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  دهيچک
  

شود که  يرها مها  و در باغبرداشت نشده  ،ن آنييار پايمت بسيق دليل به ينارنگ از جمله ياديز مرکبات در كشورهمه ساله 
با  ،يدگيزان رسياز نظر م ک دستيعرضه محصول  از سوي ديگر. خواهد شدبه باغداران  ياديآمدن خسارت ز باعث وارد
است که  يارقام مختلف يدارا ينارنگ .خواهد شدرونق گرفتن بازار فروش محصول باعث و روبرو شده کننده  اد مصرفياستقبال ز

 يبرا) ANN( يمصنوع يعصب يها ر و شبکهياز روش پردازش تصو و  رقم انشو مورد مطالعه قرارگرفته ين پژوهش، نارنگيدر ا
توسط فرد  ينارنگ ي وهينمونه م ١٢٠تعداد  .است شده استفاده  ده و نارسيرس مهيده، نيرس ي هستوه به سه ديم يبند طبقه

به  يربرداريتصو ستميک سيها با استفاده از  ر آنيو سپس تصاو يبند ستهدده و نارس يرس مهيده، نيرس ي دسته به سهخبره 
به  ريتصاو ،حاصل ريتصاو يبند طبقهو  يبند قطعه ،پردازش شيپ اتيعمل انجام وها ينارنگ از يبردار پس از عکسآمد.  دست
 .شداستخراج  ها آن يآمار يها يژگيمنتقل و و،  CMYو RGB ،HSV ،YCbCr يرنگ يمثل فضاهامختلف  يرنگ يها کانال

، CMY يرنگ يسوم فضا ي مؤلفهار ي، انحراف معYCbCr يرنگ يفضاي سوم   و انحراف معيار مؤلفهدوم  ي مؤلفهن يانگيم
که  مؤثر هاي تيخصوص عنوان به، HSV يرنگ يفضا ي دوم ي سوم و همچنين انحراف معيار مؤلفه و مؤلفه اول ي مؤلفهن يانگيم

در  .ت از هر نمونه استخراج شديخصوص ۴×۶در کل  انتخاب شدند. ،ي استشنهاديپ يبند طبقهتم سيس هاي يورود همان
که  دهد يمطالعه نشان م نيحاصل از ا جينتاآمد.  به دستدرصد  ۲۲/۹۷ح سه کالس برابر با يصح يبند طبقهمجموع درصد 

جه گرفت که ينتتوان  ن مييبنابرا .دارد ده و نارسيمه رسين ،دهيرس يها ينارنگ صيتشخ دقت مناسبي در يشنهاديپ ستميس
  .مفيد وكاراستبسيار  ينارنگ يبند دسته يبرا يو هوش مصنوع ريپردازش تصو رينظ نينو يها روشكارگيري  هب
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 ريبراساس رنگ با استفاده از پردازش تصو ينارنگ يبند ستهد تميالگور طراحي                                                                                    ٩٢

  مقدمه
 ٢٠١٦آمار منتشر شده توسط فائو در سال  بر اساس

در جهان  توليد شده ينارنگکل  زانيم يالديم
 يکشورها د،يتول زانيماز نظر  ؛تُن است ٣٢٧٩٢٥٣٠

اول  يها رتبه ترتيب به لنديو تا رانيا ل،يبرز ا،ياسپان ن،يچ
دست ه ب يالديم ٢٠١٦را در سال  يتا پنجم جهان

  .)FAO, 2016( اند آورده
ن پژوهش، يدر ااست که  يارقام مختلف يدارا ينارنگ
 يها ن رقميتر از زودرس )Citrus unshiuرقم انشو ( ينارنگ
مازنـدران  غـرب كـه در،  گرفته مورد مطالعه قرار ،ينارنگ

نيمـه دوم شـهريور تـا نيمـه  از ،بـا توجـه بـه نـوع پايـه
  ).Izadi et al., 2016( اول مهـر قابـل برداشـت اسـت

 منظور به يا سال گذشته مطالعات قابل مالحظه ٢٠ يط در
صورت  يکشاورز عيدر صنا نيماش ييناياستفاده از ب
 يروش نه تنها برا نيا). Butz et al., 2005( گرفته است

مانند  گريد اتيخصوص صيدر تشخ بلکه رنگ صيتشخ
 ;Du & Sun, 2006( خواهد بودسودمند  زيشکل و بافت ن

Zheng & Sun, 2008 .(  
پرتقال بـا اسـتفاده از  صيدر تشخ يگـريد پژوهشگران

 ٩٠به دقت  ريتصو ١١٠ يند براا هتوانسـت ريپـردازش تصو
 بيس ييشناسا منظور بههمچنين . ابنديدسـت  يدرصد

 اي مطالعه يينايب نيماش به كمكدرخت  يقرمـز بـر رو
و  يرنگ يها يژگيو يانجام شده کـه در آن بـا بررس

و استفاده  يدو بعد يبـه فضـا يرنگـ يانتقـال پارامترهـا
 است شده انجـام  يبند در سطح، قطعه يدسياز فاصله اقل

)Mao et al., 2009.(  
محصوالت كشاورزي يكي از  يبند و دسته يبند درجه

است. با توجه  مشتري عوامل مؤثر بر بازارپسندي و رضايت
 يا ژهيبه اينكه، در جهان بخش كشاورزي از اهميت و

پس از  محصوالت كشاورزي يبند برخوردار است، درجه
براي جلب رضايت خريدار، باال رفتن كيفيت و  برداشت

  ).Jahanbakhshi, 2012( روريستامري ضكاهش ضايعات 
رو  روند يمحصوالت کشاورز ديچه تول اگر رانيدر کشور ا

محصوالت  نيا عاتيضا زانيمتأسفانه م يول رشدي داردبه 
 نيتر از مهم يکيدرصد است. مرکبات،  ٣٠تا  ٢٥حدود 

که سطح  شود يمحسوب م در ايران يمحصوالت باغ
 ميانآن، کشورمان را در  ي انهيسال ديتول زانيو م زيرکشت

 ,Asadi Kangarshahi( است اول جهان قرار داده رکشو ١٠

et al., 2011.(  

رمخرب هستند يغ يابداع روش يامروزه دانشمندان در پ
 يين توانايچن و هم باشد قابل دسترس و که ساده، ارزان

ت يو قابل يدگيزان رسيق ميع و دقيص سريتشخ
 & Abdanan Mahdizadeh( را داشته باشد يساز يتجار

Soltani kazemi, 2017.(  
پس از  مرکبات يبند هستد اتيت عمليبا توجه به اهم

چون وزن، هم يکيزيف اتيخصوص بر اساس که ،برداشت
 ،رديگ يانجام م، بيآسزان يماندازه، رنگ، شکل و 

 يها ستميتكنيك بينايي ماشين در س بيشترين كاربرد
 عيوب تشخيص رنگ،در محصوالت كشاورزي،  يبند هستد

، موجود منابع يبر اساس بررس .است ظاهري و بافت بوده
ن يماش استفاده از با نهيزمن يادر  يقيچ تحقيتاکنون ه

ص يتشخ قين تحقيلذا هدف از ا .است شده انجام ن يينايب
 ه كمكب دهيده از رسيرس مهين و نارس يها ينارنگ
 يمصنوع ير و شبکه عصبين پردازش تصوينو يها روش
 عيناگسترده در ص طور بهتواند يم قين تحقيج اي. نتااست

مورد استفاده  محصولپس از برداشت  كشاورزي كشور و
  .رديقرارگ

  
  ها مواد و روش

  نمونه ها يه و آماده سازتهي
 در پژوهشن يها مربوط به اداده يآور و جمع يربرداريتصو

 -ستميوسيک بيمکان يهندسگروه مدر  ١٣٩٦بهمن ماه 
 هاي باغاز  رقم انشو ي. نارنگشدانجام  يدانشگاه راز
(خزرآباد)، استان  ايمنطقه جاده در يسار شهرستان
  .است شده  هيتهمازندران، 

 MATLABمتلب  ،برداريريتصاو يافزار نرم ستميس

R2013a  و  پردازش شيپ اتي، عملآنبود که با استفاده از
مربوطه استخراج  يها يژگيرنگ انجام شد. سپس و ليتحل
. دشانتخاب  ،يبند طبقه يبرا مؤثر يژگيو ،ها آن نياز بو 

 يباز شبکه عص ريتصاو يبند طبقه منظور بههمچنين 
  .است شده استفاده  يمصنوع
 به سه دسته نارستوسط فرد خبره  ينارنگ يها نمونه

و  يبا نارنج ب رنگ سبزي(ترک دهيرس مهي، ن(سبز رنگ)
در و  يبند دسته رنگ) ي(نارنج دهيرس و کامالً زرد) يکم

به کرمانشاه منتقل  يمربوط به حمل بار از سار يهاجعبه
 يخچال نگهداريدر  گراد سانتيدرجه  ۳ يشد و در دما

 تعداداز هر سه دسته به  انشو يهاينارنگ). ۱ (شکل ندشد
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 يبا نورپرداز
ک مکعب مربع از 

 يها وارهي
 صورت به، که 

ن در يدورب
ه يتعب ي
 ۲۰وه ين از م

ن در و در چهار طرف سوراخ 
اند که در 

  

ن ياز دورب
و براي  

ر يکارت تصو
از چهار  

  

                                        
1- Surface Mount Diode(SMD)

                         

با نورپرداز يربردار
ک مکعب مربع از ي صورت

يداز  يکياف ساخته شده و از 
، که است شده 
دورب. شود يم باز

يمحفظه که در مرکز آن سوراخ
ن از ميکه فاصله دورب

ن در و در چهار طرف سوراخ 
اند که در  قرار گرفته 

  ير بردار

از دورب) ۴ ها (شکل
کسل،يمگاپ 
کارت تصواز  انه
 ينورپرداز 

  ها ياز نارنگ

                                        
Surface Mount Diode(SMD)

                        

ربرداريتصو ي به محفظه
صورت بهن محفظه 

اف ساخته شده و از 
شده عنوان درب استفاده 

بازها  وهيض م
محفظه که در مرکز آن سوراخ

که فاصله دورب
ن در و در چهار طرف سوراخ 

 ينورپرداز براي
  قابل مشاهده است.

ر برداريمجموعه تصو
  
ها (شکل ياز نارنگ

 ۱/۱۲با وضوح 
انهين به را

ScanDisk VideoHD  يبراو 
  استفاده شد.

از نارنگ يا ر نمونه

                                                          
Surface Mount Diode(SMD) 

                    

  يربردار
به محفظه يربردار
ن محفظه يا. نياز است
اف ساخته شده و از  يام د

عنوان درب استفاده 
ض ميتعو ياز بغل برا
محفظه که در مرکز آن سوراخ يي
که فاصله دورب يطور دارد
ن در و در چهار طرف سوراخ ير اي. در زاست
براي ييها آن المپ

قابل مشاهده است.

مجموعه تصو -۳ شکل

از نارنگ ير بردار
Canon SX200 IS  با وضوح

ن به راير از دورب
ScanDisk VideoHD

استفاده شد. ١يف المپ اس ام د

ر نمونهيتصو -۴ شکل

                   

             1399هار و تابستان 

ربرداريمحفظه تصو
ربرداريتصو ي

نياز استمناسب 
ام د يورق چوب

عنوان درب استفاده آن به يجانب
از بغل برا ييکشو
ييدرب باال ي

داردشده، قرار 
استمتر  يسانت
آن المپ يمرکز

قابل مشاهده است. ۳شکل 

شکل

ر برداريتصو ي
Canon SX200 IS

ر از دوربيانتقال تصاو
ScanDisk VideoHD-8GB

ف المپ اس ام د

شکل

هار و تابستان / ب1/ شماره 

محفظه تصو
يبرا

مناسب 
ورق چوب

جانب
کشو
يرو

شده، قرار 
سانت
مرکز

شکل 
  

يبرا
Canon SX200 IS

انتقال تصاو
8GB

ف المپ اس ام ديرد
  

/ شماره 9هاي کشاورزي/ جلد 

 انتخاب ي

  
  خچال

انشو رقم  
قرارگرفت. 

ص و يجهت تشخ
ده و نارس را 

  
ص و ي

پایگاه عکس هاي رسیده، نیمه رسیده و 

  پیش پردازش و پس پردازش

  انتخاب خصوصیت
به صورت تصادفی از شش خصوصیت 

جهت ارسال به شبکه عصبی براي  
  )طبقه بندي استفاده شد 

روش طبقه بندي با استفاده از شبکه 
  عصبی مصنوعی پرسپترون چند الیه

هاي کشاورزي/ جلد 

يتصادف صورت

خچاليها در  نمونه

 يعدد نارنگ
قرارگرفت. استفاده ده) مورد 
جهت تشخ ي
ده و نارس را يرس مهيده از ن

يجهت تشخ ي
  يمحصول نارنگ

پایگاه عکس هاي رسیده، نیمه رسیده و 
  نارس

پیش پردازش و پس پردازش

انتخاب خصوصیت
به صورت تصادفی از شش خصوصیت 

جهت ارسال به شبکه عصبی براي  
طبقه بندي استفاده شد 

روش طبقه بندي با استفاده از شبکه 
عصبی مصنوعی پرسپترون چند الیه

هاي کشاورزي/ جلد  هاي مکانیک ماشین

صورت بهعدد)  ۱۲۰

نمونه ينگهدار
  

عدد نارنگ ۱۲۰ ي
ده) مورد يده و رس
يشنهاديپ فلوچارت روش
ده از نيرس ي

يشنهاديپ روش
محصول نارنگ ي

پایگاه عکس هاي رسیده، نیمه رسیده و 

پیش پردازش و پس پردازش

به صورت تصادفی از شش خصوصیت ( 
جهت ارسال به شبکه عصبی براي  

طبقه بندي استفاده شد 

روش طبقه بندي با استفاده از شبکه 
عصبی مصنوعی پرسپترون چند الیه

هاي مکانیک ماشین

۱۲۰ مجموع

نگهدارر يتصو -۱شکل 

   داده
يربرداريانجام تصو
ده و رسيمه رس

فلوچارت روش
يمحصول نارنگ

.  

روش فلوچارت
يبند طبقه

  قطعه بندي بر اساس تصاویر باینري

  خصوصیت

  طبقه بندي با استفاده از شبکه عصبی

هاي مکانیک ماشین نشریه پژوهش

مجموع (در عدد ۴
  .د

شکل 

داده يآور جمع
انجام تصو يبرا

مه رسينارس، ن
فلوچارت روش ٢ شکل
محصول نارنگ يبند طبقه
.دهد يمنشان 

فلوچارت - ۲شکل 

قطعه بندي بر اساس تصاویر باینري

خصوصیت استخراج

طبقه بندي با استفاده از شبکه عصبی

نشریه پژوهش

۴۰
دش
  

جمع
برا
نارس، ن(

شکل
طبقه
نشان 

  



  

 ريبراساس رنگ با استفاده از پردازش تصو

H (i, j)   

در هر  پردازش
 نوع دو 

 فـهينـوع اول وظ
اصـطالح اهـداف 

نوع  يبند
را بر  مي

انجام  ينر
را نشان  

ر يتصو 
 -شکل الف، پ

 -نه، ثي
  شده)

 يينايب شـنهادي
 اتي. در واقع خصوص

 فـهيوظ كه
 ــنيا بر اساس
 يصورت در

استفاده نشود، 
دچار اشتباه خواهد شد و عمالً 

هاي در حوزه
نشان داده 

ها داده و 

براساس رنگ با استفاده از پردازش تصو

H (i, j) ≤ 0.2│ H (i, j) ≥ 0.5

پردازش شيمراحل پ
 يکلطور به
نـوع اول وظ 
اصـطالح اهـداف  بـه
بند و قطعه ،نه

يفر کيمختلف در 

نرير بايتصاو
 يبند تم قطعه

 -(الفيبند تم قطعه
شکل الف، پ ينري

يزم زها از پس
شده) يبند ر قطعه

شـنهادييپ ستم
. در واقع خصوص

كهبند  قبل به واحد طبقه
بر اساسمختلــف 

در .شود ، ارسال مي
استفاده نشود،  يبند

دچار اشتباه خواهد شد و عمالً 
در حوزه يمختلف
نشان داده  جيوجود دارند. نتا
 اديبند ز طبقه

براساس رنگ با استفاده از پردازش تصو

≤ 0.2│ H (i, j) ≥ 0.5

مراحل پ ني
به. است ن

 يبند وجود دارد، قطعه
بـه ايمختلف و 

نهيزم پس از
مختلف در  اءي

Sabzi.(  
تصاو بر اساس 

تم قطعهيورمراحل مختلف الگ

تم قطعهيمراحل مختلف الگور
ير بايتصو -ب
زها از پسيحذف نو -ر، ت
ر قطعهيتصو -، ج

  

ستميمرحله در س
. در واقع خصوصاست يبند

قبل به واحد طبقه
مختلــف  

، ارسال ميدارد
بند بند مناسب جهت طبقه

دچار اشتباه خواهد شد و عمالً 
مختلف يهابند طبقه
وجود دارند. نتا 

طبقه هاي ورودي

براساس رنگ با استفاده از پردازش تصو ينارنگ

  ريتصو
يتراز مهم ي
نيماش يي

وجود دارد، قطعه
مختلف و  يهاينارنگ

از ميفـر ـک
يجداسازي اش

Sabzi et al.,  2018

 يبند ن مطالعه قطعه
مراحل مختلف الگ

مراحل مختلف الگور
ب ،ينارنگ ي ) نمونه
ر، تيتصو يها

، جيبند ات قطعه

  يبند
مرحله در س نيو آخر
بند طبقه ي مرحله
قبل به واحد طبقه مرحله انتخاب شـده در
 يهاينارنگ
داردبر عهده را 

بند مناسب جهت طبقه
دچار اشتباه خواهد شد و عمالً  نيماش يي

طبقه .بود  خواهد
 يآماري و هوش مصنوع

ورودي کـه يصـورت

نارنگ يبند سته

 (  

تصو يبند قطعه
يکي يبند قطعه

يينايب سـتم
وجود دارد، قطعه يبند قطعه

نارنگ جداسـازي
ـکيمختلـف در 

جداسازي اش فهيدوم وظ
2018  ,.( عهده دارد

ن مطالعه قطعهيدر ا
مراحل مختلف الگ ۵شد. شکل 

  دهد.

مراحل مختلف الگور -۵ شکل
) نمونهI1(يرنگ

ها پرشدن حفره
ات قطعهيعمل

بند طبقهمرحله 
و آخر نيترمهم
مرحله ن،يماشـ

انتخاب شـده در
نارنگ يبند طبقه

را  اتيخصوصــ
بند مناسب جهت طبقه طبقه 

يينايب ستم
خواهدن يکاربرد

آماري و هوش مصنوع
صـورت اسـت در

ستهد تميالگور طراحي

)۱ (

  
قطعه
قطعه

سـتميس
قطعه

جداسـازي
مختلـف در 

دوم وظ
عهده دارد

در ا
شد. شکل 

دهد. يم
  

شکل
رنگ

پرشدن حفره

مرحله 
مهم
ماشـ

انتخاب شـده در
طبقه

خصوصــ
 که
ستميس

کاربرد
آماري و هوش مصنوع

اسـت در

طراحي             

، پردازش ش
 هوشمند 

 ستعبارت 

  نه. 
 يورود عنوان

 ۲۴از هر قطعه عکس، 
 يرنگ ي. از چهار فضا

 يمختلف رنگ
ن و يانگياول، م

ار ين و انحراف مع

 يينايب ني
رنگي  يفضاها
 YCbCrو 
 YCbCrرنگي 
 تر رهيت منظور
  .است شده 
 HSV يرنگي، فضا
 ينارنگ ي

اعمال آستانه مناسب جهت 
 ين فضاي
ن يزان ايم

مقدار  چنانچه
HSV  کوچکتر

سل کيآن پ
 نارس ن صورت

                                           

شيپ ي ر در چهار مرحله
 يبند طبقهو 

 شود انجام مي

نه. ياز زم ير نارنگ
HSV عنوان به

از هر قطعه عکس، 
. از چهار فضا

مختلف رنگات يخصوص
اول، م ي مؤلفه
ن و انحراف معي

 .شداستخراج 

يماش يهاستم
فضاها يجار
CMY، HSV  و
رنگي  يمورد بررسي قرارگرفت. فضا

منظور به و قي
شده  شنهاديپ
رنگي، فضا ي

يبند جهت قطعه
اعمال آستانه مناسب جهت 

ين کانال اينه، از اول
م) ۱( شود. معادله

چنانچه و بيانگر آنست كه
HSVرنگي 

آن پ ،باشد ۵/۰
ن صورتير اي

Gonzalez .(   

                        

ر در چهار مرحله
و  يژگي، انتخاب و

انجام مي مرحلهن 

ر نارنگيک از تصاو
HSVو  grayبه  

  يات رنگ
از هر قطعه عکس،  يات رنگي

. از چهار فضاآمد به دست
خصوص CMYو 

مؤلفهار ين و انحراف مع
يانگيدوم، م

استخراج  يرنگ 

ستميمراحل در س
جار ي در مطالعه

YCbCr، CMY

مورد بررسي قرارگرفت. فضا
يتحق نيتوسط محققان ا

پ Crسبز در جز رنگي 
ين فضاهايت پس از بررسي ا

جهت قطعه رنگي مناسب
اعمال آستانه مناسب جهت  
نه، از اوليزم
شود. معادله مياستفاده 

و بيانگر آنست كه
رنگي  ياز فضا 
۵ مساوي تر
يغ در و است

Gonzalez et al., 2004

                                         

  ريپردازش تصو
ر در چهار مرحلهيند پردازش تصو

، انتخاب ويژگ
. 

  ش پردازش
ن ياکه در  يات

ک از تصاوي(الف) جدا کردن هر 
 RGBر يل تصاو
 ر فضاها.

  اتياستخراج خصوص
ات رنگياستخراج خصوص

يمنظور استخراج خصوص
به دست )۴×۳×۲
 ،YCbCr  و

ن و انحراف مع
دوم، م ي مؤلفهار 

 يسوم از هر فضا

  يرنگ ي
مراحل در س نيتر
در مطالعه باشد.مي
RGB ،YCbCrمختلف شامل 

مورد بررسي قرارگرفت. فضا
توسط محققان ا

سبز در جز رنگي  ي
ت پس از بررسي ا

رنگي مناسب ي
 منظور به 
زم از پس ينارنگ
H  استفاده

و بيانگر آنست كه دهدآستانه را نشان مي
 H كسل در کانال

تر بزرگا يو 
استنه يزم به پس
2004 ,( دشو

٩٤                             

پردازش تصو
ند پردازش تصويفرا

ژگياستخراج و
.دشو يمانجام 

ش پردازشي
اتيعمل هدف از

  از:
(الف) جدا کردن هر 

ل تصاوي(ب) تبد
ر فضاها.يسا يبرا

استخراج خصوص
استخراج خصوص

منظور استخراج خصوص
۲( تيخصوص
RGB ،HSV ،

ن و انحراف معيانگيشامل م
ار يانحراف مع

سوم از هر فضا ي مؤلفه

ينتخاب فضا
تراز مهم كي
مي يبند قطعه

مختلف شامل 
مورد بررسي قرارگرفت. فضا افتهيبهبود
توسط محققان ا افتهيبهبود

يهاشدن رنگ
ت پس از بررسي ايدرنها

يفضا عنوان
 د.شانتخاب 
نارنگ يجداساز
Hعني يرنگي 

آستانه را نشان مي
كسل در کاناليهر پ

و  ۲/۰ مساوي
به پس مربوط

شومي محسوب

٩٤

پردازش تصو
فرا

استخراج و
انجام 

  
ش پردازشيپ

هدف از
از:

(الف) جدا کردن هر 
(ب) تبد

برا
  

استخراج خصوص
استخراج خصوص

منظور استخراج خصوص به
خصوص
RGB

شامل م
انحراف مع

مؤلفه
  
نتخاب فضاا
كيي

قطعه
مختلف شامل 

بهبود
بهبود

شدن رنگ
درنها

عنوان به
انتخاب 
جداساز
رنگي 

آستانه را نشان مي
هر پ

مساوي
مربوط

محسوب
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در هر  ي

تا  يعصب
ه يک عدد ال
 يقاعده مبنا

 يه در شبكه عصب
مختلف استفاده 

انجام  را ن
ک نرون با تابع 

ز در ي) ن
تابع استفاده شد. 

 يخروج 
 يمصنوع
ر يگرفت همانند سا
ک يه آخر از توابع تحر

که (ک يصفر و 
اد شده را نشان 

همانند  ز
استفاده  
 يريادگي

 يهاشبكه
Menhaj, 200

  

 يبررس ي
 است ييها

ن يبد ؛اند
شبكه  آموزش
جهت  ي

                                        
2- Hyperbolic tangent Sigmoid

                         

يشبكه عصب

عصب يهاشبكه 
ک عدد الي يعني ي

قاعده مبنا ن دو

ه در شبكه عصب
مختلف استفاده  کي
نيتخمكار که 

ک نرون با تابع يشامل 
) ني(مخف يان
tansig  .استفاده شد
)∞+، ∞ -(، 
مصنوع يعصب يها
گرفت همانند سا مورد استفاده قرار

ه آخر از توابع تحر
صفر و  يها

اد شده را نشان يدر کالس 
زين يانيه م
 tansigک ي

يانتشار خطا و روش 
شبكه يريادگيتم 

Menhaj, 2005; Moré

tansig  

يمصنوع يعصب
هاها به داده
اندمرحله آموزش مورد استفاده قرار نگرفته

آموزش يبرا
ياعتبار سنج

                                        
Hyperbolic tangent Sigmoid

                        

شبكه عصب کيتوابع تحر
  .است

 که است شده 
يمخف ي هين تعداد ال

ن دوياپژوهش، 
  . قرار گرفت

ه در شبكه عصبيک هر ال
يبسته به نوع آن از توابع تحر

که  يمصنوع
شامل  يه خروج

انيه مي. در مورد ال
٢tansigک ينوع شبكه از تابع تحر

( يها ي ورود
هادر شبكه کند.

مورد استفاده قرار
ه آخر از توابع تحريدر ال ،ي
هان کالسيد استفاده شد تا ب
در کالس  ت مشاهده مورد نظر

ه ميانتخاب شود. در ال
يگر از توابع تحر

انتشار خطا و روش  پس
تم يالگور عنوان

 ,Moré( مورد استفاده قرار گرفت

tansigتابع  -

 
يعصب يهاگر در شبكه

ها به دادهم آنيار توقف آموزش و قدرت تعم
مرحله آموزش مورد استفاده قرار نگرفته

برا ها درصد داده
اعتبار سنج يهاداده عنوان

                                                          
Hyperbolic tangent Sigmoid 

                    

توابع تحر نييها، تع
استها يخروج

شده از منابع اشاره 
ن تعداد اليکمتر
پژوهش،  نيدر ا 
قرار گرفت يعصب ي

ک هر الين توابع تحر
بسته به نوع آن از توابع تحر

مصنوع يعصب يها
ه خروجيعموماً ال

. در مورد الاست 
نوع شبكه از تابع تحر

ورود ي)، به ازا۶
کند. يم ديتول

مورد استفاده قرار يبند
يمصنوع يعصب

د استفاده شد تا ب
ت مشاهده مورد نظر

انتخاب شود. در ال 
گر از توابع تحرنيتخم
پس يريادگ

عنوان بهکوارت 
مورد استفاده قرار گرفت

۶شکل 

گر در شبكهي
ار توقف آموزش و قدرت تعم

مرحله آموزش مورد استفاده قرار نگرفته
درصد داده ۶۰ منظور در حدود

عنوان بهدرصد 

                   

             1399هار و تابستان 

ها، تع آن يهانرون
خروج نييو تع ه

از منابع اشاره  يدر برخ
کمترحد امكان 

 .باشند  داشته
يشبكه يمعمار
ن توابع تحرييتع ي

بسته به نوع آن از توابع تحر يمصنوع
هادر شبكه .

عموماً ال ،دهند
 يخط کيتحر
نوع شبكه از تابع تحر 

tansig  ۶(شکل
تول -۱و  ۱ ن

بند طبقه يکه برا
عصب يهاشبكه

د استفاده شد تا بيگموئ
ت مشاهده مورد نظريعضو

 يكي، )دهد
تخم يشبكه عصب

ادگيشد. قاعده 
کوارت رما -گلونبر
مورد استفاده قرار گرفت يعصب

1978 (.  

يپارامتر مهم د
ار توقف آموزش و قدرت تعم

مرحله آموزش مورد استفاده قرار نگرفته که در
منظور در حدود

درصد  ۱۰ ،يعصب

هار و تابستان / ب1/ شماره 

نرون
هيال

در برخ
حد امكان 

داشته
معمار

يبرا
مصنوع

.شد

دهنديم
تحر

 نيا
tansig

نيب
که برا
شبكه

گموئيس
عضو

دهديم
شبكه عصب

شد. قاعده 
لونبر
عصب

1978 

  

پارامتر مهم د
ار توقف آموزش و قدرت تعميمع

که در
منظور در حدود

عصب

/ شماره 9هاي کشاورزي/ جلد 

 غلبا ،باشـد
 كارآمدترهـاي آمـاري 

 يمصنوع 
ي  وظيفه، 
 يعصب شـبکه

 ـنيا قـت
به  آنکه دقت 

پارامترها وابسته 
(از  هاتعداد نورون

انواع تابع انتقال (
 پس انتشار

 ـاسيوزن/ با

هاي بند طبقه
 نانياطم ت
در  يبند است که طبقه

هـم  به ک
 ۲۰مطالعه مرحلـه آمـوزش 

انتشار  پس 
و  يريپذ ق

از آن استفاده 
آموزش و  

 شوند يمارسال 

بردار آموزش 
 است و ها

 ١. از جعبه ابزار
  استفاده شد.

پرسپترون چند 
 قدرتمند ي
منظور  ني
 يعصب ي
شامل  كه
و تعداد  ي

                                        
1- Tool Box

هاي کشاورزي/ جلد 

باشـد اديها ز
هـاي آمـاري 

 يبند شبکه عصـب
، سـازي هيشـب
شـبکه ميپارامترهـاي قابـل تنظـ
قـتيدر حق. عهده دارد
که دقت  است 
پارامترها وابسته  نياز ا

تعداد نورون ،اند از
تابع انتقال ( )،۳

پس انتشار، تـابع آمـوزش شـبکه 
وزن/ با رييـادگ
   . )ري

طبقهاستفاده از 
تيقابل نيماشـ

است که طبقه
کينزد جيآموزش داراي نتا

مطالعه مرحلـه آمـوزش 

 يبا شبکه عصب
قيتطب، ساده
از آن استفاده  الگوها

 يستخراج شده برا
ارسال  يبه شبکه عصب

بردار آموزش  كه است
ها کالسو بردار هدف شامل بردار 

. از جعبه ابزاررديگ ي
استفاده شد. ستميس 

پرسپترون چند  يمصنوع
يابزار ،نظارت شده

يهستند؛ بد 
يهاشبكه ،هر حالت

كه شد  و توسعه داده
يمخف يهاه

                                        
Tool Box 

هاي کشاورزي/ جلد  هاي مکانیک ماشین

ها ز تعداد طبقه
هـاي آمـاري از روش ي

بند شبکه عصـب جاري، از طبقه
شـب تمياستفاده شد. در واقع الگـور

پارامترهـاي قابـل تنظـ
عهده دارد را بر

 ميقابل تنظ
از ا کدام 
اند از عبارت پارامترها
۳تا  ۱(از  

، تـابع آمـوزش شـبکه 
ـادگيو تابع  )انواع مختلف تابع آموزش

رييادگيانواع مختلف تابع 
استفاده از  جهت ارها
ماشـ يينـايب

است که طبقه يمعن
آموزش داراي نتا

مطالعه مرحلـه آمـوزش  نيدر ا

با شبکه عصب يبند
ساده يت آن طراح

الگوها يبند هطبق
ستخراج شده برارنگ ا

به شبکه عصب
  
است شده جاد يآموزش و هدف ا

و بردار هدف شامل بردار 
يمبردار آموزش تعلق 

 ياده سازيپ

  يمصنوع
مصنوع يعصب

نظارت شده يري
 نيو تخم ي
هر حالت ي
و توسعه داده ي

هيتعداد ال 
                                                          

هاي مکانیک ماشین

تعداد طبقه ايباشند و 
يهاي هوش مصنوع

  
جاري، از طبقه 

استفاده شد. در واقع الگـور
پارامترهـاي قابـل تنظـ

را بر هيرون چندال
قابل تنظ پارامتر ٥شـبکه داراي 
 هر نهيبه ر

پارامترها ـن
 ها هيتعداد ال
، تـابع آمـوزش شـبکه )مختلف تابع انتقال

انواع مختلف تابع آموزش
انواع مختلف تابع 

ارهايمع نيتر
ب هايستميمختلف در س

معن نيبد ن
آموزش داراي نتا برايتکرارهاي مختلف 

در ا ليدل ني
   .د

بند طبقهن پژوهش 
ت آن طراحيمز ؛ که
طبق يو برا آن است
رنگ ا يها يژگ
به شبکه عصب يشنهاديپروش 

Singh & .(  
آموزش و هدف ا

و بردار هدف شامل بردار  ها
بردار آموزش تعلق  

پ يمتلب برا

مصنوع يعصب
عصب يهاشبكه

يادگي يهاتم
يبندهر دو حالت طبقه
يراب افزار متلب

يطراح يخاص
 ،يورود يبردارها

                   

هاي مکانیک ماشین نشریه پژوهش

باشند و  دهيچ
هاي هوش مصنوع روش

  خواهد کرد. 
 ي در مطالعه

استفاده شد. در واقع الگـور
پارامترهـاي قابـل تنظـ سازي نهي

رون چندالتپرسپ
شـبکه داراي 

ريمقاد نيي
ـنيا. خواهد بود

تعداد ال ،)۲۵تا  
مختلف تابع انتقال

انواع مختلف تابع آموزش
انواع مختلف تابع ( انتشار پس
تر از مهم يک

مختلف در س
نيا ،است آن

تکرارهاي مختلف 
يهم به باشـد.

دشبـار تکـرار 
ن پژوهش يدر ا

؛ کهصورت گرفت
آن استدقت 

يژگيو. دشو ي
روش  آزمون

& Gill, 2015

آموزش و هدف ا يبردارها
ها يژگيوشامل 
 مؤلفهبه هر 

متلب برا يشبکه عصب

عصب يها شبکه
شبكه يکل طور

تميبا الگور هي
هر دو حالت طبقه در

افزار متلب در نرم
خاص يمصنوع
بردارها نيي

نشریه پژوهش

چيپ
روش

خواهد کرد. 
در مطالعه

استفاده شد. در واقع الگـور
يبه

پرسپ
شـبکه داراي 

ييتع
خواهد بود

۰ 
مختلف تابع انتقال

انواع مختلف تابع آموزش(
پس

کي
مختلف در س

آن
تکرارهاي مختلف 

باشـد.
بـار تکـرار 

در ا
صورت گرفت

دقت 
يم

آزمون
)Gill, 2015

بردارها
شامل 
به هر 

شبکه عصب
  

شبکه
طور به
يال
در

در نرم
مصنوع

ييتع
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 نيشبكه در ح ار توقف آموزش و توقف زودتريمع يبررس
ت ينهادر  و )يش آموزيز از بيپره( جهت  كل آموزشيس
شبكه و تست  يابيارز منظور بهها داده يدرصد مابق ۳۰

  .قرار گرفتاستفاده مورد 
  

  يطبقه بند يابيارز يپارامترها
و دقت  يژگيت، ويحساس ياز پارامترها يابيجهت ارز

  استفاده شد.
  

  ت يحساس
مثبت  يها صيتشخنسبت  ي نشان دهندهاين پارامتر 

  .))٢معادله ((استهاي درست  بيني صحيح به كل پيش
)٢ (   

 واقعاًهايي که  تعداد نمونه: )TP١( حيصح مات مثبتيتصم
ده يرس يها را نارنگآن يده بودند و مدل هم به درستيرس

  کرده است. يمعرف
 واقعاًهايي که  تعداد نمونه ):FP٢( حيناصح تصميمات مثبت

نارس  يها را نارنگنارس نبودند و مدل به اشتباه آن ينارنگ
  کرده است. يمعرف

 واقعاًهايي که  عداد نمونه: ت)TN٣( حيصح يتصميمات منف
 يها را نارنگآن ينارس بودند و مدل هم به درست ينارنگ

  کرده است. ينارس معرف
 واقعاًهايي که  تعداد نمونه ):FN٤( حيناصح يتصميمات منف

ها را نارس مدل به اشتباه آن ليده بودند ويرس ينارنگ
  کرده است. يمعرف

 و FP درست مدل و يها ينيب شيپTN و TP قتيدر حق
FN دهند.ياشتباه مدل را نشان م يها ينيب شيپ  

  
  يژگيو

ه دادص يتشخ ياست که به درست يموارد منفعبارت از 
  ).)۳معادله (( اند شده 

)٣(   

  
  
  

                                                           
1- True Positive 
2- False Positive 
3- True Negative 
4- False Negative 

  دقت 
موارد  شاملهم  يعنيص درست است، يموارد تشخ

 يدرست منفص يو هم موارد تشخ ص درست مثبتيتشخ
  ).)٤(معادله ( است

)۴(  

هاي  شاخص (Ac)دقت و  (Sp) يژگي، و(Se)از حساسيت 
براي ارزيابي  ،استخراج شده از ماتريس اغتشاشآماري 

  .استفاده شدپيشنهادي  يبند طبقه  ستميس
کند. صحت، تمرکز مي يبند طبقهکلي  ريتأثدقت روي 

هاي مثبت ها با برچسبشرط کالس برچسب داده
کند. را ارزيابي مي يبند طبقهشده توسط  مشخص

هاي مثبت و بر برچسب يبند طبقه ريتأثحساسيت 
با برچسب منفي را تشخيص  يبند طبقه ريتأثچگونگي 

  ).Zhu et al., 2010دهد (مي
  
  بحث ج وينتا

  مقدمه
  :ق شامل چهار مرحله استين تحقيا
، دهيحالت مختلف (رس سهاز  يربرداريوتصانجام  - ۱
  .)رقم انشو( مورد مطالعه ينارنگنارس)  و دهيرس مهين
  ر شده.ير ذخيتصاو يپردازش رو پردازش و پس شيپ - ۲
  ر.يتصاو يبند قطعه - ۳
  ر.يتصاو يبند طبقهانجام  - ۴

ت. وجود داش يبند کالس جهت طبقه سهن در کل يبنابرا
، RGB يرنگ ياز چهار فضا يات مختلف رنگيخصوص
HSV ،YCbCr  وCMY  منظور  به. شداستخراج
ات يان خصوصي، از ميبا استفاده از شبکه عصب يبند طبقه

ات يخصوص عنوان به يمختلف يها ، مجموعهياستخراج
ال عما يبه شبکه عصب يورود عنوان به و انتخابمؤثر 
   شدند.

  
  ريتصو ش پردازشيپ
بهبود کنتراست،  يبرا يکيتکن لمعمو طور بهپردازش  شيپ
سه شامل ش پردازش يپ. است يمنزو مناطق و زيذف نوح

و  ريبهبود تصو، ريتصو يشرده سازف يدسته اصل
   ).Farhadi et al., 2015( است ريتصو يريگ اندازه
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  هيپرسپترون چند ال

به  يورود
كه بشدند. خروجي ش
 اءيدرصد از اش

جهت  درصد آن
از ن مطالعه 
 ۱ جدول

جهت  ه
را  قيتحق

 سيماتر 
اغتشاش و 
آموزش و آزمون در 

ن يشتريب
مه ين ي

ک نمونه را به 
 يبند نارس) طبقه

اشتباه کالس 
صفر درصد 

چ يه بند
 يبند کالس طبقه

هر  را در

  سه کالس
، آزمون هاي

 جدول مقادير
دقت و حساسيت براي 

 براي درصد،
 ١٠٠و  ٩٧

، ١٠٠برابر با 
در مجموع نرخ 

                         

پرسپترون چند ال

ورود عنوان بهت انتخابي 
شدند. خروجي ش

درصد از اش ۷۰ 
درصد آن ۳۰
ن مطالعه يدر ا مورد استفاده قرار گرفت.

جدول .است شده 
هيپرسپترون چند ال

تحق نيمورد استفاده در ا

 اريدو مع 
اغتشاش و  سيماتر. 

آموزش و آزمون در 

ب شودمشاهده مي
يها يدرصد خطا مربوط به کالس سوم (نارنگ

ک نمونه را به ي(كه نمونه 
نارس) طبقه 
اشتباه کالس  يبند طبقه

صفر درصد دوم  و 
بند ستم طبقه

کالس طبقه دو
  است.

را در ستگييشا

سه کالس براي )،٣
هايده و نارس براي داده

جدول مقادير در اين
دقت و حساسيت براي 

درصد، ١٠٠ و 
٢٢/٩٧، ٩٢

برابر با  ترتيب
در مجموع نرخ  آمد.

                        

پرسپترون چند ال يساختار شبکه عصب
  

ت انتخابي 
شدند. خروجي ش وارد مصنوعي

 .استکالس مورد مطالعه 
۳۰و  بند طبقه

مورد استفاده قرار گرفت.
شده استفاده انتشار 
پرسپترون چند ال 

مورد استفاده در ا

 باشبكه  ي
. انجام شد ي

آموزش و آزمون در  يهابه داده
 .است
مشاهده مي ۲ 

درصد خطا مربوط به کالس سوم (نارنگ
نمونه  ۱۲خطا از مجموع 

 يها يدوم (نارنگ
طبقهن نرخ 

 اول يها کالس
ستم طبقهيس ن معناست که
دو نياشتباهي در ا

است.  ص دادهيو همه را درست تشخ
شا يارهاياز مع
  است.

٣اغتشاش (جدول 
ده و نارس براي داده

در اين. شدند محاسبه
دقت و حساسيت براي  ،يژگيهاي آماري شامل: و
 ١٠٠، ١٠٠با 

٣١/٩٢با  برابر
ترتيب بهکالس سوم، 
آمد. به دست

                    

ساختار شبکه عصب

ت انتخابي يت شش خصوص
مصنوعي شبكه عصبي

کالس مورد مطالعه 
طبقهاستخراجي جهت آموزش 

مورد استفاده قرار گرفت. بند
انتشار  پسعصبي 

 يساختار شبکه عصب
مورد استفاده در ا يها ينارنگ
  

يبند عملكرد طبقه
يبند اغتشاش و دقت طبقه

به داده مربوط ي
است شده  ارائه

 جدول درکه 
درصد خطا مربوط به کالس سوم (نارنگ

خطا از مجموع 
دوم (نارنگکالس 
ن نرخ يبنابرا .است
کالس و ۳۳/۸
ن معناست کهين بد

اشتباهي در ا صورت
و همه را درست تشخ

از مع ياخالصه
است.  كردهارائه 

اغتشاش (جدول  ماتريس
ده و نارس براي دادهيرس مهيده، ن

محاسبه آماري
هاي آماري شامل: و

با  برابر ترتيب
برابر ترتيب بهکالس دوم، 

کالس سوم،  ين برا
به دستدرصد  ٩١

             1399هار و تابستان 

ساختار شبکه عصب - ۷شکل 

ت شش خصوصينها 
شبكه عصبي بند طبقه

کالس مورد مطالعه  سهعصبي 
استخراجي جهت آموزش 

بند طبقهآزمون 
عصبي كه 

ساختار شبکه عصب
نارنگ يبند طبقه

  .دهد ينشان م
عملكرد طبقه ابيي

اغتشاش و دقت طبقه
يبند طبقه دقت

ارائه ٣و  ٢ اول
که  گونه همان

درصد خطا مربوط به کالس سوم (نارنگ
خطا از مجموع  ۱ده) با ي

کالس اشتباه در 
است  )، بودهکرده

۳۳سوم برابر با 
ن بديا است. بوده
صورت بهرا  يانمونه
و همه را درست تشخ نكرده
خالصه ٣ جدول
ارائه  يبند طبقه

ماتريس تشکيل
ده، نيرس ينارنگ

آماري هاي شاخص
هاي آماري شامل: وشاخص

ترتيب بهکالس اول 
کالس دوم،  

ن برايدرصد، همچن
٦٧/٩١و  ٩٧/

هار و تابستان / ب1/ شماره 

 در
طبقه

عصبي 
استخراجي جهت آموزش 

آزمون 
كه بش

ساختار شبکه عصب
طبقه

نشان م
ابييارز

اغتشاش و دقت طبقه
دقت
اولجد

همان
درصد خطا مربوط به کالس سوم (نارنگ

يرس
اشتباه در 

کرده
سوم برابر با 

بوده
نمونه
نكرده
جدول
طبقه

تشکيل با
نارنگ

شاخص
شاخص

کالس اول 
 هر

درصد، همچن
٢٢/

/ شماره 9هاي کشاورزي/ جلد 

 يکه دارا
را  اءياش ه

 و هيدر مرحله تجز
و خطا  يبا سع

 ياز چهار فضا
ن يد. اشاستخراج 
اول،  يها مؤلفه

 ٢٤ ن در کل
ن يانگيد. م
محاسبه  ي

   

و  اريانحراف مع

، يسبز و آب

انتشار صورت 
براي  ،يبه شبکه عصب
 نياکه  ،دست آمد

 اريانحراف مع
 ي مؤلفه ار
 ي مؤلفهو  

HSV  است

هاي کشاورزي/ جلد 

که دارارا  ائيياش
هيکند و بقحذف مي
در مرحله تجز( رد
با سع ۲۵۰آستانه 
  .)شد

از چهار فضا يمختلف رنگ
CMY  استخراج
مؤلفهار ين و انحراف مع

ن در کليبنابرا 
د. مشاستخراج 

يژگيو عنوان

         
انحراف مع ن، ي

سبز و آب، قرمز يها
  :دنشو

 

 

 

انتشار صورت  پس يبا استفاده از شبکه عصب
به شبکه عصب

دست آمده ب
انحراف معو  دوم

اري، انحراف مع
 اول ي مؤلفه

HSV يرنگ يفضا

هاي کشاورزي/ جلد  هاي مکانیک ماشین

اش ،تميالگور 
حذف مياست، 

رديگدر نظر مي
آستانه  م،يفر

شد آستانه انتخاب

  يات رنگ
مختلف رنگات 
YCbCr  وCMY

ن و انحراف مع
 .است يرنگ

استخراج  يت از هر نارنگ
عنوان به هر شش کانال باال

 
 

يانگيم µکسل، 

ها مؤلفه، ها ي
شو يمر محاسبه 

با استفاده از شبکه عصب
به شبکه عصب ها يمجموعه ورود

ب جهينت نيعضو بهتر
دوم ي مؤلفه ن
، انحراف معYCbCr ي

مؤلفه نيانگي، م
فضادوم  ي  مؤلفه

هاي مکانیک ماشین

 ،يبند مرحله قطعه
است،  ۲۵۰ از 
در نظر مي نارس ي

فر نيبا بررسي چند
آستانه انتخاب نيتر مناسب

ات رنگياستخراج خصوص
ات ين پژوهش، خصوص

 ،HSV ،YCbCr

ن و انحراف معيانگيات شامل م
رنگ يسوم هر فضا

ت از هر نارنگي) خصوص
هر شش کانال باال ار

کسل، يمقدار پ
  ها است. کسل

يژگيوافتن 
ر محاسبه ياز روابط ز

با استفاده از شبکه عصب
مجموعه ورود ان
عضو بهتر ۶با 

نيانگيمشامل 
يرنگ يفضا 
، مCMY يرنگ

مؤلفه اريو انحراف مع

هاي مکانیک ماشین نشریه پژوهش

  يبند قطعه
مرحله قطعه در

 کمتر كسل
ينارنگ عنوان

با بررسي چند ليتحل
مناسب عنوان

استخراج خصوص
ن پژوهش، خصوصيدر ا
، RGB يرنگ

ات شامل ميخصوص
سوم هر فضادوم و 

) خصوص٣×٢×٤
اريانحراف مع

  شود. ي
)۵(  

)۶(  

مقدار پ p که در آن:
کسليتعداد پ 

افتن يتم يدر الگور
از روابط ز، ترتيب

)۷(  

)۸(  

)۹(  

  يبند طبقه
با استفاده از شبکه عصب يبند طبقه
انيدر م. گرفت

با  يا مجموعه
شامل  ها يورود
 سوم ي مؤلفه

رنگ يسوم فضا
و انحراف مع سوم

  .)۷(شکل 

نشریه پژوهش

قطعه
در
كسليپ
عنوان به
تحل
عنوان به
  

استخراج خصوص
در ا
رنگ

خصوص
دوم و 

)٤
انحراف معو 
يم

)

)

که در آن:
n 

در الگور
ترتيب به
)

)

)
  

طبقه
طبقه
گرفت

مجموعه
ورود
مؤلفه

سوم فضا
سوم

(شکل 
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حاصل درصد  ۲۲/۹۷ح سه کالس برابر با يصح يبند طبقه
  د.ش

 است مشاهده قابل ٣و  ٢ يها ولجدکه از  گونههمان
در بندي مطلوبي توانسته است طبقه بند ستم طبقهيس

ارائه  ده و نارسيمه رسيده، نيرس يهايتشخيص نارنگ
  دهد.

  
  هيپرسپترون چند ال يمصنوع يشبکه عصب ير پارامترهايمقاد -١ جدول

 يپس انتشار برگشت اسيوزن/با يريادگيتابع  يتابع آموزش شبکه پس انتشار برگشت تابع انتقال ها هيتعداد ال  ها تعداد نرون
  ۲۵ه اول:يال
  :tansig  اول هيال  ۲  ۱۳ه دوم: يال

  :tansig دوم هيال
Trainlm Learnlgdm 

  
  هيپرسپترون چندال يمصنوع يبند شبکه عصب تست با استفاده از طبقه يها داده يبند ج طبقهينتا -۲ جدول
  ها کالس  ۱  ۲  ۳  ها کل داده  اشتباه يبند درصد طبقه  حيصح يبند درصد کل طبقه

۲۲/۹۷  
۰  ۱۲  ۰  ۰  ۱۲  ۱  
۰  ۱۲  ۰  ۱۲  ۰  ۲  
۳۳/۸  ۱۲  ۱۱  ۱  ۰  ۳  

  ده.يمه رسين يهاينارس، کالس سوم: نارنگ يها يدوم: نارنگده، کالس يرس يها يکالس اول: نارنگ

  
  يمصنوع يشبکه عصب يبند طبقه يس اغتشاش برايعملکرد ماتر يها اريمع -۳ جدول

يمصنوع يشبکه عصب   
يژگيو تيحساس دقت   کالس 

 اول ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۳۱/۹۲  ۲۲/۹۷  دوم ۱۰۰ 

۱۰۰ ۲۲/۹۷  ۶۷/۹۱  سوم 
  دهيمه رسين يهاينارس، کالس سوم: نارنگ يها يکالس دوم: نارنگده، يرس يها يکالس اول: نارنگ

  
   يريگ جهينت

 ده،يرسشامل  ينارنگستم از سه دسته مختلف ين سيدر ا
به  حاصل ريتصاو و شد يربرداري، تصوو نارس دهيرس مهين

 منظور به  CMYو RGB ،HSV ،YCbCr يرنگ يفضاها
 ۲۴ت يدر نها .يافتانتقال  يات رنگياستخراج خصوص

 عنوان به يت رنگيخصوص ۶ت استخراج شد که يخصوص
 يمصنوع يبند شبکه عصب ت مؤثر توسط طبقهيخصوص

 ي مؤلفهن يانگيات مؤثر شامل ميانتخاب شدند. خصوص
، YCbCr يرنگ يفضا سوم ي مؤلفهار يو انحراف مع دوم

ن يانگي، مCMY يرنگ يسوم فضا ي مؤلفهار يانحراف مع
دوم  ي مؤلفهار يسوم و انحراف مع ي مؤلفهو اول  ي مؤلفه
ستم يبه س يورود عنوان بهبودند که  HSV يرنگ يفضا

ستم ياعمال شدند. س يمصنوع يبند شبکه عصب طبقه
ها را به  يتوانست نارنگ يمصنوع يبند شبکه عصب طبقه

 ۲۲/۹۷ يدقت کلده و نارس با يرس مهيده، نيکالس رس
 جه گرفت کهينتتوان  ن مييبنابراد. ينما يبند درصد طبقه

و هوش  ريپردازش تصو رينظ نينو يها روش بكارگيري
تواند مفيد وكارا  مي ينارنگ يبند دسته يبرا يمصنوع
  باشد.
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