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  چکیده
در این تحقیق عمل خوشه بندي جهت تشخیص ارقام سیب زمینی با استفاده از ویژگیهاي رنگی، بافتی و شکلی با استفاده     

 Discriminantنتایج بدست آمده از روش . رقم مختلف سیب زمینی انجام شد 5تصویر برداري از . انجام شد spss از نرم افزار
این کار را می توان با استفاده از روش هاي هوش مصنوعی نیز . نتیجه مطلوبی بدست نیامد K-meansبود و از روش  5/89%

   .انجام داد
  

  یزآنالیزتمی، K-means، تشخیص رقم خوشه بندي،:کلمات کلیدي
  
  قدمهم

گواهینامه می کنند، تولید کسانی که ثبت انواع و صدور ، تمام کسانی که درگیر تولید محصول یا پرورش آن هستند     
ته ها را شناسایی و کشاورزان و سایر استفاده کنندگان نهایی نیازمندند متناسب با نوع فعالیت خود واری ،تجار کنندگان بوته،
و کنترل کیفیت عالقه  همچنین کشاورزان و یا افراد مشغول در این حیطه به شناسایی واریته در زمینه وارسی. جداسازي کنند

یک سیستم ماشین  1987در سال  2و مارو 1به منظور دسته بندي و بازرسی اتوماتیک سیب زمینی، مک کلور .]3[ندمند
دسته بندي  1998و همکاران در سال  3مارچانت .بینایی تک رنگ را براي دسته بندي سیب زمینی هاي سفید توسعه دادند

یک تکنیک آنالیز شکل سیب ) 1995(و همکاران  4تائو. سیب زمینی را بر اساس اندازه توسط ماشین بینایی گزارش دادند
یک دستگاه بازرسی اتوماتیک با سرعت ) 2000(و همکاران  5توسط نوردام. ]6[زمینی توسط ماشین بینایی را گزارش دادند

. بندي سیب زمینی بر اساس شکل، اندازه و عیوب ایجاد شده بر روي آن گسترش داده شد ن عملیاتی زیاد براي درجهباال و توا
. ]5[و گل هاي چسبیده به آن تمیز شوندشوند تا خاك در این ماشین قبل از تصویر برداري، سیب زمینی ها شسته می

اسایی و تشخیص ارقام مختلف دانه هاي گندم، جو، چاودار و جو از روش ماشین بینایی براي شن) 2000(دار ماجوهجایاس و
. مشخصه مورفولوژیکی براي آنالیز تشخیصی استفاده کردند 23آنها از . دو سر براساس خصوصیات مورفولوژیک استفاده کردند

هدف از این تحقیق  ].4[بود% 91ها باالي و براي سایر دانه% 100بندي در جو دو سر حدود آنها گزارش کردند که دقت دسته
  .مقایسه دو روش مختلف خوشه بندي براي تشخیص ارقام سیب زمینی بود
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  مواد و روش ها -2
  تهیه نمونه و تصویربرداري

از مرکز تحقیقات کشاورزي  ومنابع  )آگریا، آرنوا، دایفال، ایمپالیا و گرانوال(رقم مختلف سیب زمینی  پنجدر این تحقیق       
عدد از هر رقم براي انجام  40تهیه گردید و پس از انتقال به آزمایشگاه و حذف غده هاي ناسالم تعداد  طبیعی استان اردبیل

 CCD6با لنز  sony α 200تصویر برداري در یک محفظه گنبدي شکل با دوربین . انتخاب شد به طور تصادفی تصویر برداري
CCD6  با سه نور مختلف انجام شد که در نهایت نورLED پس از انتقال  .انتخاب شد در تصویر کمترین سایه به دلیل ایجاد

  .براي استخراج داده هاي الزم جهت خوشه بندي و تشخیص رقم استفاده شد Matlab 2010bاز نرم افزار  تصاویر به رایانه
  پردازش اولیه 

کردن براي کمتر  imresizeسپس به دلیل حجم باالي عکس از تابع  .در این مرحله تصاویر به محیط نرم افزار فراخوانی شد
کار زمان الزم براي انجام مراحل بعدي کاهش می  سایز عکس و در نتیجه کمتر شدن حجم آن استفاده گردید چرا که با این

یی به کمک فیلتر همچنین عمل نویز زدا .سپس سطح آستانه مشخص و به کمک آن عمل باینري کردن تصویر انجام شد .یابد
سپس تصویر سیب زمینی از تصویر پس زمینه جدا می شود تا  .گوسی انجام شد تا تصویر براي استخراج ویژگی بهبود بیابد

  .آنچه براي ویژگی استخراج میشود داده هاي مربوط به  سیب زمینی باشد
  استخراج ویژگی 

 m.fileرنگی و شکلی نوشته شد تا با فراخوانی تک تک تصاویر به  ،کدهاي مربوط به ویژگی هاي بافتی در این مرحله توابع  و
ویژگیهاي شکلی . استخراج شدند   RGB, HSV, l*a*bویژگیهاي رنگی از سه مدل رنگی  .ویژگیها بدست بیایند ،مربوطه
سپس . ست آمدویژگیهاي بافتی نیز از طریق توصیف گر هاي بافت و ثوابت ممانی بد. بدست آمدRegionprops   از تابع

انتقال داده شود و بقیه  spssتا در مرحله بعدي به نرم  اي هر تصویر در نرم افزار اکسل وارد شدداده هاي بدست آمده بر
  .ن انجام شودآعملیات مربوط به خوشه بندي در 

  خوشه بندي 
هدف این .یادگیري ماشین استخوشه بندي یکی از مهمترین روشهاي یادگیري بدون سرپرست در زمینه شناسایی الگو و 

تکنیک، یافتن ساختار در مجموعه اي از داده هاي بدون برچسب و دسته بندي آنها می باشد به طوریکه بعد از خوشه بندي 
  ].2[ت با داده هاي سایر خوشه ها باشدکامال مشابه با یکدیگر و متفاو داده هایی که به یک خوشه تعلق گرفته اند،

  .و آنالیز تشخیصی استفاده می شود K-meansبراي انجام خوشه بندي از دو روش 
  K-means روش

   kمجموعه را به  k-Means تابع. داده هااست از مجموعه اي افراز متد یک k-meansي بند خوشه وریتمالگ
. میدهد نسبت مجموعه داده هاي به را خوشه هر اندیس و نماید یم افراز مجزا کامال) زیر مجموعه ي(خوشه ي 

 .دارد اختیار در را یمکان ها داده فضاي در که کندمی  برخورد یشی بعنوان مجموعه،  عضو هر با k-meansتابع 
 يها داده از و فاصله نزدیکترین در خوشه آن يها داده به داده، آن که پردازدمی  ياجستجوي مجموعه  به تابع

 مجموع که نمایدی م استفاده يتکرار لگوریتما یک از مذکور ابعت. دارد قرار فاصله دورترین در دیگر يها خوشه
   .نماید کمینه ها خوشه همه در را خوشه آن جرم مرکز از خوشه عضو هر فواصل

  )Discriminant(تمیزآنالیزروش  
 مشابه گویند، می نیز ممیزي تحلیل را آن که تشخیصی آنالیز  .شود می استفاده تشخیصی آنالیز انجام براي روش این از

 یا میک(يا رسته متغیر یک  بلکه  ندارد، نرمال توزیع تنها  نه وابسته متغیر که تفاوت این با  است، گانه چند خطی رگرسیون
 استفاده مورد لجستیک رگرسیون باشد، مقداري دو وابسته متغیر که خاصی حالت در. تاس اندك مقادیر تعداد با  )اي هبرت

                                                             
Charge Couple Device -٦  
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 ଵݔ ଶݔ ,  ,... , ୮ݔاگر .شود استفاده تشخیصی آنالیز روش باید  بگیرد، مقدار دو از بیش وابسته متغیر اگر اما. دگیر می قرار
 .୮ߚ = y متغیر وابسته  و از نوع رسته اي باشد، هدف از آنالیز تشخیصی یافتن تابع خطی مثل yمتغیر هاي پیشگو باشند و 

ܺ  +ߚଶ. ܺଶ  +ߚଵ. ଵܺ  +ߚ  =ݔ((  است به طوریکه تابع احتمال୮ ,...,  ݔଵ,  ݔଶ ) = (X୮ ,..., Xଵ,  Xଶ (| y  =Y (P  
تا مقدار مختلف باشد، هدف آن است که مشاهدات جدید مربوط به متغیر  gدر حالتیکه متغیر وابسته داراي  .ماکزیمم شود

  .]1[ گروه نسبت دهیم g، به یکی از را بر اساس یک تابع تشخیص X୮ , ...,  , ܺଶ Xଵهاي 
  
  و نتایج بحث - 3
فاصله  مچنین در مقابل هر داده، شماره خوشه اي که به آن تعلق گرفته و ه ، SPSSانجام عمل خوشه بندي با نرم افزار  با

در . ضمن اینکه این اطالعات به طور جداگانه در جدولی تنظیم شده و نمایش داده می شود. تا مرکز خوشه محاسبه می شود
، تعداد داده وجود دارد 40را نشان می دهد، با توجه به اینکه از هر کالس  k-meansکه نتیجه حاصل از روش  1جدول 

نتیجه حاصل از روش  2جدول . ست، مطابق با نتایج تجربی نمی باشداعضایی که به هر خوشه نسبت داده شده ا
Discriminant می  و نتایج تجربی را نشان می دهد که در آن تعداد اعضاي اختصاص داده شده بسیار نزدیک به واقعیت

  .باشد
  k-meansتعداد اعضاي هر خوشه در روش  - 1جدول 
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  Discriminant  تعداد اعضاي روش  -  2جدول
  

variety 

  اعضاي پیش بینی شده
 گرانوال ایمپالیا دایفال آرنوا آگریا    کل

Original  Count 40 2  0  0 4 34  آگریا  
 40  1 0 0 34 5 آرنوا

 40 2 1 35 1 1 دایفال
 40 0 38 0 1 1 ایمپالیا
 40 38 0 0 0 2 گرانوال

 100.0 5.0 0. 0. 10.0 85.0 آگریا %
 100.0 2.5 0. 0. 85.0 12.5 آرنوا

 100.0 5.0 2.5 87.5 2.5 2.5 دایفال
 100.0 0. 95.0 0. 2.5 2.5 ایمپالیا
 100.0 95.0 0. 0. 0. 5.0 گرانوال

a. 89.5% of original grouped cases correctly classified.
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  کلی نتیجه گیري

براي خوشه بندي داده ها به منظور تشخیص واریته سیب زمینی   Discriminantو روش  k-meansدر این تحقیق روش 
از روش هاي با نظارت  Discriminantروش بود چرا که  k-meansانجام شد که دقت روش آنالیز تمییز بسیاز باالتر از روش 

روش آنالیز تمییز دقت  .جزو روش هاي بدون نظارت است و به این دلیل نتیجه مطلوبی به دست نیامده است k-meansبوده اما روش 
  .نتیجه قابل توجه و مفیدي ارائه نکرد k-meansبدست آمد اما روش % 89.5برابر 
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