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Introduction
Pistachio or Green Gold is one of the most important agricultural crops and is especially important for
Iranian exports. A group of pistachio's pests mainly feed on pistachio, among which Idiocerus stali is very
important. Conventional methods for identifying insects using identification keys are time-consuming and costly.
Due to the rapid development of the Pistachio industry, the use of artificial intelligence techniques such as image
processing, for identification and population monitoring is highly recommended. On the other hand, little
research was carried out on I. stali. Therefore, in this research, I. stali was selected as a target insect for the
identification and counting on sticky yellow cards using image processing techniques and artificial neural
networks. The purpose of this study was to determine the feasibility of I. stali identification algorithm by image
processing, to determine the possibility of separation and counting of I. stali from other non-target insects by
artificial neural network and to determine its accuracy in identification of I. Stali.
Materials and Methods
Idiocerus stali was selected as the target insect for identification. Sticky yellow cards were used for
collecting samples. Taking the photos with the help of a SONY Handycam Camera, which had a 12-megapixel
resolution and G lens, was carried out (SONY, HDR-XR500, CMOS, SONY Lens G, Made in Japan). Then
insects were counted on each card manually and the data was recorded. The data, which were digital images of
yellow sticky cards, were imported into the MatLab R2017b software environment. A total of 357 color
properties and 20 shape's features for the identification of I. stali were extracted by an image processing
algorithm. Color properties were divided into two categories of mean and standard deviation and characteristics
related to vegetation indices. An ANN-PSO (Artificial Neural Network hybrid method-Particle Swarm
Optimization) algorithm was used to select the effective features. The selected effective characteristics for insect
classification were: Color index for extra collective vegetation related to HSL color space, normalized difference
index for LCH color space, gray channel for color space YCbCr, second component index minus third
component for color space YCbCr, area and mean of the first, second and third components of color space Luv.
Results and Discussion
Comparing the results with the results of Qiao et al. (2008), we found that in his study, which divided the
data into three categories, for medium and high-density groups, the detection rate was 95.2% and 94.6%,
respectively. On the other hand, in low densities (less than 10 trapped insects); its detection rate was 72.9%,
while the detection rate of the classifier system designed in this study for different densities of trapped insects,
was identical and equal to 99.59%. Also, comparing the results of this study with Espinoza et al. (2016), we
found that their algorithm in whiteflies detection had a high accuracy of about 0.96 on a sticky yellow card,
while the Thrips identification algorithm accuracy was 0.92 on a sticky blue card. As stated above, the correct
detection rate of I. stali by the algorithm designed in this study was 99.72%.
Conclusion
The results showed the feasibility of the new method for identifying the pest insects without destroying them
on the farm and in natural light conditions and in a short time and with very high accuracy. This suggests that
this algorithm can be applied to the machine vision system and can be used in future in the construction of
agricultural robots.
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چکیده
استراتژی مدیریت تلفیقی آفات ( ،)IPMبه پایش پیوسته جمعیت آفات وابسته است ،این کار نه تنها زمانبر است ،بلکه وابستگی زیاادی باه داوری
انسان دارد و پر هزینه نیز میباشد .استفاده از روشهای هوش مصنوعی به جای تصمیمگیریهای دستی و انسانی ،عالوه بار ایان کاه سا ا افازایش
بهرهوری میگردد ،از دقت باالیی نیز برخوردار است .پسته ،یک محصول تجاری است و هر ساله خسارت زیادی توسط حشرات باه تولیدکننادگان ایان
محصول وارد میشود .گروهی از آفات پسته عمدتاً از میوه پسته تغذیه میکنند ،که از این گروه زنجرک پسته ،دارای اهمیت زیاادی مایباشاد .در ایان
تحقیق زنجرک پسته بهعنوان حشره هدف جهت شناسایی انتخاب شد .برای جمعآوری نمونهها از کارتهای زرد چس نده استفاده شد 050 .خصوصایت
رنگی و 07خصوصیت شکلی برای شناسایی زنجرک پسته بهوسیله الگوریتم پردازش تصویر استخراج شد .خصوصیات رنگی به دو دساتهی خصوصایات
مربوط به میانگین و انحرافمعیار و خصوصیات مربوط به شاخصهای س زی تقسیم شدند .از  80فضای رنگی مختلف مثل  HSV ،RGBو غیره برای
استخراج خصوصیات و از روش هی رید ش که عص ی مصنوعی-الگوریتم بهینهساازی ازدحاا ررات ) (ANN-PSOبارای انتخااب خصوصایات ماثرر
استفاده گردید .خصوصیات مثرر انتخابی جهت ط قهبندی حشرات ع ارتند از :شاخص رنگی برای پوشش گیاهی اساتخراجی مرباوط باه فضاای رنگای
 ،HSLشاخص تفاضل نرمال شده مربوط به فضای رنگی  ،LCHکانال خاکستری مربوط به فضای رنگی  ،YCbCrشاخص مثلفه دو منهای مثلفاه
سو مربوط به فضای رنگی  ،YCbCrمساحت و میانگین مثلفه های اول ،دو و سو فضای رنگای  .Luvنار شناساایی الگاوریتم پاردازش تصاویر
طراحی شده33/00 ،درصد کل اشیا (زنجرک پسته ،سوسک چوبخوار قرمز پسته و سایر حشرههای غیر هدف و متفرقه) میباشاد .شا کههاای عصا ی
مصنوعی ،توانایی ط قهبندی حشرات به سه کالس (زنجرک پسته ،سوسک چوبخوار قرمز پسته و سایر حشرههای غیر هادف و متفرقاه) و دو کاالس
(زنجرک پسته و سوسک چوبخوار قرمز پسته) بهترتیا با دقت  38/50و  33/53درصد را دارند.
واژههای کلیدی :پردازش تصویر ،زنجرک پسته ،ش که عص ی مصنوعی ،شناسایی
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کشت پسته در ایران در ساال  0780مایالدی برابار  503505هکتاار
بوده کاه باا برداشات  505310تان محصاول در آن ساال ،عملکارد
 8001/6کیلوگر بر هکتار باهدسات آماد ( .)FAO, 2017در باغاات
پسته آفات متنوعی دیده میشود که از قسامتهاای مختلاف درخات
پسته تغذیه نموده و خسارت میزنند .گروهی از آنهاا عمادتاً از میاوه
پسته تغذیه میکنند ،که از این گروه زنجارک پساته0،5دارای اهمیات
زیااادی ماایباشااد (،)Jalilvand and Kashani-Zadeh, 2013
بهطوریکه در باغهای آلوده اگر با آن م ارزه نشود ،خسارت سانگینی
بااه بااار ماایآورد و کاااهش معناایداری در عملکاارد ر خواهااد داد
( .)Mehrnejad, 2001شناسایی ع ارت اسات از آگااهی از جان و
گونهی هر نمونه از جاندار با بهرهگیری از مجموعهها و مناابع علمای
4- Pistachio Leaf hopper
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موجود .واژهی شناسایی بهصورت تعیین هویت و تشخیص نیاز بیاان
می شود .برای شناسایی مهمترین وسیلهی مورد نیااز تاکسونومیسات،
کلید شناسایی است .تهیهی کلید شناسایی مستلز صرف زمان زیادی
میباشد .معموالً مشخصات ریختشناسی مثل رنگ بدن ،طول بادن،
اندازه بدن و غیره بایش از دیگار خصوصایات در ط قاهبنادی ماورد
استفاده قرار میگیرند ( .)Modarres Awal, 2009تصویر دیجیتاالی
ماتریسی دو در دو است که هر زوج از اندی های ساطری و ساتونی
آن ،یک نقطه از تصویر را مشخص مایکناد .عناصار ایان مااتری
پیکسل نامیده میشوند .برای شناساندن رنگ یک پیکسل به نر افزار،
مدلهای مختلفی وجود دارد که مدل رنگ  RGBبه دلیل سادگی کار
با آن ،بهترین مدل بوده و بیشتر از آن استفاده میشود .هر پیکسال از
یک تصویر رنگی  ،RGBدارای سه مثلفه به نا هاای مثلفاه قرماز،8
س ز 0و آبی 0میباشد .این اجزا متناسا باا ناوک کاالس داده ،مقاادیر
محدودی خواهند داشت .بهعنوان مثال در صورتی کاه تصاویر RGB
در کااالس داده  unit8 ،doubleیااا  unit16باشااد بااهترتیااا دارای
مقادیری بین صفر و یک ،صفر و  055یا صافر و  65505مایباشاند.
سایر فضاهای رنگی با استفاده از این فضای رنگای درسات شادهاناد.
بهطور کلی به عملیاتی که ق ال از پاردازش اصالی تصاویر دیجیتاال
صورت میگیرد ،پیشپردازش گویند .باهعناوان مثاال تغییار مقیااس
تصویر ،چرخش تصویر ،استخراج نواحی مورد نظار در یاک تصاویر و
غیره .از طرفی دیگر ،به مجموعه عملیاتی که بعد از اجرای بخشای از
پردازش تصویر صورت میگیرد ،عملیات پ پردازش گویند .بهعناوان
مثال ،بهمنظور استخراج خصوصایات شاکلی نیااز باه ت ادیل تصاویر
دودویی میباشد ( .)Gonzalez and Woods, 2018فرآیند پاردازش
تصویر در چهار مرحلاه پایشپاردازش ،اساتخراج خاصایت ،5انتخااب
خاصیت و ط قهبندی هوشمند انجا میگیرد .ابتدا از یک یا چند نمونه
مورد مطالعه ،با استفاده از دوربین دیجیتال ،تصویر تهیه میشود .گاا
بعدی پردازش تصویر است ،که تصاویر رنگای را باه تصااویر سایاه و
سفید ت دیل میکنند ،سز به تصویر باینری ت دیل میشوندکه تنهاا
شامل دو بخش سیاه و سفید است که طی آن ،ناحیه مورد نظر از پ
زمینه تصویر جدا میشود ( .)Solomon and Breckon, 2011سز
استخراج خاصیت صورت مایگیارد و خاصایتهاای اساتخراج شاده
ط قه بندی می شوند .ط قه بندهای مختلفی همچون ش کههای عص ی
5
مصنوعی میتوانند مورد استفاده قرار گیرند ( Ghaiwat and Arora,
 .)2014یکی از مهمترین خصوصیات بهمنظور قطعهبندی و همچناین
ط قه بندی ،خصوصیات رنگی است .بیست خصوصیت شکلی مختلاف
از جمله طول ،عرض ،مساحت ،محیط ،لگاریتم نس ت طول به عرض،
نس ت محیط شکل به محایط مساتطیل در برگیرناده شاکل ،نسا ت
)1- Red (R
)2- Green (G
)3- Blue (B
4- Feature Extraction
)5- Artificial Neural Networks (ANN

801

عرض به طول ،نس ت مساحت به طول ،خاروج از مرکزیات ،تمایال،
سطح محدب ،6سطح یکزارچه ،قطر معاادل ،عادد اویلار ،یکزاارچگی،
محدوده ،0کشیدگی ،فشردگی ،نس ت تصویر و نس ت طول به محایط
استخراج می شوند .انتخااب خصوصایات ماثرر در میاان خصوصایات
استخراج شده بهمنظور ط قه بندی بسیار پراهمیت می باشد .روشهای
مختلفی برای انتخاب خصوصیات مثرر مثال هی ریاد شا که عصا ی
مصاانوعی– الگااوریتم بهینااهسااازی ازدحااا ررات ،1وجااود دارد
( .)Gonzalez et al., 2004ش کههای عصا ی مصانوعی از عناصار
عملیاتی سادهای بهصورت موازی سااخته مای شاوند .ایان عناصار از
سیستمهاای عصا ی زیساتی الهاا گرفتاهاناد .در ط یعات ،سااختار
ش که های عص ی از طریق نحوه اتصال باین اجازا تعیاین مایشاود.
بنابراین میتوان یک ساختار مصنوعی به ت عیت از ش کههای ط یعای
ساخت و با تنظیم مقادیر هر اتصال تحات عناوان وزن اتصاال نحاوه
ارت اط بین اجزای آن را تعیین نمود .پ از تنظیم یاا هماان آماوزش
ش که عص ی ،اعمال یک ورودی خاص به آن منجر به دریافت پاساخ
خاص میشود .ش که بر م ناای تطاابق و هامسانجی باین ورودی و
هدف سازگار میشود تا اینکه خروجی ش که و هدف بر هام منط اق
گردند .عموماً تعداد زیادی از این زوجهاای ورودی و خروجای باهکاار
گرفته می شوند تا در این روند ،که از آن تحت عنوان یادگیری نظارت
شده یاد می شود ،ش که آموزش داده شاود .جهات آماوزش مادل باه
ش که از روش آموزش لون رگ-مارکوارت 3استفاده میشود ،زیارا ایان
87
روش آموزش دارای سرعت و دقت باالتری از الگوریتم پا انتشاار
استاندارد میباشد و داده های ورودی کمتری برای آماوزش نیااز دارد.
پ از تکمیل آموزش ،ش که طراحی شده بایستی توانایی تعمایم باه
کل مجموعه و آنهایی که در آموزش شارکت نداشاتهاناد ،را داشاته
باشد (.)Kia, 2009
تحقیقات زیادی در خصوص شناسایی حشرات با پردازش تصاویر
انجا شده که چند مورد آن به شرح زیر آمده اسات .چاو و همکااران
( )Cho et al., 2007به شناسایی خودکاار سافیدبالکهاا ،شاتههاا و
تریز ها با استفاده از پردازش تصااویر پرداختناد .شناساایی خودکاار
حشرات انتخابی آفت در گلخانهها ،روی نمونههای جمعآوری شده بار
روی تلههای چس نده زرد انجا شد .انادازه (مسااحت) و مثلفاههاای
رنگی اشیاء (میانگین مثلفاههاای  G ،Rو  )Bباهعناوان خصوصایات
شناسایی خودکار انتخاب شدند .شتهها به آسانی شناسایی شادند زیارا
اختالف کمی در اطالعات مربوط به رنگ آنها مشاهده شد و انادازه
بدن آنها تفاوت قابل مالحظهای با حشرههای دیگر داشات .پا از
شناسایی شتهها ،خطای شناسایی برای دادههای مربوط باه تاریز و

Swarm

Particle

6- Convex Area
7- Extent
8- Artificial Neural Network)Optimization algorithm (ANN-PSO
)9-Levenberg- Marquardt (LM
)10- Backpropagation (BP
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سفیدبالک کاهش یافات .مقاادیر مرجاع انادازه و مثلفاههاای رنگای
نمونهبرداری شده از  57حشره ،بارای هار حشاره جهات شناساایی و
شمارش استفاده شد .دقت شناساایی الگاوریتم بارای سافیدبالکهاا،
شتهها و تریز ها بهترتیا  30/00 ،30/36و  11/3درصاد باهدسات
آمد .ایشان اظهار داشتند که اگر از کارتهاای زرد چسا نده یکزارچاه
(بدون ش کهبندی) استفاده شود ،دقت کار بیشتر خواهد شد ( Cho et
 .)al., 2007بویساارد و همکااران ( )Boissard et al., 2008بارای
شناسایی سریع و شمارش خودکار آفت گلخانهای سفیدبالک از سیستم
پردازش تصویر بهصورت عکا بارداری در محال و در شارایط ناور
ط یعی ،استفاده نمودند .آنها از سفیدبالکهای بالغ چسا یده باه زیار
برگهای گل رز (به تعداد  07برگ) عک تهیه نمودند .آنها در این
تحقیق از مشخصههای رنگ (فضاای رنگای  HSLکاه مشاابه HSI
می باشد) ،شکل (گرد بودن ،خروج از مرکزیات ،چهاار گاوش باودن،
کشایده بااودن ،محاادب بااودن و فشااردگی تصااویر حشااره) و اناادازه
(مساحت ،طول و محیط) حشره که از تصاویرها باه کماک پاردازش
تصویر استخراج گردید ،برای شناسایی و شمارش سفیدبالکها استفاده
نمودند .الز به رکر است که ایشان از  80خاصیت و  07نمونه بارای
استخراج خصوصیات تصویر جهت شناساایی و شامارش در الگاوریتم
پردازش تصویر استفاده نمودناد .ایشاان اظهاار داشاتند کاه شامارش
دستی بهوسیله انسان باه آزمایشاگاه و شارایط ناورپردازی مناساا و
وسایلی مثل ررهبین و غیره نیاز دارد ،از طرفی چون شمارش حشارات
کاری تکراری است ،بعد از مدتی شخص خسته شاده و از دقات کاار
کاسته می شود ولی سیستم شمارش خودکار که با الگاوریتم پاردازش
تصویر تدارک دیده شده است ،ضمن داشتن دقت و سرعت باال هایچ
کدا از مشکالت و محدودیتهای شمارش توسط انسان را نادارد .در
ضمن دقت الگوریتم پردازش تصویر پیشنهاد شاده بارای شناساایی و
شمارش سفیدبالک ها ،در مقایسه با شامارش چشامی %10 ،گازارش
گردید ( .)Boissard et al., 2008کیائو و همکااران ( Qiao et al.,
 )2008اظهار داشتند که پیش بینی دقیق تراکم آفات بارای مادیریت
مثرر آفت ضروری است .آنها آزمایشهاا را در آزمایشاگاه و گلخاناه
انجا دادند 18 .کارت زرد چسا ناک ( 81 cmدر  )80 cmباا خطاوط
س ز رنگ ش کهبندی شده در  3ردیف به فاصله  0متر از همادیگر در
روی بوتههای گوجهفرنگی در گلخانه بهکار بردند .نمونهها باهوسایله
کااارتهااای زرد چسا ناک از گلخانااهای جمااعآوری شاادند ،کااه بعااد
الگوریتم پردازش تصویر را در آنجا پیاده سازی نمودند .سز تصاویر
دیجیتال ( )077 dpiرا با استفاده از اساکنر از کاارتهاای زرد رناگ
چس ناک تهیه نمودند .با استفاده از سیستم پاردازش تصاویر باهطاور
خودکار تراکم سفیدبالکها بر روی کارتهای زرد چس ناک را تخمین
زدند .تراکمهای تخمین زده شده نمونهها در آزمایشاگاه و گلخاناه باا
مقادیر واقعی همخاوانی داشاتند .نار تشاخیص در کاارتهاای زرد
چس ناک با تعاداد حشاره  03تاا  853عادد در روی هار کاارت و در
آزمایشگاه ،تقری اً 30/5درصد بود .ضاریا هم ساتگی باین دادههاای

واقعی و تخمین زده شاده  7/333باود (( )P<0.0001
 .)2008باربدو ( )Barbedo, 2014از تکنیک پاردازش تصاویر بارای
شمارش سفیدبالک روی برگهاای ساویا اساتفاده کارد .وی از 051
تصویر از برگهای سویا برای این کار استفاده نماود .میازان آلاودگی
این برگها از کامالً سالم و بدون آفات تاا کاامالً آلاوده ،متغیار باود.
تصاویر با استفاده از یک دوربین  87مگاپیکسل گرفته شدند .تصااویر
گرفته شده  0651پیکسل عرض و  0006پیکسل ارتفاک داشتند که به
فرمت  JPEGو در فضای رنگای  RGBبودناد .نشاان داده شاد کاه
شمارش اکثر هدفها می تواند کامالً باهطاور خودکاار انجاا شاود و
سیستم پیشنهادی هنوز سریعتر از شامارش دساتی اسات .الگاوریتم
پیشنهاد شده قادر بود نه تنها سفیدبالکهای باالغ را تشاخیص داده و
شاامارش نمایااد ،بلکااه نمونااههااا در مرحلااه پااورگی را نیااز بااا دقاات
31/0درصد تشخیص دهد .اگرچه این الگوریتم بهطور کامل با استفاده
از برگهای سویا توسعه یافته ،اما مای تواناد باه آساانی بارای اناواک
محصوالت دیگر نیز با کمی تغییر توسعه داده شود .این سیستم چاون
عملیات پردازش تصویر را به خدمت میگیرد ،لذا میتواند در هر بسته
نر افزاری پردازش تصویری اعمال شود ( .)Barbedo, 2014اسزینوزا
و همکاران ( )Espinoza et al., 2016از ترکیا پاردازش تصاویر و
ش کههای عص ی مصانوعی باهعناوان یاک دساتاورد جدیاد ،بارای
0
شناساااااایی سااااافیدبالک )Bemisia tabaci( 8و تاااااریز
( )Frankliniella occidentalisبااالغ بااهترتیااا روی کااارتهااای
چس نده زرد رنگ و آبی یکزارچه (بدون ش کهبندی) بارای اجتنااب از
ایجاد ناویز در عکا بارداری دیجیتاال ،در گلخاناههاای کشااورزی
استفاده نمودند .آنهاا  370کاارت زرد چسا ناک و  637کاارت آبای
چس ناک داشتند .بعد از شمارش دستی سفیدبالک هاا و تاریز هاای
روی کارتهای رنگی ،از آنها عک گرفته شد .الگاوریتم شناساایی
ساافیدبالک دقاات باااالیی در حاادود  7/36روی کااارت زرد چسا ناک
داشت ،در حالیکه الگوریتم شناساایی تاریز دقتای در حادود 7/30
روی کارت آبی چس ناک داشت ( .)Espinoza et al., 2016حیادری
و امیری پریان ( )Heidari and Amiri Parian, 2019در مطالعهای
شناسایی و شمارش خودکار آفات مهم گلخانه (سفید بالک و تاریز )
از طریق کارتهای چس ناک زرد رنگ به کماک پاردازش تصاویر را
انجا دادند .از کارتهای زرد رناگ در طاول روز باه کماک دورباین
دیجیتال عک گرفته شد .الگوریتم پیشنهاد شده قاادر باه تشاخیص
آفات سفید بالک و تریز و نیاز شامارش تعاداد آنهاا باود .برخای
مثلفههای رنگی و اندازه اشیاء برای شناسایی خودکار انتخااب شادند.
به کمک روش ماتری اغتشاش ،دقت الگوریتم پیشنهاد شده برابر با
 35/5و  10/0درصد بهترتیا برای شناسایی حشارات سافید بالاک و
تریز محاس ه شد (.)Heidari and Amiri Parian, 2019
روشهای مرسو بارای شناساایی حشارات باا اساتفاده از کلیاد
Qiao et al.,

1-Whitefly
2-Thrips

عزیزپور و همکاران ،شناسایی زنجرک پسته ) Idiocerus stali (Hem.: Cicadellidaeبا استفاده از پردازش تصویر...

شناسایی زمانبر و پار هزیناه هساتند .اساتفاده از روشهاای هاوش
مصنوعی به جای تصمیمگیریهای دستی و انسانی ،عالوه بر اینکاه
س ا افزایش بهرهوری میگردد ،از دقت باالیی نیز برخوردار اسات .از
طرفی در خصوص زنجرک پسته تحقیقات انگشتشماری یافت شاد،
لذا در این تحقیق زنجرک پسته ،بهعنوان حشره هدف برای شناسایی،
ط قهبندی و شمارش آن روی کارت زرد ،انتخاب شد و از تکنیکهای
پردازش تصویر و ش که عص ی مصنوعی ،کاه دارای سارعت و دقات
باالیی میباشند ،جهت شناسایی و ط قهبندی استفاده میشود .هادف
از این تحقیق امکانسنجی تدوین الگوریتم شناسایی زنجرک پسته به
کمک پردازش تصویر ،بررسی امکاان ط قاه بنادی و شامارش آفات
زنجرک پسته شناسایی شده از سایر حشارات غیار هادف باه کماک
ش که عص ی مصنوعی و تعیین دقت آن میباشد.

مواد و روشها
این تحقیق در زمینی به مساحت  8777مترمربع در باغ پساته 55
ساله با تراکم  377درخت بر هکتار پردی کشاورزی و منابع ط یعای
دانشگاه رازی انجا گرفت .این باغ پسته آلوده به آفاتی چون زنجرک
پسته بود و سمپاشی نشده بود .برای جمعآوری نمونهها از  875کارت
زرد چس ناک ( )Daegil Co Ltd., Made in Koreaیکزارچه (بدون
ش کهبندی) به ابعاد  877 mm*057 mmاستفاده شاد .حشاره ماورد
مطالعااه زنجاارک پسااته )Idiocerus stali )Hem.:Cicadellidae
 )Mozaffarian and Wilson, 2016( Fieber, 1868بااود.
نمونهبرداری در تیر و مردادماه  8036انجا گردید .هار روز صا ح زود
کارتهای زرد رنگ روی درختان پسته آلوده به آفات زنجارک پساته
نصا میشدند .بعد از حدود  6ساعت کاارتهاا از ساطح بااغ پساته
جمعآوری شده با یک شماره ،هار کاارت را از بقیاه متماایز نماوده و
تحت شرایط نور آفتاب از آنها عک گرفته شد .عکا بارداری باه
کمک دوربین هندیکم  SONYمدل  HDR-XR500ساخت کشاور
ژاپان ،دارای لناز  Gساونی باا رزولوشان  80مگاپیکسال ( SONY,
)HDR-X500, CMOS, SONY Lens G, Made in Japan
انجا شد .ابتدا حشرات روی کاارتهاای چسا نده زرد رناگ توساط
متخصصین حشره شناسی شناسایی و بعد بهطور چشمی نیاز حشارات
روی هر کارت شمارش شده و دادهها ر ت گردید .الز به رکار اسات
که عالوه بر  ،I. staliکه حشره مورد مطالعه بود ،حشره دیگری نیز با
Anthaxia Sp. Eschscholtz, 1829 (Coleoptera:
ناااا
) ،(Baiocchi, 2013) ،Buprestidaeروی کارت زرد باه دا افتااده
بود ،که مورد بررسای قارار گرفات .دادههاا کاه تصااویر دیجیتاال از
کارتهای زرد چس ناک بودند ،به محیط نار افازار متلاا MatLab
 R2017bفراخوانده شدند .در این نر افزار با توجه باه برناماهنویسای
انجا شده ،تصاویر ابتدا پیشپردازش شاده ،نویزهاا (قسامتهاایی از
پا زمینااه کااه بااهصااورت اشاات اهی حشااره تشااخیص داده شااد) و
بینظمیها حذف شدند ،سز باه فضااهای رنگای مختلاف ت ادیل
شدند .بعد باا توجاه باه تعاداد کاناالهاا ،از هار تصاویر تعاداد 000

888

خصوصیت رنگی و شکلی استخراج شد .آمارههای مینایمم ،میاانگین،
ماکزیمم ،انحراف معیار و واریان برای خصوصیات استخراجی اعمال
شد .این خصوصیات در فضاهای مختلاف رنگای ماورد بررسای قارار
گرفتند و از بین آنها خصوصیاتی که بیشترین تأریر را در شناساایی و
ط قهبندی داشتند ،بهعنوان خصوصیات مثرر انتخاب شادند ،کاه ایان
خصوصیات مثرر ورودیهای ش که عص ی مصنوعی برای ط قهبنادی
بودنااد .خصوصاایات مااثرر توسااط الگااوریتم هی ریااد ش ا که عص ا ی
مصنوعی -بهینهسازی ازدحا ررات انتخاب شدند و روش کاار چناین
است که ابتدا کل خصوصیات استخراجی به عنوان یک بردار در نظار
گرفته می شود .در مرحله بعد با استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحا
ررات از میان این بردار ،بردارهای دیگر با اندازههای مختلف انتخاب و
به ش که عص ی مصنوعی ارسال مایگردناد .ایان بردارهاا باهعناوان
ورودیها به شا که عصا ی مصانوعی پرسازترون چناد الیاه ارساال
میشوند .خروجی ش که عص ی مصنوعی پرسزترون چند الیاه شاامل
کالسها میباشد .در نهایت میانگین مربعات خطاای مرباوط باه هار
برداری که توسط الگوریتم بهینهسازی ازدحا ررات به ش که عصا ی
مصنوعی پرسزترون چندالیه ارسال میگردد ،ر ت میشود .هار باردار
انتخابی توسط الگوریتم بهینهسازی ازدحاا ررات کاه دارای کمتارین
مقدار میانگین مربعات خطا باشد ،بهعنوان خصوصایت ماثرر انتخااب
م ایگااردد .الگااوریتم بهینااهسااازی ازدحااا ررات از الگااوی حرکااات
دستهجمعی پرندگان برای حل مسائل ،تقلید میکند .دسته پرندگان در
حال پرواز را در نظر بگیرید که هر کدا ضمن حفا فاصاله خاود باا
همسایگان ،سرعت را نیز حف میکنند .زماانی کاه من اع غاذایی یاا
موقعیتی برای استراحت پیدا میکنند ،بهطور ناگهانی تغییر جهات داده
و در مکان مورد نظر فرود میآیناد .پا در ایان الگاوریتم ،اجتمااک
پرندگان بهصورت ازدحا ررات در نظر گرفته شده است و هار پاساخ
مسئله را یک رره فرض نموده که هر رره نیز مدا در حال جساتجو و
جابهجایی با حف سرعت می باشد .حرکت رره به موقعیت کنونی رره،
بهترین موقعیتی که رره تاکنون داشاته و بهتارین ماوقعیتی کاه کال
مجموعاه ررات تااکنون داشاتهاناد ،بساتگی دارد ( Kennedy and
 .)Eberhart, 1995یکاای از مهاامتاارین مراحاال پااردازش تصااویر
قطعهبندی 8میباشد .در صورتی که عملیات قطعاهبنادی دارای دقات
باالیی ن اشد ،ممکن است که بخشهایی از پ زمینه بهعنوان حشره
تشخیص داده شود و برعک  ،که در نهایت منجر باه کااهش دقات،
افزایش زمان انجا عملیات محاس ات و کاهش کارآیی سیستم ماشین
بینایی می شود .ابتدا تصویر یک کارت را انتخاب نموده که در فضاای
رنگی  RGBتهیه شده است (شکل  .)8تصویر ماورد نظار از فضاای
رنگی  RGBبه فضای رنگی  CMYت دیل میشود (شکل  .)8سز
آستانه  Y(i,j)<200اعمال میشود .ایان آساتانه بیاان مایکناد هار
پیکسل در فضای رنگی  CMYبا مقدار مثافه سو ( )Yکمتر از ،077
عضو کارت میباشد و باید باقی بماند .مقدار آستانه از طریاق ساعی و
خطا در هنگا برنامهنویسی جهت پاردازش تصاویر تعیاین شاد .ایان
1- Segmentation
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آستانه برای حالتی که عالوه بر کارت ،قسمتهای دیگری از زمین در
حوزه دید دوربین قرار دارند ،دارای کاربرد میباشد .مرحله بعاد اعماال
آستانه زیر (رابطه  )8بر روی تصویر مرحله ق ل برای حذف پ زمیناه
می باشد (شکل  .)0این آستانه بیان میکند که اگر مثلفه اول پیکسلی
()8

بزرگتر از  887و مثلفه دو پیکسلی بزرگتار از  887و مثلفاه ساو
پیکساالی باازرگتاار از  875و قاادر مطلااق تفاضاال مثلفااه اول و دو
پیکسلی کمتر از  87یا مثلفه اول بزرگتار از  857باشاد ،آن پیکسال
جزو پ زمینه میباشد و باید حذف گردد.

(TBW1(i,j)>110 & TBW2(i,j)>110 & TBW3(i,j)>105 & abs(TBW1(i,j)-TBW2(i,j))<10) |TBW1(i,j)>150

شکل  -1تصویر یک کارت زرد چس ناک در فضای رنگی ( RGBسمت راست) و ت دیل تصویر  RGBبه فضای رنگی ( CMYسمت چپ)
Fig.1. Images of a sticky yellow card in RGB color space (Right) and the converted RGB image to CMY color space
)(Left

شکل  -2اعمال آستانه برای حذف پ زمینه (سمت راست) و کارت زرد پردازش شده که اشیاء با شماره مشخص شدهاند (سمت چپ)
Fig.2. Applied thresholds to remove the background (Right) and processed yellow card with objects marked with the
)number (Left

در این تحقیق هدف شناسایی زنجرک پسته بود ،پا در نهایات
دادهها به دو کالس ط قهبندی شدند که برای این کاار در جع اهابازار
ش که های عص ی مصنوعی نر افزار متلا ،از ش که عص ی پرسزترون
چندالیه ،8باا  0الیاه 01 ،ناورون 0 ،تاابع انتقاال  tansig ،satlinsو
 tansigبهترتیا در الیه های اول ،دو و سو با تابع آماوزش شا که

پ انتشار برگشتی trainlm ،و تابع یادگیری وزن/بایاس پا انتشاار
برگشتی learnsom ،مطابق جدول  8استفاده شد 67 .درصد از دادهها
بهصورت تصادفی برای آموزش 07 ،درصد برای آزماون و  07درصاد
نیز برای اعت ارسنجی استفاده گردید.

جدول  -1مقادیر پارامترهای ش که عص ی پرسزترون چندالیه برای الیههای پنهان جهت ط قهبندی به دو کالس
Table 1- Parameters' values of the multilayer perceptron neural network for hidden layers for classification into two
classes
First Layer: 18, Second Layer: 13, Third Layer: 7

Neurons

الیه اول ،11 :الیه دوم ،11 :الیه سوم7 :

نرونها
Number of Layers

3

تعداد الیهها

First Layer: satlins, Second Layer: tansig, Third Layer: tansig
الیه اول ،satlins :الیه دو  ،tansig :الیه سو tansig :

Transfer Functions
Backward back propagation network training function

Trainlm
Learnsom

توابع انتقال
تابع آموزش ش که پ انتشار برگشتی

8

Backward back propagation Weight / Bias learning function

تابع یادگیری وزن/بایاس پ انتشار برگشتی

)1- Multi-Layer Perceptron (MLP
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جهت بررسی عملکرد و کارآیی سیستم ط قهبند باهکاار رفتاه در
ایاان الگااوریتم از ماااتری اغتشاااش ،8دقاات ط قااهبناادی و نمااودار
خصوصیت عملیاتی دریافتکننده ( 0)ROCاستفاده می شود .مااتری
اغتشاش ،ماتریسی است مربعی که به تعداد کالسها ،سطر و ساتون
دارد .دقت ط قهبندی بر م نای کل دادههایی که درسات ط قاهبنادی
شده اند ،ارائه شده است .عملکرد الگوریتمهاای ط قاه بنادی ،معماوالً
توسط ارزیابی حساسیت ،0خاصیت 5و دقت 5بررسای مایگردناد .ساه
معیار حساسیت ،خاصیت و دقت بهترتیا با استفاده از روابط ( )0تا ()5
تعریف میشوند (:)Kazmi et al., 2015

دادههای جدول  0است (.)Šimundić, 2009
جدول  -2رابطه بین سطح زیر منحنی  ROCو دقت تشخیص
Table 2- The relationship between the area under the
ROC curve and the accuracy of detection
Diagnostic accuracy

Area

دقت تشخیص

سطح

Excellent

عالی
Very good

خیلی خوب
Good

() 0

خوب
Sufficient

() 0

کافی
Bad

بد

() 5

Test not useful

آزمون مفید نیست

در این روابط:
 ،Sensitivityحساساایت (باار حسااا درصااد)،Specificity ،
خاصیت (بر حسا درصد) و  ،Accuracyدقت کل میباشد (بر حسا
درصد) N ،برابر تعداد کل نمونهها TP ،برابر است با تعداد نمونههاای
هر کالس ،که درست ط قه بندی شدهاند TN .برابار اسات باا تعاداد
نمونههای کالسهای دیگر غیر از کالس مورد نظر ،کاه باه درساتی
ط قه بندی شده اند FN .برابر است با مجموک نمونههای کالس ماورد
نظر ،که به درستی در کالس مورد نظر ط قهبندی نشدهاند یا به طاور
نادرست در کالسهای دیگر ط قهبندی شدهاناد FP .برابار اسات باا
مجموک نمونههای کالسهای دیگر ،که به طور نادرسات در کاالس
مورد نظر ط قهبندی شدهاند (.)Kazmi et al., 2015
شکل منحنی  ROCو سطح زیر منحنی 6به ما در تخمین اینکه
توان تشخیص یک سیستم ط قهبند چهقدر است ،کمک میکناد .هار
قدر منحنی به گوشه باال سمت چاپ نزدیاکتار باشاد و ساطح زیار
منحنی بزرگتر باشد ،سیستم ط قهبند عملکرد بهتری دارد (شکل .)0
سطح زیر منحنی می تواند مقداری بین صفر و یک داشته باشد و ایان
یک شاخص خوب برای ارزیابی سیستم ط قه بند است .یاک سیساتم
ط قهبند عالی سطح زیر منحنای برابار یاک را دارد ( .)AUC=1.0در
صورتیکه یاک سیساتم ط قاهبناد ضاعیف ساطحی برابار نایم دارد
( .)AUC=0.5بهطور کلی رابطه بین  AUCو دقت تشاخیص ط اق
1- Cconfusion matrix
)2- Receiver Operating Characteristic (ROC
3- Sensitivity
4- Specificity
5- Accuracy
)6- Area under the curve (AUC
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0.9-1.0
0.8-0.9
0.7-0.8
0.6-0.7
0.5-0.6

> 0.5

شکل  -1منحنی خصوصیت عملیاتی دریافتکننده ()ROC
Fig.3. Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve

نتایج و بحث
تعداد زنجرکهای پسته چس یده به کارتهای زرد بین  1تاا 570
عدد در روی هر کارت متغیر بود ،که بهطور متوسط  56عدد I. Stali
در روی هر کارت زرد وجود داشت .باا اساتفاده از الگاوریتم پاردازش
تصویر طراحی شده بهطور خودکار تراکم زنجرکهای پساته بار روی
کارت های زرد چس ناک تخمین زده شد .تراکمهای تخمین زده شاده
نمونهها بهوسیله سیستم پردازش تصویر با مقاادیر واقعای هامخاوانی
خوبی داشتند .ضریا تعیین 0بین تعداد  I. Staliچس یده به کارت زرد
و تعداد  I. Staliتخمین زده شده به وسیله پردازش تصاویر 7/3300
بود (شکل  .)5بنابراین نر تشخیص الگوریتم پردازش تصویر طراحی
شده  33/00درصد میباشد .در مقایسه با کار کیائو و همکاران ( Qiao
)7- Coefficient of determination (R2
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 )et al., 2008که گروهها براساس تعداد سفیدبالکهای در دا افتاده:
کمتر از (87تراکم کم) 87 ،تا ( 57تراکم متوسط) و بیش از ( 57تراکم
زیاد) تقسیم بندی شده بودند ،ضریا تعیین ( )R2بین دادههای بارآورد
شده و واقعی بهترتیا  7/31و  7/36برای گروههای با تراکم متوساط
و زیاد بود .با این حال ،در تراکمِ کم ،ضریا تعیین ( )R2تنهاا 7/656

بود .ضریا تعیین کیائو برای کل سفیدبالکها  7/165بود .همانطاور
که مشاهده می شود ضریا تعیین تحقیق حاضار ( ،)R2=7/3300کاه
روی کل کارتها با تراکمهای مختلف زنجارک پساته انجاا گرفتاه
است ،بسیار باالتر از ضریا تعیین کیائو میباشد.
450

y = 0.9814x + 0.6586
R² = 0.9972

400
300
250
200
150
100

Predicted number

350

50
0
500

400

300

200

100

0

Actual number

شکل  -4نمودار رگرسیونی بین تعداد زنجرکهای به دا افتاده مشاهده شده (محور افقی) و تعداد زنجرکهای تشخیص داده شده بهوسیله
الگوریتم پردازش تصویر (محور عمودی)
Fig.4. Regression graph between number of I. Stali observed (horizontal axis) and number of I. Stali identified by
)image processing algorithm (vertical axis

ماتری اغتشاش و دقت ط قهبندی مربوط باه دادههاای آزماون
جهت بررسی عملکرد و کارآیی سیستم ط قهبند بهترتیا در شکل  5و
جدول  0ارائه شاده اسات .در جادول  0ساه دساته زنجارک پساته،
 Anthaxia Sp.و اشیاء متفرقه وجود دارد که اشایاء متفرقاه ممکان
است حشرات متفرقه دیگر یا گرد و خااک باشاند .هماانطاور کاه از

شکل  -5ماتری

جدول  0مشاهده میگردد ،حشره هدف که زنجرک پساته مایباشاد،
دارای کمترین درصد تشاخیص اشات اه ( 0/67درصاد) باوده و دقات
ط قهبندی این الگوریتم ،در صورتیکه بخواهیم حشرات جاذب شاده
روی کارت زرد را به ساه دساته ط قاهبنادی نمااییم 38/50 ،درصاد
میباشد ،که دقت قابل ق ولی است.

اغتشاش بر روی مجموعه آزمون برای سه کالس مختلف

Fig.5. The confusion matrix on the test set for three different classes

عزیزپور و همکاران ،شناسایی زنجرک پسته ) Idiocerus stali (Hem.: Cicadellidaeبا استفاده از پردازش تصویر...

جدول  -1ماتری
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اغتشاش و میزان دقت سیستم ط قهبندی بر روی مجموعه آزمون برای سه کالس مختلف

Table 3- The confusion matrix and accuracy level of the classification system on the test set for three different classes
Total percentage of
correct diagnosis

Percentage of
misdiagnosis

Total

در صد کل تشخیص

درصد تشخیص

کل

درست

اشتباه

91.53

2.60

1657

24.31

436

15

50.75

67

33

Anthaxia Sp.

Idiocerus
stali

Classes

زنجرک

کالسها

سوسک چوبخوار

Miscellaneous
objects

قرمز پسته

اشیاء متفرقه

3

40

1614

330

91

28

6

پسته
Idiocerus stali

زنجرک پسته
Miscellaneous
objects

اشیاء متفرقه
Anthaxia Sp.

اما با توجه به اینکه هدف از این تحقیق شناسایی زنجرک پساته
بود ،لذا با استفاده از این الگوریتم دادهها باه دو دساته حشاره هادف
یعنی زنجرک پسته و  ،Anthaxia Sp.ط قهبندی شدند .تعداد حشاره
زنجرک پسته روی کارت زرد  5853عادد و حشاره ،Anthaxia Sp.
 808عدد بود که در مجموک  5007حشره بودند و سیستم از  57درصد

شکل  -6ماتری

سوسک چوبخوار قرمز
پسته

این تعداد حشره یعنی  8001حشره بهصورت تصادفی بارای آزماون و
اعت ارسنجی استفاده نماود .هماانگوناه کاه در شاکل  6و جادول 5
مشاهده میشود ،درصد تشخیص اشت اه زنجارک پساته  7/76درصاد
میباشد و دقت الگوریتم برای شناسایی زنجرک پسته در ط قاهبنادی
دادهها به دو دسته 33/53 ،درصد میباشد.

اغتشاش بر روی مجموعه آزمون برای دو کالس مختلف

Fig.6. The confusion matrix on the test set for two different classes

جدول  -4ماتری

اغتشاش و میزان دقت سیستم ط قهبندی بر روی مجموعه آزمون برای دو کالس مختلف

Table 4- The confusion matrix and accuracy level of the classification system on the test set for two different classes
Total percentage of correct
diagnosis

Percentage of
misdiagnosis

درصد کل تشخیص درست

درصد تشخیص اشتباه

99.59

0.06

1658

8.57

70

Total

کل

Anthaxia Sp.

I. stali

سوسک چوبخوار قرمز

زنجرک

پسته

پسته

1

1657

64

6

Classes

کالسها
I. stali

زنجرک پسته
Anthaxia Sp.

سوسک چوبخوار قرمز
پسته
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در مقایسه این نتایج با نتایج تحقیق چو و همکاران ( Cho et al.,

 )2007مشاهده میشود که در کاار ایشاان کاه ساه حشاره مختلاف
سفیدبالک ،شته و تریز را مورد شناسایی قرار دادند و نر تشخیص
الگوریتم بهترتیا برابر با  30/60درصد 30/00 ،درصد و  11/3درصاد
بود و این در حالی است که نر تشخیص سیستم ط قاهبناد طراحای
شده در تحقیق حاضر برای هر دو نوک حشره به دا افتااده یکساان و
برابر  33/53درصد بود.
در مقایسه نتاایج ایان تحقیاق باا تحقیاق بویساارد و همکااران
( )Boissard et al., 2008کاه ایشاان از سیساتم پاردازش تصاویر
بهصورت عکا بارداری در محال و در شارایط ناور ط یعای ،بارای
شناسایی سافیدبالک اساتفاده نمودناد ،مشااهده مایشاود کاه دقات
تشخیص الگوریتم شناسایی آنها در مقایسه با شامارش چشامی10 ،
درصد بود ،در حالی که دقات تشاخیص الگاوریتم شناساایی تحقیاق
حاضر  33/53درصد میباشد.
در مقایسه این نتایج با نتایج تحقیق کیائو و همکااران ( Qiao et
 ،)al., 2008مشاهده میشود که در کار ایشان که دادههاا را باه ساه
زیردسته تقسیم کرده باود ،بارای دساته تاراکم متوساط و زیااد نار
تشخیص بهترتیا برابر با  35/0و 35/6درصد بود .از طرفی در تاراکم
کاام (کمتاار از  87حشااره بااه دا افتاااده) ،ناار تشااخیص آن نیااز
00/3درصد بود و این در حالی است که نر تشخیص سیستم ط قهبند
طراحی شده در تحقیق حاضر برای تراکمهای مختلف حشرات به دا
افتاده یکسان و برابر  33/53درصد بود.

در مقایسه این نتایج باا نتاایج تحقیاق حیادری و امیاری پریاان
( ،)Heidari and Amiri Parian, 2019که ایشان در تحقیاق خاود
سفیدبالک و تریز را بهترتیا با دقت  35/5و  10/5درصد شناسایی
نمودند و این در حالی است که دقت تحقیاق حاضار بارای شناساایی
زنجرک پسته 33/53 ،درصد میباشد.
جدول  5مقادیر حساسیت ،خاصایت و دقات مرباوط باه سیساتم
ط قهبندی برای حالت دو کالس را نشاان مایدهاد .نحاوه محاسا ه
مقادیر موجود در جدول  5با استفاده از روابط ( )0تاا ( )5باوده کاه در
آنها ،بهعنوان مثال برای زنجرک پسته مقادیر  TPبرابار TN ،8650
براباار  FN ،65براباار  8و  FPبراباار  6از جاادول  5بااهدساات آمدنااد.
همانطور که در جدول  5مشاهده می شود ،نتایج نشاان مایدهاد کاه
روش هی رید عص ی-ازدحا ررات در شناسایی زنجارک پساته دارای
حساسیت  33/35می باشد و این بدان معنی است که سیستم طراحای
شده  33/35درصد حشره زنجرک پسته را درست تشخیص داده است.
بهطور کلی حساسیت باال بدین معنی است کاه نموناههاای بیشاتری
بهطور صحیح ط قهبندی شدهاناد .از طرفای خاصایت سیساتم بارای
همین حشره برابر با  38/50بهدست آمد و این بدان معنای اسات کاه
سیستم ط قهبند فقط  1/50درصد حشره  Anthaxia Sp.و نقاط سیاه
رنگ ناشی از گرد و خاک روی کاارتهاای زرد رناگ را باهصاورت
اشت اه زنجرک پسته تشخیص داده است .در نهایت مشاهده میگاردد
که حشره زنجرک پسته با دقت  33/53درصد ط قهبندی شده است.

جدول  -5مقادیر حساسیت ،خاصیت و دقت مربوطبه سیستم ط قهبندی برای حالت دو کالس
Table 5- The sensitivity, specificity and accuracy values of the classification system for the two classes
The hybrid method of ANN-PSO

روش هیبرید شبکه عصبی مصنوعی -بهینهسازی ازدحام ذرات
Specificity

Accuracy

Sensitivity

Classes

خاصیت

دقت

حساسیت

کالسها

91.43

99.59

99.94

99.94

99.59

91.43

I. stali

زنجرک پسته
Anthaxia Sp.

سوسک چوبخوار قرمز پسته

جدول  -6مقادیر مربوط به معیارهای مختلف خطا ،درصد ط قهبندی صحیح و سطوح زیر منحنی  ROCبرای حالت  0کالس
Table 6- The values for the different error criteria, the percentage of the correct classification and the Area under the
ROC curve for the 2 classes
MSE

RMSE

MAE

OCA

)AUC(1

)AUC(2

میانگین مربعات

ریشه میانگین مربعات

میانگین خطای

دقت طبقهبندی

سطح زیر منحنی کالس

سطح زیر منحنی کالس

خطا

خطا

مطلق

کلی

1

2

0.0036

0.0598

0.013

99.59

0.99969

0.99962
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همانگونه که در بخش مواد و روشهاا رکار گردیاد ،از مجماوک
 000خصوصیت استخراجی از هر شایء ،باا اساتفاده از روش هی ریاد
ش که عص ی مصنوعی–الگوریتم بهینهساازی ازدحاا ررات (ANN-
 6 ،)PSOخصوصیت که میاانگین مربعاات خطاای کمتاری داشاتند،
بهعنوان خصوصیات مثرر انتخاب گردیاد و باهعناوان ورودی شا که
عص ی مصنوعی برای ط قاهبنادی اعماال شادند .خصوصایات ماثرر
ع ارتند از :شاخص رنگی برای پوشش گیاهی اساتخراجی مرباوط باه
فضای رنگی  ،HSLشاخص تفاضل نرماال شاده مرباوط باه فضاای
رنگی  ،LCHکانال خاکساتری مرباوط باه فضاای رنگای ،YCbCr
شاخص مثلفاه دو منهاای مثلفاه ساو مرباوط باه فضاای رنگای
 ،YCbCrمساحت و میانگین مثلفههای اول ،دو و سو فضای رنگی
 .Luvتحلیاال منحناای  ROCجهاات مشااخص کااردن حساساایت و
خاصیت سیستم ط قهبند بهکار برده میشود .محور افقی ایان منحنای
نر مث ت کارب  8FPRیا همان یک منهای خاصیت 0اسات و محاور
عمودی آن نر مث ت واقعای  0TPRیاا هماان حساسایت مایباشاد
( .)Panduranga Vitala et al., 2015نار  FPRع اارت اسات از
عنصر روی قطر فرعی 5تقسیم بر مجموک عناصر روی ردیف مربوطاه
در ماتری اغتشاش .نر  TPRبرابر است با عنصر روی قطر اصالی
برای هر کالس که درست ط قهبندی شده ،تقسیم بر مجموک عناصار
روی ردیف مربوطه که برابر حساسیت است ( .)Wisaeng, 2013باه
تعداد کالسها منحنی وجود دارد .نمودار  ROCمربوط به ط قهبنادی
ش که عص ی مصنوعی برای دو کالس در شکل  0نشان داده شده است.

شکل  -7نمودار  ROCمربوط به ط قهبندی ش که عص ی مصنوعی
برای  0کالس مختلف( ،کالس  ،Anthaxia Sp. 8کالس  0زنجرک
پسته)
Fig.7. The ROC curve for Artificial Neural Network
classification for two different classes, (Class 1
)Anthaxia Sp., Class 2 Idiocerous stali

)1- False Positive Rate (FPR
2 -1-specificity
)3- True Positive Rate (TPR
4- Non-diagonal elements
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همانطور که در شکل  0مشاهده میشود هر دو کالس باا فاصاله
خیلی زیادی از نیمساز واقع شده اند ،این بدان معنی است که سیساتم
ط قه بنا دی شا که عصا ی مصانوعی ،هار دو کاالس را باه خاوبی
ط قهبندی نموده است .معیارهای مختلاف خطاا ،درصاد ط قاهبنادی
صحیح و سطوح زیر منحنی  ROCبرای حالت  0کالس مختلف نیاز
در جدول  6نشان داده شده است .هامچناین در شاکل  0و جادول 6
سطح زیر منحنای در هار دو کاالس بسایار بیشاتر از ساطح بااالی
منحنیها بوده و ط ق جدول  0در ناحیه دقت تشخیص عالی میباشد
و این یعنی ط قهبند ش که عص ی مصنوعی با دقت باال نمونههای هر
دو کالس را ط قهبندی کرده است .نتایج نشاان مایدهاد کاه دقات
ط قهبندی کلی 5برای دو کالس مختلف  33/53درصد میباشد .سایر
معیارهای میانگین مربعات خطا ( ،)MSEریشه میانگین مربعات خطاا
( )RMSEو میانگین خطای مطلاق ( )MAEنسا ت باه حالات ساه
کالس بسیار پایینتر می باشد ،که هر قدر ایان پارامترهاا کوچاکتار
باشند ،نشاندهنده طراحی بهتر الگوریتم ط قهبندی میباشد.

نتیجهگیری
برای توسعه الگوریتم پردازش تصویر ،جهات شناساایی زنجارک
پسته ،از خصوصیات رنگی و شکلی اشیاء (حشره زنجرک پسته و سایر
حشرههای غیر هدف و متفرقه) موجود در تصاویر مربوط به کارت زرد
چس ناک ،استفاده شد .از  80فضای رنگی 050 ،خصوصایت رنگای و
 07خصوصیت شکلی برای شناسایی زنجرک پسته بهوسیله الگاوریتم
پااردازش تصااویر ،اسااتخراج شااد .از روش هی ریااد شاا که عصاا ی
مصنوعی -الگوریتم بهینهسازی ازدحا ررات برای انتخاب خصوصیات
مثرر مثل شاخص رنگی برای پوشش گیاهی اساتخراجی مرباوط باه
فضای رنگی  ،HSLشاخص تفاضل نرماال شاده مرباوط باه فضاای
رنگی  ،LCHکانال خاکساتری مرباوط باه فضاای رنگای ،YCbCr
شاخص مثلفاه دو منهاای مثلفاه ساو مرباوط باه فضاای رنگای
 ،YCbCrمساحت و میانگین مثلفههای اول ،دو و سو فضای رنگی
 ،Luvجهاات ط قااهبناادی حشاارات اسااتفاده گردیااد .شا که عصا ی
پرسزترون چندالیه ،با سه الیه پنهان  01ناورونی و ساه تاابع انتقاال
 tansig ،satlinsو  tansigبهترتیا در الیههای اول تا ساو و تاابع
آمااوزش شاا که پاا انتشااار برگشااتی  trainlmو تااابع یااادگیری
وزن/بایاس پ انتشار برگشتی  learnsomبرای ط قه بندی دادهها به
دو کالس مورد استفاده قرار گرفت .نر شناسایی الگاوریتم پاردازش
تصویر طراحی شده33/00 ،درصد کل اشایاء (زنجارک پساته و ساایر
حشرههای غیر هدف و متفرقه) میباشد .ش کههای عص ی مصنوعی،
توانایی ط قه بندی حشرات به سه کاالس (زنجارک پساته ،سوساک
)5- Overall Classification Accuracy (OCA

2042  تابستان،1  شماره،21  جلد،نشریه ماشينهاي کشاورزي

می تواند روی سیستم ماشین بینایی پیاده شود و در آینده در ساختمان
.رباتهای کشاورزی از آن بهره گرفت
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چوبخوار قرمز پسته وسایر حشارههاای غیار هادف و متفرقاه) و دو
 و38/50  بهترتیاا باا دقاتAnthaxia Sp. کالس زنجرک پسته و
 این امار بیاانگر آن اسات کاه ایان الگاوریتم. درصد را دارند33/53
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