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 چکیده

توان به برداشت مکانیزه یا باشد که از جمله میها دارای مزایای مختلفی میتعیین غیر مخرب مراحل مختلف رسیدگی میوه

ههای  توان براساس مرحلهه رسهیدگی، عملیهات   باشد که میها اشاره کرد. از دیگر مزایا این میبه عبارتی برداشت توسط ربات

همین دلیل ههد  از تققیهق جهاری تخمهین غیهر      و مواد تقویتی را انجام داد. بهمختلف در مرحله داشت مانند تزریق کود 

گیهری اکرریهت   باشد. از روش رایهای زنگی و طیفی میمخرب مراحل مختلف رسیدگی سیب رقم فوجی با استفاده از داده

الگهوریتم   –نوعی الگهوریتم ننتیه ، هیبریهد شهبکه عصهبی مصه       –هیبرید شبکه عصهبی مصهنوعی   بند بر پنج طبقهمبتنی

نزدیکتهرین   -kتاب، ماشین بهردار پشهتیبان و   الگوریتم کرم شب –سازی ازدحام ذرات، هیبرید شبکه عصبی مصنوعی بهینه

ها عبهارت بودنهد از کانهاو دوم    بندهای رنگی ورودی به طبقهبندی استفاده شد. دادهمنظور انجام عملیات طبقهبه همسایگی

ی طوو موجی مختلهف شهامل   به سه بازههای طیفی استفاده شده در این مقاله مربوطو زاویه فام. داده *L*a*bفضای رنگی 

گیهری  منظهور بررسهی قابلیهت اعتمهاد روش رای    نانومتر بودند. بهه  890تا  870نانومتر و  700تا  675نانومتر،  485تا  465

داد در بهترین حالت آموزش و با اسهتفاده از انهوام مختلهف     تکرار انجام شد. نتایج نشان 1000بندی اکرریت، عملیات طبقه

گیهری  بندی صقیح روش رایدرصد بود. نرخ طبقه 100گیری اکرریت بندی صقیح روش رایورودی اشاره شده، نرخ طبقه

تها   675متر، نهانو  485تا  465به های طیفی مربوطهای رنگی، دادههای ورودی مختلف شامل دادهاکرریت با استفاده از داده

 درصد.   80/97درصد و  56/97درصد،  37/99درصد،  12/95ترتیب عبارتند از به 890تا  870نانومتر و  700

گیری اکرریت، هیبرید شهبکه عصهبی   های طیفی، تخمین غیرمخرب، روش رایخصوصیات رنگی، داده کلمات کلیدی:

 مصنوعی، فضای رنگی
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 :مقدمه -1-1

اکنون برداشت . همباشدیم از برداشت پس مختلف آن در مراحل تیفیک ظحف کنندهنیتضم یموقع مقصوالت باغبه دنیچ

امکهان   ی،شناس. از لقاظ روانردیگیانجام م یکارگر یرویبا استفاده از دست و توسط ن یدرخت بیو از جمله س هاوهیاکرر م

جههت   یسهنت  یهها اسهتفاده از روش  نی. بنابراباشدیم نییپا یتکرار یکارها یشخص در ط  یمشابه توسط  یریگمیتصم

 یدگیمتناسب با مرحلهه رسه   هاوهیها در برداشت ماستفاده از ربات لیدل نیهم. بهگرددیبرداشت مقصوو باعث بروز خطا م

آموزش داده شوند تها بها دقهت بهاال      دیبرداشت با یها. مغز رباتباشدیم یو باغدار یکشاورز ندهیدر آ یامر ضرور  یها آن

ها، تخمین غیرمخرب مراحل های برداشت و پس از برداشت مقصوالت با استفاده از رباتعملیات خود را انجام دهند. فیوظا

  .کردها نقش مهمی را بازی خواهد مختلف رسیدگی میوه

(. ،Lamikanra., 2002اسهت    جاتیو سهبز  وهیه م یینها تیفیبعد از برداشت مقصوو و ک دیعمر مف یشاخص اصل رسیدگی

و  یکیولهون یزی، نهرم شهدن و اخهت الت ف   یکیمکهان  یبهایدر برابر آس یریپذ بیاز نظر آس ظینارس و غل جاتیو سبز هاوهیم

بهه   یفه یک اهمیت کنترو نیشود. بنابرایم یادیز یباعث ضرر اقتصاد که متعاقبا دارند یمقدود ی، ماندگاریکیولونیکروبیم

در مهواقعی کهه    دگییرسه  زانیه م و در اقتصاد جهانی رو به فزونی است. 1صنعت-در کشاورزیمخرب  ریغ یبا روش ها ژهیو

 زانیه تواننهد م افهراد خبهره مهی    تهه پذیرد. البآسانی صورت نمیندارد به وهیم دگییرس زانیبا م یارابطه یظاهر اتیخصوص

 نیهی تع یمختلفهی بهرا   یهها بهر و پرهزینهه خواههد بهود. روش    زمان اریدهند ولی این کار بس صیمقصوو را تشخ دگییرس

توان بهه روش  مخرب، که از آن دسته می ریاند و یا غها در کل یا مخربشده است که این روشکار گرفته  به وهیم دگییرس

 یهها ماننهد روش  مخهرب ریه های غو روش (، مواد جامد مقلوو ایییمیش یهاروش (،استقکام  کییروش مکان ریمخرب نظ

و جههت   باشهند یدالر( مه  100000تها   25000 از  متیگرانق یفیفراط یربرداریتصو یهاستمیاشاره کرد. س یفیو ط ینور

بهزر  و چنهد    یهها مجموعهه  یفیفراط یهامکعب رای. زباشندیم دهیچیپ یاختصاص یسخت افزار ستمیس  ی ازمندیاجرا ن

 یهها و پردازش داده افتیدر نهیعوامل به شدت هز نی. تمام اباشندیم تیاز صدها مگابا شیطور بالقوه بهستند که به یبعد

 ایه در بهازه کوچه  و    یهها فیه ط یهها اسهتفاده از داده  یشنهادیروش پ نیتریو کاربرد نیتر. سادهبرندیرا باال م یفیفراط
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 یهافیکوچ  و ط یفیط یهابازه نیا یمطالعه تمرکز بر رو نیدر ا لیدل نیهم. بهباشدیم یفیموثر ط یهااده از دادهاستف

 .باشدیموثر م

 طرح ضرورت اجرایهدف و  -2-1

دلیل سالم ماندن مقصوو و همچنین امکان زیرنظر داشتن آن در طوو مرحله رسهیدگی مهورد توجهه    تخمین غیرمخرب، به

 بهر یمبتن رمخربیهوشمند غ یفیط تمیالگور  یارائه  یجار مقالههد  از همین دلیل مقققان مختلف قرار گرفته است. به

الگهوریتم ننتیه ،    –هیبرید شبکه عصبی مصنوعی بند ر پنج طبقهبمبتنیگیری اکرریت روش رای ی به کم فیط یهاداده

الگهوریتم کهرم    –سهازی ازدحهام ذرات، هیبریهد شهبکه عصهبی مصهنوعی       الگوریتم بهینهه  –هیبرید شبکه عصبی مصنوعی 

رقهم   بیسه  یدگیمراحل مختلف رس رمخربیغ نیمنظور تخمبهنزدیکترین همسایگی  -kتاب، ماشین بردار پشتیبان و شب

 .باشدمی رسشیو ب دهیرس رس،میشامل نارس، ن یفوج

 بررسی منابع -3-1

( Red Delicious  یبرقم س ی  ییهوا یرموجود در تصاو یهایوهم ییشناسا یبرا را یتمیالگور (2019)سبزی و همکاران 

. روش رسبهیش و  یدهرسه ، رسنهیم ، نارسزند: یم ینچهار ک س ممکن تخم یانآنها را در م یدگیکرده و مرحله رس یهته

است  یمصنوع یعصب یبر شبکه ها یکننده مبتن یو طبقه بند یرنگ یها یژگین ویاز مؤثرتر یبیبر ترک یمبتن یشنهادیپ

 درصهد،  88/97 یهق دق یطبقهه بنهد   یانگیندهد م یبه دست آمده نشان م یجشده اند. نتا ینهبه یکیننت یها یتمکه با الگور

باالتر از  یا ی ( نزدیرندهعامل گ یژگی و ROC یرز سطح یر، و مقادیبس 687/27و  یرتصو 8390مجموعه داده  ی از  بیش

 یهزان م ینتخمه  یبهرا را  VS-NIR( طیف سهنج  2019و همکاران    Fernández-Novalesهمه ک س ها است.  یبرا 99/0

و  ی، اعتبهار سهنج   یبراسهیون کال یمهدو هها   ایجاد یبرا 1یمربعات جزئ بکار گرفتند. حداقل انگور در طوو بلوغ ینهآم یداس

 :SEP  یهروزین ( ، تیترگرم در ل یلیم SEP: 0.45  ینآسپاران ی( براR2 P ~ 0.60عملکرد   یناستفاده شد. بهتر ینیب یشپ

 ی، و بهرا نانومتر مشهاهده شهد.    1000-570( در مقدوده یترگرم در ل یلیم SEP: 17.5  ین( و پرولیترگرم در ل یلیم 0.33

 یلهی م SEP: 15.54  ین( ، و پهرول یتهر در ل یتروننگرم ن یلیم SEP: 0.26  یروزین( ، تیترگرم در ل یلیم SEP: 0.44  یزینل
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و  یزیکیف یاتخصوص ینروابط ب یینتع به( 2019و همکاران   Adiمشاهده شد.  نانومتر 200-1100( در دامنه یترگرم در ل

روز  2ههر   یوه. سه مپرداختند یفیتکننده ک ینیب یشپ یبه عنوان ابزار یریگرمس یدر دما یدهرس plantain یاهگ یمیاییش

 یدگیمرحله رس ین. بBrixو  اسیدیته، pHرطوبت،  ،رنگ پوست ، بافت ، پالپ از نظر رصد شدند شد و یبار نمونه بردار ی 

. شهت وجهود دا  یمنفه  یاده خش  همبستگو م pHو  یدنمرحله رس ینو بهمبستگی مربت وزن، پالپ و پوست  ییراتو تغ

آدبهایو و همکهاران    بهود.  یهوه پ نتهین  مقصهوو م  یدنکننده مرحله رس ینیب یشپ ین( بهترEو اخت   رنگ کل   a یرمقاد

بندی مرحله رسیدگی موز با استفاده از خصوصیات نهوری  ( روشی جهت تخمین غیرمخرب خصوصیات کیفی و طبقه2016 

هها  بینهی خصوصهیات کیفهی میهوه    نانومتر بهرای پهیش   1060و  830، 785، 660، 532پنج طوو موج را پیشنهاد دادند. از 

 785و  660، 532استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین خصوصیات نوری و مراحهل رسهیدگی مهوز در طهوو مهوج ههای       

بینهی بهود   سیدگی مهوز قابهل پهیش   درصد مراحل مختلف ر 53/97طوری که با دقت متر همبستگی باالیی وجود دارد بهنانو

 Adebayo et al., 2016  همهین دلیهل   باشهد. بهه  مهی  باال در سراسر جههان  یمهم با تقاضا یاربس یمقصوو باغ(. سیب ی

 .M. domestica cv ههای یبسه میایی ( به ارزیابی و تخمین غیرمخرب خصوصیات فیزیکوشی2017کاردینز پرز و همکاران  

Golden Delicious  نمونه سیب اسهتفاده   114با استفاده از ی  سیستم کامپیوتر بینایی پرداختند. برای تدوین الگوریتم، از

مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایهت مشهخص گردیهد کهه      یرنگمختلف  یفضاهامنظور استخراج خصوصیات رنگی شد. به

 سهبز بهه    a*، 1یدرخشندگ CIELab ،*L. مختصات باشدمی CIELabیوه رنگ م یریگاندازه یبراترین فضای رنگی مناسب

، 2باشد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی استخراجی از هر نمونهه عبهارت بودنهد از اسهید تتراسهیون     می به زرد( ی آب b*( و قرمز

. نتایج نشهان داد کهه بها ترکیهب خصوصهیات رنگهی و خصوصهیات        5و شاخص رسیدگی 4، استقکام3مقتوای کل مواد جامد

شیمیایی استخراج شده در مراحل مختلهف رسهیدگی سهیب، امکهان تخمهین غیرمخهرب رسهیدگی وجهود خواههد داشهت           

 Cardenas-Perez et al., 2017  بر پهردازش تصهویر اقهدام بهه     ( با استفاده از ی  روش مبتنی2015(. مقمدی و همکاران

ها کل مراحل رسیدگی این میوه را به سه مرحله نارس، رسهیده و  تخمین زمان رسیدگی میوه خرمالو کردند. در حقیقت آن

                                                           

1Luminosity 

2Titratable Acidity (TA) 

3Total Soluble Solids (TSS) 

4Firmness 

5Ripening Index (RPI) 
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 *L*a*bو  RGBها براساس خصوصیات رنگی پوست خرمالوها در دو فضای رنگهی  بندی کردند. الگوریتم آنرس تقسیمبیش

دهد. به منظور بررسی اعتبار الگوریتم پیشنهادی، از تعهدادی خصوصهیت فیزیکهی، مکهانیکی و     بندی را انجام میعمل طبقه

اخهت     *bو  R ،Gههای متعهدد مشهخص گردیهد کهه خصوصهیات رنگهی ماننهد         شیمیایی استفاده کردند. پس از بررسهی 

بند تقلیل تشخیص خطی و تقلیل تشخیص درجهه دوم  داری در مراحل مختلف رسیدگی دارند. در نهایت از دو طبقهمعنی

بنهد تقلیهل تشهخیص    بندی مراحل رسیدگی خرمالوها استفاده گردید. نتایج نشان داد که با استفاده از طبقهه منظور طبقهبه

 ینروابهط به  ( بهه بررسهی   2018و همکاران   Liدرصد تخمین زده شد.  24/90دقت  درجه دوم مرحله رسیدگی خرمالوها با

 یربرداریتصههو یبهها اسههتفاده از فههن آوررشههد مراحههل مختلههف  ی س درگهه یههوهم pH( و SSCجامههد مقلههوو   یمقتههوا

hyperspectral مادون قرمز   ی نزدNIR)   .874در منطقهه   یقطبه  یمنه  یرتصهو  11،  یهوه م 550با اسهتفاده از  پرداختند-

مهدو   یعنهی کامهل ،   یبهر بانهدها   یشد. دو نوم مدو مبتن یسهمقا اندارداست یبا روشها pHو  SSCنانومتر ضبط و با  1734

کهاهش   یرا نشهان دادنهد. بهرا    یمشهابه  ینیب یشپ یی، توانا یحداقل مربعات جزئ یونو مدو رگرس یاصل یاجزا یونرگرس

 یبهرا  یهز آم یهت موفق ینیب یشپ یتمالگور ی ( و GA  یکیننت یتمالگور ی کامل ،  باندهای بر اساس یمدو ساز یچیدگیپ

قهرار   یش( مهورد آزمها  MLRچندگانهه    یخطه  یونبا استفاده از رگرس یتماستفاده شد. هر دو الگور یژگیو یانتخاب باند ها

بها نسهبت انقهرا      یینهها  ازیبهه عنهوان روش مهدو سه     GA-MLR،  یمختلف مدو سهاز  یروشها یجنتا یسهگرفت. با مقا

( بهه بررسهی رسهیدگی پرتقهاو رقهم      2018و همکهاران    Cavaco. انتخهاب شهد   pH یبهرا  4/2و  SSC یبرا 7/2استاندارد 

Newhall  با استفاده از طیف سنجیSW-NIR بهرای  یبراسهیون کال یمدو ها. پرداختند SSC  ،pH وTA و  MI = SSC / TA 

( بها  2012و همکهاران    Bertone. عملکرد را داشهتند  ینبهتر pHو  SSC داد کهنشان  یجنتاآمد. بدست  یفیط یاز داده ها

پرداختند. از آنجهایی   "اسکارلت" یها یبس ینهزمان برداشت به ینیب یشپبه  NIRو  DR-UV-Vis یسنجیفطاستفاده از 

اشهعه مهاوراب بهنفش در حالهت      یهل و تقل یهه تجز، ، دشوار است یدنقرمز مشاهده در طوو رس یها یبرنگ در س ییرتغکه 

یدن بر روی درخهت اعمهاو   قرمز در هنگام رس یها یبپوست س یلیکلروف ییراتنظارت بر تغ یبرا DR)1  یبازتاب پراکندگ

 ی، بهرا  Vis-UVو  NIR یبر داده هها  ی، مبتن partial least squares (PLS) model–GA–interval backward2 مدو شد. 

اسهتفاده از دسهتگاه قابهل حمهل     ( 2016و همکهاران    Cirilli استفاده شد. یمبه روش مستق ینهزمان برداشت به ینیب یشپ

                                                           

1 Diffuse reflectance (DR) mode 

2 backward interval–GA–partial least squares (PLS) model 
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 یهوه در طهوو رشهد م   یمیاییو ش یزیکیخواص ف یریگهانداز یبراNIR )1  یلترف یمقابل تنظ ی آکوست-مادون قرمز ی نزد

ارقهام  بها  ههای  میهوه  فنهل، آنتوسهیانین، کلروفیهل و کاروتنوئیهد    استقکام، تشخیص های سازی کردند. ویژگیرا بهینه یتونز

 یهل و تقل یهه کننهده بها اسهتفاده از تجز    ینهی بیشپ یهامدو برداری شد.فنوتیپی مختلف با استفاده از اسپکتروفتومتر نمونه

مقاسهبه شهد.    ینهی بیشمتقابهل، په   ی، اعتبارسهنج یبراسیونکال یاستاندارد برا یخطاها ساخته شد. 2یحداقل مربعات جزئ

 .  کندیم یلتسه راباال  یفیتبا ک یتونروغن ز یدتولفرایند زمان مناسب برداشت مقصوو،  یینتع

 

 

 

 

                                                           
1 portable Near Infrared-Acousto Optically Tunable Filter 

2 Partial Least Square analysis 
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 فصل دوم

 هامواد و روش
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این  1باشد. شکل مراحل مختلفی جهت آموزش الگوریتم تخمین غیر مخرب مرحله رسیدگی سیب رقم فوجی مورد نیاز می

 که مشاهده می گردد پنج مرحله اصلی جهت آموزش الگوریتم پیشنهادی وجود دارد. مراحل را ذکر کرده است. همانگونه

 

 

 

 

 

 

 
 رسیدگی سیب رقم فوجیمنظور تخمین زمان : فلوچارت مراحل مختلف آموزش الگوریتم پیشنهادی به1شکل 

 

 برداری داده -2-1

باشهد.  های مختلف سیب میآوری نمونهبینی کننده زمان رسیدگی سیب، جمعمنظور آموزش الگوریتم پیشاولین مرحله به

نمونهه سهیب رقهم فهوجی در اسهتان کرمانشهاه        172همین منظور در چهار مرحله مختلف از باغات و درختهان مختلهف،   به

ها، با باغداران مختلف مشهورت  آوری نمونهآوری شد. قبل از جمعنمونه جمع 43دند. در حقیقت در هر مرحله آوری شجمع

روز قبهل از   7روز قبل از زمان رسیدن، مرحلهه دوم   14گردید و زمان رسیدن میوه سیب تعیین گردید. مرحله اوو برداشت 

تا چهار  1روز بعد از زمان رسیدن بود. در این مقاله مراحل  7رم زمان رسیدن، مرحله سوم زمان رسیدن و نهایتا مرحله چها

 رس نامگذاری شده است. رس، رسیده و بیشترتیب به صورت نارس، نیمبه

 هاسنجی از نمونهطیف -2-2

 باشهد. ایهن  مرحله دوم جهت آموزش الگوریتم پیشنهادی، استخراج نمودارهای طیفی با حداقل نویز از هر نمونه سهیب مهی  

 شود.  های دریافتی تقسیم میهای طیفی و بهبود طیفمرحله به دو بخش اصلی شامل استخراج داده

 

ها آوری نمونهجمع

هاجهت استخراج داده  

های استخراج داده

هاطیفی از نمونه  

پردازش پیش

 نمودارهای طیفی

استخراج خصوصیات 

 رنگی از هر نمونه
بندی مراحل مختلف رسیدگی سیب رقم طبقه

گیری اکرریت فوجی با استفاده از روش رای  
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 های مورد آزمایشهای طیفی از نمونهاستخراج داده -2-2-1

باشهد. سیسهتم   افهزاری مهی  ها نیاز به ی  سیسهتم سهخت  های مختلف از نمونههای طیفی در طوو موججهت استخراج داده

نهور و  سهنج، منبهع  تاپ، طیهف مورد استفاده در این مقاله شامل چهار جزب اصلی بودند. این اجزاب عبارتند از لپافزاری سخت

 فیبر نوری. 

بهود.   Intel Corei3CFI, 330M at 2.13GHz, 4GB of RAM, Windows 10تهاپ مهورد اسهتفاده دارای مشخصهات     لپ -1

 باشد.نصب شده بر روی آن می Spectra Wizافزار های طیفی توسط نرمتاپ ذخیره دادهوظیفه این لپ

تها   450سهنج بهین   بود. دامنه مفید کاری طیهف  EPP200NIR (StrllarNet, USA)سنج استفاده شده دارای مدو طیف -2

 آرسناید بود.-گالیم-ایندیمسنج نانومتر بود. آشکار ساز استفاده شده در طیف 1000

وات  20بود. جنس منبع نور هالونن تنگستن با توان  SLI-CAL (StellarNet, USA)نور استفاده شده دارای مدو  منبع -3

 باشد.می

 سنج.ها به طیفها و از نمونهدو عدد فیبر نوری دو شاخه جهت انتفاو نور از منبع نور به نمونه -4

 (.Nicolaï et al., 2007ها، مد بازتابی بود  طیفی از نمونههای گیری دادهمد اندازه

 هاهای دریافتی از نمونهبهبود طیف -2-2-2

ههای  دادهسنج، منبع نور و فیبر نهوری  ها، جنس طیفبنابر دالیل مختلف از جمله نورهای مزاحم مقیط، سطح کروی نمونه

ها قبل از استفاده باشند. بنابراین باید دادههای واقعی دارای مقداری نویز نیز میبر دادهها ع وهطیفی استخراج شده از نمونه

پردازش در سه مرحله اصلی انجام شد. مرحله اوو عبهارت اسهت از تبهدیل    پردازش شوند. در این مطالعه عملیات پیشپیش

 (.1ی به جذبی با استفاده از معادله  های طیفی بازتابداده

 1) Absorption spectra =log(1/Reflectance spectra) 

 

. در 1پردازش عبارت است از تصقیح پایه و پراکندگی نور با استفاده از الگوریتم موجه  رونهدزدایی  مرحله دوم عملیات پیش

(. سه نمونه سیب در میهان   ,2008Rossel  2ریتم فیلتر میانهنهایت مرحله سوم عبارت است از هموارسازی با استفاده از الگو

                                                           
1 Light scatter and baseline corrections by wavelet detrending algorithm 

2 Smoothing by Median Filter algorithm 
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های مورد آزمایش دارای نمودارهای طیفی غیر استاندارد بودند، به عبارت دیگر نمودارهای طیفی بدسهت آمهده از   کل نمونه

ی بهود. بنها بهر گفتهه     Nicolaï et al., 2007باشند که مخالف با نظهر  ها مینمونهاین سه نمونه دارای شکلی متفاوت از سایر 

Nicolaï et al., 2007 به مرحله دوم برداشهت و یه  نمونهه    باشند. دو نمونه مربوطها شبیه به هم مینمودارهای طیفی میوه

 به مرحله اوو برداشت بود. این سه نمونه به دلیل وجود نویز بیش از حد حذ  گردید.  مربوط

 استخراج خصوصیات رنگی از هر نمونه -2-3

های قابل مشاهده برای چشم انسان را توصهیف  باشد و تمام رنگرنگی میترین فضای کامل *L*a*bکه مدو رنگی از آنجایی

 *bو  *L* ،aههای  هر نمونه سیب استخراج گردید. مولفه *bو  *L* ،aهای به کاناوکند، بنابراین خصوصیات رنگی مربوطمی

شهدند و سهپس توسهط    گیهری  انهدازه  CR-400 (Konika Minolta, Japan)سنج پوست هر نمونه سیب توسط دستگاه رنگ

 ( ,.2011Clerici et al( مقاسبه شدند  ah( خصوصیت جدیدی به اسم زاویه فام  2معادله  

 گیری اکثریت تخمین مرحله رسیدگی سیب رقم فوجی با استفاده از روش رای -2-4

 1الگوریتم ژنتیک –هیبرید شبکه عصبی مصنوعی  -1-4-2

کننهده عملکهرد   ها تضهمین باشد که تنظیم بهینه آنهر شبکه عصبی پرسپترون چند الیه دارای پنج پارامتر قابل تنظیم می

باشد. این پارامترهای قابل تنظیم که ساختار شبکه عصبی مصنوعی را تشکیل مهی دهنهد عبارتنهد از    باالی شبکه عصبی می

 پهس  بایهاس /وزن یادگیری برگشتی و تابع انتشار پس شبکه آموزش انتقاو، تابع های هر الیه، تابعنها، تعداد نوروتعداد الیه

باشد. الگوریتم ننتیه  یکهی از قدرتمنهدترین    برگشتی. وظیفه الگوریتم ننتی  تنظیم این پارامترهای قابل تنظیم می انتشار

فته است. در حقیقهت ایهن الگهوریتم براسهاس اصهوو تکامهل       باشد که از طبیعت جانداران الهام گرسازی میهای بهینهروش

شهوند  عنوان ی  قانون کلی، در طبیعت تنها حیواناتی در رقابت بر سر مواد غذایی پیروز مهی ریزی شده است. بهطبیعی پایه

هها  ههای آن نن ههای فهردی و  باشند. ایهن برتهری ناشهی از ویژگهی    که قدرتمند باشند و بنابراین امکان تولید نسل را دارا می

گردند. بنابراین با انجام متوالی انتخاب بهتهرین افهراد   ها تکریر شده و فرزندان بهتری تولید میباشد. با تولید مرل، این ننمی

ها، جمعیتی با امکان سازش بیشتر با مقیط بوجود خواهد آمد که نتیجه آن دسهتیابی بهه   جمعیت و تولید مرل از طریق آن

                                                           

1 Hybrid artificial neural network – Genetic Algorithm (ANN-GA) 
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(. در حقیقهت ایهن پارامترهها در قالهب یه  بهردار توسهط        Garg, 2016باشهد   شتر توسط اعضای جامعه مهی منابع بهتر و بی

شود. عملکرد شبکه عصبی مصنوعی پس از ههر  شوند و به شبکه عصبی مصنوعی انتقاو داده میالگوریتم ننتی  انتخاب می

گردد. ورودی شبکه عصبی مصهنوعی  ی توسط الگوریتم ننتی  با استفاده از معیار میانگین مربعات ثبت میساختار پیشنهاد

باشهد. در نهایهت ههر سهاختار پیشهنهادی      رس میرس، رسیده و بیشهای نارس، نیمها ک سهای طیفی و خروجی آنداده

عنهوان  بهه آن کمتهرین مقهدار باشهد بهه     ی مربهوط شبکه عصبی مصنوعی از طر  الگوریتم ننتی  که میانگین مربعات خطا

بهود. تعهداد    3و حهداکرر   1ههای قابهل انتخهاب توسهط الگهوریتم ننتیه  حهداقل        شود. تعداد الیهساختار بهینه انتخاب می

و ههر  بود. تابع انتقها  25و حداکرر  0ها حداقل ، برای سایر الیه25و حداکرر  1های قابل انتخاب برای الیه اوو حداقل نورون

تهابع   19برگشهتی از میهان    انتشهار  پهس  شبکه آموزش انتخاب شدند. تابع poslinتابع انتقاو مختلف مانند  13الیه از میان 

تهابع مختلهف ماننهد     15تابع یادگیری وزن/بایهاس به  پروپگیشهن از میهان     در نهایت  انتخاب شدند. trainbrمختلف مانند 

learnp .قابل انتخاب بودند  

منظور بررسی میزان اعتبار شبکه عصبی مصهنوعی در  تنظیم بهینه پارامترهای قابل تنظیم شبکه عصبی مصنوعی، بهپس از 

درصهد   10منظور آموزش، ها بهدرصد از داده 60تکرار انجام شد. الزم به ذکر است که در هر تکرار  1000تکرارهای مختلف 

 ه عصبی مصنوعی به صورت تصادفی انتخاب شدند.منظور تست شبکدرصد به 30منظور اعتبارسازی و به

 1سازی ازدحام ذراتالگوریتم بهینه –هیبرید شبکه عصبی مصنوعی  -2-4-2

 –سازی ازدحام ذرات شبیه به هیبریهد شهبکه عصهبی مصهنوعی     الگوریتم بهینه –روش کار هیبرید شبکه عصبی مصنوعی 

دههد.  سهازی ازدحهام ذرات انجهام مهی    باشد با این تفاوت که وظایف الگوریتم ننتی  را الگهوریتم بهینهه  الگوریتم ننتی  می

سهازی مسهائل   منظهور بهینهه  جمعی پرندگان بهباشد که از حرکات دستهالگوریتم ازدحام ذرات، ی  الگوریتم فراابتکاری می

صورت ( پیشنهاد داده شد. هر پاسخ مسئله به1995  2ابتدا توسط کندی و ابرهات مختلف تقلید کرده است. این الگوریتم در

باشد. حرکت هر ذره به سه عامل بسهتگی دارد،  شود. هر ذره دائمأ در حاو جستجو و جابجایی میی  ذره در نظر گرفته می

ی ذرات وقعیتی کهه کهل مجموعهه   بهتهرین مه   -3بهترین موقعیتی که تاکنون ذره داشته است و  -2موقعیت فعلی ذره،  -1

 اند. تاکنون داشته

                                                           
1 Hybrid artificial neural network – Particle swarm optimization (ANN-PSO) 

2 Kennedy and Eberhart 
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 1تابالگوریتم کرم شب –هیبرید شبکه عصبی مصنوعی  -3-4-2

های قبهل  بند ذکر شده در بخشتاب همانند دو طبقهالگوریتم کرم شب –بند هیبرید شبکه عصبی مصنوعی روش کار طبقه

این الگوریتم را می تاب الهام گرفته شده است. های شبتاب از ارتباط نوری میان کرمباشد. ایده اصلی الگوریتم کرم شبمی

ده و کم هوش، مرتبهه بهاالتری از   دانست، که در آن از همکاری  و احتماال رقابت( اعضای سا 2توان از مظاهر هوش ازدحامی

 (.Yang, 2009ت  هوشمندی ایجاد می شود که قطعا توسط هیچ ی  از اجزا قابل حصوو نیس

 3بند ماشین بردار پشتیبانطبقه -4-4-2

کنند. این بندی و رگرسیون استفاده میهای یادگیری با نظارت است که از آن برای طبقهماشین بردار پشتیبان یکی از روش

(. ایهن  Cortes and Vapnik, 1995دههد   بنهدی را انجهام مهی   هها، عملیهات دسهته   بندی خطی دادهروش با استفاده از دسته

کند کهه نتیجهه   طور ضمنی در ی  فضای با ابعاد باال نگاشت میهای ورودی را بهداده 4بند با استفاده از ی  تابع هستهطبقه

سهاده بهود. مقهدار پهارامتر      dot productباشد. در تققیق حاضهر تهابع هسهته،    یگیری غیر خطی مهای تصمیمآن ایجاد مرز

در نظر گرفته شد. این مقادیر به صورت سعی و خطا با استفاده از ی  مجموعه داده ثابت انتخاب شهدند.   C )1  5حاشیه نرم

 C. مقهادیر  dot product, polynomial, radial basis function (RBF) and sigmoidتوابع هسته بررسهی شهده عبارتنهد از    

 بودند. 10و  1، 1/0، 01/0بررسی شده نیز شامل 

 6نزدیکترین همسایگی -kبند طبقه -5-4-2

بندی هر نمونه جدیهد را  باشد. این روش، طبقهبندی میمنظور طبقههنزدیکترین همسایه ی  روش غیر پارامتری  ب k روش

صورت زیر طورکلی این روش بهدهد. بهموجود در همسایگی این عنصر انجام میبراساس نزدیکترین خصوصیات سایر عناصر 

 دهد.بندی را انجام میطبقه

 های نزدی  به نمونه ورودی.تعیین تعداد همسایه -1

                                                           
1 Hybrid artificial neural network – Firefly Algorithm (ANN-FA) 

2 Swarm Intelligence 
3 Support vector machine (SVM) 

4 Kernel function 

5 The soft margin parameter (C) 
6 k-nearest neighbors (KNN) 
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شود. اگر های آموزش. این فاصله معموال براساس فاصله اقلیدوسی سنجیده میمقاسبه فاصله نمونه ورودی با تمام نمونه -2

𝑋1 = (𝑋11, 𝑋12, … , 𝑋1𝑛)  و𝑋2 = (𝑋21, 𝑋22, … , 𝑋2𝑛)    دو مجموعه باشند، آنگاه فاصله اقلیدوسی بین این دو مجموعهه بها

 شود.مقاسبه می( 3  استفاده از معادله

 3) 𝑑(𝑋1, 𝑋2) = √∑(𝑋1𝑖 − 𝑋2𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

 

 هاگیریمرتب کردن این اندازه-3

 & Bhuvaneswariشهود   عنوان ک س نمونهه ورودی انتخهاب مهی   هستند بهک سی که بیشترین همسایه متعلق به آن  -4

Therese, 2015.)     11در نهایت پس از سعی و خطای فراوان مشخص گردید کهه تعهداد همسهایگی  k=11)    بهاالترین دقهت

 بندی را دارد.بقهط

 

 1گیری اکثریتروش رای -2-4-6

گیری اکرریهت  باشد در این تققیق از روش رایگیری انفرادی میتر از تصمیمگیری ترکیبی قابل اعتمادکه تصمیماز آنجایی

الگهوریتم   –الگهوریتم ننتیه ، هیبریهد شهبکه عصهبی مصهنوعی        –بند هیبرید شبکه عصبی مصهنوعی  بر مبنای پنج طبقه

نزدیکتهرین   -kتاب، ماشین بهردار پشهتیبان و   الگوریتم کرم شب –سازی ازدحام ذرات، هیبرید شبکه عصبی مصنوعی بهینه

شهدن مهدو یادگرفتهه شهده توسهط       overfitگیری اکرریهت جلهوگیری از   ترین مزیت روش رایهمسایگی استفاده شد. مهم

 باشد.الگوریتم می

 گیری اکثریت در تخمین مراحل مختلف رسیدگی سیب رقم فوجیرای ارزیابی عملکرد روش -2-5

بهه  گهردد. دسهته اوو، معیارههای مربهوط    گیری اکرریت از معیارهای مختلفی استفاده میمنظور بررسی عملکرد روش رایبه

ه دوم معیارههای  دسهت . 1F و معیهار  5، دقهت 4، ویژگهی 3، صهقت 2باشد. این معیارها عبارتند از بهازخوانی ماتریس کنفیونن می

                                                           
1 Majority-Voting Ensemble (MA) 

2 Recall 
3 Accuracy 
4 Specificity 
5 Precision 



 

14 
 

 ,.3ROC  Sabzi et al و همچنهین سهطح زیهر منقنهی     ROC)2کننده  های مشخصه عملکرد دریافتگرافیکی مانند نمودار

2017; Sabzi et al., 2018.) 

                                                                                                                                                                                 
1 F_measure 

2 Receiver operating characteristic (ROC) 

3 Area Under Curve (AUC) 
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 پردازش شدهنمودارهای طیفی پیش -3-1

دهد. های مختلف سیب رقم فوجی را نشان میپردازش شده نمونههای پیشمختلف طیف بازتابی و طیفنمودارهای  2شکل 

باشهند کهه ههر کهدام از     های مختلف ریز و درشتی میپردازش شده دارای قلهگردد نمودارهای پیشکه مشاهده میهمانگونه

 675نانومتر،  485تا  465به سه ناحیه طیفی ط عات مربوطهمین دلیل در این مقاله از اها اط عات خاصی دارند. بهاین قله

 بندی مراحل مختلف رسیدگی سیب رقم فوجی استفاده گردید.نانومتر جهت طبقه 890تا  870نانومتر و  700تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
پردازش شده در سه مرحله بازتابی، ب: نمودار پیشهای مختلف سیب رقم فوجی. الف: نمودار طیفی : نمودار طیفی نمونه2شکل 

های طیفی بازتابی به جذبی، مرحله دوم: تصقیح پایه و پراکندگی نور با استفاده از الگوریتم موج  اصلی. مرحله اوو: تبدیل داده

 روندزدایی، مرحله سوم: هموارسازی با استفاده از الگوریتم فیلتر میانه
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Estimation of different ripening stages of Fuji apple using image 

processing and spectroscopy based on majority voting method 

Razieh Pourdarbani, Sajad Sabzi, Davood Kalantari 

  

Abstract 

   Non-destructive determination of different stages of fruit ripening has several advantages such as 

selective robotic harvesting or doing fertilizing operation depending on the stage of ripening. In this 

regards, the purpose of the present study was to investigate the non-destructive estimation of 

different ripening stages of Fuji apple using color and spectral data. Majority voting method based 

on five hybrid artificial neural network classifiers namely genetic algorithm, particle swarm 

optimization algorithm, firefly algorithm, support vector machine, and k-nearest algorithm. The 

inputs of classifiers consisted of color data including the second channel of L*a*b* color space and 

the hue angle and the spectral data including wavelength ranging from 465 to 485 nm, 675 to 700 

nm and 870 to 890 nm. To evaluate the reliability of the majority voting method, classification 

procedure was performed in 1000 iterations. The results stated that in the best state of training and 

using different types of inputs, the correct classification rate of the majority voting method was 

100%. The correct classification rate of the majority voting method using different input data 

including color data, spectral data of 465 to 485 nm, 675 to 700 nm and 870 to 890 nm were 

95.12%, 99.37%, 97.56% and 97.80% respectively.  

Keywords: Color Space, Spectral Data, Non-Destructive Estimation, Majority Voting Method, 

Hybrid Artificial Neural Network.  
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