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I. Inleiding

In sigarenfabriek NEOS NV (productievestiging
van JCortès Cigars NV) in Handzame worden siga-
ren geproduceerd [1]. De sigaren worden op hun

kwaliteit getest net voor de verpakking. Een opera-
tor zorgt voor een visuele controle. Problemen die
kunnen voorkomen zijn: niet gewikkeld, gaten in het
blad, slechte plooi, enz. Deze manuele controle is
echter een duur en vooral ook een subjectief proces.
Voor de verschillende types verpakkingen kunnen de
kwaliteitseisen variëren. Bij de duurdere sigaarsoor-
ten moet heel streng worden gecontroleerd. De klein-
ste foutjes moeten uit de productie worden gehaald.
Terwijl bij de goedkopere sigaren dit iets minder be-
langrijk is. Daar zijn soms 2de keus sigaren toegelaten.
Daarnaast heeft elke operator zijn eigen mening over
de toegelaten afwijkingen.

II. Doelstellingen

Om de kwaliteitscontrole objectiever te laten verlopen,
moet gekeken worden naar de mogelijkheden om dit
verder te optimaliseren. De vraag is of dit geautomati-
seerd kan worden via een pass/fail kwaliteitscontrole.
In tegenstelling tot vb. sigaretten, zien sigaren er niet
altijd hetzelfde uit. De wikkeling van het blad kan
verschillen, de kleur kan variëren, enz. Door imple-
mentatie van een camerasysteem, moet de manuele
controle vermeden worden. Figuur 1 geeft de doelstel-
ling schematisch weer.

Figuur 1: Doelstelling thesis

De hoofddoelstelling bestaat erin om een visuele
kwaliteitscontrole op sigaren uit te voeren. Eerst

wordt er gestart met een literatuustudie waar-
bij verschillende visiesystemen worden onderzocht.
Er moet onderzocht worden op basis van welke
(beeld)parameters een nauwkeurige classificatie mo-
gelijk is. M.a.w. welke onttrokken features zijn be-
langrijk. Binnen de Computer Vision (CV) wint het
onderzoeksveld Machine Learning (ML) de laatste
jaren meer en meer terrein. Enkele ML-algoritmen
worden van naderbij bekeken.

A. Opbouw sigaar

Een sigaar bestaat uit voornamelijk tabak, dit is het
binnengoed of gethreste tabak waarrond een omblad
is gerold. Het omblad of HTL (homogenised tobacco
leaf) omblad is een soort blad gemaakt uit de pulp
van tabaksstof en geplette stelen. Dit tabaksstof en ste-
len zijn nevenproducten die bekomen worden tijdens
het threshen van tabak. Uiteindelijk wordt rond de
sigaar een dekblad gewikkeld. Alle sigaren worden
in dubbele lengte geproduceerd en moeten dus nog
gesneden worden. Dit is de laatste stap alvorens een
controle plaats vindt. Figuur 2 geeft de volledige op-
bouw weer van een sigaar.

Figuur 2: Opbouw van de sigaar

III. Computer Vision

Een visiesysteem moet in staat zijn om een goede of
een slechte sigaar te herkennen. Dit is niet zo eenvou-
dig. De neurale netwerken in onze hersenen zorgen
ervoor dat wij als mens eenvoudig voorwerpen kun-
nen herkennen. Voor een computer is het niet zo
logisch dat die voorwerpen kan herkennen. Hier be-
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vindt zich het ontstaan van CV.

Aan een CV-algoritme wordt inputdata voorzien. Dit
is visuele data, vaak onder de vorm van 2D afbeel-
dingen of video’s. Deze data kan onder verschillende
vormen voorkomen, zoals opeenvolgende frames ge-
capteerd uit een videobeeld, dieptedata, beelden uit
verschillende camerastandpunten, multidimensionale
data uit bijvoorbeeld medische apparatuur. . . Opdat
een CV-algoritme nuttige data kan extraheren uit grote
hoeveelheden data en zo beslissingen kan nemen, wor-
den Machine Learning (ML) technieken toegepast. CV
wordt dus gecombineerd met Artificiële Intelligentie
(AI). AI is een computerwetenschap dat informatie
extraheert uit verschillende soorten data, zoals geluid,
tekst, visuele informatie, signalen en dit door te leren,
te plannen en te redeneren.

A. Dataset

Om de applicatie te testen en verder te ontwikkelen
wordt gebruik gemaakt van een dataset met afbeel-
dingen. Heel wat sigaren worden gefotografeerd en
worden bijgehouden in een database. Per foto wordt
één sigaar afgebeeld. Per foto wordt bepaald of de si-
gaar goedgekeurd, afgekeurd of 2de keus is. Er wordt
een trainingsset en een testset bepaald waarin even-
veel goede als minder goede sigaren zitten. Deze be-
vatten elk zo’n 70 afbeeldingen van sigaren.

B. Extraheren van features

Het ML-algoritme bepaalt zijn beslissingen op basis
van de aangeboden inputdata. Deze inputdata moe-
ten verschillende getallen zijn. Om van een afbeelding
over te gaan naar een reeks getalen wordt feature extrac-
ting toegepast [2]. Hierbij worden verschillende karak-
teristieken van de afbeelding omgezet naar een getal.
Om deze image processing eenvoudig te laten verlo-
pen, wordt EmguCV toegepast. Dit is een open source
platform dat krachtig is in het verwerken van beelden.
Vaak worden features ook berekend in verschillende
kleurenruimtes. Zo is HSV minder lichtgevoelig dan
RGB [3]. Hieronder worden de belangrijkste features
voor deze toepassing opgesomd

• Gemiddelde kleurenwaarden

• Standaarafwijking van de pixels

• Hoeveelheid ’curves’ in sigaar (Canny)

• Oppervlakte best passende rechthoek

C. Machine learning

De sigaar is een natuurproduct. Dit heeft als gevolg
dat iedere fout uniek is en niet eenduidig te beschrij-
ven valt. Eenvoudige classificatieregels kunnen niet
worden opgesteld. Er moet worden overgeschakeld

naar complexere algoritmes. Daarom worden ML-
algoritmes gehanteerd. In de literatuurstudie worden
enkel algoritmes en de verschillende categorieën be-
sproken. Er bestaan zelflerende algoritmes: unsuper-
vised learning genaamd, ondersteunend lerend (reinfor-
ced learning), maar ook andere. In deze thesis wordt er
gebruik gemaakt van gecontroleerd leren: supervised
learning. De werking van dit soort algoritmen wordt
eenvoudig voorgesteld aan de hand van figuur 3. In
gecontroleerd leren krijgt het algoritme voorbeelden
van invoer met bijhorende uitvoer. De objecten in de
inputdata zijn reeds geassocieerd met klassen, resulta-
ten. Het algoritme leert op basis van de inputdata, de
training sample of training set, een deterministische
functie op te maken dat de inputdata mapt met de
outputdata. Na de leerfase moet het algoritme in staat
zijn om bij aanleg van nieuwe inputdata, zelfstandig
een juiste uitvoer te produceren.

Figuur 3: Schematische voorstelling van supervised
learning

C.1 Random Decision Forest (RDF)

Onder de categorie van supervised learning vallen
heel wat gekende ML-technieken. Support Vector
Machine, C4.5, Bayesian Statistics. . . zijn hier voorbeel-
den van. Uiteindelijk wordt gekozen om Random De-
cision Forest te gebruiken. Het is een algoritme dat
heel snel een classificatie kan doorvoeren. Het wordt
ook vaak toegepast bij Visiesystemen [4]. De beslissin-
gen worden genomen a.d.v. een tree dat wordt opge-
steld tijdens de leerfase. In figuur 4 wordt een vereen-
voudigde schema weergegeven van een randomized
tree. Het grote voordeel hierbij is wanneer een resul-
taat van 1 tree foutief is, het uiteindelijke resultaat nog
niet foutief hoeft te zijn. De uiteindelijke beslissing is
immers het gemiddelde van de resultaten van de ver-
schillende trees. Om deze beslissingsboom op te stel-
len bestaan er reeds heel wat open source platformen.
Alglib is er daar één van.
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Figuur 4: Random Decision Forest tree

D. Software applicatie

Het uiteindelijke resultaat van de geschreven software
wordt afgebeeld in figuur 5. Er wordt eerst gestart met
het aanleren van het algoritme. Daarna volgt de echte
evaluatiefase. Bij beide fasen worden dezelfde featu-
res onttrokken. Hierbij worden voor bepaalde featu-
res de afbeelding voorbewerkt. De foto kan ’smoother’
worden gemaakt, een binaire thresholding kan wor-
den toegepast.

Figuur 5: Overzicht van visiesoftware

IV. Bekomen resultaten

Alle testen worden uitgevoerd met dezelfde dataset
van sigaren. Vooraf werd random een testset en een
trainingsset opgesteld. Het extraheren van de features
neemt heel wat tijd in beslag. Daarentegen duurt het
aanleren en het evalueren van de tree slechts enkele
seconden. De trage schakel in het proces is dus de
image processing.

Om de nauwkeurigheid van het algoritme te bepalen,
wordt gebruik gemaakt van een confusion matrix. Hier-

bij wordt in iedere kolom de voorspelde klasse uitge-
zet, terwijl in iedere rij de werkelijke klasse wordt uit-
gezet. Vervolgens zijn alle correct bepaalde sigaren
terug te vinden in de diagonaal van de matrix. Een
voorbeeld van een confusion matrix wordt afgebeeld
in figuur 6.

Figuur 6: Voorbeeld confusion matrix

Wanneer de trainingsdataset enkel sigaren met grove
fouten bevat, wordt een nauwkeurigheid van 91%
bekomen wanneer nieuwe testdata wordt aangelegd.
Deze gebreken zijn duidelijk te onderscheiden van de
goede sigaren. Echter wanneer in de database ook si-
garen met kleinere, minder duidelijke foutjes zitten,
dan worden alle sigaren afgekeurd, ook al is de sigaar
in werkelijkheid perfect.

V. Besluit

Computer Vision is een heel abstracte wetenschap.
Ten eerste zijn er de intelligente, maar moeilijke ML-
algoritmen die het mogelijk maken dat computers
vanaf heden zelfstandig kunnen denken. De literatuur-
studie verhelderde uiteindelijk heel wat. Ten tweede is
het een grote uitdaging om de geschikte features te ex-
traheren uit een afbeelding. Er werd aangetoond dat
het met de technologie van vandaag mogelijk is om
een visuele kwaliteitscontrole uit te voeren. Echter, er
moet nog veel meer onderzoek gebeuren om een ho-
gere nauwkeurigheid en een snellere verwerkingstijd
te bekomen. Hiervoor moeten er nog extra features
bepaald worden en moet het algoritme beter worden
afgesteld. Ook de belichting van de sigaren speelt een
cruciale rol in deze thesis. De juiste hardware moet
worden geselecteerd opdat een snelle, robuuste en be-
trouwbare applicatie kan ontwikkeld worden.
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