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چکيده
جوندگان گروه بزرگي از جانوران هستند که در صورت عدم کنترل جمعيت ،رشد بيرويه و تکثير آنها مشکالت جدي براي
بشر به وجود خواهند آورد .يکي از راههاي کنترل و مبارزه با رشد جمعيت آنها ،سم گذاري در النه ،با يافتن موقعيت دقيق
سوراخ النه آنها است .در اين تحقيق يک الگوريتم هوشمند براي تعيين موقعيت سوراخ النه جوندگان با استفاده از تحليل
تصاوير هوايي ارائه شد .براي تصويربرداري هوايي پهپاد در ارتفاع ثابت  1متري از سطح زمين و سرعت پيشروي  1متر بر ثانيه،
با نرخ تصويربرداري  25فريم در ثانيه پرواز کرد .فيلم تهيه شده توسط دوربين از طريق ارتباط بيسيم به رايانه منتقل و
فريمهاي آن خوانده شد .از تصاوير فريمها ،مؤلفههاي قرمز ،سبز و آبي استخراج و تبديلهاي خاکستري و ماتريس هم
رويدادي نيز تهيه شد .سپس از آنها  88ويژگي رنگي و  44ويژگي بافتي استخراج گرديد .بعد از انتخاب ويژگيهاي برتر که
بيشتر آنها ويژگيهاي بافتي تصوير بودند ،از آنها براي آموزش و پيادهسازي طبقهبند ماشين بردار پشتيبان با هسته پايه
شعاعي استفاده شد .بيشترين دقت طبقهبندي براي پهناي هسته  0/1به دست آمد .اين روش با دقت تمام ( 100درصد)
توانست سوراخ النه جونده را تشخيص دهد .کمترين و بيشترين اختالف بين موقعيت دقيق و موقعيت پيشبينيشده  1و 24
سانتيمتر بود.
واژههاي کليدي :بينايي ماشين ،جوندگان ،طبقهبندي ،کواد کوپتر ،ماشين بردار پشتيبان.
ارجاع :حيدري م .محمدزماني د .غالمي پرشکوهي م .ابراهيمي ا .و سهيلي ا .1401 .تشخيص موقعيت سوراخ النه جوندگان با استفاده از روش بينايي
ماشين .نشريه پژوهشهاي مكانيك ماشينهاي كشاورزي :22 .؟؟-؟؟.
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تشخيص موقعيت سوراخ النه جوندگان با استفاده از روش بينايی ماشين

مقدمه

ظاهري در ميوههايي مثل پرتقال ،هلو و سيب ( Ahmadi

جوندگان گروه بزرگي از جانوران هستند ،بهطوريکه در
ميان پستانداران بزرگترين راسته را تشکيل ميدهند
( .)Banazadeh & Moravvej, 2012جوندگان حيوانات
بيدفاعي هستند که در طبيعت دشمنان فراوان دارند،
بنابراين داشتن النهها و سوراخهاي متعدد نقش عمده در
حفاظت آنها دارد .از طرفي داراي قدرت توليدمثل بااليي
نيز هستند و به همين دليل عليرغم دشمنان فراوان تعداد
آنها کاهش نمييابد .برخي از جوندگان از نظر کشاورزي،
جانوران مضري هستند ( .)2010 Jalalian et al,اين
جانوران با فعاليت در باغها و مزارع و انبارها ،انواع
محصوالت و فرآوردههاي کشاورزي را در شرايط مختلف
مورد حمله قرار داده و خسارات زيادي وارد ميکنند .در
بعضي مناطق طغيانهاي موقتي جوندگان سبب ايجاد
خسارتهاي سنگين و يا حتي آسيب کامل به محصوالت
ميگردد .خسارتهاي پس از برداشت گاهي اوقات در
برخي مناطق از خسارتهاي قبل از آن فراتر ميرود
( .)Askarianzadeh, 2008از اينرو کنترل جوندگان از نظر
اقتصادي بسيار مهم بوده و ضمن جلوگيري از خسارات،
باعث افزايش سود و بازده توليد محصوالت کشاورزي نيز
ميگردد .براي پيشگيري از ازدياد جوندگان و کاهش
خسارت ناشي از آنها در مزارع بايد سوراخهاي محل
سکونت آنها را شناسايي و با عمليات سم گذاري ،آنها را
از بين برد .معمو ًال اين روش بهصورت کامالً سنتي و دستي
انجام ميشود و همين موضوع باعث شده که در بحث
کنترل شيميايي اين جوندگان مشکل ايجاد گردد ،چون
يافتن موقعيت سوراخ النه بسيار مهم است و اگر تعدادي از
سوراخها سم گذاري نشوند ،عمالً نتيجه سم گذاري بياثر
خواهد شد (.)Motevali Haghi, 2016
استفاده از روش بينايي ماشين براي تشخيص بر اساس
ويژگيهاي تصوير ،ايده بسيار مناسبي براي اينکار خواهد
بود .از اين رو امروزه استفاده از بينايي ماشين در کشاورزي
و به ويژه در صنايع غذايي گسترش يافته است ( Bauer et
 .)al, 2019دليل اين امر ،سرعت باال ،اقتصادي بودن و
ارزشيابي قابل قبول آن براي نظارت و ارزيابي مواد غذايي
و کشاورزي است ) .(Sun, 2000تحقيقات زيادي در
خصوص کاربرد بينايي ماشين و پردازش تصوير در
حوزههاي کشاورزي انجام شده است .نمونههايي از
پژوهشهاي انجام شده براي تشخيص بر اساس کيفيت

& Amiri-Parian, 2015 Janati & Orak, 2018 Blasco
 ،et al., 2003گوجه فرنگي ( Mohamadi Monavar et
 )al., 2013و گردو (Rasooli et al, 2021 ;Afkari-

 )Sayyah et al., 2016ميتوان اشاره کرد.
در پژوهشي ،محققين با استفاده از بينايي ماشين و ماشين
بردار پشتيبان به بررسي کيفيت سيب پرداختند .آنها در
اين تحقيق هرگونه خرابي و نقصي در سيب را با استفاده
از طبقهبند ماشين بردار پشتيبان تشخيص دادند
بهطوريکه بيشترين دقت در تشخيص  160نمونه سيب
خراب  %95/63به دست آمد ).(Zhang et al. 2015
در تحقيقي از روش پردازش تصوير و ماشين بردار
پشتيبان براي جداسازي سيبزميني از کلوخ و سنگ
استفاده شد .يک الگوريتم پردازش تصوير در نرمافزار
 Matlabبراي پيش پردازش تصاوير و استخراج
ويژگيهاي مختلف رنگي و بافت طراحي گرديد .از
ويژگيهاي به دست آمده ،تعداد  9ويژگي به عنوان ويژگي
هاي مناسب براي طبقهبندي انتخاب شد .براي طبقهبندي
نمونهها از روش ماشين بردار پشتيبان و با درنظر گرفتن
دو استراتژي يعني -3راهه (سيب زميني ،کلوخ و سنگ) و
-2راهه (سيب زميني و غير سيب زميني) استفاده شد.
نرخ طبقهبندي -3راهه و -2راهه به ترتيب  98/67و 99
درصد بود (.)Khazaee et al., 2019
در بينايي ماشين عمومًا از ويژگيهاي اندازه ،شکل ،رنگ و
بافت براي تشخيص يک موضوع در تصوير ميتوان
استفاده نمود .در اين بين استفاده از شاخص رنگ
متداولتر از مؤلفههاي ديگر بوده به طوري که امروزه در
اغلب دستگاههاي تجاري جداساز و درجه بند مورد
استفاده قرار ميگيرد (.)Tavakoli & Najafzadeh., 2015
در سالهاي اوليه استفاده از بينايي ماشين ،ارزيابي رنگ
محصول بر اساس تصاوير خاکستري که توسط دوربينهاي
تک رنگ گرفته ( )gray-scaleشده بود انجام ميپذيرفت،
اما امروزه از دوربينهاي ويديوئي با فضاي رنگي RGB
استفاده ميشود .هر پيکسل در تصوير رنگي شامل سه
مقدار شدت رنگ است که هر رنگ را از سه مؤلفه رنگي
آبي ،سبز و قرمز ميتوان به دست آورد .براي اين منظور
نيز در اغلب موارد از دوربينهاي  three-chipکه دقت
بااليي دارند ،در تعيين رنگ و دقت تصوير استفاده ميشود
(.)Rasooli et al, 2021
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يکي از جديدترين روشهايي که اخيرًا پژوهشگران در
حوزههاي مختلف علمي از جمله ،تشخيص الگو و بافت،
زمان برداشت محصول و تعيين کيفيت به کار بردهاند،
روش ماشين بردار پشتيبان است .اين روش که از جمله
روشهاي نسبتًا جديدي است در سالهاي اخير کارايي
خوبي نسبت به روشهاي قديميتر براي طبقهبندي مانند
شبکههاي عصبي مصنوعي نشان داده است ( Khazaee et
 .)al., 2019لذا در تحقيق حاضر براي طبقهبندي دادهها از
روش ماشين بردار پشتيبان استفاده شده است .مبناي
کاري طبقهبندي در اين روش ،دسته بندي خطي داده ها
است .آموزش اين روش نسبتًا ساده است و برخالف
شبکههاي عصبي در بيشينههاي محلي گير نميافتد.
مروري بر پيشينه تحقيق نشان داد که هيچ تحقيقي براي
يافتن سريع و دقيق موقعيت سوراخ جوندگان در سطح
مزرعه انجام نشده است اما ميتوان از طريق بينايي ماشين
و پردازش تصوير اين امر را محقق کرد .لذا با توجه به
مطالب فوق هدف از اين پژوهش پياده سازي يک سامانه
براي تشخيص موقعيت سوراخ النه جوندگان در مزارع با
استفاده از بينايي ماشين و پردازش تصوير است.

تصويربرداري توسط پهپاد انتخاب شد .دليل انتخاب ارتفاع
کم پرواز پهپاد تسلط بيشتر بر کنترل آن و ضبط تصاوير
با کيفيت باال بود ).(Sugumar & Sai Babu, 2017
همچنين هر چه سرعت حرکت پهپاد کمتر باشد با توجه
به نرخ تصويربرداري ،از مساحت معيني ،تعداد تصاوير
بيشتري را ميگيرد و براين اساس اين سرعت حرکت براي
پهپاد در نظر گرفته شد.
از هر کرت به طور مجزا فيلمبرداري و فايل ضبطشده به
طور جداگانه ذخيره شد .فيلم تهيه شده توسط دوربين از
طريق ارتباط بيسيم به رايانه منتقل گرديد .هر فيلم 100
ثانيه اي گرفته شده به مجموعه اي از تصاوير ثابت تبديل
و تصاوير هر خط تصويربرداري از  1تا  2500شمارهگذاري
شدند که در مجموع  25000تصوير استخراج شد .در اين
تحقيق از اطالعات و تصاوير بهدستآمده از کرتهاي اول
تا هفتم براي آموزش و پيادهسازي الگوريتم تشخيص
موقعيت و از تصاوير کرتهاي هشتم تا دهم براي صحت
سنجي و اعتبار سنجي روش پيشنهادي پياده شده
استفاده شد.

مواد و روشها

پردازش تصوير و استخراج ويژگی

محل انجام آزمايش

تصاوير به دست آمده در اين بخش در نرمافزار Matlab

براي انجام آزمايشها و تصويربرداري ،زميني به مساحت
 1500مترمربع واقع در شهرستان کرمانشاه ،منطقه ماهي
دشت در طول و عرض جغرافيايي  46/47و  34/16و در
ارتفاع  1357متري از سطح دريا در نظر گرفته شد .عرض
زمين  15متر و طول آن  100متر بود .هر  1/5متر از
عرض زمين همانند يک کرت آزمايشي در نظر گرفته شد.
لذا در اين تحقيق  10کرت آزمايشي يا خط تصويربرداري
با مساحت  150مترمربع مورد بررسي قرار گرفت .در زمين
 146سوراخ النه جونده موجود بود که قبل از تصويربرداري
موقعيت دقيق آنها شناسايي شد.

 R2017aپردازش شدند .در اين بخش ،دادهها به دو دسته
کلي موقعيت سوراخ النه جونده ) (Tو سطح زمين بدون
سوراخ ) (Fتقسيمبندي شدند .اگر در تصاوير مورد بررسي
بيش از نصف سوراخ النه در عکس موجود باشد ،تصوير در
دسته  Tو اگر در تصوير مورد بررسي کمتر از نصف سوراخ
النه ديده شود ،تصوير در دسته  Fقرار داده شد .پس از
تقسيمبندي تصاوير ،تعداد تصاوير براي آموزش و
پيادهسازي الگوريتم  17500تصوير ( 362تصوير در دسته
 Tو  17138تصوير در دسته  )Fو تعداد تصاوير براي
صحت سنجي  7500تصوير ( 118تصوير در دسته  Tو
 7382تصوير در دسته  )Fتقسيمبندي شدند.

تصويربرداري
براي تصويربرداري از دوربين  Andoer Sportساخت
شرکت  Xiaomiچين با نرخ تصويربرداري  25فريم در
ثانيه و کيفيت تصوير  12مگا پيکسل استفاده شد .براي
ثبت تصويربرداري هوايي ،دوربين مذکور بر روي يک پهپاد
از نوع  Cheerson CX-22نصب گرديد .ارتفاع ثابت 1
متري از سطح زمين و سرعت پيشروي  1متر بر ثانيه براي

ويژگیهاي رنگ
از همه تصاوير ،مؤلفههاي قرمز ،سبز ،آبي و سطح
خاکستري استخراج شد (شکل  )1و از شدت پيکسلهاي
سطوح مختلف تصاوير  10 RGBويژگي استخراج شد .اين
ويژگيها عبارتاند از ميانگين ،انحراف معيار ،جذر
ميانگين مربعات ،ضريب تيزي ،واريانس ،ميانگين
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هارمونيک ،ضريب پراکندگي ،چولگي ،لغزش و کشيدگي.1
در مجموع  22ويژگي آماري از هر تصوير استخراج گرديد.

شکل  -2سطوح قرمز ،سبز ،آبی و خاکستري تصاوير

ويژگیهاي بافتی
اگر  Qموقعيت مکانﯽ دو پيکسل ،نسبت به يکديگر را
مشخص نمايد و  fتصوﯾري با  Lسطح شدت باشد؛ آنگاه
ماتريس هم رويدادي ماتريسي است که عنصر  Gijآن
تعداد دفعاتﯽ است که جفتهاي پيکسل با شدتهاي  Ziو
 Zjدر موقعيتي از تصوﯾر  fقرار دارند که  Qمشخص
ميکند .تعداد سطوح شدت ممکن در تصوﯾر ،اندازه
ماترﯾس  Gرا تعيين ميکند .براي تصوير  8بيتي ،اندازه G
برابر با  256×256خواهد بود .با استفاده از اين ماتريس و
انتخاب عملگرهاي موقعيتي مناسب ،مﯽتوان الگوهاي بافت
شدت را تشخيص داد .به اين منظور  11ويژگي از ماتريس
هم رويدادي در چهار زاويه صفر 90 ،45 ،و  135درجه با
فاصله يک از تصاوير استخراج شدند .اين ويژگيها عبارتند
از بيشينه احتمال ،همبستگﯽ ،وضوح ،يکنواختي ،آنتروپﯽ،
همگنﯽ ،عدم شباهت ،مﯿانگﯿن در جهت  xو  ،yساﯾه
خوشه و برجستگي خوشه ( Mousavirad & Akhlaghian
 .)Tab, 2014در مجموع  44ويژگي بافت از هر تصوير
استخراج شد.
ماشين بردار پشتيبان
ماشين بردار پشتيبان ازجمله روشهاي طبقهبندي نظارت
شده است که پيشبيني ميکند يک نمونه در کدام دسته
1- kurtosis

قرار ميگيرد .ماشين بردار پشتيبان براي تفکيک دو دسته
از هم به طور مستقيم از طريق يک فرآيند بهينه سازي و
با استفاده از تمامي باندها به دنبال دادههاي آموزشي که
بين دستهها را تشکيل ميدهند ،ميپردازد و با استفاده از
آنها سطح جداکننده و مرز تصميم گيري (ابرصفحه)
بهينه را تعيين ميکند ،بهطوريکه اين ابرصفحه از هر
طرف بيشترين فاصله را تا هر دو دسته داشته باشد.
نزديکترين نمونههاي آموزشي به اين سطح ،بردارهاي
پشتيبان نام دارد (.)Ghafari et al, 2017
از روش  CFS2براي انتخاب بهترين ويژگيها استفاده شد.
پس از انتخاب ويژگيهاي برتر از اين ويژگيها براي
آموزش ماشين بردار پشتيبان براي تشخيص سوراخ النه
جونده بهره گرفته شد .عملکرد ماشﯿن بردار پشتﯿبان به
عوامل زيادي از جمله روش چند دستهاي ،نوع هسته،
پارامتر جريمه و پارامتر هسته انتخابﯽ بستگﯽ دارد
( .)Mossavian, 2012در اين تحقيق اثر پارامتر پهناي
هسته ) (σبر دقت طبقهبندي بررسي شد .از نرمافزار
 Wekaنسخه  3.9.2براي انتخاب ويژگيهاي بهينه
استفاده شد.
روش کلی اجراي تحقيق
بعد از اينکه تصاوير به دو دسته  Tو  Fتقسيم شدند از
آنها در مجموع  132ويژگي رنگي و بافتي استخراج شد.
از  70درصد دادهها براي آموزش و از  30درصد مابقي
براي آزمون ماشين بردار پشتيبان استفاده شد .بعد از
اينکه ماشين بردار پشتيبان با دقت کافي توانست تصاوير
دو دسته  Tو  Fرا از هم تفکيک کند يک برنامه براي
تفکيک تصاوير دو دسته  Fو  Tدر نرمافزار  Matlabنوشته
شد .در شکل  2نمودار کلي اين برنامه نشان داده شده
است.
بعد از اينکه طبقهبند ماشين بردار پشتيبان آموزش داده
شد برنامه با برنامه تکميلي تعيين موقعيت سوراخ متصل
شد .هر تصويري که توسط طبقهبند در دسته  Tقرار
بگيرد داراي شمارهاي است که اين شماره ) (iبراساس
معادله ( )1مشخص ميکند که اين تصوير در فاصله چند
متري از مرز محيطي زمين (نقطه شروع حرکت پهپاد)
قرار دارد (چون در طول  100متر از زمين مورد بررسي

2- Correlation-based Feature Selection
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 2500تصوير گرفته شده است و ميتوان گفت هر تصوير
معرف  4سانتيمتر است).
معادله ( )1را ميتوان به کمک برنامهريزي غيرخطي
استاندارد حل کرد .جواب به صورت ترکيب خطي از
بردارهاي آموزشي بيان ميشود.
X=4i
()1
در معادله فوق i ،شماره تصوير و  Xموقعيت سوراخ
برحسب سانتيمتر از مرز محيطي زمين است .از طرفي
چون قطر هر سوراخ حدود  10الي  15سانتيمتر است لذا
در حين تصويربرداري ،هر سوراخ درون  3الي  4تصوير
گرفته شده واقع ميگردد که در نهايت برنامه طوري نوشته
شده است که اگر شماره تصاويري ) (iکه اختالف آنها از
 4کمتر است فقط يکي را به عنوان موقعيت سوراخ انتخاب
کند.
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 Tاست .براي صحت سنجي و بررسي دقت روش ارائه شده
در سه کرت ،فاصله هر سوراخ النه جونده از مرز محيطي
زمين توسط متر ليزري اندازهگيري شد .از اين اطالعات
براي ارزيابي روش ارائه شده استفاده گرديد.
نتايج و بحث
بررسی تصاوير و ماتريس هم رويدادي
در بررسي تصاوير گرفته شده در سطوح مختلف قرمز،
سبز ،آبي و خاکستري مشخص شد که اثر اعمال فيلتر
رنگ براي هر چهار سطح استخراجي تقريبًا در يک حد
بود .در نتيجه هر چهار سطح قرمز ،سبز ،آبي و خاکستري
داراي عملکردي يکسان بودند و با اين کار فقط حجم
محاسبات افزايش يافت .در حالت وجود سوراخ هم در
تصاوير ،استخراج سطوح قرمز ،سبز ،آبي و خاکستري نقش
چشمگير زيادي در پردازش تصاوير نداشت .در شکل  3دو
نمونه ماتريس هم رويدادي استخراج شده از تصاوير دو
دسته  Tو  Fنشان داده شده است .مقايسه دو ماتريس به
دست آمده از دو تصوير دسته  Tنشان ميدهد که بافت
تصوير حاوي سوراخ النه جونده خود را در ماتريس هم
رويدادي بهخوبي نشان داده است .از طرفي در همين
شکل ماتريس هم رويدادي دسته  Fنيز نشان دادهشده
است که با مقايسه ماتريسهاي هم رويدادي دو دسته  Fو
 Tنمايان است که بين ماتريسهاي هم رويدادي آنها
اختالف واضح است.
استخراج و انتخاب ويژگی

شکل  -2برنامه تشخيص موقعيت سوراخ النه جونده

دقت نهايي روش ارائه شده در اين تحقيق همان دقت
ماشين بردار پشتيبان در تفکيک تصاوير به دو دسته  Fو

خروجي نرمافزار  Wekaبراي انتخاب ويژگيهاي بهينه
نشان ميدهد که از بين  132ويژگي استخراج شده10 ،
ويژگي حاوي اطالعات مناسب براي تفکيک دو دسته  Tو
 Fاز همديگرند و بقيه ويژگيها زائد هستند .به عبارتي
 9/5درصد از ويژگيها مفيد بودند .از بين ويژگيهاي
انتخابي  8ويژگي مربوط به ويژگيهاي بافتي تصوير بود
که اين ويژگيها از ماتريس هم رويدادي در زواياي
مختلف استخراج شدند و  2ويژگي مربوط به ويژگيهاي
رنگي بودند .ويژگيهاي انتخابي از رنگ ،ويژگي ميانگين
شدت پيکسل سطح آبي تصوير و ضريب پراکندگي شدت
پيکسلهاي تصوير سطح خاکستري بودند؛ اما ويژگيهاي
برتر در حوزه بافت تصوير در هر  4زاويه انتخاب شدند.
مؤثرترين و بهترين ويژگي همبستگي و همگني ماتريس
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هم رويدادي بود .آنتروپي و انرژي ماتريس هم رويدادي
هم جزء ويژگيهاي برتر انتخاب شدند .به طور کلي نتايج
بخش انتخاب ويژگي نشان ميدهد که بررسي بافت تصوير
در اين تحقيق مؤثرتر بود.

افزايش و سپس کاهش پيدا کرد .بيشترين دقت ماشين
بردار پشتيبان با هسته چندجملهاي درجه  7به دست
آمد .دقت طبقهبند در اين حالت براي دادههاي آموزش
 70/47درصد و براي دادههاي ارزيابي و آزمون 68/85
درصد به دست آمد .همچنين نتايج نشان دادند که با
افزايش درجه چندجملهاي ،دقت توابع با توان فرد از دقت
توابع با توان زوج بيشتر ميشود .اما از درجه هفتم به بعد
دقت کم ميشد.
پارامترهاي ارزيابي طبقهبند در جدول  2ارائه شده است.
نتايج جدول  2نشان ميدهد که حساسيت ماشين بردار
پشتيبان با هسته چندجملهاي درجه هفت در تشخيص
دسته  Fبيشتر بود.
جدول  -1ماتريس اغتشاش طبقهبند در هسته چند جملهاي
دادههاي آزمون

دادههاي آموزش
F

T

F

T

119
12089

243
5049

40
5086

78
2296

جدول  -2پارامترهاي ارزيابی طبقهبند در هسته چند جملهاي
دسته

شکل  -3ماتريس هم رويدادي استخراج شده از تصاوير دو
دسته  Tو F

نتايج طبقهبندي توسط ماشين بردار پشتيبان
ماتريس اغتشاش حاصل از آموزش و آزمون مدل ماشين
بردار پشتيبان براي طبقهبندي دو دسته  Tو  Fبه ازاي
بيشترين دقت در جدول  1ارائه شده است .بررسي نتايج
طبقهبندي نشان داد که با تغيير درجه چندجملهاي دقت
ماشين بردار پشتيبان نيز تغيير کرد ،بهطوريکه ابتدا

دادههاي آموزش
حساسيت

T

67/12

F

70/54

دقت کلي
70/47

دادههاي آزمون
حساسيت
66/10
68/90

دقت کلي
68/85

با تغيير پارامتر  bدر هسته سيگموئيدي
( ) ) K(x, xi ) = tanh((x T xi ) + bابتدا دقت طبقهبندي افزايش
و سپس کاهش پيدا کرد .بهطوريکه بيشترين دقت
ماشين بردار پشتيبان با هسته سيگموئيدي به ازاي b=4
به دست آمد .در جدول  3پارامترهاي ارزيابي ماشين بردار
پشتيبان با هسته سيگموئيدي به ازاي  b=4ارائه شده
است.
طبق نتايج حساسيت طبقهبند براي تشخيص دسته T
 40/68درصد و براي تشخيص دسته  39/11 Fدرصد بود.
در اين حالت حساسيت طبقهبند براي تشخيص تصاوير
حاوي سوراخ النه جونده بيشتر است .به طور کلي باالترين
دقت ماشين بردار پشتيبان با هسته سيگموئيدي براي
دادههاي آموزش  44/90درصد و براي دادههاي آزمون
 39/13درصد به دست آمد که دقت بهدستآمده در اين
بخش از دقت ماشين بردار پشتيبان با هسته چندجملهاي
کمتر بود.
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جدول  -3ماتريس اغتشاش طبقهبند در هسته سيگموئيدي
دادههاي آزمون

دادههاي آموزش
F

T

F

T

199
7694

163
9444

70
2887

48
4495

جدول  -4پارامترهاي ارزيابی طبقهبند در هسته سيگموئيد
دادههاي آموزش

دسته

حساسيت

T

40/68

F

39/11

دقت کلي
44/90

دادههاي آزمون
حساسيت
40/68
39/11

دقت کلي
39/13

در هسته پايه شعاعي باالترين دقت ماشين بردار پشتيبان
در تفکيک تصاوير حاوي سوراخ النه جونده از تصاوير فاقد
سوراخ به ازاي پهناي هسته  0/1به دست آمد .در جدول 5
ماتريس اغتشاش به ازاي بيشترين دقت ماشين بردار
پشتيبان با هسته پايه شعاعي ارائه شده است .بررسي نتايج
نشان داد که حساسيت ماشين بردار پشتيبان با هسته پايه
شعاعي براي تشخيص تصاوير دو دسته  Fو  Tبه ترتيب
براي دادههاي آموزش و آزمون  93/09و  93/51درصد و
 93/22و  93/01درصد به دست آمد (جدول  .)6باالترين
دقت ماشين بردار پشتيبان با هسته پايه شعاعي براي
دادههاي آموزش  93/49درصد و براي دادههاي آزمون
 93/13درصد به دست آمد.
جدول  -5ماتريس اغتشاش طبقهبند در هسته پايه شعاعی
دادههاي آزمون

دادههاي آموزش
F

T

F

T

25
16025

337
1113

8
6866

110
516

جدول  -6پارامترهاي ارزيابی طبقهبند در هسته پايه شعاعی
دسته

دادههاي آموزش
حساسيت

T

93/09

F

93/51

دقت کلي
93/49

دادههاي آزمون
حساسيت
93/22
93/01

دقت کلي
93/13

در اين تحقيق  30مدل ماشين بردار پشتيبان بررسي شد
که بهترين مدل براي ماشين بردار پشتيبان با هسته پايه
شعاعي با پهناي  0/1به دست آمد و براي پيادهسازي
الگوريتم تعيين موقعيت سوراخ النه جونده از آن استفاده
شد.
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صحت سنجی الگوريتم پيادهسازي شده
نتايج تعيين موقعيت سوراخ النه جونده در جدول  7درج
گرديد .در جدول  ،7اعداد موجود فاصله هر سوراخ از مرز
زمين بر حسب متر است .خروجي الگوريتم در جدولي
شامل  11ستون نشان داده شده است .اعداد موجود در هر
ستون ،بر اساس نزديک بودن آنها به هم در يک گروه قرار
گرفتند و هر ستون مربوط به يک سوراخ النه جونده در
نظر گرفته شد .طبق نتايج روش پيشنهادي توانسته است
موقعيت  11سوراخ النه جونده را تشخيص دهد .اعداد
موجود در رديف آخر جدول  7فاصله هر سوراخ از مرز
زمين بود که به صورت دستي اندازهگيري شد .مقايسه
اعداد هر ستون با عدد رديف آخر متناظرش نشان داد که
اختالف بسيار جزئي بين موقعيت دقيق سوراخ و مقدار
پيشبينيشده آن توسط الگوريتم وجود داشت .بررسي
جدول  7نشان داد که در تمامي حالتهاي تعيين موقعيت
سوراخ ،اختالفي بين محل دقيق وجود دارد که اين
اختالف بين  1سانتيمتر تا  24سانتيمتر متغير بود.
بيشترين خطاي تعيين موقعيت سوراخ النه جونده براي
تعيين موقعيت سوراخ  6بوده که  24سانتيمتر با موقعيت
اصلي فاصله داشت .در هر صورت اين روش در بدترين
حالت با اختالف  24سانتيمتري ميتواند موقعيت سوراخ
النه جونده را پيدا کند.
با توجه به اينکه الگوريتم پيادهسازي شده بر اساس شماره
تصوير مورد نظر موقعيت سوراخ النه را مشخص ميکند،
لذا شماره هر تصوير معادل نقاط مشخصشده در جدول
 ،7در جدول  8ارائه شد .الگوريتم طراحيشده 53 ،تصوير
را بهعنوان تصاوير حاوي سوراخ النه جونده تشخيص داد.
در بررسي نتايج طبقهبند ،اين نتيجه حاصل شد که
طبقهبند داراي خطاي  7درصدي در تشخيص تصاوير دو
دسته  Fو  Tبود .با توجه به اينکه هر سوراخ خود را در
چند تصوير نشان ميدهد لذا در جدول  8موقعيت سوراخ
اول بر اساس  5تصوير پشت سر هم تعيين شد و طبقهبند
در اين حالت هيچ خطايي نداشت .در سوراخ شماره 2
تصاوير حاوي سوراخ النه جونده از تصوير شماره 375
شروع تا  381ادامه داشت اما در اين بين طبقهبند دو
تصوير  377 ،376و  379را اشتباهي در دسته ديگر
طبقهبندي کرد .هر چند در اين بخش طبقهبند دچار خطا
در تشخيص تصاوير شده بود اما چون تصاوير ديگري
بودهاند که طبقهبند آنها را درست تشخيص داده بود لذا
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از تصاوير هم به اشتباهي طبقهبندي شوند ،روش ارائه
شده ،سوراخ النه جونده را به درستي مشخص نمايد.

موقعيت سوراخ النه جونده با دقت باال تشخيص داده شد.
از آنجا که سوراخ النه جونده خود را در تصاوير زيادي
نشان ميدهد اين موضوع باعث ميشود که اگر چند مورد

جدول  -7موقعيت تعيينشده توسط الگوريتم پيشنهادي براي تشخيص موقعيت سوراخ النه جونده
موقعيت سوراخ النه جونده

فاصله سوراخ النه جونده

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5/32
5/36
5/ 4
5/44
5/48

15
15/12
15/2
15/24

17/2
17/32
17/36

20/28
20/36
20/4
20/48
20/52
20/56

22/56
22/6
22/64
22/68
22/72
22/76

42/8
42/88
42/92
43/04

43/32
43/52
43/6
43/68

49/4
49/44
49/56
49/64

61/48
61/52
61/64
61/72
61/88
61/92

77/88
78/04
78/16
78/24
78/28

78/4
78/6
78/64
78/68
78/8
78/84

ميانگين خروجي الگوريتم (متر)
اندازهگيري (متر)

5/ 4
5/ 3

15/19
15/1

17/29
17/35

20/43
20/55

22/66
22/75

42/91
43/15

43/53
43/55

49/51
49/5

61/69
61/7

78/24
78/1

78/66
78/5

اختالف (سانتيمتر)

10

9

6

12

9

24

2

1

1

14

16

خروجي الگوريتم (متر)
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شماره سوراخ النه جونده
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

133
134
135
136
137

375
378
380
381

430
433
434

507
509
510
512
513
514

564
565
566
567
568
569

1070
1072
1073
1076

1083
1088
1090
1092

1235
1236
1239
1241

1537
1538
1541
1543
1547
1548

1947
1951
1954
1956
1957

1960
1965
1966
1967
1970
1971

به طور کلي نتايج اين تحقيق نشان داد با وجود خطا در
ماشين بردار پشتيبان براي تشخيص تصاوير حاوي
موقعيت سوراخ النه جونده ،روش پيادهسازي شده با
دقت بسيار بااليي موقعيت آن را تشخيص داد.
بهطوريکه در زميني به طول  100متر توانست 11
سوراخ را به درستي تشخيص دهد.
نتيجهگيري
در اين تحقيق با استفاده از ترکيب روش پردازش تصاوير
هوايي و ماشين بردار پشتيبان ،الگوريتمي براي تعيين
موقعيت سوراخ النه جونده در يک زمين کشاورزي ارائه
شد .مدل ماشين بردار پشتيبان براي طبقهبندي تصاوير
داراي هسته پايه شعاعي بود که در اين تحقيق اثر تغيير
پارامتر پهناي هسته بر دقت طبقهبند بررسي شد .با
افزايش پهناي هسته دقت طبقهبند کاهش يافت.

مؤثرترين و بهترين ويژگي همبستگي و همگني ماتريس هم
رويدادي بود .آنتروپي و انرژي ماتريس هم رويدادي هم جزء
ويژگيهاي برتر انتخاب شدند .به طور کلي نتايج بخش
انتخاب ويژگي نشان داد که بررسي بافت تصوير در اين
تحقيق مؤثرتر بود .روش ارائهشده داراي دقت بااليي در
تشخيص سوراخ النه جوندگان است بهطوري که اين روش
توانست با دقت  100درصد سوراخ النه جوندگان را در زمين
تشخيص دهد .کمترين و بيشترين اختالف بين موقعيت
دقيق و موقعيت پيشبينيشده  1و  24سانتيمتر بود.
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Detect rodent nest holes position using machine vision method
M. Heydari1, D. Mohammadzamani2*, M. Gholami Pareshkoohi3, E. Ebrahimi4 and A.
Soheili5

Abstract
Order Rodentia is a massive group of animals. In case the population of which is not
controlled, their sprawl and propagation will impose severe problems for humankind. One
way to prevent and fight the growth of the Rodentia population is by poisoning their burrows,
which requires finding the precise location of the holes made. In this study, a fast and
intelligent algorithm for determining the position of rodent holes was presented. A quadcopter
with a 1m.s-1 propeller speed at a constant 1m height from the ground was used for aerial
filming. The filming rate was 25 frames per second. Movies prepared by the camera were
transmitted to a computer via wireless communications and converted into images by Aoao
software. From images, red, green, blue, and gray surfaces and co-occurrence matrices were
extracted, from which, in turn, 88 color and 44 texture features were extracted. Once top
features, most of which related to the texture of images, were selected, they were used to train
and implement a support vector machine (SVM) classifier with the radial base kernel. The
maximum classification accuracy was obtained with a Kernel breadth of 0.1. This method
detected the rodent nest hole with very high accuracy (100%). The minimum and maximum
differences between the exact and predicted positions were 1 and 24 cm.
Keywords: Machine Vision, Rodent, Classification, Quadcopter, SVM.
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