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Abstract
The objective is to use AI techniques to build a citrus image recognition system and to produce an
integrated program that will assist plant protection professionals in determining whether the disease is
infected and early detection for the purpose of taking the necessary preventive measures and reducing its
spread to other plants. In this research, the RBF and FRBF networks were used and applied to 830 images,
to detect whether citrus fruits were healthy or ill. At first, the preprocessing of these images was done, and
they were reduced to 250 x 250 pixels, and the features were extracted from them using the co-occurrence
matrix method (GLCM) after setting the gray level at 8 gradients and 1 pixel distance, 21 statistical
features were derived, and then these features were introduced to RBF after determine the number of input
layer nodes by 21 , 20 for the hidden layer and 1 node for output layer, the centers were randomly selected
from the training data and the weights were also randomly selected and trained using the Pseudo Inverse
method. The RBF network was hybridized with the fuzzy logic using the FCM method, the fuzziness
parameter = 2.3 was selected, and a new network called FRBF was acquired. These networks were trained
and tested in training data (660 images) and testing (170 images) for citrus fruits. The detection rate was
then calculated, and the results showed that the (FRBF) had a higher accuracy of 98.24% compared to
RBF of 94.71%.
keywords: Artificial neural networks, Feature extraction, FRBF, Fuzzy c-means, RBF, Texture feature.
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يهدف البحث إلى استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي لبناء نظام تمييز صور نباتات الحمضيات وانتاج برنامج متكامل يعد أداة

الملخص

مساعدة لذوي االختصاص في مجال وقاية النباتات وذلك لتحديد هل هناك اصابة بالمرض وللكشف المبكر عنه لغرض اتخاذ اإلجراءات
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الوقائية الالزمة والحد من انتشاره لبقية النباتات .في هذا البحث ،استخدمت شبكة دالة القاعدة الشعاعية ( )RBFو شبكة دالة القاعدة
الشعاعية المضببة ( )FRBFوتطبيقها على مجموعة صور بعدد  830صورة للكشف ما إذا كانت ثمار الحمضيات صحية أم مريضة.

في البداية  ،تمت المعالجة األولية لهذه الصور وتحجيمها الى صور بحجم  250 ×250بيكسل واستخالص الميزات منها باستخدام طريقة

مصفوفة التواجد المشترك ( )GLCMبعد تحديد المستوى الرمادي بعدد  8تدرجات وبمسافة بيكسل واحد  ،وتم استخالص  21ميزة إحصائية
منها ثم تم إدخال هذه الميزات إلى  RBFبعد تحديد عدد خاليا طبقة االدخال بـ( )21و الطبقة المخبئة بـ ( )20خلية وخلية واحدة لإلخراج
وتم اختيار المراكز بصورة عشوائية من بيانات التدريب وتم اختيار االوزان بصورة عشوائية ايضا وتدريبها باستخدام طريقة Pseudo

 . Inverseتم تهجين شبكة  RBFبالمنطق المضبب والمتمثل بطريقة ) (FCMوتم اختيار معامل التضبب ) 2.3 =(mوتم الحصول
على شبكة جديدة سميت بشبكة  .Fuzzy RBFحيث تم تدريب واختبار هاتين الشبكتين على بيانات التدريب ( 660صورة) واالختبار
( 170صورة) لثمار الحمضيات .ثم تم حساب الدقة ،وأظهرت النتائج أن الطريقة الجديدة المقترحة ( )Fuzzy RBFحصلت على دقة
أعلى وهي  %98.24مقارنة مع  RBFالتي كانت نسبتها .% 94.71
الكلمات المفتاحية :استخالص الميزات ،الشبكات العصبية االصطناعية ،المنطق المضبب ،شبكة دالة القاعدة الشعاعية ،شبكة دالة
القاعدة الشعاعية المضببة ،ميزات النسيج.
 .1المقدمة

تتأثر زراعة الحمض ــيات بمجموعة متنوعة من العوامل الحيوية مثل األمراض الناتجة عن البكتيريا والفطريات والفيروس ــات و ير

الحيوية مثل :الماء ودرجة الح اررة والعوامل البيئية األخرى] .[1في العقد الماض ـ ـ ـ ـ ــي ،اس ـ ـ ـ ـ ــتخدم باحثون مختلفون تقنيات معالجة الص ـ ـ ـ ـ ــور

والتعرف على األنماط في التطبيقات الزراعية .النهج األسـ ـ ــاسـ ـ ــي لكل هذه التقنيات هو نفً النهج .أوالل ،يتم الحصـ ـ ــول على الصـ ـ ــور من

البيئة باس ــتخدام كاميرات تناظرية أو رقمية ،ثم يتم تطبيق تقنيات معالجة الص ــور الس ــتخراج خص ــائص مفيدة ض ــرورية لمزيد من التحليل
للص ــور .وبعد ذلك ،تس ــتخدم تقنيات تمييزية مثل المص ــنفات اإلحص ــائية والش ــبكات العص ــبية والخوارزميات الذكية لتص ــنيف الص ــور].[2

حيث اسـتخدم العديد من الباحثين طر معالجة الصـور لتحسـين الصـور المراد تصـنيفها باإلضـافة الى اسـتعمال طريقة التقطيع السـتقطا
الجزء المراد فحص ـ ـ ــه وتص ـ ـ ــنيفه وكذلك تم اس ـ ـ ــتخدام العديد من طر اس ـ ـ ــتخالص الميزات ومن ثم اس ـ ـ ــتخدام نو أو عدة أنوا من تقنيات

التص ــنيف للوص ــول الى الدقة المطلوبة للتص ــنيف .في عام  2014إس ــتخدم العالم  Kiran R. Gavhaleوآخرون طريقة تقطيع الص ــورة

) (Segmentationباس ـ ــتخدام  K-means clustering algorithmومن ثم إس ـ ــتخدام طريقة مص ـ ــفوفة التواجد  GLCMالس ـ ــتخالص

س ــمات الص ــورة لتص ــنيف أرالع أنوا المراض الحمض ــيات وال س ــتخدام اآللة ناقلة الدعم ) Support Vector Machine (SVMمع نواة
القاعدة الش ـ ـ ـ ـ ــعاعية  Radial Basis Kernelو Polynomial Kernelكمص ـ ـ ـ ـ ــنفين ] .[3وفي عام  2016إس ـ ـ ـ ـ ــتخدم العالم Deng

 Xiaolingوآخرون طر اسـ ــتخالص سـ ــمات اللون  Color Featureواسـ ــتخالص سـ ــمات النسـ ــيج  Texture Featureمع الشـ ــبكات
العص ــبية من نو ش ــبكة االنتش ــار العكسـ ـي ) (two-stage back propagation neural networkلتص ــنيف خمً انوا المراض

الحمض ـ ـ ــيات ] .[4وفي عام  2018إس ـ ـ ــتخدم العالم  M. Sharifوآخرون طريقة التقطيع الموزونة المثلى للص ـ ـ ــورة مع طر اس ـ ـ ــتخالص
الخواص من اللون والنســيج والشــكل الو ار وثمار الحمضــيات ثم تم اختيار الســمات ب ســتخدام طريقة تحليل المكونات االســاســية )(PCA

واسـ ــتخدموا للتصـ ــنيف طريقة اآللة ناقلة الدعم المتعدد ) .[5] (M-SVMوكذلك في عام  2019إسـ ــتخدم العالم Ayobami I. Ojelabi

وآخرون طريقة تقطيع الص ـ ـ ـ ــورة ) (segmentationمع اس ـ ـ ـ ــتخالص الخواص بطريقة اس ـ ـ ـ ــتخالص س ـ ـ ـ ــمات اللون (Color Feature
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) Extractionواسـ ــتخالص سـ ــمات النسـ ــيج ) (Texture Feature Extractionلتصـ ــنيف أرالع أنوا المراض الحمضـ ــيات وال سـ ــتخدام

 SVMكمصنف ].[6
يهدف هذا البحث الى رصد إصابة ثمار الحمضيات لضمان الكشف المبكر عن الحمضيات المصابة وبالتالي الى زيادة إنتاجية

المحاصيل والحفاظ على الثروة الزراعية من خالل المحافظة على صحة النبات.

خطة البحث في الجزء رقم ( )2سنتطر الى شرح لبعض التقنيات المستخدمة في انظمة كشف وتصنيف أمراض الحمضيات
وفي الجزء رقم ( )3شرح لمصفوفة التواجد وفي الجزء رقم ( )4سنتناول فيه شرحا للشبكات العصبية االصطناعية وشبكة  ،RBFفي الجزء
رقم ( )5شرح للعنقدة المضببة في الجزء رقم ( )6النظام المقترح ثم جزء التجارب واالستنتاج.
 .2التقنيات المستخدمة في انظمة كشف وتصنيف أمراض الحمضيات

بشكل عام تشمل أ لب التقنيات المستخدمة في هذه االنظمة معالجة اولية للصور ،استخالص الميزات وأخي ار المصنفات.

 1.2المعالجة األولية

وهي الخطوة التحضــيرية الهامة لتحســين التباين في الصــور المدخلة (الصــورة التي التقطت من أجهزة االســتشــعار والكاميرات) ،وهذه

الصـ ــور لديها الكثير من الضـ ــوضـ ــاء بما في ذلك الخلفية السـ ــيئة ،والتي تعثر على دقة النتائج .تعمل تقنيات المعالجة االبتدائية على هذه

الصـور وتغيرها إلى صـور محسـنة مناسـبة (مثال سـتححجم الصـور المختارة وتحقص بحيث يمكن إختبارها بكفاءة)[ .]7تحتوي مرحلة المعالجة
اإلبتدائية على العديد من العمليات مثل تحسين الصورة ،وتحويل مساحة األلوان ،وتحجيم الصورة[2].

 2.2طرق إستخالص الميزات

يتم تحليل البيانات الخام للصورة من اجل الحصول على رعية واضحة لما يحدث مع الصورة بحيث يمكن إستخدامها الستخراج

المعلومات المطلوبة .في معالجة الصور والتعرف على النمط ،استخراج الميزات هو خطوة هامة ،وهو شكل خاص من تقليل األبعاد.

عندما تكون بيانات المدخالت كبيرة جدا بحيث ال يمكن معالجتها ،فسوف نحتاج الى عملية لتقليل حجم البيانات .تسمى عملية تحويل

بيانات المدخالت إلى مجموعة من الميزات ب ستخالص الميزات ،و البا ما تحتوي الميزات على معلومات تتعلق باللون أو الشكل أو النسيج
أو السيا ] .[8تم إستخدام العديد من الطر إلستخالص الميزات من الصور من قبل الباحثين حسب مجال التطبيق وحسب البيانات
المستخدمة ومنها]:[9
•

طر استخراج الميزات المكانيةSpatial features extraction

•

طر استخراج ميزات التحويل Transform features extraction

•

طر استخراج ميزات الحافة و الحدود Edge and boundary features extraction

•

طر استخراج ميزات األلوانColor features extraction

•

طر استخراج ميزات الشكلShape features extraction

•

طر استخراج ميزات النسيج Texture features extraction

 .3مصفوفة التواجد GLCM

إقترح العالم هاراليك خطوتين إلستخراج خاصية النسيج ،الخطوة األولى هي حساب مصفوفة التواجد للعناصر المترابطة ،والخطوة

الثانية هي حساب خاصية النسيج على أساً هذه المصفوفة] .[10هذه التقنية مفيدة في مجالواسع من تطبيقات تحليل الصور من الطب

الحيوي ونظم االسترجا المعتمدة على الصور إلى تقنيات اإلستشعار عن بعد] .[8مصفوفة التواجد للعناصر المترابطة هي أداة إحصائية

راسخة إلستخالص ميزات الترتيب الثاني للنسيج .وهي مصفوفة يكون فيها عدد الصفوف واألعمدة مساويا لعدد المستويات الرمادية المتميزة
127

)Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 30, No: 5, 2021 (125-135

أو قيم البيكسل في صورة ذلك السطح .وهي مصفوفة تصف تواتر مستوى رمادي واحد يظهر في عالقة خطية مكانية محددة مع مستوى
رمادي آخر داخل مجال التحقيق] .[9إن مصفوفة التواجد للعناصر المترابطة واحدة من أفضل أساليب تحليل النسيج المعروفة .كل مدخل

( (i, jفي  GLCMيتطابق مع عدد مرات حدوث زوج من المستويات الرمادية ) (i, jالتي تفصل بينها مسافة ) (dفي الصورة األصلية].[9
 .4الشبكات العصبية االصطناعية:

استخدمت الشبكات العصبية االصطناعية ) (ANNبنطا واسع في العديد من البحوث باعتبارها عضوال بالغ األهمية في الذكاء

الحسابي والذكاء االصطناعي .وهي تشكل أدوات قوية لتحليل البيانات ووضع النماذج ،حيث أنها تلتقط العالقات الخطية و ير الخطية
وتمثلها بدقة ،وهي أداة قيمة لتقريب الوظائف ،وتجميع البيانات ،معالجة االشارة ،والتعرف على األنماط وتصنيف الصور].[11
 .1.4شبكة دالة القاعدة الشعاعية )Radial Basis Functions Network (RBFN

جيدا في مجموعة متنوعة من
داء ل
اكتسبت شبكة دالة القاعدة الشعاعية  RBFNجاذبية واسعة النطا بين الباحثين وأظهرت أ ل
مجاالت التطبيقات .قدمت ألول مرة من قبل الباحث "باول" وفي وقت الحق قام برومهيد ولوي بتطويرها وأصبحت أكثر مرونة].[12][13
تعتبر شبكة دالة القاعدة الشعاعية  RBFNبديال قويا لشبكة  multi-layer perceptronألنها تتميز ببساطة الهيكلية ووجود

خوارزمية تعلم خطية سريعة فيها قادرة على تمثيل رسم ير خطي معقد واداء تقريب عالي].[14
 .2.4معمارية شبكة دالة القاعدة الشعاعية Radial Basis Functions Network RBFN
تعتبر من شبكات التغذية األمامية  feed forwardوتتكون من ثالث طبقات]:[15
•

طبقة االدخال :التي تحتوي على عدد وحدات بعدد نقاط البيانات ،ال يتم في هذه الطبقة اي عملية حسابية وانما يجري فقط تمرير

•

الطبقة الثانية هي الطبقة المخفية :تتكون م ن عدد وحدات اقل من عدد الوحدات في طبقة االدخال ويعتمد عددها على طبيعة

البيانات الى الطبقة المخفية ،وتكون الوحدات في هذه الطبقة مرتبطة بالكامل مع وحدات الطبقة المخفية.

التطبيق الذي يستخدم شبكة  ، RBFوهي تستقبل بيانات االدخال التي تكون ير قابلة لالنفصال خطيال وتحولها الى فضاء جديد

متعدد االبعاد وقابل لالنفصال خطيال .والشكل رقم ( )1يمثل معمارية شبكة دال ة القاعة الشعاعية  ،دال ــة اللياقة لهذه الطبقة تسمى
 Basis Functionsوكل وحدة فيها لها مركز وعرض انتشار.

الشكل  :1معمارية شبكة دالة القاعدة الشعاعية ][14
•

الطبقة االخيرة هي طبقة االخراج التي تعمل كمصنف).(classifier

 .3.4التعلم للمراكز في الطبقة المخفية
الختيار المراكز يمكن استخدام احدى الطر التالية التي تعتبر [15]:Unsupervised Method
128

)Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 30, No: 5, 2021 (125-135

اختيار مراكز عشوائية

•

وهي طريقة سهلة وسريعة حيث يتم اختيار المراكز بطريقة عشوائية من البيانات المدخلة.

العنقدة Clustering

•

يتم استخدام تقنيات العنقدة العادية اليجاد مراكز الوحدات مثل طريقة  C-means clusteringوطريقة fuzzy c-means
 clusteringوطريقة  Self-Organized Mapو يرها من طر العنقدة.
طريقة التراليع الصغرى المتعامدة Orthogonal Least Squares

•

النهج الدقيقة في اختيار مجموعة فرعية من نقاط البيانات كمراكز للخاليا.
وهو أحد ح
 .4.4التعلم لألوزان بين الطبقة المخفية وطبقة االخراج
هناك عدة طر لتدريب االوزان منها]:[16

 .1طريقة المعكوً الزائف Pseudo Inverse
 .2طريقة مرالع المعدل االصغر )Least-Mean-Square (LMS
 .3طريقة االنحدار االكثر حدة )Steepest Descent (SD
 .4طريقة االنتشار السريع )Quick Propagation (QP
 .5العنقدة المضببة Fuzzy c- mean clustering

العنقدة هي عملية تجميع متجهات الميزات إلى صفوف في نمط التنظيم الذاتي وتعدي العنقدة الضبابية دو ار هاما في حل المشاكل

في مجاالت التعرف على األنماط وتحديد النماذج الضبابية .خوارزمية ( FCMالتي طورها دون وحسنها بيزديك) هي طريقة للعنقدة تسمح
لنقطة واحدة من البيانات باالنتماء إلى مجموعتين أو أكثر ،وكثي الر ما تستخدم هذه الطريقة في التعرف على النمط] .[17وخوارزمية FCM
مبنية على تقليل الدالة القياسية التالية:

)…….. (1

n

d ij2

m
ij

c

 

= ) j (U , v1 , v 2 ,...,v c

i =1 j =1

حيث

 ijبين  0و 1

 mمعامل التضبب قيمته اكبر من  1و البا ما يتم تعيين قيمته بـ .2
 d ij = x j - viتمثل المسافة اإلقليدية
 viمركز العنقود i
 xjنقطة االدخال

تتضمن الخوارزمية التقليدية لـ  FCMالخطوات التالية]:[18

 .1وضع قيم إبتدائية لمراكز العناقيد  ،و قيم ابتدائية عشوائية لمصفوفة العضوية .اختيار قيمة  Mالذي يمثل معامل التضبب.
)……..(2

)( 0
12
... 1(n0) 

  ( 0) ( x1 ) 1( 0) ( x2 ) ...1( 0) ( xn ) 
  1

)( 0
 22
...  2( 0n)    2( 0) ( x1 )  2( 0) ( x2 ) ... 2( 0) ( xn ) 
=

...
...   ...
...
...


)( 0
( 0) 
)(0
)( 0
)( 0
 c 2 ... cn    c ( x1 )  c ( x2 ) ... c ( xn ) 
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يجب ان تحقق  ijالشروط الثالثة
0  ij  1

i, j

1.

n

0    ij  n i
j =1

=1

j

2.
c

ij


i =1

 .2حساب مراكز العناقيد  Vباالعتماد على قيم دالة العضوية  Uوحسب المعادلة التالية:

3.

n

)…….. (3

) m xi

j = 1,....., c

m

)

ij

ij

 (
i =1
n

 (

= vj

i =1

 .3تحديث قيم دالة العضوية للحضور على ) U(t+1باالعتماد على قيمة  Vوحسب المعادلة التالية:
−1

)…….. (4






2
m −1





 c
 d ij
 ij =  
 k =1 d ik
 

حيث
, i = 1,....., n, j = 1,.....c

xi - v j

= d ij

 .4تكرار الخطوات ( )2و ( )3إلى أن يتم تحقيق الحد األدنى من القيمة  Jأو تكون الكتيبات من التكرار السابق مطابقة لتلك المتولدة
في التكرار الحالي.

 .5وأخي ار ال بد من إزالة التجزئة لتعيين كل نقطة بيانات في مجموعة محددة (أي بتحديد نقطة بيانات لمجموعة تصل درجة العضوية فيها
إلى الحد األقصى).
 .6النظام المقترح

في هذا البحث تم تهجين شبكة دالة القاعدة الشعاعية القياسية بخوارزمية العنقدة المضببة وهي الـ ) (fuzzy c-meansوالحصول

على طريقة مهجنة ومقترحة جديدة سميت بشبكة دالة القاعدة الشعاعية المضببة Fuzzy Radial Basis Functions Network
 FRBFNوهي عبارة عن شبكة  RBFNمضاف لها العنقدة المضببة ) (Fuzzy c meanإلختيار مراكز الخاليا في الطبقة المخفية
للشبكة.

يتضمن نظام كشف وتصنيف أمراض الحمضيات المقترح كما هو موضح في الشكل رقم ( )2المعالجة االولية والتي شملت

توحيد لون الخلفية وتحجيم الصور الى  250 X250بكسل وتغيير مساحة االلوان من  RGBالى  GREY LEVELثم عملية إستخالص
الميزات ب ستخدام مصفوفة التواجد ) (GLCMواستخالص  21ميزة من الصورة الواحدة وبعدها عملية الكشف ب ستخدام الشبكة العصبية

التقليدية والمضببة.
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الشكل  :2المراحل الرئيسية للنظام المقترح
وقاعدة البيانات لصور ثمار الحمضيات تألفت من ( )830صورة وشملت هذه البيانات صور لثمار الحمضيات السليمة والمريضة.

حيث تتكون من ثالثة انوا المراض الحمضيات وثمار صحية تم تقسيمها الى  660صورة لتدريب الشبكات العصبية االصطناعية و
 170صورة إلختبار الشبكات .والجدول رقم ( )1يوضح نماذج الصور لثمار الحمضيات السليمة والمريضة .والشكل رقم ( )3يبين عينات
من صور ثمار الحمضيات المجموعة المستخدمة.
الجدول  :1نماذج لمجموعة الصور لثمار الحمضيات
نوع الصور

نماذج التدريب

نماذج االختبار

ثمار مريضة

600

150

ثمرة سليمة

60

20

المجمو الكلي

660

170

الشكل  :3عينات من مجموعة الصور المستخدمة (ثمار صحية وثمار مريضة)
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تم بناء شبكة  RBFNوالمتكونة من طبقة ادخال بعدد خاليا  21خلية بعدد الصفات التي تم استخالصها من كل صورة وطبقة

مخفية عدد خالياها يساوي  20خلية ايضا وطبقة اخراج بعدد خلية واحدة ،تم إختيار مراكز الخاليا في الطبقة المخفية ب ستخدام طريقة
إختيار المراكز العشوائية وتم تدريب األوزان لطبقة اإلخراج بطريقة  Pseudo Inverseوحسب المعادلة التالية:

W = (phi * phiT)-1* t * phiT

)..….. (5
حيث
 Wمصفوفة األوزان

 tمصفوفة اإلخراج الهدف
 phiمصفوفة إخراج الطبقة المخفية وتحسب من معادلة كاوسين Gaussain
)..........(6







2


x − cj

phi ( x) = exp −
2 2



حيث  cيمث ــل الوزن المرتبط بالطبق ــة المخف ــية j
 تمثل المعلم ــة الخاصـ ــة بالتحكـ ــم باالنتشار حول المنحني.
ويتم حساب اإلخراج النهائي للشبكة من المعادلة

)……. (7

Y = W * Phi

اما في الطريقة المقترحة الجديدة وهي شبكة  FRBFNفبنيت أيضا من طبقة ادخال بعدد خاليا  21خلية وطبقة مخفية عدد

خالياها يساوي  20خلية وطبقة اخراج بعدد خلية واحدة ،حيث تم إختيار مراكز الخاليا في الطبقة المخفية ب ستخدام طريقة العنقدة

المضببة  Fuzzy C meanوبعد تحديد معامل التضبب  m=2.3وتم تدريب األوزان لطبقة اإلخراج حسب المعادلة رقم ( )5وحساب

إخراج الطبقة المخفية حسب المعادلة رقم ( )6وحساب اإلخراج النهائي للشبكة من المعادلة رقم (.)7
 .7التجارب والنتائج

تم إستخدام مجموعتين من شبكة  RBFNحيث شملت المجموعة األولى شبكة RBFالتقليدية للكشف عن الثمرة السليمة من بين ثمار

الحمضيات المريضة والسليمة ،وحصلت على نتائج دقة كشف بلغت  %94.71لمرحلة اإلختبار والنسبة  %96.52لمرحلة التدريب عند

إختيار قيمة معامل اإلنتشار =  3.5وعند تحديد عدد الخاليا للطبقة المخبئة = 20خلية .اما المجموعة الثانية فتمثلت بتنفيذ الطريقة
المقترحة الجديدة وهي شبكة دالة القاعدة الشعاعية المضببة ) (Fuzzy-RBFNوحصلت على نتائج دقة كشف بلغت  %98.24لمرحلة
اإلختبار والنسبة  %97.88لمرحلة التدريب عند إختيار قيمة معامل اإلنتشار =  3وعند تحديد عدد خاليا الطبقة المخبئة =  20خلية

ومعامل التضبب  .2.3=mويبين الجدول رقم ( )2والشكل رقم ( )4نتائج كشف الشبكتين المستخدمين في البحث.
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الجدول  :2نتائج كشف الثمار السليمة والمريضة لشبكتي  RBFNوالطريقة المقترحة Fuzzy-RBF
Fuzzy-RBF

RBF
المقاييس

النسبة في مرحلة

النسبة في مرحلة

النسبة في مرحلة

النسبة في مرحلة

نسبة الكشف السلبي

%63.33

%60

%78.33

%90

التدريب

االختبار

التدريب

االختبار

True Negative Rate
نسبة الكشف االيجابي

%99.33

%99.83

%99.83

%99.33

True Positive Rate
الدقة

% 94.71

%96.52

%97,88

الشكل  :4مخطط نتائج كشف الثمار السليمة والمريضة لشبكتي  RBFNوالطريقة المقترحة Fuzzy-RBF
أما مقارنة النتائج مع نتائج دراسات سابقة فهي موضحة في الجدول رقم (.)3
الجدول  :3مقارنة لنتائج البحث مع دراسات سابقة
اسم الباحث
 Kiran R. Gavhaleوآخرون
][3
 Deng Xiaolingوآخرون ][4
 M. Sharifوآخرون][5
Ayobami I. Ojelabi
وآخرون][6
النظام المقترح

الطريقة المستخدمة

نوع مجموعة الصور
اوراق حمضيات

دقة التصنيف

Support Vector Machine
)(SVM
Radial Basis KernelPolynomial Kerneltwo-stage back
propagation neural
network
M-SVM

اوراق حمضيات

%96
%95
%92

اوراق وثمارحمضيات

%97

SVM

اوراق حمضيات

%95

RBF
FRBF

ثمار الحمضيات

%94.71
%98.24
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 االستنتاج.8

. إلستخالص ميزات النسيج للصور وذلك لتسهيل التعامل مع الصور وكشفها بصورة دقيقةGLCM تم في هذا البحث استخدام

واستخد منا الشبكات العصبية االصطناعية والمتمثلة بشبكة دالة القاعدة الشعاعية التقليدية وكذلك استخدام الطريقة المقترحة الجديدة والتي
 تم.تم الحصول عليها من دمج خوارزمية شبكة دالة القاعد ة الشعاعية بالمنطق المضبب والتي سميت بدالة القاعدة الشعاعية المضببة
 واعطت شبكة دالة القاعدة الشعاعية المضببة.استخدام هذه التقنيات للتعرف والكشف عما اذا كانت ثمار الحمضيات مريضة ام سليمة

.نتائج دقيقة ونسبة كشف الثمار السليمة و ير السليمة عالية مقارنة بنسبة الكشف لشبكة دالة القاعدة الشعاعية التقليدية واالعمال السابقة
 شكر وتقدير.9
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