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از  ينيزمبيص سيشخت يبرا بانين بردار پشتير و ماشيپردازش تصو بر يمبتن يتميوسعه اگورت
 کلوخ و سنگ

  
  ٤ايک ين جواديحس و ٣رپو ني، عادل حس*٢پور يرعلي، کامران خ١ييوسف خزاي

  
  دهيچک

  
اصطکاک و  براساسو  برداشت يهانيآن از کلوخ و سنگ است که توسط ماش يجداساز ينيزم بياز مراحل برداشت س يکي

ن پژوهش، از روش يشود. در ا ياستفاده م يکارگر يروياز ن يل جداسازيتکم يشود و برا يکامل انجام نم صورت به ارتعاش
از کلوخ و سنگ استفاده شده است. چهارصد نمونه  ينيزم بيس يجداساز يبان براين بردار پشتير و ماشيپردازش تصو

 يربرداريط تصويد. پس از انتخاب شرايانتخاب گرد يکصد نمونه سنگ به طور تصادفيکصد نمونه کلوخ و ي، ينيزم بيس
پردازش  شيپ يبرامتلب  افزار نرمر در يتم پردازش تصويک الگوري. فته شدگر يتک صورت بهها نمونه همه ريوامناسب، تص

 عنوان به يژگيآمده، تعداد نه و دست به يها يژگي. از وديگرد يطراحو بافت  يمختلف رنگ يها يژگيور و استخراج يتصاو
گرفتن دو  درنظربان و با ين بردار پشتياز روش ماش هانمونه يبند طبقه يبرا. شدانتخاب  يبندطبقه يبرا مناسب يهايژگيو

 يبندنرخ طبقه. استفاده شد )زميني سيبر يو غ زميني سيبراهه (-۲، کلوخ و سنگ) و زميني سيبراهه (-۳ يعني ياستراتژ
ن يبا توجه به ا) بود. ۰۰۱۷/۰ن برابر (يانگيمربعات م يبا خطا ۹۹و % ۶۷/۹۸برابر  ترتيب بهراهه -۲راهه و -۳ ياستراتژح يصح

  رد. يو مورد استفاده قرار گ يسازادهيتواند پيم يينايبنيماشک سامانه ياز کلوخ و سنگ  ينيزم بيس يجه، جهت جداسازينت
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  مقدمه
ن ياز اول يکي) Solanum tuberosum( ينيزم بيس
مورد استفاده انسان  يغذابه عنوان که باشد  يم ياهانيگ

است  ١سوالناسهخانواده  جز ينيزم بيسقرار گرفته است. 
ن ي. ااستو اکوادور  يليپرو، ش يکه منشأ آن کشورها

 شود يم ديتولا يکشور دن ١٤٠ش از يدر ب هامروز محصول

)Kazemi, 2011(. ن يتر از مهم يکي ينيزمبيس
چرا که امروزه  ،است ياز نظر اقتصاد يمحصوالت کشاورز

ه يمواد اول دارد و جز يدر اکثر کشورها مصرف خوراک
. است يد کننده مواد خوراکيتول يها از کارخانه ياريبس

مثل  يع مختلفيدر صنا ينيزم بينشاسته سن يهمچن
د يد پارچه، توليو تول يع نساجيد چوب و کاغذ، صنايتول

 يو داروساز يساز، نوشابهينفت يها يسوخت و حفار
بعد از  ينيزم بي). سMosley et al., 2011(کاربرد دارد 

ا يدن ين محصول مهم کشاورزيگندم، برنج و ذرت، چهارم
 ييمواد ارزشمند غذا يحاون محصول يارود. يبه شمار م

 يا % غده از مواد نشاسته٢٠ تا ١٢ است از جمله حدود
% است. از نظر ٢ن آن حدود يزان پروتئيل شده و ميتشک
که  يبرخوردار است، به طور يا ژهيت وياز اهم ييزا يانرژ
 يکالر ٧٨حدود  ينيزم بيگرم س ١٠٠حاصل از  يانرژ

ون تن يليم ٩٦حدود  دين با توليچ ).FAO, 2008( است
ون يليپنج م ديبا تول رانيدکننده جهان و اين توليتر عمده

در  ).FAO, 2017( قرار دارد پانزدهمدر رتبه تن در سال 
كشور  زميني سيب، سطح برداشت ١٣٩٣- ٩٤سال زراعي 

درصد  ٤١/١هزار هكتار برآورد شده كه معادل % ٢١/١٦٠
درصد از  ٩/٣٠از كل سطح برداشت محصوالت زراعي و %

. ميزان توليد است ها كل سطح برداشت سبزي
ميليون تن برآورد شده  ١٤/٥زميني در كشور حدود  سيب

از ميزان توليد محصوالت زراعي و  ٦٧/٦كه معادل %
 باشدها ميتوليد سبزياز كل ميزان  ٦٥/٢٩%
)Anonymous, 2017.(  

افته، يدر حال حاضر در مناطق در حال توسعه و توسعه 
مخصوص برداشت  يها نيوسط کمبان محصول تيا
ت يقابل نداشتنها  نين کمبايتمام ا ياز کمبودها. دشو يم

سنگ است  ويژه بهاز کلوخ و  ينيزم بيکامل س يجداساز
استفاده  يکارگر يروين ن مرحله ازيل ايتکم يو برا

ها و مرتفع  نهيکاهش هز ين علت، برايشود. به هم يم
 يريگکار بهبرداشت موجود،  يها نمودن نواقص روش

                                                             
1- Solanaceae 

 يراهکارهااز  يکيرسد.  يبه نظر م يد ضروريجد يروش
با  يمحصوالت کشاورز يص و جداسازيد، تشخيجد

است که  ريپردازش تصوبر  يمبتن يهاسامانهاستفاده از 
رمخرب بودن، کاهش يمانند غ يقابل توجه يايمزا دليل به
   باشد.ين ميمورد توجه محققدقت و سرعت باال  و نهيهز

محصوالت  يبنددرجه ير برايروش پردازش تصو
 Furferi؛ Riquelme et al., 2008( تونيز مانند: يکشاورز

& Carfagni, 2010 ،(يفرنگ توت )Liming & Yanchao, 

)، Mousavi balestani et al., 2012( السيگ)، 2010
 Kheiralipourانار ()، Mohammadi et al., 2015خرمالو، (

& Marzbani, 2016( يخ و) ارKheiralipour & Pormah, 

قات انجام شده ياز جمله تحق) استفاده شده است. 2017
از مواد ناخواسته،  يمحصوالت کشاورز يجهت جداساز

 يجداساز يبرا Morquin et al. (2003) يکيمکانسامانه 
 ييناين بيماش براساسکه است از يخودکار کلوخ از پ

ها آنق يدر تحقح يصح يبندنرخ طبقه .ساخته شده است
 Ebrahimi etن حوزهيدر ا .شده است % گزارش  ۹۸برابر 

al. (2012)  شبکه  با کمک ر ويبا استفاده از پردازش تصو
را در سه سطح  ينيزم بيس يها غده يمصنوع يعصب

 يمختلف رنگ يهايژگيها و. آندندکر يبند طبقه يرطوبت
 يرنگ يفضاهانه و ... از يشيبنه، يکمن، يانگيممانند 
 يس هم وقوعي(به کمک ماتربافت  يهايژگيوو  مختلف

استخراج  ينيزم بير سياز تصاو را) يسطح خاکستر
 يمصنوع يروش شبکه عصباستفاده از ج ينتا نمودند.

ها قابل  % نمونه ۹۶ح يصح يبندنرخ طبقهنشان داد که با 
 .Elmaseri et alيگريق ديدر تحق .هستندص يتشخ

 ييشناسا يبرا ييناين بيک سامانه ماشي (2012)
 يانداز راهو  يطراحبا شکل نامطلوب  يهاينيزم بيس

 يها يژگير اخذ شده، ويه تصاوياول نمودند. پس از پردازش
توسعه تم ي، الگوريژگياستخراج و پس از انتخاب و شکل

با را نا مطلوب با شکل  يهاينيزم بيتوانست سافته ي
%  ۹۶ح يصح يبندنرخ طبقه استفاده از روش آستانه و با

   د.ياجدا نم
 يبرا يتميالگور Al-Mallahi et al. (2010) يقيدر تحق

توسعه خ کلو از ينيزم بيس يها ص بالدرنگ غدهيتشخ
ق يدر تحق از کلوخ ينيزمبيس يدقت جداسازدادند. 

سنگ را  قيتحقن يادر  ها آن% گزارش شد. ۹۹ها  آن
قرار  يق حاضر مورد بررسياما در تحقاند  نگرفته درنظر
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گرفته است چرا که هنوز مزارع کشور از وجود سنگ 
  شود. يم يک مشکل تلقي عنوان بهنگشته و  يپاکساز
مورد استفاده قرار  يبندطبقه يراب يمختلف يهاروش

 راياخکه  ييهان روشيدترياز جد يکيرد. يگ يم
ص ياز جمله، تشخ يمختلف علم يهادر حوزهپژوهشگران 

 کار بهت يفين کييالگو و بافت، زمان برداشت محصول و تع
 Yu( است )SVM( ١بانين بردار پشتيروش ماش، اندبرده

et al., 2011.( يديجد نسبتاً يها روش ن روش از جملهيا 
نسبت به  يخوب يير کاراياخ يها است که در سال

 يها شبکهاز جمله  يبند طبقه يتر برا يميقد يها روش
حاضر ق يلذا در تحقنشان داده است.  پرسپترون يصبع

بان ين بردار پشتيها از روش ماشداده يبند طبقه يبرا
ن روش يدر ا يبندطبقه يکار يمبنااستفاده شده است. 

ن روش نسبتا ياست. آموزش ا ها داده يخط يبند دسته
 يهانهيشيدر ب يعصب يهاشبکهساده است و برخالف 

خوب به  �با ابعاد باال  يها داده يبرا افتد وير نميگ يمحل
 Mizushima & Lu (2013)نه، ين زميدر ا دهد.يجواب م

 SVMم خودکار به کمک روش يتم قابل تنظيک الگوري
 آن يرنگ ظاهر براساسب يوه سيم يبنددرجه يبرا

در . دو% ب۹۸آن برابر  يبندکه دقت درجه نمودند يطراح
 برنج با استفاده از يهادانه يديسف زانيم يگريپژوهش د

دقت . شده استن يير تعيو پردازش تصو SVM يهاروش
 نينوع برنج مورد مطالعه توسط محققدو  يبرا يبند طبقه
  ). Sun et al., 2011( آمد دست به% ٥/٩٨و  ٦/٩٧ برابر

راجع به  ييهاشده گزارشقات انجام يبا توجه به تحق
 يمشاهده شده اما جداسازاز کلوخ  ينيزمبيس يجداساز

 قرار نگرفته است. يسنگ مورد بررساز  ينيزمبيس
 يبندطبقه يهان از روشيشيپ يهاقين در تحقيهمچن

 حاضر قيتحقهدف از لذا د استفاده نشده است. يجد
صورت ه از سنگ و کلوخ ب ينيزم بيص سيتشخ
و  ريبا استفاده از روش پردازش تصو يشگاهيآزما

  .است بانين بردار پشتيبه کمک روش ماش يبند طبقه
  

  ها مواد و روش
 يهاقمر هر کدام ازاز   ينيزم بيس نمونه ۱۰۰تعداد 

د. يه گرديته نمونه) ۳۰۰ (جمعاً ٤و بانبا ٣نداي، آر٢ايآگر

                                                             
1- Support vector machine   
2- Agria 
3- Arinda 
4- Banba 

آغشته به گل از  ينيزم بيس نمونه ۱۰۰ ن تعداديهمچن
ن علت بود تا ين انتخاب به ايه شد. ايتهز ينندا يرقم آر

جه کار ينت ،شتر شدهيبه کلوخ ب ينيزم بيتشابه س
 يشترير اعتبار بيتم پردازش تصويله الگوريوسه ب صيتشخ

ن يتر باشد. همچنکيو مزرعه نزد يط واقعيداشته و به شرا
 يتصادف صورت بهز يننمونه سنگ  ۱۰۰نمونه کلوخ و  ۱۰۰

  د.يه گرديته
) ۱(شکل  يبردار ريک محفظه تصوياز  حاضر قيدر تحق

استفاده شد.  مورد مطالعه يهامونهر از نيگرفتن تصاو يبرا
ا ابعاد مکعب بک ي صورت به يبردار ريمحفظه تصو

 يکيساخته شده و از  ياز ورق چوب ،متر يسانت ۸۰يمساو
عنوان درب استفاده شده است. ه آن ب يجانب يها وارهياز د

ه نگهدارنده يپا نصب يبرا يمحل در وسط سقف محفظه
ن آنالوگ يدوربک ياز  يربرداريجهت تصو وه ين تعبيدورب

ر يکارت تصو کي، از CCD540ساخت شرکت بوش مدل 
Pinnacle Studio Vision )CTV  150e/55e  PAL/SEC 

 Rev: 1.2ر از يانتقال تصاو منظور بهن) ي، ساخت کشور چ
 دلانه ميراک ين از ي. همچناستفاده شد انهين به رايدورب

Acer مدل پردازشگر ،Intel(R) Core(TM) i5 -2430M  

CPU @ 2.40 GHz ۴، رمGB ،Windows 7 

professional  افزار نرموMATLAB 2010a و  رهيذخ يبرا
از سه  يپرداز جهت نور. دياستفاده گرد ريواتص پردازش

المپ فلورسنت وات)،  ۱۵ولت،  ۲۲۰نوع المپ تنگستن (
رنگ سبز،  چهاردر  LEDو المپ وات)  ۱۱ولت،  ۲۲۰(

وات) استفاده  يليم ۳۰ولت،  ۵/۱( يو نارنج يد، آبيسف
واره يواره محفظه و در هر ديها در چهار د ن المپيد. ايگرد

). ۱شدند (شکل  نصبن) ييف (باال، وسط و پايدر سه رد
 رنگ اهيد و سيسفاز کاغذ نه مناسب، يزمانتخاب پس يبرا

  د.ياستفاده گرد
ط ين شراييتع - ١ :است دو بخشق حاضر شامل يتحق

از کلوخ و  ينيزمبيص سيتشخ -٢و  ينه نورپردازيبه
 سنگ. 

  
  ينورپرداز نهيط بهين شراييتع

مختلف  حالت ٣٧تعداد حاضر، ق يتحقبخش اول در 
ط يتا شرا) ١ول قرار گرفت (جد يابيمورد ارز ينورپرداز

از کلوخ و  ينيزمبيص سيتشخ يبرا ينه نورپردازيبه
 افت شود.يسنگ 

  



 ...شخيص براي ت پشتيبانپردازش تصوير و ماشين بردار وسعه يک اگوريتمي مبتني بر ت                                                                       ٤

 *حاضرق يدر تحق يابيمورد ارز يپرداز مختلف نور يها حالت -۱جدول 

  وارهيد يها المپ  نوع المپ  يت عموديموقع  وارهيد يها المپ  نوع المپ  يت عموديموقع
  چهار طرف  L(B)  وسط  چپ و راست T+F  نييپا
  چهار طرف  L(O) وسط  جلو و عقب T+F نييپا
  چهار طرف  L وسط چهار طرف T+F نييپا
  چپ و راست T+F باال چهار طرف  T نييپا
  جلو و عقب T+F باال چهار طرف  F نييپا
 چهار طرف T+F باال چهار طرف  L+T+F نييپا

 چهار طرف  T باال چهار طرف  L(G) نييپا

 چهار طرف  F باال چهار طرف  L(W) نييپا

 چهار طرف  L+T+F باال چهار طرف  L(B) نييپا

 چهار طرف  L(G) باال چهار طرف  L(O) نييپا

 چهار طرف  L(W) باال چهار طرف  L نييپا

 چهار طرف  L(B) باال  چپ و راست T+F وسط

 چهار طرف  L(O) باال  جلو و عقب T+F وسط

 چهار طرف  L  باال چهار طرف T+F وسط

 چهار طرف T+F  باال + وسط چهار طرف  T وسط

 چهار طرف T+F  نييباال + پا چهار طرف  F وسط

 چهار طرف T+F  ن + وسطييپا چهار طرف  L+T+F وسط

 چهار طرف  L(G) وسط
 چهار طرف T+F  نييوسط+ پاباال + 

 چهار طرف  L(W) وسط
چپ «با نام  گريد يادر دسته يجانب يها وارهيد يموجود بر رو يها و المپ »جلو و عقب«ک دسته با نام يواره مقابل آن در يدرب محفظه و د يموجود بر رو يها المپ *

شده است.  ي" معرفيت عمودي"موقع عنوان بهن قرار دارد که در ستون ييف باال، وسط و پايها در سه رد از المپ يا واره مجموعهيهر د ي. بر رواندمشخص شده» و راست
شامل سبز،  LED يها مختلف المپ يها رنگ نشان داده شده است. Lو  T ،Fبا  ترتيب بهاست که  LEDاستفاده شده شامل تنگستن، فلورسنت و  يها مجموعه المپ

  نشان داده شده است. L(O)و  L(G) ،L(W) ،L(B)با حروف  ترتيب بهز ين يو نارنج يد، آبيسف
 

  
  اتاقک نورپردازي و تصويربرداري - ۱شکل 

  
، کلوخ و ينيزمبيشامل هر سه هدف س يريتصاو ۲شکل 
 يد براياه و سفينه سينه زميزمرا با دو پس سنگ
-ستوگراميه دهد.ينشان م يپرداز نورمختلف  يها حالت

مورد نه يبه ينورپرداز طيشراافتن ي ير براين تصاويا يها
ر يک تصويستوگرام يه نمونه، عنوان به .قرار گرفتند يبررس

تنگستن و  يها المپ با يپرداز حالت نوره شده در يته
واره چپ و يد يباال و بر رو يت عموديفلورسنت در موقع

 ۳در شکل  دينه سفيزم با پس يبردار ريراست محفظه تصو
ه ير تهيتصو ينورپرداز ن حالتينشان داده شده است. در ا

سنگ ک يکلوخ و ک ي، ينيزم بيس ک غدهيشده شامل 
و   RGB ،HSV ير در فضاهاين تصويستوگرام اي. هاست

 ج -۳تا  الف -۳ يها در شکل ترتيب به ١يسطح خاکستر
زان يها، م ستوگراميه ينشان داده شده است. با بررس

 که يستوگراميه قرار گرفت. يا مورد بررسياش يهمپوشان
 داشته يکمتر يهمپوشان يمورد بررس يسه ش در آن
  . شدنه انتخاب يبه ينورپرداز عنوان به باشند

نه، از همه يبه يط نورپردازيپس از مشخص کردن شرا
 يتک صورت بهق حاضر يمورد مطالعه در تحق يهانمونه
ر مورد پردازش و ين تصاويگرفته شد. سپس ار يتصو
  ل قرار گرفتند.يتحل

                                                             
1- Gray  



 ٥                                                                 ١٣٩٨/ بهار و تابستان ١/ شماره ٨هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

   
 ب  الف

واره (چپ و يد يموجود بر رو يها ن، المپييپا يت عمودي، موقعT+Fد، نور ينه سفيزمپس ط الف) يدر شراگرفته شده ر يوتص - ۲شکل 
  واره (جلو و عقب و چپ و راست)يد يموجود بر رو يها وسط، المپ يت عموديموقع،  L(G)اه، نورينه سيزمپس راست) و ب) 

 

B   G   R   
  الف 

V   S   H   
  ب 

  

  

  

    ج  
ت يتنگستن و فلورسنت در موقع يها المپ يپرداز ، کلوخ و سنگ در حالت نورزميني سيب شامل ريتصوک ي ستوگراميه - ۳شکل 

 يهاکانال، ب) RGB يفضامختلف  يهاکانال، الف) دينه سفيزم با پس يبردار ريچپ و راست محفظه تصوواره يد يباال و بر رو يعمود
  )gray( يو ج) سطح خاکستر HSV يفضامختلف 

  
  از کلوخ و سنگ ينيزمبيص سيتشخ

 يهااز نمونه ،از کلوخ و سنگ ينيزمبيص سيتشخ يبرا
نه يط بهيو با استفاده از شرا يتک صورت به يمورد بررس

ر يسپس تصاور گرفته شد. ي) تصوبخش قبل( ينورپرداز
منظور  نيقرار گرفتند. بدل يپردازش و تحل ه شده مورديته

انتخاب  ،يژگير، استخراج ويپردازش تصاوشيمراحل پ
پردازش و  شي. پانجام گرفت يبندو طبقه يژگيو

ر و يل تصويه و تحليتجزن قدم در ياول ١يبند ميتقس
ص ين بخش در هر سامانه خودکار تشخين مهمتريهمچن

 يل به مرحله جداسازيج تحليت نتايفي. کاستر يتصو
ر در يتصوپردازش  شيپمراحل ار مرتبط است. ير بسيتصو
ن ي) آمده است. در ا۴ق حاضر در فلوچارت شکل (يتحق

، مراحل افزار نرمر توسط يتصو يقسمت پس از فراخوان
 )، سبزRقرمز ( يهامولفه يجداسازر، يه تصويحاشبرش 

                                                             
1- Segmentation  
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)G( ي) و آبB( ،بهافته يبرش  ريتصو يرنگ يفضال يتبد 
ر مورد يه تصويآن، ته يهامولفه يو جداساز HSV يفضا

 نهير هدف از پس زميص تصاويتشخ ياز براين
)I=V+0.2*R+0.1*G-0.1*B;(ص يتشخر يل تصوي، تبد

 ريتصو يها، پر نمودن حفرهينريبار يتصوبه  )I( هدف
، حذف ينريبا رياء درون تصوياش ي، شماره گذارينريبا

 ر تک رنگينه در تصاوي، حذف زمينرير بايتصو اغتشاش
R ،G  وB، ر يد تصويتول ير تک رنگ برايب تصاويترک

RGB مختلف  يه فضاهايت تهينه و در نهايبدون پس زم
،  L*a*b* ،I3I2I1 ،HSI،CrCgCbشامل:  يرنگ

NRNGNB ١يو سطح خاکستر )Cheng et al., 2001; 

Gonzalez & Woods, 2002; Bulanon et al., 2002;( 
) ١( معادالتبا استفاده از  يژگياستخراج و يبراانجام شد.

، NR، NG ،NB ،I1 ،I2 ،I3 ،H ،S ،I يها، کانال)١٣تا (
Cr ،Cg  وCb محاسبه شد.  

)۱(  �� = �� + � + � 

)۲(  �� = �� + � + � 

)۳(  �� = �� + � + � 

)۵(  I1 = R + G + B3  

)۶(  I2 = R − B2  

)۷(  I3 = 2G − R − B4  

)۸(  H = arctan [ �3(G − B(� − �) + (� − �)] 
)۹(  S = 1 − 3(� + � + �) [min (�.�.�)] 
)۱۰(  I = 13 (� + � + �) 

)۱۱(  Cr = 0.6R − 0.6G− 0.1B 

)۱۲(  Cg = −0.3R + 0.3G − 0.1B 

)۱۳(  Cb = −0.3R − 0.6G + 0.9B 

 يبرا L با ابعاد ٢مقابل رنگ يک فضاي *L*a*b يفضا
مختصات  براساس، مقابل رنگ ابعاد يبرا bو  a ،ييروشنا

باشد.  يم CIE XYZ يرخطيفشرده شده غ يرنگ يفضا
 )٢٠) تا (١٤معادالت ( با استفاده از ن فضايا يکانال ها

  .محاسبه شد
)۱۴(  � = 0.607R + 0.174G + 0.2B 

                                                             
1- Gray 
2- Color-opponent space 

)۱۵(  Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B 

)۱۶(  Z = 0.066G + 1.116B 

)۱۷(  � = 0.607R + 0.174G + 0.2B 

)۱۸(  L*=116Y1/3-16 

)۱۹(  a*=500((X/0.981)1/3-(Y1/3)) 

)۲۰(  b*=200(Y1/3-(Z/1.182)1/3) 

شامل   يمولفه رنگاز هر  يژگيو ۱۵ق، ين تحقيدر ا
ار، ين، انحراف معيانگينه، مينه، کميشيب( يرنگ يهايژگيو

 و ، نمايدگي، کشيانه، چولگي، ميآنتروپرات، ييب تغيضر
و   ي، انرژين، همبستگيتبا(بافت  يها يژگيو و )انسيکووار
جاد يبافت پس از ا يها يژگي. و) استخراج شديهمگن
  .ندآمد دست به يسطح خاکستر يس هم وقوعيماتر

بيني اطالعات  هاي استخراج شده قابليت پيش تمام ويژگي
هاي مناسب و کارا  انتخاب ويژگيرا ندارند. به همين علت 

به  يادگيري ماشين و تشخيص الگو براي يک گام اساسي
جهت انتخاب ويژگي هاي حاضر آيد. در تحقيق  شمار مي

افزار متلب براساس يک برنامه در نرمبندي، کارا براي طبقه
روش تحليل تفکيک درجه دوم و اعتبارسنجي کدنويسي 

اي استخراج شده و ه. ورودي اين برنامه ويژگيشد
زميني، کلوخ و سنگ) بود. خروجي آن نوع گروه (سيب

هاي کارا را ارائه افزار متلب ويژگي پس از اجراي برنامه، نرم
  داد. 

هاي بندي گروه روش ماشين بردار پشتيبان براي طبقه
کار رفت. اين  به حاضر مختلف مورد مطالعه در تحقيق

ترين فاصله از نقاط روش يک ابر صفحه جداکننده با بيش
کند. در ابتدا اين روش براي اي را معرفي مي حاشيه
) ۵بندي دو گروه و با يک جداکننده خطي (شکل  طبقه

سپس ماشين بردار پشتيبان با معرفي هسته  .شدمعرفي 
هايي شامل بندي دادهبراي آن توسعه يافت و جهت طبقه

  .استبيش از دو گروه نيز قابل استفاده 
 بردار پشتيبان اساسا يک جداکننده دودويي استماشين 

ترکيب با توانداي ميطبقه- تشخيص الگوي چند اما
اي حاصل شود. به طور طبقه- ٢هاي بردار پشيبان  ماشين

ها معمول دو ديد براي اين هدف وجود دارد. يکي از آن
هر جفت بندي  طبقه" براي ٣استراتژي "يکي در مقابل بقيه

"يکي  استراتژي ديگر،هاي باقي مانده است. طبقه و طبقه
بندي هر جفت است. در واقع " براي طبقه٤در مقابل يکي

                                                             
3- One against all 
4- One against one   
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اي، رهيافت کلي کاهش مسئله به طبقه-براي مسائل چند
چندين مسئله دودويي است. هر يک از مسائل با يک 

شود. سپس خروجي جداکننده دودويي حل مي

شده و به اين  با هم ترکيب SVMهاي دودويي جداکننده
  شود.اي حل ميترتيب مسئله چندطبقه

  

  
  مراحل پيش پردازش تصوير - ۴شکل 

  
نک در سال ين بار توسط واپينه اوليجداکننده به اصفحهفر

بود. در سال  يک جداکننده خطيارائه شد که  ۱۹۶۳
 يرا برا يراه نکيواپ ون ويزابل گويبرنارد بوسر، ا ،۱۹۹۲

ک تابع هسته ي، با قرار دادن يرخطيبند غجاد طبقهيا
شنهاد دادند. يرا پ صفحهدا کردن فرايپ يبرا يرخطيغ

بوده، به جز آن که تمام  يتم حاصل مشابه نوع خطيالگور
ن يگزيجا يرخطيک تابع هسته غيبا  يانقطه يهاضرب

 يتم برايالگور دهدياجازه م ينيگزين جايشدند. ا

ر ييتغ يژگيو يک فضايه در ين حاشيشتريفراصفحه با ب
 يرخطيشکل غ رييتغ مناسب باشد. ممکن است شکل داده

باشد. به هر حال  يشتريبابعاد  يافته داراير ييتغ يو فضا
 با ابعاد باال بوده يژگيو يفضاک فراصفحه در ي دهجداکنن

باشد  يرخطيز غين يورود يکه ممکن است در فضا
)., 2007et al William., 1992; et al Boser چند هسته .(

ها ن آنيتررود که معروفيم کار بهن روش يا يمختلف برا
ق يتحق منظور درن يد. باستن يو گاوس يهسته خط

 پايان

 شروع

تصوير فراخواني  

هاي تصوير باينريپر نمودن حفره  

 برش حاشيه تصوير

 و تهيه تصوير تشخيص هدف HSVو   RGBهايجداسازي كانال

باينريتبديل تصوير تشخيص هدف به تصوير   

گذاري اشياء در تصوير باينريشماره  

 حذف اغتشاش تصوير باينري

   Bو   R،Gهاي حذف پس زمينه در كانال

 بدون پس زمينه Bو   R،Gتركيب كانال هاي 

 تبديل تصاوير به فضاهاي رنگي مختلف 
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در بند طبقهتم يک الگوري ن روشيبا استفاده از ا حاضر،
 يسازادهي، پين طراحيبا هسته گاوس MATLABافزار نرم

آموزش  يبرا يتصادف صورت بهها شد. دو سوم داده و اجرا
آزمون مدل مورد  يها برا ه دادهين انتخاب و بقيماش

  استفاده قرار گرفت.
، کلوخ و سنگ از دو ينيزمبيس يبندطبقه يبرا

راهه و -٣ يبنداستفاده شد: طبقه مختلف ياستراتژ
ص سه يراهه تشخ- ٣ يبنددر طبقهراهه. -٢ يبندطبقه

-٣کلوخ و -٢سنگ، - ١ يعنياز هم مختلف گروه 
- ٢ يبندقرار گرفت اما در طبقه يابيمورد ارز ينيزم بيس

 - ١:  گرفته شد درنظر يبندطبقه يراهه فقط دو گروه برا
  (کلوخ و سنگ). ينيزمبير سيغ - ٢و  زميني سيب

  

 
 SVM (Shen et al., 2016)جدا کننده خطي در  - ۵شکل 

  نتايج و بحث
  نورپردازي 

هاي تصاوير در شرايط نورپردازي  با بررسي هيستوگرام
هاي مختلف، بهترين حالت نورپردازي با استفاده از المپ

تنگستن و فلورسنت در دو موقعيت عمودي (باال و وسط) 
زمينه سفيد بود. پس و در چهار طرف محفظه با 

 ۶دست آمده در اين شرايط در شکل  به يها هيستوگرام
زميني،  هاي سيب ارائه شده است. با توجه به هيستوگرام

توان دو ويژگي را در شکل مالحظه نمود.  سنگ و کلوخ مي
زمينه و هدف فاصله وجود پس ها بين  آن در هر يک از

زمينه از دارد و اين به معناي امکان جداسازي آسان پس
هاي  اشيا است. همچنين آستانه هر يک از هيستوگرام

. اين دو استزميني، سنگ و کلوخ با هم متفاوت  سيب
ويژگي در وضعيت نورپردازي فوق نسبت به ساير 

تري فراهم شده  ي به شکل مطلوبپردازهاي نور وضعيت
  است و به همين علت انتخاب گرديد.

  
  پردازش پيش

پردازش تصاوير، تصاوير نهايي براي استخراج با پيش
). در اين تصاوير هيچ ۷دست آمد (شکل  ويژگي به

شود وجود نداشته و فقط هدف مشاهده مي ياغتشاش
زمينه تصاوير زميني، کلوخ يا سنگ). همچنين پس (سيب

  مشخص است. است و هدف در تصوير کامالًرنگ سياه 

 

      

      
  ، کلوخ و سنگزميني سيبص يتشخ يانتخاب شده برا يت نورپردازيآمده از وضع دست به يهاستوگراميه - ٦شکل 
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  الف

  
  ب

  
  ج

  ينيزم بيسج) سنگ و ب) کلوخ، الف)  نهيزمر بدون پسيتصو RGB يش فضاينما - ۷شکل 
  

  يژگياستخراج و
 با استفاده ازآمده  دست بهر يش پردازش، تصويپس از پ

 به يمختلف يرنگ يهافضا ،يرخطيغ و يخط التيتبد
در هر فضا،  يهامولفه يو پس از جداساز دست آمده

، *R ،G ،B، L* ،a* ،bشامل  يمولفه رنگ ۱۹ت تعداد ينها
I3 ،I2 ،I1 ،H، S ،I ،Cr  ،Cg ،Cb ،NR ،NG، NB  وgray 
)Cheng et al., 2001; Gonzalez & Woods, 2002; 

Bulanon et al., 2002; (با توجه به تعداد آمد.  دست به
ذکر شده در قسمت  يژگيو ۱۵و  يرنگ يفضاها يهامولفه

ر ياز هر تصو يژگيو ۲۸۵ت تعداد يها، در نهامواد و روش
  آمد. دست به
 
  کارا يهايژگيو

 افزارشده در نرماجرا برنامه ن مرحله با استفاده از يدر ا
MATLAB و  درجه دومک يل تفکيروش تحل براساس

ب شدند. با استفاده از اکارا انتخ يهايژگيو ،ياعتبارسنج
، Bن کانال يانگيم شامل يژگيتعداد نه و ن برنامهيا
کانال  يهمبستگ ،I1ن کانال يانگيم، NRن کانال يانگيم

I1 ،کانال  يکنواختيI1ن کانال يانگي، مCbن کاناليانگي، م 
S کانال  يو انرژV طبقه  يبرا کارا  يها يژگيبه عنوان و

  .مورد استفاده قرار گرفتند يبند
  

  يبندطبقه
 درنظربا ، کلوخ و سنگ ينيزمبيس يبندطبقهج ينتا

و  ٢جدول در  راهه-٢راهه و -٣ يگرفتن دو استراتژ
- ٣ يبندج طبقهينتا ٨آمده است. شکل  ٩و  ٨ يهاشکل

اغتشاش نشان س يرا به شکل ماتر SVMراهه به روش 
 SVMروش ح يصح يبندنرخ طبقه سين ماتريدهد. ايم

 ييهاانگر نمونهينما يقطر اصل يد. اعداد رودهيرا نشان م

قطر  ياند و اعداد روشده يبندطبقه يهستند که به درست
  ها است. نادرست نمونه يبنددهنده طبقهنشان يفرع

- ٣ يبندمشخص است، طبقه ٨طور که در شکل  همان
ک نمونه، از تعداد ينمونه سنگ فقط  ١٠٠راهه از تعداد 

نمونه  ٤٠٠نمونه کلوخ شش نمونه و از تعداد  ١٠٠
 دهکر يبندک نمونه را نادرست طبقهيفقط  ينيزم بيس

ن يتوانسته است از ب بندتم طبقهين الگوريا نياست. بنابرا
نمونه را درست  ٥٩٢شده تعداد  يربردارينمونه تصو ٦٠٠

  د.ينما يبندنمونه را نادرست طبقه ٨و تعداد 
- ١دو گروه يعني بندي راهه، فقط طبقه- ۲بندي در طبقه

زميني مد نظر قرار گرفت. نتايج سيب-٢سنگ، و کلوخ و 
  آمده است. ٩بندي در شکل  اين طبقه
بندي صحيح کلي روش ماشين بردار پشتيبان نرخ طبقه

 ٢راهه در جدول -٢راهه و - ٣بندي براي هر دو نوع طبقه
بندي نيز آورده ارائه شده است. در اين جدول خطاي طبقه

  شده است.
- ٢راهه  و - ٣بندي ، نتيجه کلي طبقه٢با توجه به جدول 

و  يکسان باًيتقرراهه به روش ماشين بردار پشتيبان 
اما  ها نيز برابر بود.همچنين خطاي ميانگين مربعات آن

- راهه جهت جداسازي سيب- ۲بندي چون در عمل طبقه

دليل انجام عمليات تحليلي  زميني از کلوخ و سنگ به
، بهتر است رديصورات گ يبا سرعت باالتر تواند کمتر مي

نرخ از اين روش استفاده شود. همان طور که ذکر گرديد 
% ۹۹راهه در تحقيق حاضر برابر -۲بندي صحيح طبقه

آن از بندي صحيح نرخ طبقهدهد  دست آمد که نشان مي به
بندي صحيح در . نرخ طبقهاستپيشين باالتر يها تحقيق
زميني و هاي پيشين در زمينه پردازش تصوير سيبتحقيق

 .Morquin et alو  Al-Mallahi et al. (2010) پياز توسط

% بود. همچنين در تحقيق ۹۸و  ۹۹ترتيب برابر  به (2003)
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زميني از کلوخ و سنگ تشخيص داده شده در  حاضر سيب
 Al-Mallahi et al. (2010)که در تحقيق  حالي

  زميني فقط از کلوخ جدا شده است. سيب

  
  ينيزمبيس  کلوخ  سنگ  

 ۰ ۱ ۹۹  سنگ

 ۱ ۹۴ ۱  کلوخ

 ۳۹۹ ۵ ۰  ينيزمبيس

  راهه- ۳ يبندطبقه س اغتشاشيماتر -٨شکل 
  

  ينيزمبيس  کلوخ و سنگ  
 ۱ ۱۹۵  کلوخ و سنگ

 ۳۹۹  ۵  ينيزمبيس

  راهه-۲ يبندطبقه س اغتشاشيماتر - ۹شکل 
  

  بانين بردار پشتيبه روش ماش يبندج طبقهينتا -۲جدول 
 يبندنوع طبقه ح (%)يصح يبندنرخ طبقه  ن مربعاتيانگيم يخطا

  راهه-٣  ٦٧/٩٨  ٠٠١٧/٠
  راهه-٢  ٠٠/٩٩  ٠٠١٧/٠

  
  يريگجهينت

تنگستن و فلورسنت در  يب نورهايترکحاضر ق يدر تحق
(باال و وسط) و در چهار طرف محفظه  يت عموديدو موقع

 يربرداريط مناسب تصويشرا عنوان بهد ينه سفيبا زم
ر يگرفتن تصاو يبرا نهيبه ينورپردازط يشرا. از شدنتخاب ا

، کلوخ و سنگ استفاده شد. ينيزمبيس يتک يها نمونه
تعداد ، يمورد بررس يهار نمونهيتصاو پردازششيپس از پ

 عنوان بهر ياز تصاوشده استخراج  يژگيو ۲۸۵از نه ويژگي 
ح يصح يبند نرخ طبقه. ندشدانتخاب  کارا يها يژگيو

 ٩٩و % ٦٧/٩٨برابر بان ين بردار پشتيوش ماشبه رها نمونه
آمد.  دست بهراهه - ٢راهه و - ٣ ياستراتژ يبرا ترتيب به

برابر بود هم با  ين دو استراتژيانگيمربعات م يخطا
)٠٠١٧/٠.(   

ق نشان داد که با استفاده از روش پردازش ين تحقيج اينتا
ن حال ساده و يک روش کارآمد و در عي عنوان بهر يتصو

از کلوخ و  ينيزم بيس يتوان جهت جداساز يرمخرب ميغ
راهه - ۲ يبا استفاده از استراتژ ييباالدقت با سنگ 

ک نمونه ي يدر عمل وقتن صورت که ياستفاده نمود، به ا
ر ي، تصويربرداريرد پس از تصويگين قرار مير دوربيدر ز

آمده پردازش شده و با استفاده از روش  دست به
شود که يص داده ميرفته تشخ کار به يبند طبقه

باشد وارد مخزن  زميني سيبا نه. اگر ياست  ينيزم بيس
منتقل  شود، اگر نه به خارج از مخزنيها مينيزمبيس
  .شود يم
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