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شناسايی برگِ ارقام سيب با تکنيک پردازش تصوير و سيستم استنتاج عصبیـفازی تطبيقی
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.1کارشناس ارشد مکانيک بيوسيستم ،گروه مکانيک ماشينهای کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .2استاد ،گروه مکانيک ماشينهای کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .3استاد ،گروه مکانيک ماشينهای کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .4استادیار ،گروه مکانيک ماشينهای کشاورزی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -1392/10/10 :تاریخ تصویب)1393/11/4 :

چکيده
در کشاورزی مدرن امروز ،از پردازش تصویر برای مکانيزه و جایگزینکردن ماشينهای هوشمند بهجای انسان استفاده
شده است .یکي از آن موارد شناسایي ارقام گوناگون گياهان است .شناسایي ارقام گوناگون ،در برنامة بهنژادی گياهان
اهميت باالیي دارد .روش معمول برای انجام این عمل ،بررسي چشمي برگها و ميوههای گياهان است که این عمل
بهدليل وقتگيربودن مقرون بهصرفه نيست .شناسایي نمونهها و طبقهبندی آنها با روش ماشين بينایي ميتواند سریعتر
انجام گردد .در این تحقيق چهار رقم گراني اسميت ،گالب کهنز ،گاال ،و دلبار استيوال مطالعه شدند .در ابتدا نمونههای
برگ جمعآوری و از نمونه ها تصویربرداری شد و پس از پردازش تصاویر با الگوریتم نوشتهشده در نرمافزار متلب،
ویژگي های مورفولوژیک ،رنگ ،و بافت برای هر یک از تصاویر محاسبه شد و سپس از سيستم استنتاج عصبيـفازی
تطبيقي ( )Adaptive neuro- fuzzy inference systemبرای طبقهبندی نمونهها استفاده شد .نتایج نشان داد که بهترین
سيستم استنتاجي با توابع عضویت ورودی و خروجي بهترتيب خطي و مثلثي و روش آموزش مرکب در حالت دستهبندی
شبکهای سيستم استنتاج فازی ،باالترین دقت را داشت و دقت این روش برای دادههای طبقهبندی آزمایشي 95/83درصد
گزارش شد.
کليدواژگان :تشخيص ارقام سيب ،تحليل بافت تصویر ،دستهبندی شبکهای ،ماشينبينایي.

مقدمه

1

در زمان حاضر حدود یکبيستم درآمد ارزی کشور از صادرات
ميوهها حاصل ميشود که در این بين سيب ميتواند نقش
مهمي را ایفا کند .وجود تنوع ژنتيکي اگرچه ازنظر بهنژادی
بسيار باارزش است ولي باتوجه به اهميت یکنواختي محصول
برای ورود به بازارهای جهاني ،مشکالتي را فراهم ميآورد .از این
رو سامانبخشيدن به توليد و صادرات این محصول فقط ازطریق
شناسایي ارقام برتر کشور و تکثير آنها بهروش غيرجنسي فراهم
ميگردد .در این شرایط احداث باغهایي با ارقام مشخص ميسر
ميگردد ( .)Kolyayee et al., 2001کاشت یک یا دو رقم خاص
در یک باغ امکان صادرات آن رقم را فراهم ميسازد و بهدليل
یکنواختي باغ انجام عمليات مکانيزۀ داشت ،برداشت ،و پس از
برداشت آن بهآساني امکانپذیر ميگردد (.)Mehl et al., 2004
با انجام کارهای اصالحي ميتوان ارقام دارای صفات برتر
را شناسایي ،ارزیابي ،و معرفي کرد .اولين گام در برنامههای
* نویسنده مسئولmohtaseb@ut.ac.ir :

اصالح ژنتيکي سيب شناسایي ارقام آن است .برای این منظور،
روشهای گوناگوني همچون استفاده از خواص مورفولوژیکي و
مولکولي را ميتوان نام برد .استفاده از خواص مورفولوژیک
بهدليل این که تابع عوامل محيطياند ،دقيق نيستند ،و
روشهای مولکولي نيز با وجود دقت باال بسيار پرهزینه و زمانبر
هستند ( .)Xing et al., 2007بنابراین استفاده از روشهای
جایگزین در این خصوص ضروری است .برای این منظور،
ميتوان ماشيني هوشمند طراحي کرد که بتواند ارقام گياهان را
با استفاده از برگ گياه تشخيص دهد .در اینصورت قطعاً بخش
تشخيص در این سيستم را ماشين بينایي بر عهده دارد.
ماشين بينایي ابزار قدرتمندی است که در حوزۀ
کشاورزی کاربردهای فراواني دارد که از ميان آنها ميتوان به
تجهيز ماشينآالت برش علف هرز به سيستم پردازش تصویر
برای شناسایي و تمایز علف هرز از گياه زراعي ،استفاده از
سنسورهای نوری برای سورتينگ ،و درجهبندی ميوهها براساس
درصد رسيدگي و رنگ ،پيشبيني عمر ماندگاری محصوالت
کشاورزی و دامي ،انتخاب زمينهای حاصلخيز ،شناسایي ارقام و
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واریتهها ،و بسياری موارد دیگر اشاره کرد .مزایای استفاده از
فناوری تصویربرداری ،دقيق ،غيرمخرب ،و عملکرد بهتر آن است
(.)Chen et al., 2002
شناسایي ارقام و واریتهها از طریق بررسي ميوهها و
برگهای گياهان و درختان صورت ميپذیرد که در اینجا به چند
مورد آن اشاره ميشود )2010( Mahmoudi et al .ژنوتيپهای
گوناگون گردو را با روش ماشين بينایي تشخيص دادند .در این
تحقيق از روش شبکة عصبي مصنوعي و خواص رنگي و
مورفولوژیکي برای تشخيص ژنوتيپها استفاده شد .نویسندگان
گزارش کردند که با استفاده از مؤلفة آبي تصاویر رنگي ،شبکة
عصبي مصنوعي دقت  94درصد را در بهترین حالت ارائه داد .در
پژوهشي دیگر واریتههای گياهان با آناليز تصویر برگ گياهان
شناسایي شدند .در آناليز تصاویر از ماتریس همرویدادی (Co-
 )occurrence matrixاستفاده شد و نویسندگان دقت تشخيص
 91درصد را گزارش کردند (Neethirajan et .)Tsheko, 2007
 )2006( al.واریتههای گندم را با استفاده از تصاویر بهدستآمده
با اشعة  Xطبقهبندی کردند .خصوصيات مورفولوژیکي تصاویر با
استفاده از ممانهای شکل و خصوصيات ساختاری نيز با
ممانهای ساختاری تصاویر محاسبه شدند .در این تحقيق
عکسها در سه رطوبت متفاوت گرفته شدهاند و مشاهده شد که
هرچه رطوبت باال ميرود نتایج دقيقتر ميشود .دقت این
تحقيق در بهترین حالت  92/8درصد گزارش شد Neethirajan
) .)et al., 2006در تحقيقي دیگر نيز واریتههای برنج با
تکنيکهای پردازش تصویر و شبکة عصبي تشخيص داده شد.
واریتههای برنج استفادهشده ey7954, syz3, xs11, xy5968,
 xy9308, z903بودند ،از این واریتهها  7ویژگي رنگ و  9ویژگي
مورفولوژیکي بهدست آورده شد .از هر واریته حدود  200نمونه

دسته بندی تصاوير

استخراج ويژگی ها

برای آموزش شبکه انتخاب شد و بعد از آموزش از  60نمونه
برای تست شبکه استفاده گردید .این محققان در تفکيک
واریتهها به دقت  90/5درصد دست یافتند ( Zhao-yan et al,
.)2005
همچنين باتوجه به اینکه برگ گياهان گوناگون،
ویژگيهای ساختاری متفاوت دارند و از روی ویژگيهای
ساختاری ميتوان ارقام را از یکدیگر تشخيص داد ،بنابراین در
این مطالعه روش جدیدی برای شناسایي ارقام سيب با استفاده
از برگ درخت ارائه شده است که اینکار با روش تحليل تصویر
انجام شده است .در مطالعات قبلي ویژگيهای رنگ،
مورفولوژیک یا بافت تصاویر بهطور جداگانه استفاده شدهاند .از
این رو هدف از این پژوهش استفاده از هر سه نوع ویژگي در
تشخيص ارقام است .همچنين در زمينة تفکيک گياهان با شبکة
عصبي مصنوعي ،مطالعات زیادی صورت گرفته است ولي از
روش انفيس که در مقایسه با شبکة عصبي کاملتر است
تحقيقات محدودی صورت گرفته است ،بنابراین در این مقاله از
روش انفيس نيز برای تفکيک ارقام استفاده شده است.

مواد و روشها
برای انجام پژوهش حاضر ،در ابتدا برگهای چهار رقم سيب
جمعآوری شد ،سپس تصاویر برگها تحت شرایط نور کنترل و
تهيه شد و پس از جداسازی ناحية مورد نظر ،ویژگيها استخراج
و سرانجام با سيستم استنتاج عصبيـفازی تطبيقي ارقام تفکيک
شدند .شکل  1مراحل اصلي الگوریتم پيشنهادی در این تحقيق
را نشان ميدهد .شرح کامل هر کدام از مراحل در بخشهای زیر
بيان شده است.

جداسازی برگ از زمينه

گرفتن تصاوير برگ ها

تهيهی نمونه های برگ

شکل  .1مراحل اصلی الگوريتم پيشنهادی

جمعآوری نمونهها

نمونههای برگ استفادهشده در این تحقيق در اردیبهشت و
خرداد  1392از درختهای سيب کلکسيون مرکز تحقيقات
اصالح و تهية نهال و بذر واقع در کمالشهر کرج و باغ پردیس
کشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه تهران جمعآوری شدند.
نمونههای سيب انتخابشده شامل چهار رقم گرانياسميت،
گالب کهنز ،گاال ،و دلباراستيوال بودند (شکل  .)2نمونهها برای
تهية تصاویر به گروه مهندسي مکانيک ماشينهای کشاورزی

پردیس کشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه تهران منتقل شدند.
این برگها داخل پوشههای کاغذی مخصوص قرار گرفتند تا
شکل آنها حفظ شود و تغيير رنگ ندهند .پس از تهية تصاویر،
برگها به بخش بيماریشناسي گروه گياهپزشکي پردیس
کشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه تهران منتقل گردیدند و نوع
ارقام با روش مولکولي (polymerase chain reaction) PCR
تعيين شدند.

عمرانی و همکاران :شناسايی برگ ارقام سيب با تکنيک پردازش تصوير و ...
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شکل  .2برگ ارقام آزمايششده :الف) گرانیاسميت ،ب) گالب کهنز ،ج) گاال،
و د) دلبار استيوال

تهيۀ تصاوير

بهطورکلي  100نمونه برگ از هر رقم انتخاب شد .برای تهية
تصاویر برگها از چيدمان موجود در کارگاه طراحي و تحقيق
گروه مهندسي مکانيک ماشينهای کشاورزی پردیس کشاورزی
و منابع طبيعي دانشگاه تهران که دولتي و همکاران ()2012
ساخته بودند ،استفاده شد (شکل  .)3این چيدمان از چهار
قسمت اصلي که شامل :محفظة عکسبرداری یا نورپردازی،
قسمت قرارگيری نمایشگر رایانه ،موس و صفحهکليد ،قسمت
قرارگيری رایانه ،و قسمت قرارگيری نمونهها تشکيل شده است
( .)Dowlati et al., 2012از یک دوربين قابل تنظيمِ Canon
 EOS kiss x4برای گرفتن تصاویر استفاده شد ،تصاویر روی
حافظة آن ذخيره و به کامپيوتر شخصي منتقل گردید .فاصلة
دوربين از برگها  30 cmدرنظر گرفته شد .زمينة عکسها برای
کاهش اثر سایه و نویز سياه بود و از المپهای فلورسنت ميلهای
د اخل جعبه استفاده شد تا بهترین تصویر با کمترین نویز آماده
شود.
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ناحية موردنظر وجود دارد .روشهای مبتني بر حد آستانه،
لبهیابي ،و ناحيه ،روشهای معمول در بخشبندی تصاویر
هستند .در این تحقيق برای جداسازی برگها از پسزمينه ،از
روش حد آستانه استفاده شد .روش آستانهگذاری براساس تابع
 1عمل ميکند:
(رابطة )1

𝑇 ≥ )𝑦 1 𝑖𝑓 𝑓(𝑥,
{ = )BW(x, y
𝑇 < )𝑦 0 𝑖𝑓 𝑓(𝑥,

برطبق معادلة  1هر پيکسلي از تصویر که شدت نور بيشتر
از 𝑇 داشته باشد جزء ناحية مورد نظر (ناحية برگ) است و
مقدار پيکسلي یک ميگيرد و هر پيکسلي که شدت نور کمتر از
 Tداشته باشد ،جزء پسزمينه تصویر محسوب ميشود و مقدار
پيکسلي صفر ميگيرد ( .)Gonzalez et al., 2009پس از
1
جداسازی تصویر برگ از پسزمينه ،عمليات مورفولوژیکي اتساع
و سایش 2با ساختاری دایرهای به قطر  7پيکسل برای تمایز
دقيق نقاط مرزی بين لبة برگ و پسزمينه استفاده شدند.
عملگرهای باز و بسته از ترکيبهای متداول اتساع و سایشاند
که در این تحقيق از آنها استفاده گردید .نمونهای از تصویر
مربوط به این مرحله در شکل  4قابل مشاهده است .در این
تحقيق همة الگوریتمها با نرمافزار )MATLAB (R2009a
نوشته شدهاند.

شکل  .4تصوير برگ پس از حذف پسزمينه

استخراج ويژگیهای برگ ارقام گوناگون

شکل  .3تصوير چيدمان استفادهشده

جداسازی برگ از زمينه

بخشبندی ،تصویر را به ناحيههای سازندۀ آن یا اشيا
تقسيمبندی ميکند .بخشبندی تصویر از مهمترین مراحل
پردازش تصاویر است .روشهای گوناگوني برای بخشبندی

هدف از استخراج ویژگيهای تصویر ،توصيف تصویر براساس
بعضي از توصيفگرهای آماری است .بهطور کلي تصاویر براساس
سه نوع ویژگي مورفولوژیکي (هندسي) ،رنگ ،و بافت توصيف
ميشوند .در کاربردهای کشاورزی از ویژگي رنگ برای بررسي
آفات و بيماریهای پوستي محصوالت ،رسيدگي محصول ،رقم ،و
مانند آنها استفاده ميشود .ویژگيهای مورفولوژیکي عموماَ در
برگيرندۀ برآورد قطر ،محيط ،مساحت ،شکل ،و حجم هستند که
برای درجهبندی محصول مورد نظر به کار گرفته ميشوند.
ویژگيهای بافت نيز در تخمين ميزان چروکيدگي روی سطح
محصول ،شناخت بيماریهای گياهي ،شناسایي بافت خاک ،و
همچنين در حوزۀ کاشت و برداشت محصول کاربرد دارند.
1. Dilation
2. Erosion
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بهدليل اینکه تشخيص ارقام از روی ظاهر و ساختار برگ صورت
ميگيرد ،در این تحقيق سعي شده است از ویژگيهایي استفاده
شود که تفاوت ارقام را بهخوبي نشان دهد .بههمين دليل از هر
سه نوع ویژگي (مورفولوژیک ،رنگ ،و بافت) برای توصيف تصاویر
استفاده شد که در بخشهای بعدی به توصيف هرکدام از این
ویژگيها ميپردازیم .توضيح مختصری درخصوص هرکدام از این
ویژگيها ،در جدول  1آمده است.
بهدستآوردن ويژگیهای مورفولوژيکی برگ

پس از جداسازی ناحية مورد نظر ،ویژگيهای آن ناحيه باید
استخراج شوند .به منظور محاسبة خواص مورفولوژیکي برگها،
در ابتدا تصاویر به تصاویر باینری تبدیل شدند .پارامترهای
مورفولوژیکي محاسبهشده برای شناسایي ارقام گوناگون
عبارتاند از :طول محور اصلي ( ،)Major Axis Lengthطول
محور فرعي ( ،)Minor Axis Lengthقطر معادل ( Equivalent
 ،)Diameterسطح چندضلعي محيطي (،)Convex Hull Area
وسعت ( ، )Extentیکپارچگي ( ،)Solidityگریز از مرکز
( ،)Eccentricityو نسبت طول محور اصلي به طول محور فرعي.
توضيحات هر یک از این ویژگيها در منبع ( Gonzalez et al.,
 )2009بهطور مفصل آمده است.
محاسبۀ خواص رنگی برگ

در استخراج ویژگيهای رنگي برگها از روش آماری مرتبة اول
استفاده شد .روش آماری مرتبة اول مقدار یک سطح خاکستری
را در یک سری نقاط از تصویر اندازهگيری ميکند و ميتواند از
نمودار هيستوگرام شدت پيکسلها در تصویر محاسبه شود .این
روش فقط به مقادیر تک تک پيکسلها بهطور مجزا وابسته است
و به ارتباط بين پيکسلها و اثر متقابل آنها با پيکسلهای
همسایه وابسته نيست .هيستوگرام تصویر درحقيقت نموداری
است که توزیع شدت پيکسلها را در تصویری خاکستری نشان
ميدهد .در کانال  RGBیک سری پارامترهای رنگي مرتبة اول
که عبارتاند از :متوسط ( ،)Meanانحراف معيار ( Standard
 ،)deviationآنتروپي ( ،)Entropyو انرژی ( ،)Energyبرای هر
یک از مؤلفههای رنگي برگ محاسبه شدند ( Gonzalez et al.,
 .)2009همچنين رابطة نرمالشدۀ ) (R-B)/(R+Bاز تصاویر
استخراج شد که رابطة ) (R-B)/(R+Bبراساس تحقيقات
کاواشيما و ناکاتي بيشترین همبستگي را با ميزان کلروفيل
داخل برگ و درنتيجه با رنگدانههای برگ داشت ( Kawashima
 .)and Nakati, 1998درنتيجه  13ویژگي رنگي (4ویژگي* 3
مولفة رنگي+ویژگي) )(R-B)/(R+Bاز تصاویر بهدست آمدند.
استخراج ويژگیهای بافتی

بهمنظور استخراج ویژگيهای بافتي نيز از روش ماتریس
همرویدادی سطح خاکستری استفاده شد .این روش روشي
آماری است که دارای جفت سطوح خاکستری در انتهای یک
دوقطبي در مکان ،جهت ،و طول رندوم است .این ویژگيها
مربوط به یک جفت پيکسل است .ماتریس همرویدادی (Gray
) level co-occurrence matrixماتریسي مربعي با عناصر مربوط
به فرکانس نسبي جفت پيکسلهای مجزا با سطح خاکستری
برابر که در جهت خاص و فاصلة خاص قرار دارند ،است .بهطور
کلي یک ماتریس هماتفاق  G×Gبا نام  Pبرای یک بردار
جابهجایي ) d=(dx , dyبهصورت معادلة  2تعریف ميشود:
(رابطة )2

}P(i, j)  {((r, s), (t, v)) : I (r, s)  i, I (t, v)  j
در معادلة  I (0,0) ،2نشاندهندۀ عکسي با اندازۀ
 N×Nکه مقادیر خاکستری  (r, s), (t , v)  N  N ،Gو
)  (t , v)  (r  d x , s  d yدارد ،است .این ماتریس سپس
برحسب اندازه و جهت بردار  dمحاسبه ميشود .برای شناسایي
ارقام ،ماتریس همرویدادی به تصاویر سطح خاکستری اعمال شد
که اندازۀ بردار  ،dیک و جهتهای  ،90 ،45 ،0و  135درجه
درنظر گرفته شدند و در پایان ماتریسهای همرویدادی حاصل
نرمالسازی شدند ،به این صورت که مجموع آرایهها در ماتریس
حاصل برابر یک شد .برای توصيف بافت ،چهار توصيفگر انرژی
( ،)Energyکنتراست ( ،)Contrastهمگني ( ،)Homogeneityو
پيچيدگي ( )Complexityدر هر چهار جهت استفاده شدند
( )Gonzalez et al., 2009که درمجموع  16ویژگي بافتي (4
توصيفگر * 4جهت) از تصاویر استخراج شدند.
انتخاب مؤلفههای اصلی

روشي مؤثر برای کاهش ابعاد بردار ورودی ،استفاده از تجزیة
مؤلفههای اصلي ( )PCAاست ( ;Mollazade et al., 2012
 .)Gonzalez et al., 2009تحليل مؤلفههای اصلي از انواع
روشهای تحليل دادههای چندمتغيره است که هدف اصلي آن
تقليل بعد مسئلة مطالعهشده است .با تحليل مؤلفههای اصلي
ميتوان تعداد زیادی متغير مستقل همبسته را با تعداد
محدودی متغير جدید که مؤلفههای اصلي ناميده ميشوند و
ناهمبستهاند ،جایگزین کرد .بهدليل اینکه سيستم استنتاج
فازیـعصبي به تعداد ورودیها حساس است و تعداد قوانين و
مدت زمان آموزش با افزایش تعداد ورودیها افزایش ميیابند ،از
روش  PCAدر نرمافزار متلب برای کاهش تعداد دادههای ورودی
استفاده شد و مقدار  0/02را برای پارامتر ( maxfracنسبت
بيشينة واریانس برای ردیفهای حذفشده) اختصاص یافت.
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برای این منظور ،پس از بررسي دادهها براساس واریانس ،پنج
ویژگي مهم ( )PCاز ویژگيهای استخراجشده از هر تصویر
انتخاب شدند و دادههای اضافي و دادههایي که در دستهبندی
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نقشي نداشتند ،حذف شدند و تعداد ویژگيها که درمجموع 37
عدد بود ،به پنج عدد کاهش یافت .بنابراین تعداد دادههای
ورودی  89/18درصد کاهش یافته است.

جدول  .1توصيف ويژگیهای استفادهشده

ویژگيهای مورفولوژیکي برگ
نام ویژگي
طول محور اصلي
طول محور فرعي

قطر معادل

شرح
طول محور بزرگ بيضي محاط بر
تصویر.
طول محورکوچک بيضي محاط بر
تصویر.
قطر دایره با مساحتي برابر با ناحيه.

ویژگيهای رنگي برگ
نام ویژگي

شرح

ویژگيهای بافتي
نام ویژگي

شرح

متوسط

مقياسي از شدت ميانگين.

انرژی

مجموع مربعات شدت پيکسلها.

انحراف معيار

مقياسي از کنتراست ميانگين.

کنتراست

آنتروپي

مقياسي از تصادفيبودن.

همگني

مقياسي از کنتراست شدت بين
یک پيکسل و همسایة آن روی کل
تصویر.
نزدیکي توزیع عناصر در ماتریس را
در مقایسه با قطر ماتریس تعيين
ميکند.

مجموع مربعات شدت
سطح چندضلعي محيطي کوچکترین چندضلعي محدبي که انرژی
پيکسلها.
ناحيه را در بر ميگيرد.
رابطة نرمالشده نسبت تفاضل مؤلفههای قرمز و
نسبت پيکسلها در مستطيل
وسعت
)(R-B)/(R+B
آبي به مجموع آن مولفهها.
دربرگيرنده که در ناحيه وجود دارند.
نسبت پيکسلها در در پوستة محدب
استحکام
که در ناحيه نيز وجود دارند.
نسبت فاصلة بين کانون بيضي و طول
گریز از مرکز
محور اصلي آن است.
نسبت طول محور اصلي نسبت طول محورها.
به طول محور فرعي

تفکيک و شناسايی تصاوير

سيستم استنتاج فازیـعصبي تطبيقي از ترکيب سامانة فازی با
شبکههای عصبي تشکيل یافته است که مزایای هر دو روش را
دربر ميگيرد .بههمين دليل برای جداسازی و تفکيک رقمها از
سيستم استنتاج فازیـعصبي تطبيقي (انفيس) استفاده شد .در
ادامه به توصيف این طبقهبندی پرداخته ميشود.
سيستم استنتاج فازیـعصبی تطبيقی (انفيس)

هرکدام ازسيستمهای فازی و شبکههای عصبي مصنوعي مزایا و
نواقصي دارند .سيستم فازی قادر به استفاده از زبان بشری است
و ميتواند از تجربيات بشری و افراد متخصص و خبره استفاده
کند درحاليکه قادر به یادگيری نيست .به عبارت دیگر با
استفاده از دادههای مشاهدهای نميتوان سيستم فازی را آموزش
داد .اما شبکههای عصبي با استفاده از مجموعة دادهها ،قابليت
خودآموزی دارند .در عين حال شبکههای عصبي غيرصریح
هستند و قادر به استفاده از زبان بشری نيستند .اولين بار

جانگ 1در سال  1993توانست از قدرت زباني سيستمهای فازی
و آموزش شبکههای عصبي استفاده کند و سيستمي با عنوان
سيستمهای فازی بر پایة شبکة عصبي تطبيقي ارائه کند که این
سيستمها به سيستمهای انفيس معروف شدند .انفيس بهکمک
مجموعهای از دادههای ورودی/خروجي سامانة استنتاج فازی
( )FISایجاد ميکند .پارامترهای توابع عضویت این سامانه
ازطریق الگوریتم پسانتشار یا ترکيب آن با روش حداقل مربعات
به سامانههای فازی اجازه ميدهد تا ساختار خود را از مجموعة
دادهها فرابگيرد ) .(Jang, 1993سرعت آموزش باال ،الگوریتم
یادگيری مؤثرتر ،و سادگي سيستم فازی عصبي از مزایای این
روش در مقایسه با روشهای دیگر است ( Keshavarzmehr, et
.)al., 2011
گفتني است همة مدلسازیها برای یافتن ارتباط بين
ویژگيهای مستخرج از برگها و نوع رقم ،با استفاده از سامانة
استنتاج فازیـعصبي تطبيقي در محيط نرمافزار MATLAB
1. Jang
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انجام شده است .در تمام مدلها ،تعداد ورودی و خروجي
بهترتيب پنج و یک درنظر گرفته شد .از مجموع  400داده،
تعداد 200عدد (50درصد) برای آموزش 80 ،عدد (20درصد)
برای اعتبارسنجي و تعداد 120عدد (30درصد) برای تست
سيستم استنتاجي استفاده شدند .همچنين ،هر مدل  10تکرار
( )epochتحت آموزش قرار گرفتند و  10تکرار آزمایش شدند.
مدلهای توسعهدادهشده ،سپس بهوسيلة درصد تشخيص صحيح
( )CCRو ميانگين مجذور مربع خطا ( )RMSEارزیابي شدند.
بهدليل اینکه در شبکههای عصبي ،نحوۀ عملکرد داخلي
شبکه روشن نيست ،برای تعيين ساختار شبکه از آزمون و خطا
استفاده ميشود .از این رو تعدادی از شبکههای عصبيـفازی با
ساختارهای گوناگون امتحان شدند تا بتوان به بهترین مدل
دست یافت.
در سيستم استنتاجي از دو روش ترکيبي و پسانتشار خطا برای
آموزش استفاده ميشود که روشي ترکيبي است که در مقایسه
با روش پسانتشار کاملتر است ،از دو روش گرادیان نزولي و
حداقل مربعات بازگشتي برای بهينهسازی سيستم استنتاجي
استفاده ميشود .بدینصورت که از الگوریتم گرادیان نزولي برای
بهروزرساني پارامترهای غيرخطي شبکه و از تخمينزن حداقل
مربعات بازگشتي برای تنظيم وزنهای شبکه استفاده ميشود.
شاخصهای آماری

برای گزارش نتایج سيستم استنتاج عصبيـفازی تطبيقي ،از
معيارهای جذر ميانگين مربعات خطا ) (RMSEو ميانگين درصد
تشخيص صحيح ) (correct classiﬁcation rate: CCRاستفاده
شده است .فرمول مربوط به هر کدام در ادامه بيان شده است:
(رابطة )3
(رابطة )4

1

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑖 − 𝐴𝑖 )2
𝑛

𝑡𝑁𝑟𝑖𝑔ℎ
𝑁

= 𝑅𝐶𝐶

نتايج و بحث
بهمنظور تشخيص رقمها ،پس از تهيه و پردازش تصاویر با
نرمافزار متلب ،ویژگيهای تصاویر استخراج شدند .از سيستم
استنتاج فازیـعصبي تطبيقي برای شناسایي ارقام متفاوت
استفاده شد .ساختار سيستم استنتاجي ،بهدليل اهميتي که در
سرعت یادگيری و دقت طبقهبندی دارد ،مهمترین فاکتور در
طراحي سيستمهای استنتاجي است .از این رو ،ترکيبات
گوناگون توابع عضویت (مانند مثلثي ،ذوزنقهای ،زنگولهای،
گوسين) ،روش آموزش (پسانتشار خطا ( )Back propagationو

مرکب ( ،))Hybridو حالت ایجاد سيستم استنتاجي(1دستهبندی
شبکهای 2و دستهبندی کاهشي )3برای دستهبندی برگها
امتحان شدند (جدول .)2نتایج حاصل نشان داد که دو سيستم
استنتاجي با تابع عضویت ورودی و خروجي بهترتيب مثلثي و
خطي ،روش آموزش مرکب در هر دو حالت دستهبندی شبکهای
و دستهبندی کاهشي باالترین دقتها را داشتند .بنابراین
ميتوان نتيجه گرفت که در تشخيص ارقام سيب نيز ،روش
آموزش مرکب در مقایسه با پسانتشار خطا ،دقت باالتری دارد.
بهدليل اینکه هر دو مدل درصد تشخيص صحيح ()CCR
یکساني دارند ،برای انتخاب بهترین ساختار باید خطای RMSE
و سایر پارامترهای دو مدل با هم مقایسه شوند که در اینجا
خطای آموزش و تست ،تعداد قوانين ،و مدت زمان آموزش
بررسي شدند .ساختارهای مربوط به بهترین سيستمهای
استنتاجي در شکل  5قابل مشاهده است .اختالف بين این دو
مدل به تفصيل در جدول  4آمده است .در ساختار مدل انفيس
بر مبنای دستهبندی شبکهای (شکل-5الف) ،سيستم استنتاجي
دارای پنج ورودی و سه تابع عضویت بهازای هر ورودی است که
 243قانون فازی برای این سيستم بهدست آمد .سيستم
استنتاجي بر پایة دستهبندی کاهشي (شکل-5ب) نيز دارای 18
تابع عضویت و  18قانون است .پارامترهای استفادهشده در روش
دستهبندی کاهشي نيز در جدول  3نشان داده شده است .از
نتایج جدول  4ميتوان نتيجه گرفت که دقت سيستم استنتاجي
با افزایش قوانين فازی ،افزایش ميیابد.
باتوجه به نتایج جدول  ،4مقدار جذر ميانگين مربعات
خطای دادههای آزمایشي ) (RMSEtstبرای تکنيک دستهبندی
شبکهای 0/26 ،و برای تکنيک دستهبندی کاهشي  1/145است.
بنابراین با مقایسة این شاخص آماری ميتوان نتيجه گرفت که
مدل انفيس بهدستآمده با تکنيک دستهبندی شبکهای در
مقایسه با تکنيک دستهبندی کاهشي روش مناسبتری برای
ایجاد ساختار سيستم استنتاج فازی در تشخيص ارقام است.
مهمترین محدودیت روش دستهبندی شبکهای این است که
تعداد قوانين بهصورت نمایي با افزایش تعداد ورودی و توابع
عضویت بهشدت افزایش ميیابند .درنتيجه این مدل نياز به زمان
طوالني برای آموزش سيستم استنتاجي دارد (جدول  )4که این
محدودیت را ميتوان با کاهش تعداد ورودی با روش تحليل
مؤلفههای اصلي برطرف کرد .بنابراین ميتوان نتيجه گرفت که
1. Generate FIS
2. Grid Partition
3. Sub. Clustering
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سيستم استنتاجي برمبنای روش دستهبندی شبکهای در
مقایسه با دستهبندی کاهشي برتری دارد .دليل این نتيجه را
باید در ساختار دو روش دستهبندی جستوجو کرد .دستهبندی
شبکهای فضای دادهها را براساس تعداد و نوع توابع عضویت
تقسيم ميکند بهطوری که بر هر فضایي یکي از قواعد اگر و
آنگاه حاکم است ولي دستهبندی کاهشي دادهها را براساس
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پتانسيل دادهها طبقهبندی ميکند و در صورتي که تعداد
طبقههای مجموعه مشخص نباشد ،از این روش ميتوان برای
تخمين تعداد طبقهها و مراکز آنها استفاده کرد .در این تحقيق
بهدليل اینکه نوع توابع عضویت و تعداد دستهها مشخص است،
سيستم استنتاجي بر مبنای روش دستهبندی شبکهای توانست
با دقت باالیي این دستهبندی را انجام دهد.

جدول .2نتايج سيستم استنتاج فازیـعصبی تطبيقی برای شناسايی ارقام

جدول .3پارامترهای استفادهشده در روش دستهبندی کاهشی

پارامترهای استفادهشده

نسبت عدم پذیرش

مقادیر پارامترها

0/15

4

نسبت پذیرش

3

0/5

(الف)

ضریب انتقال

2

شعاع مؤثر

1/25

1

0/5

(ب)

شکل  .5ساختار بهترين مدلهای انفيس برای تفکيک ارقام سيب :الف) سيستم استنتاجی با روش دستهبندی شبکهای ،ب) سيستم استنتاجی با روش
دستهبندی کاهشی
1. Range of influence
2. Squash factor
3. Accept ratio
4. Reject ratio
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که از جدول  5مشخص است ،برای رقم گراني اسميت دقت
93/33درصد ،رقم گالب کهنز 93/33درصد ،رقم گاال
96/67درصد ،و رقم دلبار استيوال دقت 100درصد بهدست
آمدند .این نتایج مبين این حقيقت هستند که سيستم استنتاج
فازیـعصبي دقت بسيار باالیي دارد و برای طبقهبندی و تفکيک
ارقام سيب ميتوان از این روش استفاده کرد.

پس از تست بهترین سيستم استنتاجي با دادههای
آزمایشي ،دادههای واقعي با نتایج سيستم استنتاجي مطابقت
داده شدند که ماتریس اغتشاش و دقت سيستم استنتاجي
منتخب در جدول  5قابل مشاهده است .نتایج نشان داد که در
حالت آموزش سيستم استنتاج فازی برای همة ارقام دقت
100درصد حاصل شد (جدول  )2و در حالت آزمایش همانطور

جدول  .2شاخصهای مدلهای انفيس برتر

توابع عضویت

روش
بهينهسازی

ورودی

خروجي

مثلثي

خطي

مرکب

مثلثي

خطي

مرکب

RMSEtst

تعداد قوانين
فازی

دستهبندی شبکهای

95/83

0/087

0/26

243

45

دستهبندی کاهشي

95/83

0/165

1/145

18

5

حالت ایجاد انفيس

)درصد(CCR

: RMSEtrجذر ميانگين مربعات خطای آموزش

RMSEtr

زمان آموزش()s

 RMSEtstجذر ميانگين مربعات خطای تست

جدول  .3ماتريس اغتشاش و دقت مربوط به تشخيص ارقام
رقم

گرانیاسميت

گالب کهنز

گاال

دلبار استيوال

گرانیاسميت

28

0

0

0

گالب کهنز

2

28

0

0

گاال

0

2

29

0

دلبار استيوال

0

0

1

30

دقت(درصد)

93/33

93/33

96/67

100

نتایج تحقيقات قبلي نشان داد که الگوریتم مبتني بر
پردازش تصویر و شبکة عصبي با دقت 94درصد توانست
ژنوتيپهای گردو را تشخيص دهد ( Mahmoudi, et al.,
 .)2010همچنين  )2005( Zhao-yan et al,به این نتيحه
رسيدند که با تکنيکهای پردازش تصویر و شبکة عصبي
ميتوان واریتههای برنج را با دقت 90/5درصد تشخيص داد.
نتایج حاصل از این تحقيق عالوه بر تأیيد یافتههای محققان
پيشين ،دقت باالتری در مقایسه با تحقيقات مشابه نيز نشان
داد.

نتيجهگيری کلی
در این تحقيق روشي مبتني بر پردازش تصویر برای شناسایي
و تفکيک چهار رقم سيب گراني اسميت ،گالب کهنز ،گاال ،و

دلبار استيوال ،براساس ویژگيهای برگي ارائه شد .در الگوریتم
پيشنهادی پس از پردازش تصاویر و استخراج ویژگيها از
سيستم استنتاج فازیـعصبي تطبيقي برای طبقهبندی و
تفکيک ارقام استفاده شد .نتایج حاصل از این تحقيق نشان
داد که سيستم فازیـعصبي با تابع عضویت ورودی و خروجي
بهترتيب مثلثي و خطي ،روش آموزش مرکب ،و حالت ایجاد
دستهبندی شبکهای باالترین دقت را داشت و خطای آموزش و
تست برای این سيستم استنتاجي بهترتيب  0/087و 0/26
بهدست آمد .درنتيجه سيستم استنتاجي با دقت 95/83درصد
توانست ارقام را تشخيص دهد .نتایج حاصل از این پژوهش
نشان داد که الگوریتم پيشنهادی دقت خوبي برای طبقهبندی
ارقام دارد.
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