej rozdzielający obydwie klasy. Pas ten 

wyznaczony jest przez dwie proste równoległe
8
 (hiperpłaszczyzny wektorów nośnych), które 

z kolei przebiegają przez krańcowe obserwacje jednej i drugiej klasy (tak zwane wektory 

podtrzymujące). Na rysunku 3.1 zilustrowana jest sytuacja, w której dwie klasy zostały 

rozdzielone marginesem o szerokości równej marginesowi 1 i marginesowi 2. W zależności 

od tego, po której stronie hiperpłaszczyzny separującej znajdować się będzie nieznana 

obserwacja, zostanie ona przypisana albo do klasy A albo do klasy B. W przypadku kiedy 

nowa obserwacja znajduje się wewnątrz marginesu separacji, przynależność do klasy zależy 

od położenia tych danych względem hiperpłaszczyzny separującej.  

 

 

Rysunek 3.1 Ilustracja działania sieci SVM 

 

Obydwa marginesy: margines 1 i margines 2 są z definicji sobie równe. Im większa jest suma 

obydwu marginesów, tym sieć SVM jest odporniejsza na szum zawarty w danych. Na 

rysunku 3.1 nieznana obserwacja, oznaczona kolorem pomarańczowym, zostanie 

przyporządkowana do klasy B dlatego, że znajduje się po prawej stronie hiperpłaszczyzny.  

                                                 
8
 Proste równoległe tworzone są dla sieci SVM z funkcją aktywacji liniową. Możliwe są inne funkcje aktywacji. 
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W przypadku sieci SVM z liniową funkcją aktywacji warto zwrócić na fakt, że do utworzenia 

prostej wystarczą nam tylko dwa punkty. Aby stworzyć drugą prostą, równoległą do 

pierwszej, potrzeba jeszcze jednego punktu. W sumie, aby dokładnie określić położenie 

prostych tworzących hiperpłaszczyznę, wystarczą nam jedynie trzy punkty. Gdy 

hiperpłaszczyzna jest stworzona, możliwe jest przyporządkowywanie nowych obserwacji do 

jednej albo drugiej grupy. Mówimy wtedy, że sieć jest wytrenowana, to znaczy gotowa do 

klasyfikacji. W nauczonej sieci pozostałe obserwacje, które nie są wektorami 

podtrzymującymi, nie biorą finalnie udziału w klasyfikacji. Oznacza to, że jeśli na początku 

zbiór danych uczących był bardzo duży (zazwyczaj im większy zbiór danych uczących, tym 

lepsza jest jakość stworzonego klasyfikatora), to po nauczeniu sieci SVM można go 

ograniczyć tylko do niewielkiego procenta wszystkich obserwacji uczących.  

Dla przykładu zilustrowanego rysunkiem 3.1 została zaimplementowana liniowa 

funkcja jądra
9
. W wielu rzeczywistych zadaniach rozpoznawania gdzie dane nie są 

separowane liniowo należy użyć funkcji jądra, która precyzyjniej zdefiniuje złożone w 

kształcie marginesy separacji. W sieci SVM nieliniowej stosuje się różne typy funkcji jądra: 

liniową, wielomianową, sigmoidalną czy radialną. W zależności od zdefiniowanego problemu 

niektóre funkcje jądra będą lepiej dopasowywać się do danych uczących, a inne gorzej. Na 

rysunku 3.2 zostało zaprezentowane działanie sieci SVM dla dwóch klas: klasy ekierek i 

klasy złożonej z pozostałych narzędzi. Zaimplementowana została funkcja jądra radialna.  

 

                                                 
9
 W sieciach SVM dla optymalizacji obliczeo zamiast funkcji aktywacji 𝜑 𝑥  używa się jej iloczynu skalarnego 

zwanego funkcją jądra. 𝜅 𝒙, 𝒚 = 𝝋 𝒙 𝑇 ∗  𝝋(𝒚) [4] 
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Rysunek 3.2 Ilustracja działania sieci SVM z zaimplementowaną funkcją aktywacji radialną 

 

Do stworzenia przykładu użyte zostały oryginalne zdjęcia narzędzi z uwzględnieniem dwóch 

cech: współczynnika postrzępienia i współczynnika zwartości wypukłej. Margines separacji z 

funkcją jądra radialną dokładnie oddzielił obszary należące do obydwu klas. Na rysunku 3.2 

zaznaczone są dodatkowo wektory nośne, otoczone białym okręgiem, które wyznaczają 

margines separacji. Dla analizowanego przypadku funkcja liniowa nie dopasowałaby się do 

danych uczących tak dobrze jak funkcja radialna.  

Ograniczeniem pojedynczej sieci SVM jest fakt, że sieć taka jest w stanie separować 

tylko dwie klasy. W przypadku większej liczby klas, należy użyć jednego z dwóch systemów 

klasyfikacji: 

 jeden kontra reszta 

 jeden kontra jeden 

Obydwie techniki nie modyfikują samego układu SVM, tylko tworzą wiele oddzielnych 

modeli, które w połączeniu ze sobą tworzą zespół klasyfikujący nieznaną obserwację na 
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zasadzie głosowania większościowego i umożliwiają rozpoznanie dowolnej liczby klas. 

Obydwie techniki klasyfikacji zostały omówione w następnym punkcie. 

3.1.2 Systemy klasyfikacji wieloklasowej 

System klasyfikacji „jeden kontra reszta” polega na utworzeniu tylu niezależnych 

modeli SVM, ile jest klas w zbiorze danych uczących. Pojedynczy model sieci tworzy układ, 

w którym jedna klasa jest porównywana do klasy, utworzonej ze wszystkich obserwacji 

należących do pozostałych klas. Każdy z modeli wybiera do testów inną klasę, która jest 

konfrontowana z pozostałymi. W przypadku klasyfikacji obrazów narzędzi, w których można 

wyodrębnić dziewięć klas, należy zatem utworzyć dziewięć klasyfikatorów dwuklasowych 

SVM. W zadaniu klasyfikacji dla każdego pojedynczego testu możliwe są dwa wyniki. Albo 

nowy obiekt zostanie przyporządkowany do aktualnie wybranej klasy albo do klasy 

składającej się z pozostałych obserwacji. Po zakończeniu klasyfikacji każdego z układów 

SVM odbywa się głosowanie, która z klas została najczęściej wybrana w pojedynczych 

testach. Do klasy, która uzyskała największą liczbę głosów, zostanie przyporządkowana nowa 

obserwacja. System klasyfikacji „jeden kontra reszta” jest łatwy w implementacji i bardzo 

wydajny.  

 Drugim systemem jest klasyfikacja metodą „jeden kontra jeden”. Złożoność tej 

metody jest znacznie większa niż w przypadku systemu „jeden kontra reszta”, gdyż wymaga 

stworzenia 𝑁 𝑁 − 1 /2 odrębnych modeli, gdzie N oznacza liczbę klas uczestniczących w 

teście. W każdym modelu dwuklasowym SVM poddane próbie są dwie inne pary klas. W 

wyniku pojedynczego testu możliwe są dwa wyniki. Nowa obserwacja zostanie 

sklasyfikowana albo do jednej albo drugiej klasy.  

 

 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 

1 vs 2 1 
3 

3 
2 

4 
3 

1 vs 3 3 

1 vs 4 4 4 

2 vs 3 2 2 2 

2 vs 4 4 4 4 4 

3 vs 4 3 3 3 3 3 

Tabela 3.1 Przebieg klasyfikacji w systemie „jeden kontra jeden” 

 

W kroku pierwszym (K1) dokonuje się testu klasyfikacji dla każdej unikalnej pary. W kroku 

drugim wyniki są przepisywane, oprócz pierwszych dwóch wyników (zamiast których 
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wpisywana jest ta klasa, która zwyciężyła w bezpośrednim teście między tymi klasami). 

Kolejne kroki są analogiczne do kroku drugiego. Na końcu wyłoniona zostaje jedna klasa, do 

której przyporządkowywana jest aktualnie klasyfikowana obserwacja.  

 Opisany sposób z uwagi na dużą złożoność obliczeniową może być zastąpiony 

prostszym, polegającym na zwykłym głosowaniu większościowym. Ostatecznym zwycięzcą 

jest ta klasa, która zwyciężyła w największej liczbie sieci dwuklasowych. Wadą 

uproszczonego systemu jest to, że w niektórych przypadkach klasyfikacja może zostać 

nierozstrzygnięta. Właśnie taka sytuacja przedstawiona jest w tabeli 3.1 gdzie dwie klasy: 

trzecia i czwarta posiadają tę samą liczbę głosów. 

 System „jeden kontra jeden” jest znacznie bardziej złożony obliczeniowo od systemu 

„jeden kontra reszta”. Wiąże się to z dłuższym oczekiwaniem na wynik klasyfikacji, co w 

niektórych systemach, gdzie czas odgrywa dużą rolę, może mieć znaczenie. W większości 

przypadków system „jeden kontra jeden” daje jednak lepsze wyniki od systemu „jeden kontra 

reszta”, gdyż trenowany jest na bardziej zbalansowanej bazie uczącej (reprezentacja obu klas 

jest równa). Nie jest to reguła, dlatego testując sieć SVM należy sprawdzić jej zachowanie w 

obydwu przypadkach. Umiejętność użycia obydwu systemów klasyfikacji rozszerzającej 

możliwości sieci SVM jest bardzo ważna. Obydwa systemy można zastosować w dowolnym 

innym układzie, który, podobnie jak sieć SVM, dokonuje jedynie klasyfikacji dwuklasowej.   

3.2 Drzewa decyzyjne w zadaniu klasyfikacji 

Drzewa decyzyjne wykorzystywane są w eksploracji danych w celu wyodrębnienia 

interesujących nas informacji z zestawu danych. Odpowiednio skonstruowane drzewo 

decyzyjne można z powodzeniem wykorzystać do klasyfikacji. Dużą zaletą drzew 

decyzyjnych jest fakt, że można je w łatwy sposób przedstawić w postaci graficznej, 

zrozumiałej dla człowieka. Proste drzewo decyzyjne, z trzema atrybutami, umożliwiające 

stwierdzenie czy dane narzędzie jest młotkiem, śrubokrętem, pudełkiem czy tarczą do 

szlifierki, zostało zilustrowane na rysunku 3.3. 
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Rysunek 3.3 Przykład drzewa decyzyjnego binarnego dla czterech klas narzędzi 

 

Każde drzewo decyzyjne jest zakończone liśćmi, oznaczonymi na rysunku prostokątami. 

Liście określają klasę, do jakiej zostanie sklasyfikowany obiekt, który w procesie 

"przechodzenia" drzewa od korzenia do liści dojdzie do danego liścia. Na kolejnych 

poziomach drzewa znajdują się węzły decyzyjne zawierające testy na kolejnych atrybutach 

(cechach). W przykładzie 3.3 warunek decyzyjny przedstawiony jest w postaci binarnej 

(wynik sprawdzenia jest prawdą lub fałszem). W ogólności drzewo decyzyjne operuje na 

wielkościach typu rzeczywistego. Przypadek szczególny drzewa z trzema atrybutami 

wejściowymi może przyjąć następującą postać (rysunek 3.4). Decyzja skierowania obserwacji 

w gałąź na lewo czy na prawo zależy od aktualnej wartości testowanego parametru (np. x1 

,x2 ...) względem progu (np. T1, T2 ...) przyjętego dla dowolnego węzła. 
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Rysunek 3.4 Przykład drzewa decyzyjnego wykorzystującego zmienne typu „real” 

 

Należy mieć świadomość, że klasy przypisane kolejnym liściom nie muszą być unikalne. 

Innymi słowy, kilka różnych liści może wskazywać na tę samą klasę. Kolejną ważną cechą 

drzewa jest fakt, że atrybuty (w przykładzie: x1,x2,x3) użyte w testach mogą być ponownie 

użyte w innym węźle. Wartości progu (w przykładzie: T1,T2,T3) są ustalane tak, aby w miarę 

możliwości stworzyć obszary jednorodne klasowo, przy czym jednorodność ta mierzona jest 

przy pomocy specjalnych miar, np. indeksu Giniego [8]. Dla jednego zestawu danych można 

stworzyć wiele różnych drzew pod względem struktury, jak i rozmiaru (liczby węzłów). Im 

drzewo jest mniejsze, tym lepszą można uzyskać zdolność generalizacji w procesie 

klasyfikacji na danych nie uczestniczących w uczeniu. Niestety znalezienie optymalnego 

drzewa jest w większości przypadków problemem NP-trudnym, to znaczy takim, który można 

rozwiązać w czasie wielomianowym. Większość istniejących algorytmów tworzących drzewo 

nie daje pewności uzyskania  drzewa optymalnego. W pracy zostało zastosowane narzędzie 

tworzące drzewo  dostarczone przez program Matlab. Przykładowe drzewo utworzone za 

pomocą funkcji classregtree, stworzone na podstawie danych opisujących oryginalne 

(niezaszumione) zdjęcia narzędzi przedstawione jest na rysunku 3.5. Warto zauważyć, że w 

tym przypadku cechy diagnostyczne x3 i x4 nie miały wpływu na podjęcie decyzji co do 

rodzaju narzędzia. 
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Rysunek 3.5 Drzewo decyzyjne stworzone na podstawie oryginalnych (niezaszumionych) 

zdjęć narzędzi 

 

Aby przekonać się, czy rozpoznawanie narzędzi za pomocą utworzonego drzewa 

decyzyjnego działa poprawnie, można przeanalizować proces klasyfikacji wybranego 

narzędzia. W tym celu wybrane zostało narzędzie (młotek), którego poszczególne atrybuty i 

odpowiadające im cechy podane są w tabeli 3.2. Zarówno wartości określone przez warunki 

decyzyjne (progi) w drzewie, jak i wartości cech dla analizowanego młotka zostały 

znormalizowane. 

 

atrybut cecha wartość 

x1 wymiar pudełkowy 0,250 

x2 współczynnik kolistości 0,062 

x3 współczynnik kolistości wypukłej 0,086 

x4 współczynnik zwartości 0,201 

x5 współczynnik zwartości wypukłej 0,172 

x6 współczynnik pofałdowania 0,896 

x7 współczynnik postrzępienia 0,457 

x8 stosunek wymiaru pudełkowego do obwodu 0,111 

x9 stosunek wymiaru pudełkowego do obwodu wypukłego 0,116 

x10 stosunek wymiaru pudełkowego do pola powierzchni 0,007 

x11 stosunek wymiaru pudełkowego do pola powierzchni wypukłej 0,116 

Tabela 3.2 Wartości cech dla analizowanego zdjęcia młotka 
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Porównując wybrane wartości cech z tabeli 3.2 z progami w drzewie, wyznaczona zostanie 

następująca ścieżka sprawdzanych w warunkach decyzyjnych atrybutów, od korzenia do 

liścia: x7,x5,x7,x6,x5. Ostatni warunek dotyczy atrybutu x5, odpowiadającego 

współczynnikowi zwartości wypukłej. Ponieważ wartość współczynnika zwartości wypukłej 

dla analizowanego obrazu młotka jest większa od 0,11275, następuje przejście do liścia 

oznaczonego jako młotek. Odpowiedź wygenerowana w wyniku "przejścia" drzewa jest 

poprawna.  

Po utworzeniu drzewa decyzyjnego sam proces klasyfikacji przebiega stosunkowo 

szybko. W niektórych przypadkach odpowiedź można uzyskać już po "odwiedzeniu" kilku 

wierzchołków. Istotną zaletą drzew decyzyjnych są małe wymagania pamięciowe i krótki 

czas na uzyskanie wyniku, co ma duże znaczenie w przypadku wykorzystania drzew 

decyzyjnych w systemach czasu rzeczywistego, takich jak omawiany w pracy system 

rozpoznawania narzędzi przemysłowych. Największą wadą drzew decyzyjnych jest duża 

czułość na zmiany danych wejściowych. Generowanie odpowiedzi za pomocą drzewa 

odbywa się poprzez "przechodzenie" ścieżki określonej przez kolejne wyniki testów na 

poszczególnych poziomach. Na każdym poziomie w teście sprawdzana jest tylko jedna cecha.  

Wystarczy, że na jednym poziomie wynik testu będzie nieprawidłowy, a pociągnie to za sobą 

szereg kolejnych błędów, w wyniku których końcowa odpowiedź będzie nieprawidłowa.  

 System opierający się na drzewie decyzyjnym można udoskonalić  poprzez 

implementację nie jednego, a wielu prostych drzew, z których każde będzie generować 

wynik. Jest to metoda o nazwie „losowy las” (ang. Random forests). W przeciwieństwie do 

drzewa decyzyjnego, które korzystało ze wszystkich K atrybutów (cech) obserwacji uczących, 

każde pojedyncze drzewo w „losowym lesie” wybiera pewien losowy podzbiór c (c < K) 

atrybutów, dla poszczególnych węzłów na bazie których buduje pojedyncze drzewo. 

Zakładając, że dostępna jest liczba obserwacji m, każde drzewo tworzone jest na postawie 

losowych danych (danych uczących) o liczności 2/3 zbioru m. Pozostała część obserwacji 

przeznaczona jest do testowania drzew, aby móc ocenić zdolność generalizacji całego lasu. 

Zbiór danych uczących i testujących tworzony jest losowo dla każdego drzewa oddzielnie.  

Dane testujące tworzone są po to, aby już na etapie generacji drzewa można było je 

zoptymalizować pod względem jakości przyszłej klasyfikacji. Atrybuty użyte w węzłach 

decyzyjnych są tak dobierane, aby uzyskać jak największą jakość klasyfikacji w procesie 

testowania pojedynczego drzewa (jest to tak zwane drzewo o wielowymiarowych węzłach – 

„multivariate tree”). Gdy wszystkie pojedyncze drzewa są utworzone i zoptymalizowane pod 

względem jakości klasyfikacji danych uczących, można przejść do klasyfikacji nieznanych 
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obserwacji.  Podczas klasyfikacji nieznanej obserwacji każde pojedyncze drzewo  dokonuje 

przyporządkowania obserwacji do klasy według własnego schematu. Końcowy rezultat 

ustalany jest w oparciu o głosowanie większościowe wszystkich drzew w lesie. Nie istnieje 

jedna, z góry ustalona liczba drzew, która daje najlepsze rezultaty klasyfikacji. Zależy ona od 

rozwiązywanego problemu i danych uczących i najczęściej należy go dobrać samemu. W 

pracy został użyty algorytm treebagger zaimplementowany w programie Matlab, który 

umożliwia stworzenie „losowego lasu” i wyznaczenie odpowiedzi dla zadanego zbioru 

testującego. Metoda „losowego lasu” uważana jest za jedną z najskuteczniejszych metod 

stworzonych w zadaniu klasyfikacji. W następnym rozdziale zostaną przeprowadzone testy, w 

których „losowy las” zostanie porównany do sieci SVM w oparciu o jakość rozpoznawania 

obrazów narzędzi przemysłowych.  

 3.3 Testy klasyfikatorów 

Po przygotowaniu układów klasyfikatorów system rozpoznawania jest gotowy do 

działania. Nie można go jednak od razu wdrożyć do konkretnego systemu produkcyjnego bez 

wcześniejszego przeprowadzenia testów. Pomimo tego, że dokonaliśmy oceny cech 

diagnostycznych, porządkując je według jakości, dopiero odpowiednie testy rozpoznawania 

narzędzi wykażą czy nasze spekulacje na temat skuteczności poszczególnych cech są zgodne 

z prawdą. Należy pamiętać, że wstępna ocena cech nie jest całkowicie obiektywnym 

wskaźnikiem, z których deskryptorów należy skorzystać. Ocena cech jest jedynie 

wskaźnikiem pomocniczym, który należy uwzględnić w rozwiązaniu.  

Testy klasyfikacji zostały przeprowadzone dla dwóch grup narzędzi. Każda grupa 

składa się z 297 obserwacji (obrazów) stworzonych na podstawie zdjęć narzędzi. W pierwszej 

grupie znajdują się wybrane zdjęcia narzędzi pogrupowane w dziewięć równolicznych klas 

zawierających po trzydzieści trzy zdjęcia każdego narzędzia (patrz rysunki w załączniku).  

W drugiej grupie narzędzi każda jedna z dziewięciu klas zawiera trzydzieści trzy 

powielone zdjęcia jednego wybranego przedstawiciela, z dodatkowo nałożonymi efektami 

zakłócającymi. Tego typu test sprawdza zachowanie się systemu przy rozpoznaniu typu 

narzędzia reprezentowanego przez pojedynczy prototyp w warunkach znaczących (sztucznie 

wprowadzonych) zniekształceń obrazu. 

W każdym pojedynczym teście zostało losowo wybranych 30% danych testujących, 

po czym dane testowe zostały przyporządkowane do odpowiednich klas, przy użyciu 

odpowiedniego układu klasyfikatora stworzonego z uwzględnieniem pozostałych (70%)  
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danych uczących. Na końcu wyniki wygenerowane przez klasyfikator są porównane do 

znanych etykiet danych testujących. Błąd klasyfikacji  został wyznaczony według wzoru 3.1. 

 

ε =  
t − d

t
∗ 100% (3.1) 

 

W powyższym wzorze t przyjmuje wartość równą liczebności danych testujących, a d - 

liczebności obserwacji dobrze sklasyfikowanych. Im mniejszy błąd klasyfikacji, tym lepszy 

jest układ klasyfikatora. Dla każdego układu klasyfikatora zostało przeprowadzonych po 

dziesięć testów, po czym wyniki zostały uśrednione. Zostały zaimplementowane trzy układy 

klasyfikatorów: 

 

 Układ SVM z funkcją jądra gaussowska dla systemu „jeden kontra reszta” 

 Układ SVM z funkcją jądra gaussowska dla systemu „jeden kontra jeden” 

 „Losowy las” składający się z dziesięciu drzew
10

 

 

Każdy układ klasyfikatora został przetestowany w oparciu o osiem różnych kombinacji cech. 

Na początku układ został przetestowany przy uwzględnieniu tylko jednej cechy (najlepszej 

wybranej w teście Fishera). Później zostały dodawane kolejne cechy (po jednej, kolejnej 

najlepszej) aż do ośmiu cech włącznie.  

3.3.1 Wyniki testów dla grupy narzędzi oryginalnych 

W tabeli 3.3 zostały przedstawione uśrednione wyniki testów dla klasyfikatora SVM z 

systemem „jeden kontra reszta” z uwzględnieniem kolejnych liczebności najlepszych 

deskryptorów. 

  

                                                 
10

 Wartośd została wyznaczona empirycznie. Dla większej liczby drzew błąd jest statystycznie niezmienny. 
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Liczba 
najlepszych 
cech 
branych pod 
uwagę 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Błąd 
klasyfikacji 
(%) 

84,26 31,46 23,34 22,35 20,22 11,24 8,98 11,23 

Tabela 3.3 Wyniki klasyfikacji dla układu SVM „jeden kontra reszta” 

  

Obserwując wyniki z tabeli 3.3 można zauważyć, że błąd klasyfikacji maleje wraz z 

dołączaniem kolejnej cechy. Najniższy błąd występuje, gdy zostanie wziętych pod uwagę 

siedem kolejnych najlepszych cech - wynosi on wtedy 8,98%. Warto zauważyć, że jedna 

cecha, nawet jeśli jest ona cechą najlepszą, nie daje zadowalających wyników (błąd 84,26%). 

Zwiększenie liczebności cech do dwóch zwiększa wymiar układu i błąd znacząco maleje. 

Powiększanie wymiaru o kolejne cechy kolejno pomniejsza błąd w stosunku do różnicy 

między jedną a dwiema cechami. W tabeli 3.4 zostały przedstawione wyniki analogicznego 

testu dla układu SVM z systemem „jeden kontra jeden”. 

 

Liczba 
najlepszych 
cech 
branych pod 
uwagę 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Błąd 
klasyfikacji 
(%) 

60,67 23,59 8,98 10,11 8,65 9,36 10,11 11,23 

Tabela 3.4 Wyniki klasyfikacji dla układu SVM „jeden kontra jeden” 

 

Błąd klasyfikacji dla układu „jeden kontra jeden” okazał się mniejszy, szczególnie w 

przypadku mniejszej liczby cech branych pod uwagę. Najmniejszy błąd został uzyskany dla 

pięciu cech - wynosił 8,65%. To nieznacznie lepszy wynik niż w klasyfikatorze SVM z 

systemem „jeden kontra reszta”. Jest to zgodne z oczekiwaniami, jako że układ „jeden kontra 

jeden” jest w literaturze traktowany jako lepszy od układu „jeden kontra reszta”.  W tabeli 3.5 

widoczne są uśrednione wyniki klasyfikacji poszczególnych klas testu dla pięciu cech i 

klasyfikatora SVM w trybie jeden kontra jeden. 

  



~ 75 ~ 
 

klasy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ekierka 1 
9,3 0 0 0 0 0 0 0,3 0 

Lupa 2 
0 7,7 0 0 0 0,3 1,2 0 0,2 

Młotek 3 
0 0,7 9,1 0 0 0,1 0 0 0 

Pudełko 4 
0,2 0 0 9,4 0 0 0 1 0 

Śrubokręt 5 
0 0 0,1 0 10,1 0,3 0 0 0 

Szczypce 6 
0 0,3 0 0 0 9,5 0 0 0,3 

Szlifierka 7 
0,2 0,5 0 0 0 0,3 7,7 0 0 

Tarcza 8 
0,3 0 0 1 0 0 0 9,2 0 

Wiertarka 9 
0 0 0,1 0 0 0,3 0 0 9,3 

Tabela 3.5 Macierz rozkładu klas dla metody SVM "jeden kontra jeden" 

 

Przecięcie wiersza i kolumny określa liczbę obserwacji należących do klasy o numerze 

odpowiadającym nagłówkowi wiersza przyporządkowanych do klasy o numerze równym 

nagłówkowi kolumny. Na diagonali macierzy znajdują więc się uśrednione wartości 

odpowiadające liczbom obserwacji dobrze sklasyfikowanych. Z tabeli 3.5 można wyciągnąć 

między innymi wniosek, że klasa ekierek jest najlepiej rozpoznawalna i mylona jest 

ewentualnie tylko z klasą tarcz do szlifierek.   

 W kolejnych testach został wzięty pod uwagę klasyfikator opierający się na „losowym 

lesie”. W badaniach przyjęto liczbę zmiennych w każdym węźle od czterech do ośmiu i liczbę 

drzew w lesie równą dziesięć.
11

 Wyniki klasyfikacji zaprezentowane są w tabeli 3.6. 

 

 

Liczba 
zmiennych 
branych 
pod uwagę 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Błąd 
klasyfikacji 
(%) 

13,82 11,64 10,46 10,67 10,76 10,93 11,22 12,59 

Tabela 3.6 Wyniki klasyfikacji uzyskane za pomocą „losowego lasu” 

 

Wyniki z tabeli 3.5 pokazują, że układ „losowego lasu” znacznie lepiej dopasuje się do 

danych uwzględniających mniejszą liczbę cech. Jednak najniższy uzyskany błąd wynosi aż 

                                                 
11

 Dla tych wartości, wyznaczonych empirycznie, uzyskano najlepsze wyniki rozpoznawania. 
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10,46%, co jest wartością gorszą od najniższego błędu uzyskanego przez obydwa systemy 

SVM.  

 Na rysunku 3.5 przedstawiono graficzny wykres błędu klasyfikacji, przy założeniu, że 

w każdym węźle brano pod uwagę trzy cechy, w zależności od liczby drzew zastosowanych w 

"losowym lesie". Dla dziesięciu drzew błąd klasyfikacji jest najniższy. Zwiększenie liczby 

drzew powyżej dziesięciu nie powoduje dalszego zmniejszania błędu. Dla testowanego 

przykładu wydaje się, że liczba dziesięciu drzew jest optymalna, to znaczy taka, że wraz z 

zachowaniem wysokiej jakości klasyfikacji tworzona jest mniejsza liczba drzew, co jest 

równoznaczne z szybszym działaniem programu.  

 

 

Rysunek 3.5 Wykres błędu testowania na danych weryfikujących 

 

3.3.2 Wyniki testów dla grupy narzędzi zaszumionych 

Te same testy zostały przeprowadzone dla drugiej grupy zdjęć narzędzi, w których 

elementy grupy tworzone były na podstawie jednego prototypu narzędzia odpowiednio 

poddanego szumowi (patrz tabela z2 w załączniku). Ponieważ w każdej klasie znajduje się to 

samo narzędzie z nałożonymi dodatkowo efektami zakłócającymi, można się spodziewać, że 

jeśli etap wstępnego oczyszczania obrazów został dobrze wykonany, błąd powinien być 

znacznie mniejszy.  Wyniki testów klasyfikatora SVM z systemem „jeden kontra reszta” 

przedstawione są w tabeli 3.7.  



~ 77 ~ 
 

Liczba 
najlepszych 
cech 
branych pod 
uwagę 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Błąd 
klasyfikacji 
(%) 

33,7 3,38 3,68 1,12 3,12 3,23 3,69 6,23 

Tabela 3.7 Wyniki klasyfikacji drugiego zestawu narzędzi dla układu SVM jeden kontra 

reszta 

 

Podobnie jak w przypadku oryginalnych obrazów narzędzi, największy spadek błędu 

występuje, gdy do jednej najlepszej cechy dodamy kolejną. Później błąd nieznacznie maleje, 

uzyskując wartość minimalną przy określonej liczbie cech. Najlepszy wynik błędu uzyskano 

dla czterech uwzględnionych (najlepszych) cech i wyniósł on 1,12%. W tabeli 3.8 zawarte są 

wyniki tego samego testu dla układu SVM w systemie „jeden kontra jeden”. 

 

Liczba 
najlepszych 
cech 
branych pod 
uwagę 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Błąd 
klasyfikacji 
(%) 

20,22 3,37 3,26 1,12 3,26 3,37 3,85 5,98 

Tabela 3.8 Wyniki klasyfikacji dla układu SVM „jeden kontra jeden” 

 

Najniższy uzyskany tym razem błąd wynosi również 1,12% i występuje także dla czterech 

zastosowanych cech, dokładnie tyle samo ile w przypadku klasyfikatora „jeden kontra reszta”. 

Podobnie jak w przypadku testów na niezaszumionych obrazach narzędzi wartość błędu wraz 

z dodawaniem kolejnych cech maleje do pewnego momentu, a później rośnie.  

Ciekawe wyniki otrzymujemy po zastosowaniu układu „losowego lasu” (tabela 3.9). 
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Liczba 
zmiennych 
branych 
pod uwagę 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Błąd 
klasyfikacji 
(%) 

2,78 1,23 0,78 0,67 0,78 1,01 1,32 1,27 

Tabela 3.9 Wyniki klasyfikacji uzyskane za pomocą „losowego lasu” 

 

W przypadku zaszumionych obrazów narzędzi (ale tworzonych na bazie jednego prototypu) 

klasyfikator opierający się na „losowym lesie” dopasował się do danych znacznie lepiej niż 

obydwa układy SVM. Najniższy uzyskany błąd wyniósł 0.67% dla czterech zastosowanych 

cech. Macierz rozkładu klas dla pojedynczego testu przedstawiona jest w tabeli 3.10. Dla 

grupy narzędzi zaszumionych najskuteczniejszy układ klasyfikujący - "losowy las" nie 

rozpoznaje prawidłowo tylko dwóch obserwacji - lupy i wiertarki. W pozostałych 

przypadkach rozpoznanie jest całkowicie poprawne. 

 

 Klasy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ekierka 1 
9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lupa 2 
0 10,4 0 0 0 0 0,2 0 0 

Młotek 3 
0 0 10 0 0 0 0 0 0 

Pudełko 4 
0 0 0 10,6 0 0 0 0 0 

Śrubokręt 5 
0 0 0 0 9,8 0 0 0 0 

Szczypce 6 
0 0 0 0 0 9,9 0 0 0 

Szlifierka 7 
0 0 0 0 0 0 9,8 0 0 

Tarcza 8 
0 0 0 0 0 0 0 9,9 0 

Wiertarka 9 
0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 8,2 

Tabela 3.10 Macierz rozkładu klas dla metody "losowy las" 

 

 Wszystkie przeprowadzone testy zostały wykonane po normalizacji danych typu min-

max. Dla każdego klasyfikatora został wykonany dodatkowo jeden test biorący pod uwagę 

pięć najlepszych cech po standaryzacji danych. Uzyskane wyniki w obydwu przypadkach 

były do siebie bardzo podobne, co pokazuje, że rodzaj użytej normalizacji nie ma w 

przypadku zdjęć narzędzi znaczącego wpływu.  

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że podczas testów każdego układu klasyfikatora, 

za każdym razem wybierany był losowo zestaw danych uczących. Aby poprawić jakość 
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wyników, testy były powtarzane i uśredniane. Wyniki testów mogą się za każdym razem w 

niewielkim stopniu różnić, w zależności od aktualnie wylosowanego zestawu danych. Nie 

należy zatem wyciągać kategorycznych wniosków z poszczególnych wartości dla kolejnych 

testów, ale uwzględnić interpretację wszystkich wyników łącznie. Kolejne testy pokazały, że 

wraz z dodawaniem kolejnych najlepszych cech na wejście klasyfikatora błąd maleje do 

pewnego momentu, aż osiągnie swoje minimum i zaczyna rosnąć, (gdy będą brane pod uwagę 

również cechy gorsze, mało znaczące). Różne układy klasyfikatorów osiągają najmniejszy 

błąd przy różnej liczbie cech. Współczynnik ten jest także zależny od rodzaju 

klasyfikowanych obiektów. Największy spadek błędu obserwuje się, gdy porównamy błąd 

klasyfikacji dla jednej cechy i dla dwóch. Później błąd maleje, ale spadek ten jest wolniejszy 

w miarę wzrostu liczby uwzględnianych cech.  

Dla zbioru oryginalnych obrazów narzędzi klasyfikator SVM okazał się lepszy od 

„losowego lasu”. Można także zauważyć, że klasyfikator SVM w systemie „jeden kontra 

jeden” generuje trafniejsze odpowiedzi niż SVM w systemie „jeden kontra reszta”, choć 

różnice są niewielkie. Najmniejszy osiągnięty błąd w obydwu systemach jest podobny. SVM 

w systemie „jeden kontra jeden” osiąga minimalny błąd dla mniejszej liczby zastosowanych 

cech niż SVM w systemie „jeden kontra reszta”. Pomimo tego, że najmniejszy błąd osiągnięty 

przez „losowy las” jest większy od układu SVM, to algorytm opierający się na drzewach 

decyzyjnych ma zdecydowaną przewagę, gdy brane są pod uwagę dwie lub jedna najlepsza 

cecha. Dodatkowo w przypadku rozpoznawania zaszumionych obrazów narzędzi „losowy 

las” generuje trafniejsze odpowiedzi niż SVM. Poszczególne obserwacje dla jednej klasy w 

grupie zaszumionych zdjęć narzędzi różnią się między sobą tylko efektami zakłócającymi. 

Bardzo mały błąd dla każdego z klasyfikatorów dla tej grupy zdjęć jest dowodem na to, że 

przetwarzanie wstępne zostało wykonane poprawnie i większość efektów zakłócających 

została usunięta. Można także wyciągnąć wniosek, że „losowy las” radzi sobie lepiej z 

obserwacjami odstającymi, ponieważ uzyskał lepsze wyniki dla grupy zaszumionych obrazów 

narzędzi. W tej grupie znajduje się kilka obserwacji, gdzie dodany szum był na tyle 

intensywny, że całkowicie zniekształcił obraz, co spowodowało wygenerowanie znacząco 

różniącego się wyniku od innych.  

Inaczej jest w grupie zdjęć oryginalnych, gdzie każde zdjęcie w pojedynczej klasie 

różni się od siebie w różnym stopniu, trudno jest jednak wskazać obserwacje znacząco 

odstające. Dla tej grupy zdjęć klasyfikator SVM okazał się skuteczniejszy. Pomimo tych 

wszystkich różnic można z pewnością powiedzieć, że obydwa klasyfikatory SVM i „losowy 

las” generują zadowalająco niski błąd klasyfikacji i obydwa układy mają szansę sprostać 
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wymaganiom stawianym przez rzeczywisty system rozpoznawania narzędzi przemysłowych. 

Jeśli system będzie wymagał bardzo szybkiej i „okrojonej” analizy zdjęcia, zalecane jest 

użycie do klasyfikacji „losowego lasu”, który daje zadowalające wyniki już dla dwóch cech. 

W przeciwnym wypadku, jeśli dostępna będzie większa liczba cech do analizy, warto 

wykorzystać układ SVM. 
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Rozdział 4 Podsumowanie i wnioski końcowe 

 Celem pracy było zbadanie możliwości stworzenia systemu rozpoznawania 

narzędzi przemysłowych. Zostały nałożone dodatkowe warunki utrudniające rozpoznanie w 

postaci wprowadzenia do obrazów wybranych efektów zakłócających, takich jak obrót, 

przesunięcie, dodatkowe odcinki linii zakłócających, zamazane kontury i szum, które w jak 

największym stopniu symulowały rzeczywiste problemy, z jakimi ma do czynienia projektant 

takiego systemu w realnej fabryce produkcyjnej.  Stworzona baza obiektów testowych 

obejmuje różnorodne kształty tych samych narzędzi i dobrze odzwierciedla różne narzędzia, 

które system powinien umieć rozpoznać.  

 W pracy został położony duży nacisk na odpowiednie przygotowania wstępne 

obrazów do klasyfikacji. Została przeprowadzona analiza i cyfrowe przetwarzanie zdjęć 

narzędzi prowadzące do generacji cech diagnostycznych. Wygenerowane cechy po 

znormalizowaniu zostały poddane badaniu jakości w celu ich uporządkowania pod względem 

skuteczności w procesie klasyfikacji. Dokonano także wizualizacji na płaszczyźnie w celu 

zobrazowania położenia danych różnych klas względem siebie. Zastosowano metodę PCA 

umożliwiająca zobrazowanie danych wielowymiarowych na płaszczyźnie.  

 Zaprezentowane zostały dwa klasyfikatory, uważane za najskuteczniejsze: sieć 

SVM i drzewa decyzyjne. Sieć SVM została rozszerzona o systemy klasyfikacji 

wieloklasowej: „jeden kontra reszta” i „jeden kontra jeden”. Metoda drzew decyzyjnych 

została udoskonalona poprzez stworzenie „losowego lasu”. Przeprowadzone testy umożliwiły 

sprawdzenie, czy wybrane cechy użyte w układach klasyfikatorów są w stanie umożliwić 

rozpoznanie obrazów narzędzi. Testy zostały przeprowadzone na bazie wybranych z Internetu 

oryginalnych zdjęć narzędzi. To pozwoliło zbadać faktyczną jakość systemu rozpoznania.  

Dodatkowo przeprowadzono rozpoznanie sztucznie zaszumionych obrazów narzędzi dla 

wybranych powielonych reprezentantów narzędzi oryginalnych, dzięki czemu możliwe było 

sprawdzenie jakości wstępnego przetwarzania obrazów. Obydwa testy wypadły 

zadowalająco, a minimalne błędy klasyfikacji: 8,65%  dla unikalnych zdjęć narzędzi 

oryginalnych i 0,67% dla powielonych na bazie jednego prototypu zdjęć zaszumionych, 

mieszczą się w granicach normy.  

 Praca miała na celu sprawdzenie, czy istnieje możliwość stworzenia systemu 

rozpoznawania narzędzi przemysłowych za pomocą ogólnodostępnych metod numerycznych. 

Przeprowadzona analiza i testy wykazały, że system taki ma  szansę skutecznego działania w 

rzeczywistym zakładzie przemysłowym i poprawnego rozpoznawania narzędzi.  
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Załącznik do pracy 

Tabela z1. Zdjęcia oryginalne (skala zdjęć nie jest zachowana) 

Ekierki, lupy, młotki, pudełka. 
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Tabela z1 (c.d.) Śrubokręty, szczypce, szlifierki, tarcze do szlifierek, wiertarki. 
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Tabela z2. Zdjęcia zaszumione, powstałe na bazie jednego oryginalnego prototypu (skala 

zdjęć nie jest zachowana) 

Ekierki, lupy, młotki, pudełka. 
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Tabela z2 (c.d.) Śrubokręty, szczypce, szlifierki, tarcze do szlifierek, wiertarki. 

 
 

 

 

 

 


