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Streszczenie

Przedstawiono charakterystykê programu HISTLAB v.2.0 wspomagaj¹cego identyfikacjê geometrycznych parametrów p³odów
rolnych, które maj¹ istotne znaczenie w ocenie jakoœciowej produktów. Program wykrywa krawêdzie wybranych p³odów
rolnych na ich fotografiach cyfrowych oraz ekstrahuje cechy reprezentatywne dla potrzeb generowania klasyfikacyjnych modeli
neuronowych.
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Wprowadzenie

Cel pracy

Ogólna charakterystyka programu

Jednym z kierunków rozwoju komputerowych systemów
informatycznych jest coraz powszechniejsze stosowanie
nowoczesnych metod sztucznych sieci neuronowych (SNN).
Z za³o¿enia maj¹ one wspomagaæ procesy decyzyjne zacho-
dz¹ce w produkcji rolno-spo¿ywczej. Jednym z zadañ tych
systemów jest prawid³owa identyfikacja produktów rolniczych
[2, 5].

System zosta³ wytworzony w celu wsparcia
oceny geometrycznej p³odów rolnych. Program przeznaczony
jest do wykrywania krawêdzi wybranych p³odów rolnych oraz
ekstrahowania cech reprezentatywnych dla potrzeb
generowania klasyfikacyjnych modeli neuronowych [4, 7, 12].

Celem pracy by³o zaprojektowanie oraz wytworzenie
systemu informatycznego wspomagaj¹cego
identyfikacjê geometrycznych parametrów wybranych p³odów
rolnych, które maj¹ istotne znaczenie w ocenie jakoœciowej
produktów.

System informatyczny to narzêdzie do
wykrywania krawêdzi obiektów prezentowanych na
fotografiach cyfrowych p³odów rolnych, takich jak np.:
pomidory, liœcie i bulwy ziemniaka oraz k³osy pszenicy itp.
Program oferuje szereg funkcjonalnoœci, dla których w ³atwy
i szybki sposób mo¿na pozyskaæ dane empiryczne [3, 4].
Ponadto aplikacja ma mo¿liwoœæ analizy wybranych zdjêæ oraz
eksportowania danych do pliku spe³niaj¹cego wymagania
pakietu STATISTICA m.in. dla potrzeb generowania modeli
SNN. Wytworzony system informatyczny zosta³ zaproje-
ktowany zgodnie z metodyk¹ in¿ynierii oprogramowania oraz
notacj¹ diagramów UML, co ilustruje diagram przypadków
u¿ycia (rys. 1) [8, 11]. Oprogramowanie zosta³o zaimple-
mentowane w jêzyku programowania C# z wykorzystaniem
œrodowiska Microsoft Visual Studio [1, 10]. W programie u¿yto
biblioteki OpenCV. jest przeznaczony na
platformê Windows i nie wymaga instalacji. Mo¿na go
uruchomiæ z dysku twardego komputera lub z pamiêci
przenoœnej.
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Rys. 1. Diagram przypadków u¿ycia
Fig. 1. Use case diagram
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Podstawowe funkcje programu

System informatyczny (rys. 2) przedstawia
g³ówne okno programu, zawieraj¹ce poszczególne opcje
funkcjonalnoœci programu. Rozwijana lista (pkt. 1 rys. 2)
umo¿liwia wybór jednej z czterech opcji dotycz¹cej typu
obiektu produktu rolno-spo¿ywczego. Punkt 2 i 3 na rys. 2 to
przyciski, które umo¿liwiaj¹ wybór bitmapy w formie pojedyn-
czego pliku lub katalogu plików.

Rys. 2. G³ówne okno programu HISTLAB v.2.0
Fig. 2. The main window of HISTLAB v.2.0 system



Kolejne punkty dotycz¹ analizy obiektów graficznych.
Punkt 5 wyœwietla macierzyste zdjêcie przed analiz¹ i prze-
twarzaniem obrazu. Natomiast w punkcie 6 wyœwietlaj¹ siê
zdjêcia po modyfikacji zgodnie z zaimplementowan¹ proce-
dur¹ algorytmu wykrywania krawêdzi zdjêæ z wykorzystaniem
biblioteki OpenCV. Biblioteka ta zosta³a zaprojektowana
w celu ulepszenia wydajnoœci obliczeniowej w systemach
informatycznych. OpenCV jest darmow¹ bibliotek¹, która
obejmuje kilkaset algorytmów analizy, przetwarzania oraz
wizji komputerowej [6]. W punkcie 7 ilustrowane s¹ zdjêcia
w postaci histogramu RGB i skali szaroœci. S¹ to wykresy, które
przedstawiaj¹ rozk³ad pikseli w obrêbie zdjêcia wybranego ka-
na³u koloru RGB. Kolejne punkty programu dotycz¹
przetwarzania danych empirycznych z parametrów obiektów
graficznych [3, 4]. Dane empiryczne s¹ wyeksportowane ze
zdjêcia do pliku zewnêtrznego. Uzyskane parametry
statystyczne obliczone przez program s¹ zawarte w pliku, tj.:
wartoœæ minimum, wartoœæ maksimum, œrednia, mediana,
odchylenie standardowe. Ponadto program oblicza wybrane
wskaŸniki geometryczne, takie jak: wysokoœæ, szerokoœæ,
powierzchnia, wspó³czynnik kszta³tu dla wykrytego obiektu
z wybranego zdjêcia lub katalogu zdjêæ (dla œciœle okreœlonego
typu obiektu).

�ród³o: opracowanie w³asne / Source: own research
Rys. 3. Okno programu HISTLAB v.2.0 po dodaniu zdjêcia
pszenicy, pomidora lub liœcia ziemniaka
Fig. 3. Window of HISTLAB v.2.0 system after adding images:
wheat, tomato or leaves of potato
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HISTLAB 2013 v.2.0 SYSTEM FOR ASSIST GEOMETRICAL ASSESMENT OF CROPS

Summary

The characteristics of HISTLAB v.20 system supporting identification of geometrical parameters of crops are presented here which
are important in assessing the quality of products. The system detects edges of selected crops on their digital images and extracts
representative features for the purpose of generating classification neural models.
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