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  چکیده

-در این تحقیق طبقه. باشدمیهاي جدید مطابق با علم روز دنیا ضروري ستفاده از روشتکنولوژي ابا پیشرفت روز افزون      
پرسپترون دو الیه با اي رنگی، بافتی و شکلی با استفاده از شبکه عصبی هف سیب زمینی با استفاده از ویژگیبندي ارقام مختل

ارزیابی عملکرد سیستم بر . عدد از هر کدام تهیه شد 40رقم مختلف و به تعداد  5تصاویر از . انجام شد 37- 17-5- 5ساختار 
دقت  .شد 750/0هاي تست برابرو براي داده0013/0ي آموزش برابر اهگرفت که براي داده میانگین مربعات خطا انجام اساس
   .بدست آمد% 100بندي صحیح طبقه

  
  ویژگی شکلویژگی بافت، ویژگی شکل،  پردازش تصویر، رقم،، MLP شبکه عصبی :واژه کلید

  
  قدمهم

شناسایی واریته به طور سنتی . شودبراي صدور گواهینامه تولید انجام می کنترل کیفیت وشناسایی واریته در زمینه وارسی و 
هایی از تواند مزیتهاي بینایی ماشین با طبقه بندهایی نظیر شبکه عصبی میتلفیق روش. وقتگیر بوده و امکان خطا زیاد است

گازمان و ]. 2[ها داشته باشدذخیره و انتقال الکترونیکی داده و نیز هاي جدیدقبیل سرعت باال، پتانسیل استخراج ویژگی
 52بندي اتوماتیک شکل و اندازه پرسپترون چند الیه اقدام به طبقهبا استفاده از بینایی ماشین و شبکه عصبی ) 2008(پرالتا

ر اساس اندازه و شکل به کار بردند و ها ببندي برنجگی هندسی را براي دستهویژ 13آنها  .گروه کردند 4دانه برنج فیلیپینی در 
]. 4[به ترتیب براي اندازه و شکل دست پیدا کنند% 67/96و % 76/98به دقت کلی  MLPتوانستند با کالسیفایر شبکه عصبی 

از هم تشخیص دهند و آنها را توانستند با استفاده از شبکه عصبی چند واریته پسته ایرانی را  )2006(محمودي و همکاران
ها را تشخیص داده و سپس بر اساس پردازش تصویر خواص فیزیکی واریتههاي ایشان با استفاده از تکنیک. کنندبندي طبقه

هدف از این تحقیق طبقه ]. 1[ها را از هم جدا کندز تکنیک شبکه عصبی توانست واریتهاختالف خواص فیزیکی و با استفاده ا
  .است) MLP(تفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند الیهبندي و تشخیص ارقام مختلف سیب زمینی با اس

  
  هامواد و روش
ها به آزمایشگاه منتقل نمونه) نوا، دایفال، ایمپالیا و گرانوالآگریا، آر(زمینی شاملرقم سیب 5از  تصادفی نمونه 40پس از تهیه 

  .برداري قرار بگیرندیروشدند تا مورد تص
  نورپردازي و تصویربرداري

 LEDهاي ي گنبدي شکل  و المپستم نورپردازي متشکل از یک محفظهسی زمینی،هاي سیبتصاویر از نمونهبراي تهیه 
زمینه تصاویر از کاغذ ضمن اینکه براي پس. استفاده شد تا نور را به طور کامل پخش کرده و از ایجاد سایه ممانعت کند
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باالي دقیقا در  CCDدوربین دیجیتالی سونی با حسگر  .شود اشتنباخ استفاده شد تا نور را جذب کرده و مانع انعکاس آن
  .بود RGBی آن تصویر جمتري قرار گرفت که خروسانتی 25نمونه و در فاصله 

  پرازشیشپ
تبدیل شد تا با این  تصویر به سطوح خاکستري .فراخوانی شد Matlab 2012bدر این مرحله ابتدا تصاویر به محیط نرم افزار 

محاسبه  حد آستانه بندي تصویر الزم استبراي تقسیم .ان الزم براي مراحل بعدي کمتر شودکار حجم آن کاهش یافته و زم
تبدیل  سپس ،دهداش جدا کرد به ما میتوان شیء را از پس زمینهیس آن مزیرا حد آستانه دقیقا مقداري را که بر اسا شود

  .شود تا تصویر براي مرحله بعد که بسیار مهم است آماده شودیی و حذف نویزهاي تصویر انجام میتصویر رنگی به دودو
  پردازش تصویر
به کلی حذف گردید، نوبت  هرگونه نویز و دیگر عوامل ناخواسته از تصویر دازش اولیه روي تصاویر انجام شد وپس از اینکه پر

این  .زمینه بتوانیم اطالعات مورد نظرمان را از تصویر استخراج کنیمپس از رسد تا با جدا کردن شیءر میبندي تصویبه قطعه
  .هاي رنگی، بافتی و شکلی استاطالعات شامل ویژگی

  هاي رنگیویژگی
  .استخراج شدهاي رنگی آنها به طور جداگانه فراخوانی شده و ویژگی l*a*bو  RGB ،HSVتصاویر در سه فضاي رنگی 

  RGBفضاي رنگی 
فضا توسط یک مکعب نمایش داده  این. شودمی ظاهر آبی و سبز قرمز، اصلی طیفی هايمؤلفه در رنگ، هر ، RGB مدل در
  .این مدل بر اساس دستگاه مختصات دکارتی است. شودمی

  HSVمدل رنگی 
 توسط کهHSV رنگی فضاي .رودمی کار به هارنگ انتخاب براي اشخاص توسط که است هاییمحیط از یکی HSV محیط
این سیستم . باشددهنده مقدار مینشان Vدهنده اشباع و نشان Sرنگ، دهنده نشان Hشود و در آن تعریف می ضلعیشش

  .کندرنگی بر اساس مختصات قطبی عمل می
 l*a*bمدل رنگی 

سازي و دستکاري تصویر براي هر دو کاربرد فشردهه آن را باشد کعالی براي شدت روشنایی و رنگ می این مدل جداساز
  .مناسب ساخته است

  هاي بافتیویژگی
تحلیل بافت تصویر نسبت به . ]5[دتی نقشی مهم در تحلیل تصویر دارنهاي بافبافت یک جنبه مهم از تصویر است و ویژگی

عات آماري در حوزه فضایی می شامل اطالباشد زیرا بافت سطوح خاکستري ابزار قدرتمندي می گیري مستقیم شدتاندازه
، ممان سوم، Smoothnessشامل میانگین، انحراف معیار، گرهاي بافتی استفاده شده در این تحقیق توصیف .]6[باشد
بافت، انحراف معیار اندازه  Intensityمیانگین  گیرياندازه میانگین در واقع .باشدثابت ممانی می 7ختی و آنتروپی و یکنوا

ثابت صفر و  Intensityگیرد که براي یک ناحیه با مقدار نسبی آن را اندازه می Smoothness  گیري میزان کنتراست بافت،
یکنواختی نیز مقدار  .گیردممان سوم میزان تقارن یک هیستوگرام را اندازه می. است 1متغیر Intensityبراي یک ناحیه با 

  .کندگیري میادفی بافت را اندازهآنتروپی میزان ماهیت تص .گیردرا اندازه می یکنواختی
  هاي شکلیویژگی

دو صورت ترکیبی از  توان بههاي شکل را میویژگی .رین اهداف ارزیابی کیفیت مواد غذایی استتتعیین شکل یکی از رایج
سطح،  نسبت تصویر، استفاده شده در این تحقیق نسبت سطح،گرهاي شکلی توصیف. ]3[عاد و یا مستقل از ابعاد مشخص کرداب

  .هستند 4و3و2و1، قطر بشینه، قطر کمینه، محور اصلی، فاکتور شکل نسبت گرديمحیط، گردي، فشردگی، بازه قطر، 
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  توصیفگرهاي شکلی –1جدول

  رابطه مورد استفاده  نام توصیفگر شکلی

  نسبت سطح

  تصویرنسبت 

  گردي

  فشردگی

  قطر کمینه –قطر بیشینه   بازه قطر
  

  نسبت گردي

  1فاکتور شکل 

  2فاکتور شکل 

  3فاکتور شکل 

  4فاکتور شکل 

 
  و طراحی شبکه عصبی بنديطبقه

شبکه عصبی مصنوعی مورد  .بندي از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شدبندي و دستهدر این تحقیق براي مرحله طبقه
منتشر به صورت الیه به الیه در مسیري رو به جلو باشد که در آن سیگنال ورودي در خالل شبکه و می MLPاستفاده از نوع 

تعداد نرون . شودهاي خام باعث کاهش دقت شبکه میشوند زیرا وارد کردن دادهها پس از فراخوانی، نرمالیزه میداده. شودمی
 میان از .ز تابع تانژانت سیگموئیدي به عنوان تابع محرك شبکه استفاده شدا .هاي الیه پنهان بر اساس سعی و خطا بدست آمد

شبکه  آموزش در سریعتر همگرایی دلیل به مارکوارت، لونبرگ الگوریتم خطا، انتشار پس روش به آموزش مختلف هايروش
  بایاس مقادیر و شبکه هايوزن خطا، انتشار پس الگوریتم. شد انتخاب حاضر تحقیق در استفاده يبرا ي متوسط،اندازه هاي با

. تکرار در نظر گرفته شد 1000تعداد تکرار شبکه تا  .یابد بیشتري کاهش سرعت با عملکرد تابع که دهدمی تغییر جهتی در را
  .استفاده شد) MSE(براي ارزیابی عملکرد شبکه از میانگین مربعات خطا
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  بحث و  نتایج 
خروجی . دهدزمان مورد نیاز را افزایش میهاي پنهان را افزایش داد اما این کار توان تعداد الیهبراي آموزش بهتر شبکه می

ارزش  ها باتمام طبقات کالسبا این کار . کنیماست که به صورت باینري کدبندي میبندي هاي طبقهشبکه عصبی کالس
ت در نهایت خروجی برنامه به صور. شودشوند و شبکه عصبی تمایز بین خطاها قائل نمیمساوي داراي خطاي یکسان می
هاي ویژگی .است% 100بندي طري باشد نرخ طبقهتی که ماتریس قدر صور. اشدبها میماتریس مربعی برابر تعداد کالس

ها در الیه اول برابر با تعداد این در نظر گرفته شد که تعداد نرون MLPاستخراج شده از تصویر به عنوان ورودي شبکه عصبی 
) تعداد ارقام(هاکالس ها در الیه خروجی برابر با تعدادی براساس سعی و خطا و تعداد نرونها در الیه میانها، تعداد نرونویژگی

و براي داده 0013/0هاي آموزش برابر عات خطا انجام گرفت که براي دادهارزیابی عملکرد سیستم بر اساس میانگین مرب .بود
 .است% 100بندي صحیح قطري بودند که نشان از دقت طبقه هاي بدست آمده همگیماتریس .شد750/0هاي تست برابر

  .تکرار به کمترین خطا رسیده است241 در 1آموزش شبکه مطابق شکل
  

  نتیجه حاصل از طبقه بندي - 2جدول
  گرانوال  ایمپالیا  دایفال  آرنوا  آگریا  واریته

نرخ طبقه بندي 
  صحیح

100%  100%  100%  100%  100%  

  

  
  تکرار 241با  Levenberg-Marquardtمنحنی یادگیري شبکه با الگوي آموزشی  - 1شکل

  گیري کلینتیجه
بندي صحیح دقت طبقه. زمینی استفاده شدبندي و تشخیص ارقام سیباز شبکه عصبی پرسپترون براي طبقهدر این تحقیق 

ایی ماشین و شبکه تلفیق بین. تواند گزینه مناسبی براي تشخیص ارقام باشدبنابراین شبکه عصبی می. بدست آمد% 100
  .هاي کنترل کیفیت باشدستمتواند گزینه مناسب براي طراحی سیعصبی مصنوعی می
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