
 
 کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده

 مهندسی بیوسیستم گروه آموزشی

 
 برای دریافت درجه کارشناسی ارشد نامهیانپا

 گرایش طراحی و ساخت رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم

با استفاده از پردازش  یببرخط س یبنددرجه

 یو هوش مصنوع یرتصو

 :پژوهشگر

 سونیا فرهادی

 :استاد راهنما

 یمحمدگل هدکتر عبدال

 :استاد مشاور

 دکتر راضیه پوردربانی

 
 

 1398 ماهمهر 

 

 

 

 

 

 

 

 



   یو هوش مصنوع یربا استفاده از پردازش تصو یببرخط س یبنددرجه  18

 

 
 سونیا فرهادی /یو هوش مصنوع یربا استفاده از پردازش تصو یببرخط س یبنددرجه نام پدیدآور: و عنوان

 دکتر عبداهلل گل محمدی :راهنما انداستا 

 دکتر راضیه پوردربانی ان مشاور:استاد

 13/07/1398 دفاع: تاریخ

 ص. 91 ات:صفح تعداد

 یوسیستمب یمهندس یگروه آموزش نامه:شماره پایان

 چکیده:

سویب در جهوان محسوو   یدکننودهتولمیلیوون توس سویب هفتمویس  7/1ایران با تولید  هدف: 

از محصوو  شوده و من ور بوه اتو    یاعمدهمناسب باعث هدر رفت بخش نا. سورتینگ شودیم

مورد استفاده  یهاروش تریسیاساساز  بینایی ماشیس. امروزه شودیمهزینه، زمان و توان کارگری 

. در ایس مطالعه ع وه بور بررسوی خووا  رودیممحصوالت به شمار  یبنددرجهبرای تشخیص و 

فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی سیب گلدن دلیشز ارتباط ایس خوا  بوا پارامترهوای رنگوی سویب 

و لهیوده از  دارلکه هاییبساقدام به نگارش الگوریتمی برای تشخیص آن یس بررسی و همچنیس 

 سالم شده است. هاییبس

گیری خووا  فیزیکوی، مکوانیکی و ت ت ربی و با اندازهبه صور هایشآزما شناسی پژوهش:روش

به کمک دستگاه سورتینگ میووه ان وام شود. بورای نگوارش  شیمیایی محصو  سیب و همچنیس

 .شود اسوتفادهمتلوب  افوزارنورماز الگوریتم مبتنی بر پردازش تصویر آن یس سیب گلودن دلیشوز 

همچنیس بخشی از مرحله اعتبارسن ی الگوریتم به کمک شوبکه عصوبی مصونوعی و بخشوی بوه 

 تصادفی ان ام گرفت. کام ًو آزمون فاکتوریل در قالب طرح  MSTATC افزارکمک نرم

متر بور اانیوه بورای  2/0، نور مهتابی و سرعت RGBشرایط فضای رنگی  نتایج نشان داد :هایافته

اویر باالتریس ضریب همبستگی مربوط به رنگ قرموز تصو. همچنیس استمطلو  تشخیص آن یس 

RGB با مقدار  از نمونه شدهگرفتهPH  بهتریس سواختار  شدمشخص  همچنیس .مدآبدست سیب

نورون در الیوه پنهوان  10اسوتفاده از ، یربرداریتصووشرایط بهینوه  بینیی پیششبکه عصبی برا

 شد.حاصل 972/0ی در آزمون شبکه عصب همبستگیکه  باشدیم

در نهایت سیستم بر اساس هدفی که برای آن تعییس شده بوود موورد ارزیوابی قورار  گیری:نتیجه

 جدا نماید. دارلکه هاییبسسالم را از  هاییبسدرصد  5/92گرفت که توانست با دقت کلی 

 عصبی مصنوعی، پردازش تصویر، سیب، شبکه بینایی ماشیس های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه-1-1

 کشت سیب و اهمیت تاریخچه-1-1-1

و زرع  کشوتو شروع دوران  یختاربشر از دوران ماقبل  کهاست  هایییوهم یساولاز زمره  یبس

 یو دارابووده  2، جون  موالوس1هاز خانواده روزاس یبسشناخته و مورد استفاده قرار داده است. 

کوه  باشودیمایس جن  شامل تقریباً پانزده گونوه اولیوه (. 1370 یعی،)من باشدیم یمختلفارقام 

 (.1380)مولوی،  باشندیمگونه از آمریکای شمالی و بقیه آسیایی  4گونه از اروپا،  2شامل 

ایس محصو  از نظر ارزش غذایی از جایگاه مهمی برخوردار است. ترکیبات غوذایی موجوود در 

درصود  6/0درصود پوروتنیس،  2/0کالری انرژی،  56درصد آ ،  8/84رم میوه تازه شامل: گ 100

دارای  هوایتامیسودرصد هیدروکربس است. همچنیس سیب از لحاظ ام ح معدنی و  1/14چربی و 

ویتامیس  گرمیلیم B ،7 گرمیلیم 2B ،1/0 گرمیلیم 1B ،2/0 گرمیلیم A ،3/0واحد ویتامیس  90

C،10 10آهوس و  گورمیلیم 3/0سودیم،  گورمیلیم 1کلسویم،  گورمیلیم 7/0 فسوفر، گرمیلیم 

 (.1370پتاسیم است )رسو  زادگان،  گرمیلیم

 ارقام عمده سیب -1-1-2

تابسوتانه  دورنوگسیب رد و گلدن دلیشز )قرمز و زرد لبنانی(، عباسی مشهدی، گ  ، سویب 

)دلبار استیوا (، سیب فرانسوی )گرانی اسمیت(، فوجی، گاال، شفیع آبوادی، شویخ احمود تبریوز 

 .آیندیم( و غیره جزو ارقام عمده سیب به حسا  یااستوانه)

قرار گرفتس دو رقم سیب گلدن و رد دلیشز چندیس هزار  موردتوجهاخیر با ورود و  یهاسا در 

رفته و ایس دو رقم از نظر سطح زیور کشوت  هاآنلف کشور زیر کشت هکتار زمیس در نواحی مخت

(. در بویس محصووالت 1389)خوشخوی و همکواران،  روندیمارقام سیب ایران به شمار  یسترمهم

درصد از کل تولیدات باغی، بیشتریس سهم را به خوود اختصوا  داده  3/20باغی کشور، سیب با 

 در هکتوار کیلووگرم 3/8169و  8/1565کشوور بوه ترتیوب آبی و دیم سویب  یهاباغاست. بازده 

هکتوار از  1/6152درصد از سطح قابل کشت سیب کشور معاد   4، استان اردبیل با داشتس است

تس سویب، مقوام  7/90424درصد تولید سالیانه معاد   3نظر سطح زیر کشت، جایگاه هفتم و با 

، نوامیب) باشودیممحصو  باغی اسوتان  یسترمهمهشتم را در تولید ایس محصو  در کشور دارد و 

                                                                                                                               
1 Rosaceae 
2 Malous 



   یو هوش مصنوع یربا استفاده از پردازش تصو یببرخط س یبنددرجه  20

 

1387.) 

امریکا است. در ایران قبل  متحدهیاالتاسیب رقم گلدن دلیشز ایالت ویرجینای غربی در  مبدأ

قبول  یهاسا از آنکه ایس رقم کاشته شده و به بار برسد، از طریق واردات میوه سیب از لبنان در 

رقوم سویب  یسترمهم. ایس رقم در شرایط فعلی شدیمبه اسم سیب زرد لبنانی شناخته  1330از 

پوست آن است.  متریلیم 75تا  65و  متریلیم 80تا  65. بزرگی قطرهای آن رودیمکشور بشمار 

 بوه یجتودربهاغلب صا  و در بعضی موارد اندکی زنگاری است. رنگ آن سبز مایل زرد بووده کوه 

. دم میوه ظریف بلند است. گوشت آن سفید و مایل به زرد اسوت شودیمرنگ زرد ط یی تبدیل 

. فصل برداشوت آن برحسوب منواطق مختلوف از شودیمکه در موقع رسیدن کامل، زرد یکدست 

 (.1370، منیعی) باشدیم مهرماهاواخر شهریور تا اواخر 

 انمناطق مناسب برای کشت سیب در دنیا و ایر -1-1-3

از: آذربای وان غربوی،  انودعبارتپربازده در تولید سویب بوه ترتیوب میوزان تولیود  یهااستان

آذربای ان شرقی، خراسان، تهران، اصفهان، فارس و اردبیل است. گسترش ایس میوه در جهان بوه 

گسوترده اصو حی در  یهواپروژهمختلف و همچنیس ان ام  یهاگونهارقام و  العادهفوقدلیل تنوع 

تولیدکننوده سویب در  یستوربزرگطبق آمار فائو چویس مراکز مهم تحقیقاتی سیب در دنیا است. 

فوائو در  یسازمان خوار و بار جهوان یمنتشره از سو یآمارها یسطبق آخر هرچند. باشدیمجهان 

کننوده و  یودکشوور تول یسهفتمو نوانبه ع یبتس س یلیونم 2از  یشب یدبا تول یرانا 2017سا  

نامناسوب  ینگسوورت یولبوه دل یاست، ول شدهشناختهدر جهان  یبس صادرکنندهکشور  یسدهم

به دست  یجهان ینسبت به استانداردها یتر یسپائ یفیتمحصو  با ک یسا یران،در ا یدیتول یبس

بنابرایس ماشینی کردن عملیات باغبانی و پو  از برداشوت ؛ (FAO, 2017) رسدیمصر  کننده م

 تولید را افزایش دهد. یوربهره تواندیم آن

 سورتینگ سیب -1-1-4

توازه و بوا  یوهجامعه، استفاده از م متحفظ س  منظوربهکشور و  روزافزون یازامروزه به علت ن

وجود  یلبه دل اییوهاز محصوالت م ییساالنه درصد باال ی. از طرفرسدیبه نظر م یضرور یفیتک

کوه  یفیکاهش ک یس. ایابدیکاهش م یفیتشانک یاو  روندیم یساز ب شدهتلف یکیمکان هاییبآس

از بوروز  یریجلووگ یوقاز طر تواندیم اردمحصو  را در بازار مصر  به دنبا  د یدتول یکاهش کم

جبوران شوود )کفاشوان و  هواآنوقووع  هواییتو با شناخت بهتر عوامل و موقع هایبنوع آس یسا

محصووالت مهوم  یوداتتول ییو کوارآ هوایوهم یفیوتبهبوود ک یارتقا منظوربه(. 1387همکاران، 

بشور و بوا ارزش  یبرا شدهشناختهمحصوالت  تریسیمیقدکه از  یرانزرد در ا یبمانند س یباغبان

 ینگموجود در آن است، عملکورد سوورت یو قندها یبرف ی،عناصر معدن یسباال از لحاظ تأم ییغذا
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. گورددیممحسوو   یمحصوالت کشواورز یبنددرجهو  یبنددسته ایاصط ح مهم در راست یک

 یرو سوا یبر اساس مشخصات مهم محصوالت همچون اندازه، رنگ، شوکل ظواهر یکنوع تفک یسا

بوه  یرا در عرضه محصوالت کشواورز یتوجهقابل یاقتصاد یایروند مزا یسعوامل مدنظر بوده و ا

 یوکو تفک یبنوددرجهو  یدر بررس یشرفتهپ یزاتو ت ه یورود تکنولوژ یسبر ا ع وه همراه دارد.

 یوسآسوان ا ییو جاب وا یبندبسوته هایینوهزمدر  یلمحصوالت موجوب تسوه یفیک یپارامترها

 شده است. یزمحصوالت ن

بوه هور حوا   ی،کشواورز مووردنظر در هایینوهزمموضووع در  یوسا یوتبا توجه بوه اهم حا 

 یوک یاستانداردسازو محافظت و  ی، در نگهداریمحصوالت مهم کشاورز ینگو سورت یبنددرجه

مطلوو   یفیوتو بوا ک یکسوان یهااندازهمحصوالت در  یسداشته و عرضه ا ییمحصو  نقش بسزا

 یوانم یس. در اشودیمصادرات و ورود ارز به کشور  یشو افزا یخارج دیدج یباعث توسعه بازارها

اصوو  و  یتعدم رعا یلبه دل باشدیمباال در کشور  یدح تولسط یکه دارا یشزرقم گلدن دل یبس

 یوتعو وه بور از دسوت دادن قابل یافلوه صوورتبهو عرضه  یبنددرجهو  ینگسورت یاستاندارها

 یوسا یسبنوابرا؛ شوودیم یعاتبه ضا یلتبد یزاز آن ن یتوجهقابل خشب یخارج یرقابت در بازارها

 ینگسوورت یاتو عمل هایستمسدر  یشزرقم گلدن دل یبلکه س یصو تشخ یمطالعه با هد  بررس

صونعت  یوزانو برناموه ر کارشناسوان محققوان، یبورا یوسآن  یرپردازش تصو یبه کمک تکنولوژ

 .باشدیم یکاربرد یاردر کشور بس یکشاورز

 پردازش تصویر -1-1-5

 یهاجنبوهکاربرد آن  تریسییابتداکنون رشد فراوانی داشته است. تا 60پردازش تصویر از دهه 

تا اواسط  70نظامی و جاسوسی بود که باعث شد به تصاویر با کیفیت باال نیاز شود. از اواسط دهه 

اموروزه بوا گسوترش باعث تحو  در علم پزشوکی شود.  MRIو  CAT یاسکنرهااختراع  80دهه 

، شوگرهایپودی یتوا  و  هواییسدوربمختلف اخوذ اط عوات گسسوته ماننود  یهاروشروزافزون 

آمده از ایوس اط عوات هموواره کوم و  به دستپردازش تصویر کاربرد بسیاری یافته است. تصاویر 

 یهانمونوهمرزهوای  یمحوشودگبیش همراه با اندکی نویز بوده و در موواردی نیوز دارای مشوکل 

و عملیواتی کوه  هاروش. م موعه شودیمداخل تصویر است که باعث افت وضوح تصویر دریافتی 

، پردازش تصویر نامیوده گیردیمکاهش عیو  و ارتقای کیفیت تصویر مورد استفاده قرار  منظوربه

عمده بهبود تصویر و بینایی ماشیس اسوت. بهبوود تصوویر  دوشاخه. پردازش تصویر دارای شودیم

و افزایش کنتراست تصویر بورای بهتور کوردن  محوکنندهمانند استفاده از فیلتر  ییهاروششامل 

در محیط مقصد است. بینایی ماشیس به  هاآنکیفیت ظاهری تصویر و اطمینان از نمایش درست 

ر موواردی معنی و محتوای تصویر را درک کرد توا از آن د توانیمکه در آن  پردازدیم ییهاروش

 چون رباتیک استفاده شود.
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 بینایی ماشین -1-1-6

سون ش  هاییستمساز  یمختلف یتحت توسعه واحدها ینگسورت هاییستمسامروزه  قعوا در

پوردازش  یواحودها یرو سا یکو تفک یبنددرجه یو واحدها بینایی ماشیسهوشمند،  یصتشخ یا

و بور  یمحصوو  را بوه کموک رابوط کواربر یفیمشخصات ک یراندازه و سا یبررس یی، تواناهاداده

را برحسوب  یقابول قبوول هاییخروجتا بازده و  باشندیمدارا  موردنظر هایپارامتر یفاساس تعر

 (1394و همکاران،  موالیی) یندمحصو  ارائه نما یکاز  شدهکنتر آمار 

از نظور  یو محصووالت کشواورز هوایوهم یفویک یبنوددرجهو  ینگکه سورت یکل از آن ائ در

 یخووردگ یوا یعهضوا یزانت ان  رنگ، ماندازه، شکل و لکه، شدت و ) یرونیب یپارامترها یکتفک

 یووه،قنود م) یدرونو یو جورم آن( و پارامترهوا یووهسواقه م یوا یشهبافت سطح مشخصه ر یوه،م

 یوایاز مزا یکویبوده اسوت، لوذا  یمورد بررس یوهم ی( و تازگیدیتهاس یا یوهم یداخل هاییماریب

 یووسحووو  ا ییهووادادهو هوشوومند، کسووب  یووکاتومات یبنووددرجه هاییسووتمسمهوم اسووتفاده از 

 یوتمز یوسرا با توجوه بوه ا یمؤارنقش  یسماش یناییب یانم یسمهم بوده و در ا یفیک یپارامترها

. (2006و همکواران، یلرستانکند )یم یفاپارامترها ا یسو محاسبه ا یریگاندازهدر  قتصادیو ا یفن

 یواحودها یوقپردازش اط عوات، رونود محاسوبات را از طر یبرا یفیشده و تعر طراحی یتمالگور

 یوتمووردنظر را بوا موفق یپارامترهوا توانودیمان وام داده و  یخوببوه یستمس یسا دهندهیلتشک

 هواداده زموانهم یرباال و پردازش تصوو عمل رو، دقت و سرعت یسکند. از ا بینییشپو  ییشناسا

 یوهبوا تک ییشناسا یو عملکردها یاتمرتبط در عمل هاییستمس یرسنکرون با سا اتصا  صورتبه

 هاییسوتمسهستند کوه کواربرد  یمهم هاییتمزو هوشمند از جمله  یشرفتهپ یبر پردازشگرها

قادر  یسآن  یرپردازش تصو یستمنموده است. س ترملموس یبنددرجه یندرا در فرا یرپردازش تصو

 کنود. ییو شناسوا ی( را بررسوقطور ،مسواحت ،جورم )ح وم، هوایوهم یزیکویف یاتاست خصوص

محصوالت  یرسا یبرا یراحتبه توانیم یرروش پردازش تصواز ( 1387 د و همکاران،اخ سته نژ)

. استفاده کورد یبو س یج، لیمو، پیاز، گ بیهو فلفل، ،مرغتخمو متقارن مانند  محورهم یکشاورز

و  یمدهو یمتعمو ینگسوورت یسوتمس یوکبوه  تووانیمرا  یسمع یتمحاصله از الگور یتمز یسلذا ا

متناسب با  هایستمس یساز ا بعضی. به هرحا ، یمکن یزیرطرح الذکرفوق هاییوهم یبرا بخصو 

کوچوک و  یهاشورکت یبورا ییبواال هایینوههز یولو اندشوده ساختهو  یطراح موردنظراهدا  

کنتور   هاییسوتمسو سون ش بوا  یصتشوخ هاییسوتمس سوازییکپارچه رونودمتوسط دارند. 

 یسرا در چنود اییشرفتهپاست که روند مهم و  یاارزندهکار  یقیپروژه تحق یسمتناسب با اهدا  ا

و  یگنا پوردازش سو هاییسوتمس یواو  یوتربر کامپ یمبتن یناییب هاییسماشدر حوزه  یرسا  اخ

 یعسور یاربس هایییستمسکرده است و موجب بهبود  ی ادا وشمنده هاییستمس یرسا یاو  یرتصو

 یو زمان تحت اصو  و اسوتانداردها و کاربردهوا ینهاز لحاظ هز صرفهبهمقرون  یو قدرتمند و حت
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 یسوتمس یسبوا توسوعه چنو االمکوانیحتپوروژه  یوسدر ا یس،بنوابرا؛ است یدههدفمند متعدد گرد

هود  تحوت  یپارامترهوا یصمتناسب با سرعت و دقت سن ش مناسوب و بوا تشوخ یاستاندارد

در  یزرد لبنان یبمهم و منتخب س یزیکیف هاییژگیو ییو شناسا ی، بررسیسآن  یرپردازش تصو

 مدنظر خواهد بود. ینگسورت یندفرا یک

 کاربرد پردازش تصویر در کشاورزی -1-1-7

داشتس مزایایی همچون دقت باال، کاهش هزینه کارگری، غیور مخور   خاطربینایی ماشیس به 

بودن، ارائه نتی ه اابت در شرایط مختلف و توانوایی بررسوی اجسوام در فضواهای نووری مختلوف 

( به TIحرارتی ) یربرداریتصو( و UV(، ماورای بنفش )IR) قرمزمادون(، نامرئی VISشامل مرئی )

 (.Du and Sun, 2006) باشدیمسرعت در حا  گسترش و پیشرفت 

کاربردهای متعدد ایس تکنولوژی نتی ه اط عات فراوانی است که از آن قابل استخراج است. از 

 به شکل، اندازه، بافت، رنگ و اط عات آمواری از جسوم اشواره کورد. توانیم هایژگیوجمله ایس 

ماننود اموواج گفتوه  آیودیم تبه دسودید برای انسان  یرقابلغبسیاری از ایس اط عات در شرایط 

برای کسب اط عات مربوط به میوزان رسویدگی محصوو ،  توانیم هافرکان شده در باال. از ایس 

 (.Elmasry, et al., 2008گیاهی استفاده کرد ) یهاتنش، رقم و هایماریب

 مسئلهبیان -1-2

 بواغیاز محصووالت مهوم  یکیو  انسان یبرا شدهشناخته هاییوهم تریسیمیقداز  یکی یبس

 اییهارزش تغذ یکه دارا گلدن دلیشز یبنوع س یدتول یزانم افزایش یانم یسکه در ا استجهان 

موجوود در جودو   یراز مقواد یشوترب یمو کلسو یدراتکربوه ی،است )از نظر مقدار انرژ یو درمان

 .جودو  اسوت( یوسر اآهس گزارش شده د کمتر ازو از نظر مقدار آهس  یرانا ییات مواد غذایبترک

 ینقش مهمو رقم سیب یساباالی سیب گلدن دلیشز،  یفیتو ک ییبا توجه به ارزش غذا یسهمچن

 ودموجو یو قنودها یبورف ی،عناصر معدن یساز نظر تأم هایوهم یو حت هایبسانواع  یرسا یسرا در ب

و  یفیتک یمختلف رو مؤار یعوامل و پارامترها یانسان داشته است. از طرف یهتغذ یدر آن بر رو

و ...  یکویمنطقه، کود و خووا  ژنت آ  و هوا، یلاز قب گلدن دلیشز یبس یمغذ یباتترک مقادیر

 هاییسوتمسپارامترهوا در  یوسا ییاموروزه شناسوا کارشناسان و محققان بوده است که موردتوجه

هموواره برخوردارنود چوون  یخاص مزیتاز  هایوهم( خودکار یبنددستهو  یبنددرجه) ورتینگس

 یوسدر ا یسدر حا  توسوعه اسوت و همچنو مدتکوتاهدر  باال یفیتبا ک یمحصوالت یستأمموضوع 

حوائز  یارصونعت و ت وارت بسو بورایو ...  یوهم یعاتضا ی،آن از جمله کاهش آلودگ یایمزا یانم

مهوم و  ریاکوار بسو یرپوردازش تصووبوه کموک  یوهم یکو تفک گریدینگ، یاست. از طرف همیتا

 یدسوت ینوددر فرا یاتعملهزینه و زمان و کاهش  یوهم یفیتاست چون موجب بهبود ک یاارزنده
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با اتخواذ اصوو  اسوتاندارد  تواندیم یتکنولوژ یسا یوهم یکو مهم  یفیو توجه به ابعاد ک گرددیم

بکار گرفته  یو ت ار یصنعت یهاحوزهتوسط دستگاه خودکار در  یبنددرجه هضابط یک عنوانبه

 شود.

و  یظواهر یاتدر مورد خصوصو یفیعوامل ک ییسو تع ییمطالعه با شناسا یسمنظور در ا بدیس

ارزش  تووانیم شوده( یفتعر ی)طبق استانداردها یبس یهالکهمثل  گلدن دلیشز یبس یزیکیف

 یبر رو یمتعدد یقاتتحق یراخ یهادهه. البته در یدبخش ارتقارا  یوهنوع م یسا ییو غذا یاقتصاد

صوورت  یفیک یاتمختلف و ارتباط آن با خصوص هاییوهمدر  هاآنو نسبت  ییعناصر غذا یبترک

ی ماننود متفواوت یصتشوخ یهواروشاز  . همچنیساندشدهمورد ارائه  یسدر ا یمهم یجگرفته و نتا

و  هواروش دیگورو ... و  یوسآف و  یس نآ یرو پردازش تصو یاسپکترومتر یربرداری،تصو یهاروش

شده  استفاده ینگسورت زمینه، اغلب در موردنظر هاییژگیو یریگاندازهمتداو  در  هاییتمالگور

 (1396،بروکی می ن) .است

 یوسآن  یرپوردازش تصوو یستماز س گیریبهره هایوهم یفیک عیو  یصتشخ یهاروشاز  یکی

 ینگاهودا  سوورت یبورا یووهدنظر ممو یپارامترهوا یصکه با تشخ یسماش ینائیب یک نوع، است

 پیشویسدر مطالعوات  استفاده شده هاییستمسدر مقایسه با  یستمنوع س یسا برتری. اهمیت دارد

 یکاز  قسمتی یستمس یینایب یا یبصرواحد  یس،آن پردازش تصویر  هاییستمسدر  ایس است که

مودو   یکبا  زمانهمو  شدهیکپارچه یینایمدو  ب یساز چند متشکل که باشدیمکنتر   یستمس

 یواحودها یواوزن  یریگانودازه یمدو  کنتر  از واحودها .باشدیم یو واحد رابط کاربر یکنترل

 کندیمبت واظم نقالهتسمه یعیکنتر  توز روند ،یوهمدنظر م تیفیکمربوط به  یپارامترها یابیارز

را  یوعتوز یسوتماز س قسومتیهور  توانودیمکوه  اتصوا  دارد یبه کاربر در نهایت یو رابط کاربر

 .یدکنتر  نما مشاهده و زمانهم

 یوکبا بدون دخالت کاربر  مخصو پردازشگر  یک پایهمستقل بر  مدو  یرپردازش تصو واحد

 شودیمپردازشگر ان ام  یسا استفاده از با یرپردازش تصو یاتعمل کل است. یرکارت فراخوان تصو

در به همویس سوبب و  باشدیمدارا دو خط را  زمانهم قابلیت پردازش ینائیب یستمو هر مدو  س

 برحسوب ینگسوورت استفاده شوده در یزرد لبنان یبس یهالکه یستمس یسکمک ا امطالعه ب یسا

 یپروسوه. شودیممربوطه ان ام  افزارسختبررسی آن با کمک سیستم و  یهاان هر در یبتعداد س

تعیویس و  یرابوط کواربر بوا اسوتفاده ازکوه کواربر  یاز اط عوات یریگبهرهبا  یکتفک یا یجداساز

 یبسمهم  یفیپارامتر ک یفتعرو مشخص نمودن  ندنظر بوده که در آن امکاورم کندیم مشخص

 وجود دارد. (هاآن لکه یاندازه) زرد

 و یزیربرنامه از حصو پیش زرد  هاییبساز  یشخصم یرتحت مقاد زمانهمو  یقدق عملکرد

ه بو و MATLAB یافوزارنرماز برناموه  یوریگبهرههمچوون  هادادهو  یرپردازش تصو هاییکتکن
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 یوسکوه ا شودیمدشوار  یمحاسبات یندهایفرا عدم نیاز به ان ام، موجب یرنگ یسدورب یک کمک

. باشودیم یوسآف  یهواروشو  هایسوتمس دیگربا  یسهقوت در مقامثبت و از نقاط  دیگر یکی یزن

 یتهمدوالر یتبه ماه شودیممربوط  یسآف  هاییستمس نسبت به یسآن  هاییستمس مزیت دیگر

 یرا بور رو شسورعت پورداز زموانهمو  سیسوتم قابلیوت ارتقوا داردکوه در آن  یروش یعیتوزو 

 .دهدیم یشاصو  خطوط انتقا  افزاو  هاداده یسارتباط ببا توجه به  یاصل هایپارامتر

 یوابیارز نظور از هوایوهممختلوف از  یهادرجوهنمونه  ینکه،ا یسآف  یستمس در رابطه با معایب

 یوفحالوت تعر مطابق یبراسیونو سپ  عمل کال گیردیمقرار  یسدورب مقابل مهم در یپارامترها

اط عوات مقایسوه  بعودی یمرحلوه. در کندیم یرهذخ  یتابیدیک آن اط عات را در  برایشده 

 گونوهیساو  شوودیممشوخص  هوایوهم یفویک ینگسوورت پایانی عمل ینگدر مرحله سورت شده و

 الزم برخوردار باشد. ییاز کارا نمی تواندو مناسب نیست هایوهمتمام  یبرا یاتیعمل یتمالگور

رونود  یوک با جالب یقیتحقیک کار  یسآن  یرگفت که پردازش تصو توانیمخ صه  صورتبه

 یفویک هاییژگیو یبررس همچون یوهم یسا پراهمیت هاییژگیو یدر بررس یکتکنولوژ یشرفتهپ

و  یبنددسوتهاز  یمودل مشوخص کوردنو  ی، بررستحقیق یساز ا هد  درواقعو  است در آنلکه 

. بنوا بوه اسوت یوسآن  یرپردازش تصوو به کمک روی آنلکه  یاندازه نظرزرد از  یبس ینگسورت

در  یریتصو که CCD یسدورب یک با یستماز س به دست آمده یهاول یر، تصوذکر شده در باالموارد 

انودازه  یمحاسوبهو  یریگانودازهمودنظر خواهود بوود. دقوت  دهودیمبه دست  RGBقالب مد  

 ..دارد استفاده شده یسدورب یمبه تنظبستگی  یبس یهالکه

آن  تودویسدر طوو   هکو در پنج فصل ان ام خواهد گرفت نامهیانپاتهیه و تدویس ساختار ایس 

 ورد منظوورمو یردر پردازش تصوو استفاده شده هاییکتکن تریسیشرفتهپ به منابع مواق واستناد 

 یفیک هاییژگیواستخراج جهت  هایتمالگوراز  متفاوتیانواع  کهاست  یحخواهد بود. الزم به توض

 پایوهبر  یجداساز یتمالگور بیس یس. در ااندشده تبییس هاآناز  یربرداریتصو کمک با هایوهمانواع 

ANN  هامشخصه انواع ایس ییمطلو  در شناسا یارو بس نو یتمالگور یک یشبکه هوش مصنوعیا 

 سازگار هایستمسانواع  یربا سا او  یوهلهدر که  هاستیوهم یفیتک طبق یکتفکو  یبنددرجهو 

 ییسدر تع استفاده شده هاییتمالگورنسبت به  ییدقت باال سرعت واز  دوم یمرتبهو در  باشدیم

 یمخواه بهرهاز آن  نامهیانپا یسحاصل برخوردار است که در ا یرتحت تصو یوهم یفیک هاییژگیو

 برد.

، هایکتکن یساز ا یکی. ستاارائه شده  یرتصو یزآنالو  پردازش یبرا یمختلف هاییکتکنو  هامد 

 زرد( یبس یهالکه یاندازه) یفیمشخصه ک تواندیمکه  باشدیم یاز مد  شبکه عصب یریگبهره

 پایوهبر  یفیک یهامشخصه ییسدر تعاست  فراگیر شده یراًکه اخ روش ذکر شده را استخراج کند.

 یاضویتوابع ر گونوهیچه طبقکه  یدر محصوالت یرتصو یزآنال جهتبوده و  برقرار یولوژیکیب  اصو
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بکار برده  باشدیمدشوار  هاآندر  هاداده یمحاسبه یارا ندارند و  هادادهمحاسبه و امکان پردازش 

 زموانهم حولو در  بنا شده است یولوژیکیب یعصب یستمس نظریهبر اساس  ANN . مد شودیم

 یمقودارها یمسائل دارا تحلیلمد  در  یسبرخوردار است. ا ییاز دقت باال هادادهو تفسیر  مسائل

در  هایخروجو  هایورود یسب روابط یاست و بررس ینیمع هاییهال یسچنهمو  یو خروج یورود

 .اهمیت دارد یارآن بس

 هدف تحقیق -1-3

 تحقیق سؤال -1-3-1

 صوورتبهحرکوت روی نووار نقالوه طی شناسایی سیب رقم گلدن دلیشز در  هد  از ایس مطالعه 

سوالم و یوا  در موورد یتواًنهاخرابی سویب و درجه  یریگاندازهو  دارلکهمنطقه و تشخیص برخط 

 .گیردیمان ام  گیرییمتصممعیو  بودن سیب 

با استفاده  رقم گلدن دلیشز یبس یهالکه یاندازهایس است که تحقیق در ایس  مسنله تریسیاصل

مد   یطراح جهتمناسب  ییوهشهمچنیس تعییس . داده شوند یصتشخبرخط  یرپردازش تصو از

مطلب  یسآن  یرپردازش تصو از یریگبهرهبا آن  یتمالگورموردنظر و استخراج  یپارامترها یابیارز

 مهم دیگر خواهد بود.

 پژوهش یاتفرض -1-3-2

 یتمالگوور یهمبسوتگو دقوت  یوزانم یمحاسوبهارزیوابی و  ،یبوی( اسوتفاده از مود  ترکالف

 .خواهد بود یرپذامکان گلدن دلیشز هاییبسدر نمونه  اندازه لکهدر رابطه با شاخص  ینگسورت

 های رنگی آن در ارتباط است.خوا  مکانیکی و شیمیایی سیب گلدن دلیشز با مؤلفه(  

هوای توان در سورتینگ سیب بر اساس لکهاز پردازش پردازش تصویر و بینایی ماشیس می( پ

 .روی آن استفاده کرد

 تعاریف -1-3-3

 یووهم یوکدر  داردامکوان  و باشودیم ینوهجز رنگ زم یدیگر به رنگ اییهناح ی: به معنلکه

 قسومت یوزن یووهدر م یشامل شود. البتوه لکوه پوسوت یزشده باشد را ن معیو از آن که  یانقطه

 یداز پوسوت و شوا یزمتموا یامنطقهاز پوست و  اییافتهرنگ  ییرتغیا کلفت شده کوچک مسطح 

 .(Samaras, 2007) آن باشد اطرا نامنظم  طوربه

کوه  باشوندیم یووهم یوک یژگویویوا  یفیوتک دهندهنشوان یاز جمله پارامترهوالکه  بنابرایس

 هاییسماشو ماننود اییشرفتهپ هاییکتکن با استفاده از هاآن یخارج یفیتک یبررس یی وشناسا

اصوو  اسوتاندارد  طبوق و یسونت یهواروش نسوبت بوه و .... یگنا سو  یرو پردازش تصو یناییب
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 است. یرپذامکان

 ضرورت پژوهش-1-4

تحوت  یبررسوو  یوابیارز یدر صنعت برا برخط یرپردازش تصو هاییستمس با توجه به اینکه 

 یولو رونودیمهدفمند بکوار و  یدائم هاییابیارزو  یعسرو  یادز یدتول ی،اقتصاد ی،بهداشتاهدا  

در  ییسپوا یاردر سطح بسو اییانهرا ینائیب یوجود تکنولوژ بیانگر با توجه به شواهد در هر صورت

، یقواتان وام تحق بنوابرایسوجوود داشوته،  زمینه یسدر ا یهنوز مشک ت ینکهو ا و صنعت ت ارت

 یهاسورعتبوا  یوقدقو مناسوب  هواییتمالگور یمعرفو ،نوو هاییکتکن تبییسمطالعات متعدد و 

 یافوزارنرم یلبا تحل زمینه یسدر ا یدتول یشرفتهو متناسب با ملزومات پ موردقبو  یرپردازش تصو

 درست یدر فراور یمهم قدمخواهند بود و  یتاهم دارای یاربس مدنظر یهامؤلفه ییشناسا جهت

 .به حسا  خواهند آمد یوهبهتر م یفیتو با ک

 یوک بوا اسوتفاده از هوایوهمابعاد مهم  یبررس و ییستعدر رابطه با  یشترمطالعه بو کار  بنابرایس

ضوروری  یصونعت یوناتوماسو یهاپروسوهدر  یرپوردازش تصوو فنواوری ازقدرتمنود  یزآنالوسیله 

 یوکاز تکن یوریگبهرهزرد بوا  هاییبساندازه  و لکه یهامؤلفه پایهبر  یبس یبنددرجه. باشدیم

و  یلویگزارشات تحلکه  باشدیم در کار تحقیقی ارائه شده نوآورانه یهاجنبه قبیلاز  یرتصو یزآنال

سوازندگان و  جهوت اسوتفادهمتناسوب  ینگسوورت دسوتگاه تولیدو  یدر طراح تواندیمآن  یجنتا

 باشد. یدمفو مهم  طراحان

 محدودیت پژوهش-1-5

 یتوجهقابل یرزرد، تأا یبلکه س پارامتر یصدر تشخ یزدر آنال استفاده شده یستمس مشخصات

 ینوهو هز یوقدق و بهتور یریگاندازهسرعت و  یزانچرا که م باشدیما دارپروژه  یسا یتدر محدود

ایس توانوایی را دارد و  استبکار رفته  یستمس یمشخصات فنو نوع وابسته به  فوایداز جمله  یسپائ

 یپارامترهوا جداسوازیو  ینگسوورت هایینوهزمو در  هواپروژه یمقاصود کواربردبوا  بمتناسکه 

مثووا  سوورعت  یرا ارائووه کنوود. بوورا یمطلوووبو  بهتوور یجنتووا هووایوهم مختلووف از انووواع موووردنظر

پوورت  یوزو ناسوتفاده شوده  یسدوربو یونو رزوالس یرپردازنده تصو یکار موجطو ، یربرداریتصو

 هاییتمحودود ی وادو در ا یتپراهمبسیار  پردازش داده هاییستمس دیگرکاربر به  برخطاتصا  

 است. یتحائز اهم کار تحقیقی یسا



 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه-2-1

 هاییوهشدلیل پیشرفت انواع  یسترمهمکیفی محصوالت کشاورزی،  هاییژگیوتنوع فراوانی و 

بینوایی هوش مصونوعی و . است کیفی محصوالت کشاورزی بوده یهامشخصهغیر مخر  تعییس 

و  فیزیکوویمکووانیکی،  هوواییژگیوتشووخیص بسوویاری از بوورای قدرتمنوودی  هوواییکتکنماشوویس 

ح م  ،را از نظر شکل هاآناز صادرات محصو  پیش  معموالًشیمیایی محصوالت کشاورزی است. 

 (.1395)عادلخانی و همکاران،  کنندیم یبنددرجهو وزن 

حووزه کوه در  باشوندیم جدیودی یهواروشبینوایی ماشویس پوردازش تصوویر و  هاییستمس

 انوواع یبنوددرجهجهوت بینوایی ماشویس  هاییسوتمسمختلفی دارنود. از  یعملکردهاکشاورزی 

مختلوف محصووالت  یهامشخصوه تشوخیص و اسوتخراج یپروسوه. شوودیممحصوالت استفاده 

کوه نقطوه اشوتراک  گیردیمدر بر مختلفی را  هاییوهشپردازش تصویر  از یریگبهرهبا  کشاورزی

 تعیویس لبوه و پو  از آن تصویر سطح خاکسوتری ویک تصویر رنگی به  یک تبدیل هاآنی تمام

 (.Leemans and Destain, 2004پارامتر مد نظر است ) یریگاندازه یتاًنها

و  باشودیم ارزیوابی محصووالت کشواورزی هاییوهشنخستیس  از جملهتکنیک بینایی ماشیس 

شوده اسوت. همراه پردازش تصویر  یافزارسخت هاییستمسپیشرفت با توسعه و عمده کاربرد آن 

. شوودیمکشواورزی اسوتفاده ارزیابی محصووالت و در  یاگسترده صورتبه، بینایی ماشیس امروزه

محصووالت  مخصوو  سوورتینگ هاییسوتمسبورای ایوس تکنیوک اسوتفاده بیشوتریس  م موعاً

بورای مناسوب آوردن شورایط  به دستلذا تشخیص عیو  ظاهری است. بافت، رنگ و  کشاورزی،

 اهمیت است.دارای از ایس روش بسیار  یریگبهره

 مبانی پردازش تصویر-2-2

قبول از  متعودد، ان ام آزمایشوات شودیمتوجه مهمی که در پردازش تصویر بر آن  یمشخصه

فرمو   هاییوهشپیش نمونه و  یهاحلراهاست. ایس ویژگی اشاره به  قبو قابل یحلراهرسیدن به 

اجرا پایدار نقش اصلی سامانه  سازییادهپجهت به کار رفته  هزینهزمان و سازی دارد و در کاهش 



 

 

تصواویر  هر شوخص. برای دهندیماز زندگی ما را تشکیل  ناپذیریییجداقسمت تصاویر  .کندیم

ارزیابی است. ما ایس اعموا  را جست و و شناسایی، خاطرات، آموزش، تحلیل، ، گیریی هنتاساس 

اتوماتیوک بوه طوور کارهوا اما ان ام هر یک از ایس ؛ دهیمیمان ام به طور پیوسته  و بدون زحمت

فراینود  هواآن تریسیاصول ؛ کوهمتعوددی اسوت هاییوژتکنولتوسط ماشیس نیازمند به کارگیری 

 پوردازش تصوویریک تعریف کلی در رابطه بوا  یارائهبرای بینایی ماشیس است. پردازش تصویر یا 

درک آنچوه از بورای توانایی ماشویس  تریقدقصورت ه بیا کامپیوتر تحلیل تصاویر با  گفت توانیم

تکنولوژی . ایس بیندیم انسانی ندارد یمشاهدهدر حالی که نیازی به  زمانهم طور خود بهاطرا  

. باشودیمنوعی چشم رباتیوک طراحی هد  با مهندسی الکترونیک  یهاشاخهیکی از حقیقت در 

و بهبوود کیفیوت معایوب که در راستای کواهش  یعملیاتو  هاپردازشبه م موعه  ترسادهزبان به 

 .شودیمتصویرگفته است، علم پردازش گرفته مختلف ان ام  یهاحوزهتصویر در 

 یست؟چ یجیتالید یرپردازش تصو -2-2-1

 مختصواتدر این وا  x,y کرد که بیانو  f(x,y) یتابع دو بعد یک طوربهرا  یرتصو یک توانیم

 آن از یا سوطح خاکسوتریوشودت بوه عنووان  (x,y)در هر مختصات  fدامنه از و  باشدیم یمکان

یک باشند و م زا گسسته  ی،متناه f یرو مقاد xو  y ی. وقتشودیم نام بردهنقطه  هماندر  یرتصو

 یرو بور ی یتوالید یهاپردازشبه  ایس نوع پردازش تصویر ،تصویر دی یتالی به دست خواهد آمد

از  یبویترک ی یتالید یرکه تصو است توجهقابلاشاره دارد.  یانهاز را یریگبهرهبا  ی یتالید یرتصو

نقواط یوا  3یکسولپ، هاالمان یسدارند. ا یمکان خاصو مقدار عنصر محدود است که هر کدام  چند

 عناصور مشخص کوردن جهتگسترده  صورتبهاست که  یاکلمه یکسل. پشوندیم یدهنام یرتصو

 .شودیماستفاده  ی یتالید یرتصو

و  منحصور بوه فورد نقوش یرتصواو یسبنابرا؛ باشدیم رفته انسانیشپ یهاح جمله از  بینایی

 یوفط یبوه بانود مرئو محودودکه  هاانسان. برخ   کنندیم ایفا یرا در ادراک آدم یمهم یاربس

را  یسیالکترومغناط یفط کل تقریبی طوربه یربرداریتصو هاییسماش. باشندیم یسیالکترومغناط

 یروکوه  ایوس توانوایی را دارنودو  پوشوانندیماست؛  یوییاشعه گاما تا امواج راد ییرندهدربرگکه 

کوارایی  (یانهشده توسط را ی ادا یرو تصاو صوتفرا ،یالکترون یکروسکوپم یر)مثل تصاو یریتصاو

 ی یتوالید یرپوردازش تصوو لوذانوس اسوت، أناموبشور  یبورا هواآن ی ادکه منبع ا داشته باشند

 .گیردیمرا دربر  یاگستردهتنوع و م یهاعملکرد

وابسوته بوه  هایزمینه یرمتوقف شود و سا موقعچه  یرپردازش تصو ینکها یدرباره نویسندگان

پوردازش  بعضواًندارنود.  یشود، توافوق کلو شروع یس،ماش یناییو ب یرتصو هاییلتحل همچونآن، 
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 یگور،باشود. از طور  د یرتصووهر دو آن  یو خروج یکه ورود کنندیم یفتعر یاتیعمل را یرتصو

 بشور ینواییحو  ب یودتقل یبورا یوترهاکامپ آن استفاده از یینها که هد وجود دارد  هاییینهزم

 طبوق یواتو ان وام عمل گیریی وهنت یری،ادگیو ،اسوتنباط یسماشو ینواییدر ب برای مثوا . ستا

کوه  باشوندیم یاز هووش مصونوع یاشواخه هاینوهزم یوس. اگیوردیمصوورت  یبصر هاییورود

 یینوهزمقورار دارنود.  یشرفتپ یهاول یهاقدمدر  عمل کنند واز هوش انسان با تقلید  خواهندیم

واقوع  یرپوردازش تصووو  یسماش یناییب میان( شودیم واندهخ هم یر)که درک تصو یرتصو یلتحل

 شده است.

 کوام ً مرز ،است یگردر طر  د یرپردازش تصوطر  و  یکدر  یسماش یناییبکه  اییرهزن  در

 اییانوهراسه نوع پردازش  مد نظر داشتس مناسب یالگو یک، در هر صورت وجود ندارد. یمشخص

بوه سوطح بواال بوا  یهاپردازش. ییسپا و سطح یانیم ،سطح باال یهاپردازشاست:  یرهزن  یسدر ا

 یگورشده در ارتباط است و در طور  د ییشناساها المان از یک سریدر  یتحساس وجود آوردن

، دهودیمرا ان وام  انسوان هموراه اسوت ینواییبوا ب بوه طوور معموو کوه  یتوابع شناخت یرهزن 

عناصر به  یرتصو بندییمتقس) یبندقطعه مثل ییکارها ییرندهگدر بر  یانی،سطح م یهاپردازش

 یبنددسووتهو  یوترهوواکامپ یهوواپردازش یبوورا یمناسووبروش عناصوور بووه  یفتوصوو ،(ینووواح یووا

 یخروجو ولوی ،یرتصوو عمومواً یسوطح ورود در ایوس ییهواپردازشدر  اسوت.عناصر  (شناسایی)

( هوایطمحو  عناصور منفورد یوت، ماههالبوه برای مثا ) یراز آن تصو یاشدهاستخراج  یهاصفت

کاهش  با هد  یرپردازش تصو اولیهت یاعمل ییرندهگدر بر  ییسسطح پا یهاپردازش یتاًنها است.

هور  یورود و یخروج ییسسطح پا یهاپردازشبهبود کنتراست است. در و  یرکردن تصو یزت یز،نو

 .باشدیم یرتصو دو

 ینآنال یرپردازش تصو سیستم -2-2-2

 یک باکه  باشندیم یپردازشگر اصل یکاز به طور معمو  متشکل  یرپردازش تصو هاییستمس

آن  یقدرتمند یتقابل به همیس دلیل. کندیم کارتوسط کارخانه سازنده  مخصو  یفرکان  کار

در بور آن  یافزارسوخت صوفحهمتفواوت اسوت.  یکوار فرکوان به  وابسته هادادهپردازش  جهت

، مدو  رابوط یانرژ یا توان یریتمدو  مد ،CMOS یسمدو  دورب همچونواحد  یسچند یدارنده

USB  یشو نمواو واحد حافظه  یا مدو  ک ک، مدو  سرمدو  اترنت، و TFT  اسوت. در شوکل

 نشان داده شده است:سامانه  یساز ا یانمونه 2-1

 



 

 

 

 (1396بروکی میالن، سامانه ) یافزارسخت بورد منبع-1-2شکل 

 نشان داده شده است. یسدوربو نور  یسا یتموقع 2-2شکل  در

 

 
 نیدورب -3 دیگر پرتو نور -2پرتو نور  -1گلدن دلیشز،  بیبه س نیدورب و ینورده سامانه تیموقع -2-2 شکل

CMOS 4-زرد بیس -5 نقالهتسمه 

 

 

 

 



 

 

 یرپردازش تصوکاربردهای  -2-2-3

 :همچونمختلف  یهاحوزهدر تکنولوژی ایس  

تصواویر و یا  CTScanبه  مربوطه یرتصاو، تولید Xتصاویر اشعه  یهامشخصهارتقا مثل : پزشکی 1

MRI از مغز 

 خودکار صورتبهصنعتی  یدتول :2

 از راه دور سن ش :3

 آالتیسماش: هدایت 4

 غذایی یعو صنا ربات :5

 پسته در کارخانه یبندبستهکیفی کنتر  نظیر صنعتی  یکاربردها :6

و تشوخیص  اارانگشوت، تشوخیص چهورهتشخیص حرکت، تشخیص نظیر امنیتی  یکاربردها :7

 دست خطیا امضا 

 اهدا  متحرک و...اتوماتیک  یابیهد تشخیص و نظیر نظامی  یکاربردها :8

 پردازش تصویر یهاتیمحدودمشکالت و  -2-2-4

در بور ی ماشویس وجوود دارد کوه یبینواسوامانه بوا  یریگانودازهدر ان وام  زیادی منابع خطای

 باشد:می موارد زیر ییرندهگ

 ای اد سایه در تصویر نتی تاً نبودن نور و یمتنظ .1

 زمینه از تصویر یجداسازجهت نامناسب حد آستانه  انتخا  .2

 چسبیدن اجسام به یکدیگر امکان .3

 زیر دوربیسشیء ناشی از جهت قرار گرفتس  یخطا .4

 (.1382مقدم، یغضنفر)برجستگی سطحی اجسام ناهمواری و ناشی از  یخطا .5

 مفهوم پیکسل در یک تصویر - 2-2-5

کاغذ ، تصویر روی هاآنکه از ت مع  باشندیمبسیار ریز مربعی شکلی  نقاط( 4Pixcel) یکسلپ

 یهوادادهواحود  یسترکوچوککوه  طورهمان. گیردیمشکل  یشنماصفحهروی  یا( )توسط چاپگر

 افوزارنرمو  افزارسختواحد  یسترکوچکهم  هایکسلپ، باشدیمبیت  توسط کامپیوتر پردازشقابل

. اگر برای هور پیکسول شوندیماستفاده شکل گرفتس تصاویر، جهت نمایشی هست که یا چاپی یا 

قابول  یهوادادهیک بیوت از  ییلهوسبه ( در نظر گرفته شود، و سیاه سفید معموالًدو رنگ )فقط 

 هاییهسواآرایه یک پیکسل استفاده شود، محدوده جهت بیش از دو بیت  اگر و باشدیمکد دهی 

 خواهد بود.بیان قابل  ترییعوس هارنگیا خاکستری 

                                                                                                                               
4 Picture Element 



 

 

 رنگ یهامدلانواع  -2-2-6

 باشودیمدر یوک اسوتاندارد  هارنگ یسازمشخصکردن  ترآساناز انتخا  مد  رنگ، مقصود 

و  یبعدسهمختصات سیستم مد  رنگ، تعییس یک  درواقع. باشدیم قابل قبولی روش معموالًکه 

اکثور . شودیمبا یک نقطه بیان فقط هر رنگ سیستم آن سامانه است که در آن داخل زیر فضایی 

 یچاپگرهواو  یشگرهانمانظیر ) افزارسخت گرایش به ،شوندیماستفاده امروزه رنگی که  یهامد 

 رنگوی هواییکگرافتولیود ماننود ؛ اسوتکار با رنوگ  هاآن مقاصد رنگی( یا کاربردهایی دارند که

 (2009( )گنزال  و وودز، Animationجهت )

که برای پوردازش تصوویر  باشندیم ییهامد  یسترمتداو  HSI و YIQ،RGBرنگی  یهامد 

 .روندیمبکار 

 RGBمدل رنگی  -2-2-6-1

 3-2، مکعوب شوکل مد نظر . فضای رنگیباشدیم سامانه مختصات دکارتی ییهبر پاایس مد  

سفید در ، بعدیو زرد در سه گوشه  فیروزهبنفش، در سه گوشه،  RGB یمقدارهاکه در آن  است

سویاه تا سفید ستری از کخاقسمت قرار دارد. در ایس مد  مبدأ سیاه در دورتریس گوشه از مبدأ و 

مکعوب  روییوا درون نیز نقواطی  هارنگدیگر ایس دو نقطه قرار دارد و  کنندهوصلدر طو  خط 

مد ، فرض بر ایس اسوت  یسازآسان. برای شودیمتعریف  مبدأگذرنده از  یبردارهاکه با  دهستن

زیر مکعب واحد باشود؛ یعنوی  درواقعکه مکعب شکل  یصورتبه ، اندشدهمقادیر رنگ تراز کل که 

 (.2009قرار دارند )گنزال  و وودز،  [0,1محدوده ]در  R، B،Gتمام مقادیر  مفروض است
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Abstract 

Research Aim: Iran is the seventh largest apple producer in the world with 1.7 

million tonnes of apples. Improper sorting results in the waste of a large part 

of the product and results in a waste of cost, time and labor. Today, the visual 

machine is one of the most basic methods used to identify and rate products. 

In this study, in addition to investigating the physical, mechanical and 

chemical properties of Golden Delicious apples, we investigated the 

relationship between these properties and the color parameters of the apples 

and also performed an algorithm for online detection of stained and crushed 

apples from healthy apples. 

Research method: Experiments and measure of physical, mechanical and 

chemical were carried out using a fruit sorting machine. Matlab software was 

used for writing the online image processing algorithm based on Apple 

Golden Delicious. Also part of the validation step of the algorithm was 

written using artificial neural network and part with MSTATC software and 

factorial test in a completely randomized design. 
Findings: The results showed that RGB color space conditions, moonlight and 

0.2 m/s were desirabile for optimum online detection. Also the highest 

correlation coefficient was related to the red color of RGB images taken from 

apple sample with its pH value. Also found that the best neural network 

structure for predicting optimum imaging conditions is the use of 10 neurons 

in the hidden layer which achieved 0.972 correlation in the neural network 

test. 
Conclusion: Finally, the system was evaluated according to its intended 

purpose, which was able to accurately isolate 92.5% of healthy apples from 

stained apples. 

Keywords: Machine Vision, Image Processing, Apple, Artificial Neural 

Network. 
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