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 انشجوی دکتری گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلید -4

 
 t.brukimillan23@gmail.comرابط:  آدرس رایانامه نویسنده

 :خالصه

بخش  امروزه استفاده از سیستم های ماشین بینایی و پردازش تصویر به عنوان روشی نوین در

می  تفادهاسکشاورزی کاربردهای مختلفی یافته است و  از آن ها به منظور  درجه بندی محصوالت مختلف 

رآیند فسه با بندی در مقایشود. استفاده از این روش موجب بهبود کیفیت میوه و کاهش زمان عملیات درجه

ربرد شبكه های عصبی نوعی مدل سازی ساده از سیستم های عصبی واقعی هستند که کا گردد.دستی می

درجه بندی  رسی و شناسایی امكانلذا هدف ازاین تحقیق بر .فراوانی در حل مسایل مختلف در علوم دارند

ظور یک ین منسیب با استفاده از پردازش تصویرآنالین  به کمک شبكه عصبی والگوریتم تدوین شده بود. بد

ار نقاله قر نوار سیستم آنالین ماشین بینایی شامل سیستم نورپردازی، دوربین و رایانه که بر روی یک سیستم

 102ین آن ها تعداد تصویر از نمونه هایی با اندازه مختلف اخذ و از ب 400داده شده بودن استفاده شد. تعداد 

رار گرفت سپس مورد پردازش ق Matlab 2013bنمونه به صورت تصادفی انتخاب شد و با استفاده از نرم افزار 

 ج ناشیتایندند. شنمونه ها با استفاده از کولیس دیجیتال و الگوریتم توسعه یافته و شبكه عصبی درجه بندی 

توجه به  قابل قبول با MAEو  RMSEاز پارامترهای مقایسه ای، عملكرد مدل دارای ضریب همبستگی باال، 

س ر اساببازه داده ها می باشد و حاکی از عملكرد باالی شبكه عصبی در مدل سازی مساحت سیب و لكه 

 پیكسل مربع می باشد.
 

 تصویر آنالین، درجه بندی سیبشبكه های عصبی مصنوعی ، پردازش کلمات کلیدی: 
 

 

 : مقدمه .1

سایل مشبكه های عصبی نوعی مدل سازی ساده از سیستم های عصبی واقعی هستند که کاربرد فراوانی در حل 

یی ا کاربردهارفته تمختلف در علوم دارند . حوزه کاربرد این شبكه ها آنچنان گسترده است که از کاربردهای طبقه بندی گ

سهولت  نارکافر در ترین مزیت این شبكه ها توانایی ومهماید نظیر درون یابی، تخمین و آشكارسازی را شامل می شوند . ش

 .استفاده از آن ها باشد

د صنوعی ماننمهوش  امروزه با توسعه سریع فناوری های پردازش رایانه ای و ایجاد نرم افزارهای مربوطه، از مزایای

ی عصبی شبكه ها. اده می شود شبكه عصبی مصنوعی برای حل مسائل مربوط به مدل سازی سیستمها و فرایندها استف

بیولوژیک  ون هایمصنوعی شامل یک الگوی پردازش اطالعات و ابزاری قدرتمند به منظور شبیه سازی، الهام گرفته از نور

چون قدرت ایی همهاست . با این رویكرد، شبكه های عصبی مصنوعی همانند ساختار بیولوژیكی مغز انسان با ترکیب ویژگی 

ی را ا غیر خطگیری، قابلیت حل کامل مسائلی پیچیده با ماهیتی خطی ی دهی، پردازش موازی و تصمیم یادگیری، تعمیم

هبود موجب ب درجه بندی و تفكیک میوه بر اساس پردازش تصویر کار بسیار مهم و ارزنده ای است چون خواهند داشت .

 ا بمی تواند  كنولوژیکیفی و مهم یک میوه با این تکیفیت میوه و کاهش عملیات در فرایند دستی می گردد و توجه به ابعاد 
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تجاری  نعتی وصاتخاذ اصول استانداردی بعنوان یک ضابطه درجه بندی با اجرای آن توسط دستگاه خودکار در حوزه های 

یدرات کربوهنرژی، اای و درمانی است )از نظر مقدار بكار گرفته شود. در این میان، مطالعه بر روی سیب که دارای ارزش تغذیه

ین ش شده در ان گزارو کلسیم بیشتر از مقادیر موجود در جدول ترکیبات مواد غذایی ایران و از نظر مقدار آهن کمتراز آه

د مهم این ی ابعاجدول است( تحت پردازش تصویر آنالین کار تحقیقی جالبی بوده و یک روند پیشرفته تكنولوژیک در بررس

 یفی لكه و اندازه آن مدنظر است.میوه مانند بررسی مشخصه های ک

یر نی با پردازش تصوبررسی امكان تشخیص ارقام متداول برنج ایرا"با عنوان 1394موالئی در یک کار مطالعاتی در سال 

ندی تصاویر به قطعه ب MATLABبا انجام عملیات پیش پردازش با استفاده از نرم افزار  "دیجیتالی و هوش محاسباتی

سایی ارقام استفاده ( جهت شناPCAورد نظر برنج ایرانی پرداخته است. وی از روش تحلیل مولفه های اصلی)دیجیتالی ارقام م

ریتم ده از الگواستفا نموده و از یک شبكه عصبی پرسپترون چند الیه بر اساس مولفه های خود در طراحی بهره برده است و با

دسته بندی از فنون پردازش تصویر و انواع روشهای تشخیص الگو)ارکوارت نتایج موفقیت آمیزی را تحت ترکیبی م-لونبرگ

 .(4) آماری و شبكه های هوش مصنوعی( ارائه نموده است

ت مفید و ( نیز حاوی اطالعا 5بررسی تكنیک های استخراج مشخصه رنگ در میوه ها توسط آنكور و سایرین )  

 کاربردی است. 

با  "یماشین بینای سیستم سورتینگ میوه و سبزیجات با استفاده از"در مقاله ای با عنوان  2015جورج متیو در سال  

ا تلفیقی از از ترکیب مولفه ها برای ایجاد رنگ و ب RGBبه شكل مدل رنگی   Matlabانجام پردازش تصویر در محیط 

 .( 3) ه نتایج خوبی دست یافته استتكنیک ها برای شناسایی مولفه ها استفاده نموده و ب

ن منظور تعیینری بتوسعه سیستمهای سورتینگ میوه با استفاده از منطق فازی و تبدیل تصاویر نمونه ها به حالت بای

سایرین از ابزار  ودر کار دیگری توسط گاسلین  .(4) و همكاران مورد مطالعه بوده است Naganur HGاندازه میوه از سوی 

رمز استفاده شده و قفیلتر برای تفكیک نواحی تحت الشعاع مادون  4برای بررسی سیب استفاده شده که در آن از بار کوپلی 

 .(5) در طراحی مدل مدنظر بوده است Kیک الیه پرسپترون منفرد تحت همسایگی 

سب برح یبهدف از مطالعه حاضر، به کار گیری شبكه عصبی پرسپترون چندالیه برای مدل سازی مساحت لكه و س

 بع است. می باشد. الزم به ذکر است که واحد های مربوط به خروجی مساله بر حسب پیكسل مر Bو  R ،Gتابعی از 

 

 :مواد و روش ها .2

 مراحل انجام پژوهش حاضر به طور خالصه عبارتند از:

 

 تهیه تصاویر و ذخیره سازی تصاویر-
فاده آن ها با است ی ازتهیه شد و تصاویر  شهرستان پلدشتمیوه سیب زرد طور تصادفی ازباغی در  400نمونه انتخابی، 

تصویر به  102 هگرفته شدتصویر  400گرفته شد و سپس از بین  1سیستم ماشین بینایی آنالین مطابق شكل دستگاه  از یک 

ن دیجیتال مدل از از دوربی RGBتهیه تصاویر رنگی  صورت تصادفی به عنوان نمونه های مورد بررسی انتخاب شدند. برای

wintoch 6M webcam  ر کیفیت دی که اتدر تشخیص رنگ مؤثر است، تغییر اشیاء ،استفاده شد. از آنجا که بازتاب نور از

صاویر ع تروی انواباعث خطا در تشخیص رنگ جسم میشود. بنابراین در این تحقیق با انجام کارعملی برایجاد میشوند نور 

ابع ز انواع منر یک اگرفته شده، ضمن پیدا کردن بهترین وضعیت استقرار سامانه نور پردازی و موضوع نسبت به همدیگر در ه

که بر روی تسمه  از نمونه ها CCDنورپردازی، بهترین منبع نوردهی انتخاب شد. سپس به کمک نرم افزار متلب و دوربین 

 (1(در حال عبور بودند عكسبرداری صورت گرفت)شكل  -ms 3/0با سرعت )بصورت آنالین نقاله 

 



 
 

3 
 

 
 : تصویری شماتیک از سامانه مورد استفاده1شکل 

 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها:-
اشد، رفه بصتوسعه سیستم درجه بندی و سورتینگ خودکار سیب که از لحاظ اقتصادی در حوزه کشاورزی مقرون به 

 ه و اندازهخصه لكبا بررسی نمونه های جمع آوری شده از سیب ها و شاخص های مهم در شناسایی و تفكیک آنها از لحاظ مش

آنالین  تصویر ی و استخراج این مشخصه ها تحت تكنیک پردازشسیب ها در این کار تحقیقی با تحلیل تكنیک های شناسای

پایه  (ANNو الگوریتم جداسازی بر اساس شبكه هوش مصنوعی) HSIو   RGBمدنظر است که با استناد بر مدل های 

 یر سیبگ تصاوریزی می شوند به بررسی مولفه ها پرداخته و در نهایت با روش استخراج مشخصه رنگ تصویر و متوسط رن

 د.های زرد در فضاهای رنگی مختلف میزان دقت این روش با مزایا و معایب آن ارزیابی و ارائه خواهند ش

 

 تصاویر پردازش-
ل س از انتقاکه پ در این پژوهش هدف از پردازش تصویر، به کار گرفتن آن در الگوریتم ماشین بینایی بود. به طوری

ر تصویر ه آن دشدند تا یک سیب در هر تصویر تشخیص داده شده و انداز تصاویر ذخیره شده به رایانه، تصاویر پردازش

اشند. به طوری که ( می بRGBمشخص گردد. تصاویر گرفته شده با دوربین به کامپیوتر فرستاده شد. تصاویر به فرمت رنگی )

از  m*nبكه ای یه خود ش( است. هرالB( و آبی)G(، سبز)Rهر تصویر، ماتریس سه الیه ای با الیه هایی برای رنگ قرمز)

. بنابراین هر تعداد پیكسل های تشكیل دهنده طول و عرض تصویر می باشد nو  mعنصر هایی به نام پیكسل می باشد که 

در  شد. تصاویرمی با پیكسل دربردارنده اطالعاتی از مقادیر رنگ های قرمز، سبزو آبی آن نقطه به همراه مختصات مكانی آن

ویر باینری، نویزهای برای تصا Segmentationرد پردازش قرارگرفتند. بدین منظور با به کار گیری دستور نرم افزار مطلب مو

نشان داده شده  2تصویر باقیمانده تصویر میوه با پس زمینه مشكی بود که در شكل  پس زمینه از تصویر اصلی جدا شدند.

می شود.  مساحت لكه و یا محاسبه objectظیر تشخیص است. این عمل موجب حذف نویزهای پس زمینه در مراحل بعدی ن

زمینه  ز تصویر پسلبه های معین ازیر هیستوگرام نشان داده شده در به همانطور که از تصویر مشخص است، میوه با توجه 

 جدا شده است.
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 مدهآبدست هیستوگرامی تصاویر پردازش شده و نمودار ( 2شکل 

 

 الگوریتم تشخیص دقت برآورد-
 شده سیب داده تشخیص کولیس دیجیتالی و مساحت با استفاده از یک  سیب مساحت الگوریتم، دقت ارزیابی برای

 گرفت شد. نظر در الگوریتم دقت به عنوان را مقدار این گیری والگوریتم اندازه توسط
 

 شبکه عصبی مصنوعی -

ه مسائل، ن گونبندی استفاده می شود. در ای امروزه از شبكه های عصبی به طور گسترده در مسائل مربوط به طبقه

 جی هایشبكه عصبی با داشتن ورودی ها و خروجی های مشخص باید تشخیص دهد که هر ورودی با کدام طبقه از خرو

قات مربوط به ( در بسیاری از تحقیMLPتعریف شده بیشترین تطابق را دارد. در حال حاضر شبكه پرسپترون چند الیه )

ین ه در حکدی استفاده می شود. در این شبكه های عصبی از روش آموزش با نظارت  استفاده می شود مسائل طبقه بن

تالف ود. اخآموزش ورودی های مورد نظر به شبكه عصبی اعمال می شود و خروجی شبكه با خروجی مطلوب  مقایسه می ش

طای خساندن از آموزش شبكه به حداقل ر بین خروجی واقعی و خروجی مطلوب منجر به تولید سیگنال خطا می شود. هدف

م برای ات الزتولید شده می باشد. به حداقل رساندن خطا براساس تنظیم وزن های شبكه انجام می شود و میزان محاسب

د. فاده می شور  استحداقل نمودن خطا به الگوریتم )شیوه( آموزش شبكه بستگی دارد. معموال از الگوریتم آموزش پس انتشا

نظیم می تش خطا الگوریتم پس از محاسبه مقدار خطا در الیه خروجی مقادیر وزن ها در الیه پنهان در جهت کاه در این

بكه شبرای توسعه  ( می باشد.MLPشبكه عصبی به کار گرفته در این مطالعه از نوع شبكه عصبی پرسپترون چند الیه )شوند. 

اده ار خطا بود. د. الگوریتم به کار گرفته شده الگوریتم پس انتشاستفاده گردید MATLAB 2012مورد نظر از نرم افزار 

مدل استفاده  به عنوان ورودی های مدل و مساحت سیب و لكه به عنوان خروجی های Bو  R ،Gهای مربوط به پاامترهای 

 شدند. 



 
 

5 
 

 
 دهد.ساختار شبکه عصبی مصنوعی که در این تحقیق به کار گرفته شده است را نشان می  3شکل   

 

%( و داده  15هم س%(، داده های آزمون )با  70در ابتدا داده ها توسط شبكه به سه دسته داده های آموزش )با سهم 

یه رون ها در الن%( به صورت کامال تصادفی، تقسیم شدند. فرایند آموزش با تعداد مختلف  15های اعتبارسنجی )با سهم 

نهان به عنوان بهترین شبكه الیه پ 10شبكه با  ه به پارامتر مبنا، اندازه گیری شد.مخفی انجام گرفت و عملكرد هر کدام با توج

ه بهترین نجی و ارائسعتبار با باالترین عملكرد انتخاب گردید. بعد از انجام فرایند آموزش، وزن های حاصل از شبكه به منظور ا

 عملكرد شبكه استفاده شدند.

ده شراحی شبكه و خروجی واقعی و همچنین دقت و عملكرد شبكه های ط به منظور مقایسه نتایج حاصل از خروجی

 ( و میانگین خطایR(، ضریب همبستگی)RMSEاز پارامترهای مقایسه ای شامل: ریشه میانگین مربعات خطا)

 ( استفاده شد.MAEمطلق)
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ا ارامتر ها این امكان رتعداد داده ها است. استفاده از این پ Nمقدار پیش بینی شده و  Pنمایانگر مقدار واقعی،  Aکه 

 ت.به ما می دهد تا در یابیم که مقدار پیشبینی شده توسط شبكه به چه میزان نزدیک به مقدار واقعی اس

 

 نتایج شبکه عصبی
گرفته  به کار Bو  R ،Gدر این مطالعه، شبكه عصبی مصنوعی برای تخمین مساحت سیب و مساحت لكه بر اساس 

ی من پاسخ را ی بهتریبرای شبكه پرسپترون چند الیه در راستای انتخاب بهترین تعداد نرون در الیه پنهان، شبكه زمانشد. 

بعد از  ر این اساساشد. ببعتبار سنجی و آزمون کمترین مقدار را داشته دهد که مقادیر توابع کارایی، یرای داده های آموزش، ا

 10ر درایی شبكه رین کا، کمترین مقدار برای تابع عملكرد و در نتیجه باالتآموزش با تعداد نرون های مختلف در الیه پنهان

 دند. به منظور بررسی شگزارش  1جدول ر نرون در الیه پنهان د 10بر اساس تعداد  نتایج ونرون برای الیه پنهان به دست آمد 
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لف، مربوط به ا 4با استفاده از نمودار های نقطه ای استحصال شدند. شكل  4تبعیت خطی مقادیر پیشبینی و هدف، شكل 

شاهده می مب، مربوط به بررسی قابلیت پیش بینی مساحت سیب می باشد. همانطور که  4بررسی پیش بینی لكه و شكل 

جز در می نقاط به تماگزارش شده است،  4ر ضریب تبیین برای مقایسه استفاده شده است. طبق آنچه در شكل شود، از پارامت

 از روند خطی پیروی می کنند و این نشان گر دقت باالی پیش بینی می باشد.چند نقطه، 

 

           
 

 

 ب الف

 نتایج مربوط به مدلسازی شبکه عصبی 4شکل 

 

 ای برای دو خروجی مدلسازی شدهنتایج ناشی از پارامترهای مقایسه: (1)جدول

 r RMSE MAE 

 2085.542 6087.284 0.9779 مساحت سیب

 73.06 249.46 0.9953 مساحت لكه

 

با توجه به جدول حاصل از  ( نشان دهنده نتایج آماری به دست آمده از مدلسازی شبكه عصبی می باشد.1جدول )

قابل قبول با توجه به بازه داده ها  MAEو  RMSEمقایسه پارامترهای مقایسه ای، عملكرد مدل دارای ضریب همبستگی باال، 

می باشد و حاکی از عملكرد باالی شبكه عصبی در مدل سازی مساحت سیب و لكه بر اساس پیكسل مربع می باشد. باتوجه به 

 ی توان گفت توانایی شبكه در پیشبینی مساحت لكه، باالتر از پیشبینی مساحت سیب می باشد. ضریب همبستگی، م

 

 نتیجه گیری: .3

د. بر این بو Bو  R ،Gهدف از انجام این مطالعه، بررسی امكان پیش بینی لكه و مساحت سیب بر اساس مقادیر 

و خروجی  Bو  R ،Gمقادیر  ی شبكه متشكل بود ازاساس، شبكه عصبی مصنوعی برای پیشبینی به کار گرفته شد. ورودی ها

نرون در  10ه با های شبكه را مساحت سیب و لكه تشكیل دادند. بعد از مرحله آموزش شبكه، به دلیل باال بودن دقت شبك

رامترهای پا زنتایج ناشی ا الیه پنهان بر اساس پارامتر عملكرد شبكه، این تعداد نرون برای آزمون شبكه نیز به کار گرفته شد.

و شناسایی ی با این وجود هدف اصلی این تحقیق بررس .شدگزارش  1مقایسه ای برای دو خروجی مدلسازی شده در جدول 

بود که ده م تدوین شبه کمک شبكه عصبی و الگوریت درجه بندی سیب با استفاده از پردازش تصویرآنالین پیش بینی و امكان 

ن ی های آزموت خروجهمانطور که از نتایج پیداست، شبكه عصبی با قابلیت و دقت باالیی توانسته اس .تا حدودی تحقق یافت

م گیری ر تصمیتجربی را پیش بینی کند. بر این اساس این مدل می تواند به عنوان یک سیستم پیش بینی کننده در مدا

 قرار بگیرد. آنالین به جای فرمول های پیچیده و کم دقت ریاضی اعم از رگرسیون 
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ABSTRACT 
Today, the use of machine vision and image processing systems, as a new method in the agricultural sector, has 

found many applications to be used in grading various products. Use this method causes improves the quality of 

the fruit and reduces the grading operation time Compared to the manual process. Neural networks are a kind of 

simple modeling of real neural systems that are used extensively in solving various problems in science. 

Therefore, the aim of this study is investigate and identify the possibility of grading apples using online image 

processing and neural network and develop the related algorithm. For this purpose, online machine vision 

system, including a lighting system, camera and computer used which was placed on a conveyor system. 400 

images were taken from samples with different sizes and 102 samples were selected randomly among them and 

were processed using Matlab 2013b software. Then the samples were graded using a digital caliper and neural 

network model was developed. Based on the results of comparative parameters, the model performance had high 

correlation coefficient, acceptable RMSE and MAE in the data range. This suggests high performance of the 

neural network in modeling the area and bruise of apples by square pixels. 

 

Keywords: artificial neural networks, apple grading, image processing, machine vision. 
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