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ABSTRACT
This paper proposes an image processing method in combination with the intelligent adaptive neuro-fuzzy
inference system (ANFIS) for classifying common carp bodies based on the freshness factor during the
storage period under ice-covered conditions. In doing so, after image acquisition, for pre-processing, the
images were transferred to various color channels and the statistical properties of the image texture were
extracted. In order to increase the speed and accuracy of classification, the principal component analysis
method (PCA) was used to reduce the dimensions of the features. Evaluation of the classifier was performed
to identify the freshness level using statistical indices such as accuracy, precision, sensitivity, specificity and
area under the curve (AUC). The values of these indices for classification using ANFIS for the test data were
obtained as 90.33, 79.1, 77.36, 92.57 and 84.97, respectively. The acceptable results obtained from fish
images showed that the current method has the ability for quick online detection of fish freshness in the food
industry as a low-cost, simple and non-destructive method.
Keywords: fish, freshness evaluation, image processing, principal component analysis (PCA), adaptive
neuro-fuzzy inference system (ANFIS)
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طبقهبندي هوشمند ماهی کپور معمولی ) (Cyprinus carpioبر اساس تازگی با استفاده از پردازش تصوير و
سامانه استنتاج فازي عصبی تطبيقی
3

امين طاهري گراوند ،*1سودابه فتاحی ،2اشکان بنان

 .1استادیار ،گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .3استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
(تاریخ دریافت -1396 /10 /18 :تاریخ بازنگری -1397 /3 /2 :تاریخ تصویب)1397/3/5 :

چکيده
این مقاله بکارگیری روش پردازش تصویر در ترکیب با روش هوشمند انفیس را برای طبقهبندی ماهی کپور بر اساس
تازگی در طول دوره نگهداری در شرایط یخ پوشی پیشنهاد میدهد .پس از اکتساب تصویر ،جهت پیش پردازش ،تصاویر
به کانالهای رنگی مختلف منتقل شدند و ویژگیهای آماری بافت تصاویر استخراج گردید .به منظور افزایش سرعت و
دقت طبقهبندی از تجزیه مولفههای اصلی ) (PCAبرای کاهش ابعاد ویژگی استفاده شد .ارزیابی طبقهبند جهت تشخیص
تازگی با استفاده از شاخص های آماری نظیر دقت ،صحت ،حساسیت ،اختصاصی بودن و سطح زیر منحنی انجام شد.
مقادیر این شاخصها برای طبقهبندی به کمک طبقه بند استنتاج عصبی-فازی تطبیقی (انفیس) به ترتیب برابر با
 92/57 ،77/36 ،79/01 ،90/33و  84/97درصد برای دادههای آزمون بدست آمد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که
روش اخیر قابلیت ارزیابی و تشخیص سریع و برخط تازگی ماهی در صنایع غذایی را به عنوان یک روش کم هزینه ،ساده
و غیر مخرب دارد.
واژههاي کليدي :ماهی ،بررسی تازگی ،پردازش تصویر ،تجزیه مولفههای اصلی ) ،(PCAشبکه عصبی -فازی
تطبیقی(انفیس).

مقدمه

*

در میان انواع مختلف گوشت ،گوشت ماهی و محصوالت دریایی
نقش بسزایی در رژیم غذایی انسان دارند .عالوه بر طعم اشتها
آور ،غنی از پروتئین بوده و مواد مغذی ضروری برای تغذیه
متعادل و حفظ سالمت انسان را فراهم میکنند ( Liu et al.,
 .)2013حدود  128میلیون تن فرآوردههای شیالتی همه ساله
در سراسر جهان برای مصرف انسان تهیه میشود که میزان
مصرف سالیانه آن به ازای هر نفر  18/4کیلوگرم میباشد و از
این رو تقریبا  15%از پروتئین حیوانی مصرفی برای  4/3میلیارد
نفر جمعیت کره زمین را شامل میشود ).(Cheng et al., 2013
در این میان ،کپور معمولی از پراکنش گستردهای در جهان
برخوردار بوده که میزان جهانی تولید آبزی پروری آن در سال
 2014به  4/16میلیون تن رسید و بدین ترتیب جایگاه سوم
تولید را از آن خود کرد (.)FAO, 2016
گوشت ماهی به دلیل داشتن  pHخنثی ،محتوای آبی،
نیتروژنی و پروتئینی باال و روی دادن فرآیندهای خودکافتی
*

نویسنده مسئولtaheri.am@lu.ac.ir :

داخلی 1و پروتئین کافتی میکروبی 2از طول مدت نگهداری
بسیار کمی برخوردار است ( .)Lunda et al., 2016از طرفی
توقعات و آگاهی مشتریان در مورد کیفیت فرآوردههای غذایی
افزایش یافته است .کیفیت فرآوردههای ماهی موجب افزایش
رقابت در بین تولیدکنندگان شده و آنها را به یافتن راه حل-
های فناورانه به منظور بهبود بهرهوری و سودآوری سوق داده
است ) .(Saberioon et al., 2017ویژگیهای کیفی مختلفی
برای ماهی و محصوالت آبزیپروری وجود دارد که در این میان
تازگی ،مهمترین ویژگی به شمار میرود .از اینرو تعیین تازگی
ماهی جهت تضمین کیفیت غذا و کنترل ایمنی ضروری به نظر
میرسد (.)Cheng et al., 2014; Cheng, et al., 2013
برای اطمینان از سالمت ماده غذایی ،الزم است که به
دنبال روشی برای تشخیص تازگی محصوالت آبزی بصورت
مستقیم و با سرعت و دقت باال باشیم .فرآوردههای شیالتی
مانند ماهی تازه کیفیت باالیی دارند .مزه و ارزش غذایی ماهی
تازه بهتر بوده و ارزش تجاری باالتری نسبت به محصوالت
native autolytic
microbial proteolytic

1.
2.
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مشابه دارد .روشن است که انجام روش تشخیص سریع تازگی
فرآوردههای شیالتی دارای ارزش علمی و اقتصادی است
) .(Wang et al., 2013بطور سنتی ،کیفیت ظاهری فرآوردههای
ماهی توسط کارشناسان متخصص تعیین میشود که این روش
زمان بر ،پرزحمت ،گران و غیر دقیق است ( Balaban et al.,
 .)2011روشهای مختلفی جهت اندازهگیری و تخمین تازگی
ماهی وجود دارد که شامل ارزیابی حسی ،بررسی ویژگیهای
فیزیکی (رنگ و بافت) ،روشهای میکروبی ،اندازهگیری ترکیبات
فرار و اکسیداسیون چربی ،بررسی تغییرات در پروتئینهای
عضله و محصوالت تجزیه  ATPدر ماهی میباشد (Cheng et
) .al., 2014; Cheng et al., 2013روشهای معمول اندازهگیری
تازگی گوشت ماهی شامل روشهای بیوشیمیایی و اندازهگیری
 K-valueمیباشند که بعنوان یک روش قابل اعتماد به طور
گسترده مورد استفاده قرار گرفتهاند .روشهای بیوشیمیایی
اساسا مخرب و زمانبر بوده و در زمانهای ابتدایی پس از
نگهداری از حساسیت برخوردار نیستند .از اینرو ،روشهای
غیرمخرب ،آسان و خیلی سریع نیاز است ( Kanamori et al.,
.)2017
در مقایسه با روشهای سنتی ،بینایی ماشین یکی از
مهمترین روشهای ارزیابی غیرمخرب ،سریع ،اقتصادی ،پایدار و
عینی در صنای ع غذایی می باشد .این روش بر مبنای آنالیز و
پردازش تصویر بوده و کاربردهای مختلفی در صنایع غذایی یافته
است ( .)Judal & Bhadania, 2015این علم عیوب روشهای
ارزیابی سنتی را برطرف نموده و بعنوان یک روش دقیق و
حساس برای ارزیابی کیفیت گوشت و فراوردههای گوشتی بکار
میرود ) .(Ma et al., 2016روش بینایی ماشین برای تعیین
تازگی بعنوان یکی از مهمترین فاکتورها در ارزیابی کیفیت
فرآوردههای شیالتی استفاده شده است .پردازش تصویر بعنوان
ابزاری رایج ،غیرمخرب و ایمن به شمار میرود که برای تخمین
داده براساس تصویربرداری و تحلیل متغیرهای رنگ به کمک
نرمافزار تصویربرداری میتواند بعنوان روشی مفید برای تعیین
کیفیت ماهی بکار رود ) .(Menesatti et al., 2010بررسی
ظاهری و خودکار توسط سامانه بینایی ماشین بدلیل کارایی باال،
سازگاری ،دقت و سرعت عالی آن رشد قابل توجهی داشته است.
شواهد بطور فزاینده نشان میدهند که کاربرد این سیستم در
سطح تجاری گسترش یافته است ) .(Brosnan & Sun, 2004در
مقایسه با روشهای سنتی ،اطمینان و دقت باال ،هزینه پایین به
همراه عملکرد سریع و آسان از دالیل این گسترش میباشند
).(Misimi et al., 2008
نظارت بر وضعیت رشد محصول و هدایت وسیله نقلیه

خودکار دو عملیات مهم و اساسی در کشاورزی دقیق میباشند.
مطالعاتی در زمینه تعیین خواص کیفی انواع مختلف گوشت
ماهی با استفاده از روشهای پردازش تصویر ،بینایی ماشین و
هوش مصنوعی گزارش شده است که در ادامه به گزیدهای از
این مطالعات اشاره میشود Kishore Dutta et al. (2016) :از
روش پردازش تصویر برای تخمین تازگی کپور هندی روهو
( )Labeo rohitaاستفاده کردند .بدین منظور روش خوشه بندی
را برای تقسیم بندی بافت آبشش ماهی بکار بردند و ویژگیهای
بافت در دامنه تبدیل موجک با استفاده از فیلتر هال استخراج
نمودند .رابطه بین این ویژگیها و سطوح تازگی با استفاده از
دادههای یادگیری ایجاد نمودند و براساس این روابط یک
چهارچوب برای تشخیص تازگی از تصاویر ماهی پیشنهاد گردید.
) Komani et al. (2013با اندازه گیری شاخصهای رنگ سنجی
به کمک تکنیک پردازش تصویر توانستند میزان شاخص
پراکسید را در فیلهی قزلآالی رنگین کمان نگهداری شده در
یخچال تخمین زنند Dowlati et al. (2012) .روش بینایی
ماشین را بعنوان یک روش قابل اعتماد برای ارزیابی تازگی
ماهی سیم سرطالیی ( )Sparus aurataبه کمک تغییر رنگ
چشم و آبشش ماهی بکار گرفتند Wang et al. (2013) .برای
تشخیص فاکتور تازگی ماهی روشی بر مبنای رگرسیون را بر
روی چشم ماهی پیاده کردند Huang et al. (2016) .با ترکیب
دو روش بینایی رایانهای و طیف سنجی فرو سرخ ،یک روش
ترکیبی جدید برای بهبود دقت طبقه بندی ارزیابی تازگی ماهی
سیم سفید آمور ( )Parabramis pekinensisبکار بردند& .
) Quevedo Aguilera (2010الگوریتمی را جهت تخمین
استحکام فیله بر اساس آنالیز رنگ ،بعنوان شاخصی برای نشان
دادن تازگی فیله آزادماهی اقیانوس اطلس ( )Salmo salarارائه
کردند Costa et al. (2013) .روشی بر اساس کالیبراسیون رنگ
برای تخمین تازگی ماهی سیم سرطالیی ()Sparus aurata
پیشنهاد کردند .یافتههای این محققان نشان داد که تفاوت
معنیداری از لحاظ رنگسنجی بین ماهی تازه و غیر تازه وجود
دارد .با توجه به اینکه تاکنون گزارشی در زمینه طبقهبندی
هوشمند ماهی کپور براساس تازگی با استفاده از تکنیکهای
بینایی ماشین و هوش مصنوعی یافت نشده است بنابراین در این
مطالعه که هدف اصلی آن توسعه و اجرای یک سامانه تشخیص
هوشمند تازگی ماهی کپور معمولی با استفاده از تصاویر بصری
است ،از تلفیق روشهای پردازش تصویر و هوش مصنوعی در
طبقهبندی ماهی کپور براساس تازگی بعنوان یک روش
غیرمخرب  ،دقیق ،سریع ،آسان و اقتصادی در مقایسه با سایر
روشهای بکار رفته استفاده میشود .سیستم بینایی ماشین بکار
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رفته در تحقیق حاضر به ترتیب شامل مراحل زیر میباشد :تهیه
تصاویر ،پیش پردازش ،محاسبه انواع کانالهای رنگی ،استخراج
ویژگی و طبقه بندی تصاویر با بکارگیری سامانه انفیس ،که در
ادامه به جزئیات روش بکار رفته به منظور تهیه و تحلیل تصاویر
اشاره میشود.

فاصله لنز دوربین تا سطح نمونه ها  27cmدر نظر گرفته شد.
طرحواره و تصویر سامانه بینایی ماشین در شکل  1نشان داده
شده است.

مواد و روشها
تهيه نمونهها
در این مطالعه 48 ،قطعه ماهی کپور معمولی ( Cyprinus

 )carpioبا میانگین وزنی  100±10گرم تهیه شد .ماهیها
بالفاصله پس از صید از استخر پرورشی ،ظرف کمتر از 20
دقیقه ،درون یونولیتهای حاوی یخ ،به آزمایشگاه مکانیک
بیوسیستم دانشگاه لرستان انتقال یافتند .ماهیها شسته شده،
سپس به مدت  20دقیقه در معرض هوا قرار داده شدند .هر
قطعه ماهی داخل کیسههای زیپدار ( )Zip Bagsجداگانه قرار
گرفت و نامگذاری گردید .ماهیها در داخل دو یونولیت جداگانه،
هر کدام حاوی  24قطعه ماهی با نسبت یخ به ماهی  2به  1یخ
پوشی در دمای ( )0-4درجه سلسیوس گردیدند و هر دو روز
یکبار محتوای یخ موجود در داخل یونولیتها با یخ جدید
جایگزین میشد .نمونهها در شرایط نگهداری فوق به مدت دو
هفته نگهداری شدند.
اجزاء سامانه بينايی ماشين

سامانه بینایی ماشین از پنج بخش اصلی شامل بستر
تصویربرداری ،سیستم روشنایی ،دوربین ،کامپیوتر و نرم افزار
برای پردازش تصاویر تشکیل یافته است .به منظور تابش نور از
جهات م ختلف به سطح نمونه ،بستر تصویربرداری از جنس
 MDFو رنگ سفید مات انتخاب شد .با نصب  4عدد المپ
هالوژن (هر المپ  3وات ،با دمای رنگ 6500درجه کلوین) ،با
قابلیت چرخش  180درجه در چهار نقطه سقف ،روشنایی مورد
نیاز تامین گردید .در این مطالعه المپ ها با زاویه  45درجه
نسبت به لنز دوربین تنظیم شدند .سپس قرارگیری صفحه
آکریلیک بصورت قوس رو به پایین در زیر المپها موجب ایجاد
نوردهی غیر مستقیم و یکنواختی نورپردازی در بستر
تصویربرداری و جلوگیری از ایجاد براقیت در روی نمونه ها شد.
یک عدد ورق سبز رنگ مات (به منظور بخشبندی بهتر تصویر
نمونه و پس زمینه) با قابلیت تغییر ارتفاع برای قرار دادن نمونه
تعبیه شد .بستر تصویربرداری دارای درب کشویی بوده که به
حالت عمودی باز و بسته میشود .دوربین روی پایه ای در باالی
بستر تصویربرداری بصورت عمود بر سطح نمونه نصب شد.

شکل  .1طرحواره و تصوير سامانه بينايی ماشين

تهيه تصاوير

برای تعیین رنگ واقعی نمونهها ،قبل از شروع عکسبرداری باید
دوربین از لحاظ رنگ و شدت نور کالیبره گردد .برای این منظور
کاغذهای رنگی مات تهیه و از آنها در داخل بستر تصویربرداری
عکسبرداری شد .از نرم افزار پردازش تصویر Matlab R2015a
برای تبدیل نمودن فضای رنگی  RGBبه * L*a*bبه منظور
استخراج پارامترهای  a* ،Lو * bتصاویر نمونهها استفاده شد و
مقدار میانگین این پارامترها بعنوان رنگ نمونه در نظر گرفته
شد .مقادیر میانگین پارامترهای  a* ،Lو * bبدست آمده از
روش پردازش تصویر و مقادیر اندازهگیری شده توسط دستگاه
هانترلب برای بدست آوردن معادالت کالیبراسیون دوربین
استفاده شدند (.)Yagoobi-Soureh et al., 2013
عکسبرداری از نمونهها در روز صفر (روز صید) بالفاصله
پس از انتقال به آزمایشگاه و آماده سازی نمونهها (رطوبت سطح
نمونهها پس از بیرون آوردن از یونولیت حاوی یخ با استفاده از
دستمال گرفته شد) آغاز گردید .به منظور بررسی روند تغییرات،
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عکسبرداری از نمونهها به مدت دو هفته و هر  24ساعت یکبار
انجام گرفت .تصاویر با استفاده از دوربین دیجیتال ( Canon,
 ،)Model: SX-260, 12.1MP, Japanبا مشخصات و تنظیمات
ذکر شده در (جدول  )1تهیه گردید.
جدول -1مشخصات و تنظيمات دوربين

متغیر

حالت/مقدار

اندازه تصویر
حالت زوم
حالت فلش
تعادل رنگ سفید
حساسیت سنسور به نور
دیافراگم
وضوح
سرعت دیافراگم

 3000×4000پیکسل
بدون زوم
بدون فلش
فلورسنت
200 ISO
f/4.5
dpi180
s1/20

فاصله کانونی

s 1/500

حالت کاربردی ماکرو

دستی خاموش
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استخراج ويژگی
محاسبه کانالهاي  G ،Rو :B

توصیف یک فضای رنگی  RGBخاص به کمک سه رنگ پایه
قرمز ،سبز و آبی انجام میشود (Kavi Niranjana & Kalpana
) .Devi, 2015کانالهای رنگی  G ،Rو  Bمستقیما از تصاویر
 RGBاستخراج میشوند.

پيش پردازش
مراحل کلی پردازش تصاویر که شامل مراحل پیش پردازش،
استخراج ویژگی ،کاهش بعد ،طبقهبندی و در آخر تشخیص
تازگی ماهی میباشد (شکل  .)2در مطالعه حاضر ،مرحله پیش-
پردازش تصاویر از مراحل بخشبندی تصاویر ،تغییر شکل و
اندازه تصاویر و فیلتر کردن آنها جهت حذف اغتشاشهای
احتمالی ،تشکیل یافته است که هدف اصلی آن ارتقاء و حذف
دادههای غیر ضروری تصویر میباشد .انجام عملیات پیش-
پردازش مناسب موجب افزایش دقت تشخیص و کارآیی طبقه-
بندی بهتر میشود ( .)Shi & He, 2010در مرحله بخشبندی
تصاویر ،به کمک کد نوشته شده در نرم افزار MATLAB
(نسخه  )2015به صورت خودکار از پس زمینه جدا شد .سپس
کانالهای  G ،Rو  Bاز تصاویر رنگی استخراج گریدند .تصاویر
باینری با در نظر گرفتن حد آستانه ایدهال ( )0/5از کانال R
حاصل شدند .در این مرحله تعدادی حفره ناخواسته در تصاویر
باینری ظاهر شد که با استفاده از توابع باز و بسته موجود در نوار
ابزار نرم افزار  MATLABپر شدند .سپس پس زمینه تصویر
باینری بصورت خودکار برش داده شد و در نهایت با ضرب
تصاویر باینری درکانالهای  G ،Rو  Bو ترکیب آنها ،تصویر
نهایی مورد نظر بدست آمد .با انتقال تصاویر به فضاهای رنگی
مختلف میتوان ویژگیهای موردنظر را از این کانالها استخراج
نمود که روش محاسبه این کانالها و استخراج ویژگیها در ادامه
آمده است.

شکل  .2مراحل مختلف نرم افزاري سامانه تشخيص هوشمند تازگی ماهی

محاسبه کانالهاي  S ،Hو :I

کانال  Hرنگ S ،اشباع و  Iروشنایی را نشان میدهد.
) .al., 2015محاسبه کانالهای  Sو  Iبا استفاده از معادالت زیر
انجام میشود ).(Chaudhary et al., 2012
(Zhou et

θ if
B≤G
{=𝐻
360 − θ if B > G

(رابطه )1
(رابطه )2

}

1

1
])𝐵[(𝑅−𝐺)+(𝑅−
2

{ 𝜃 = 𝑐𝑜𝑠 −1

[(𝑅−𝐺)2 +(𝑅−𝐵)(𝐺−𝐵)]2
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)𝐵 3 ∗ 𝑚𝑖𝑛(𝑅, 𝐺,
)𝐵 (𝑅 + 𝐺 +

(رابطه )3

𝑆 =1−

1
)𝐵 𝐼 = (𝑅 + 𝐺 +
3

(رابطه )4

 S, Hو Iمولفه های سخت افزاری مستقل در مدل  HSIهستند
(.)Shahriar Sazzad et al., 2013
محاسبه کانالهاي * a* ،Lو *:b

فضای رنگ  ،RGBیک فضای رنگ یکنواخت ادراکی نیست،
بنابراین تحلیل عددی تفاوت رنگ بین دو پیکسل رنگ در
فضای رنگ یکنواخت ادراکی مانند )1976 LAB (CIELAB
 CIEتخمین زده میشود ).(Sangwine & Horne, 1998
در این فضا a* ،L* ،و * bبه ترتیب معرف روشنایی ،دامنه
رنگ از سبز به قرمز و دامنه رنگ از آبی به زرد میباشد
( .)Chaudhary et al., 2012در مدل تبدیل مستقیم ،مراحل به
این ترتیب است :تصویر رنگی  nبیتی توسط الیه رنگ به فاصله
] [0/1و طبق (رابطه  )5مقیاسگذاری میگردد .بهطوریکه
 RGBOو  RGBSبه ترتیب شامل مولفههای قرمز ،سبز و آبی
هر پیکسل از تصویر اصلی و تصویر مقیاسگذاری شده
میباشند .در این بررسی از  8بیت استفاده شده است.
𝑂𝐵𝐺𝑅
(رابطه )5
= 𝐵𝐺𝑅
𝑆

𝑛2

تصویر مقیاس بندی شده با استفاده از تابع  gبه مقادیر
 XYZ tristimulusتبدیل میشود.
0.4124 0.3575 0.1804
(رابطه )6
( = 𝑍𝑌𝑋
) 𝐵𝐺𝑅(𝑔 )
𝑆

(رابطه )7

0.2126 0.7151 0.0721
0.0193 0.1191 0.9504

𝑥 + 0.055 2.4
(
) ,
𝑥 > 0.04045
𝑔(𝑥) = 100 { 1.055
𝑥
, 𝑥 ≤ 0.04045
12.92

مقادیر  XYZ tristimulusبا استفاده از تابع  hبر طبق (روابط
 )11-8به مقادیر * L*a*bتبدیل میشود.
(رابطه )8
(رابطه )9
(رابطه )10
(رابطه )11

𝑌
𝐿∗ = 116ℎ ( ) − 16
𝑅𝑌
𝑋
𝑌
]) ( 𝑎∗ = 500 [ℎ ( ) − ℎ
𝑅𝑋
𝑅𝑌
𝑌
𝑍
]) (𝑏 ∗ = 200 [ℎ ( ) − ℎ
𝑅𝑌
𝑅𝑍

6
𝑥 > ( )3
29
6
𝑥 ≤ ( )3
29

,
,

1

𝑥3

{ = )𝑥(ℎ
1 29 2
4
( ) 𝑥+
3 6
29

جاییکه  ZR ،XRو  YRمقادیر  tristimulusمرجع

روشنایی  D65را نشان میدهد که ضرایب سه رنگی سفید
 0.3127, y R = 0.3290و ( (z R = 1 – x R− y Rو یک مقدار
روشنایی  YR = 100را دارد .مقادیر  XRو  ZRبا استفاده از
(رابطه  )12بدست میآیند ).(Goñi & Salvadori, 2017
𝑅𝑥
(رابطه )12
= 𝑅𝑋
𝑅𝑌
= xR

𝑅𝑦
{
𝑅𝑧
= 𝑅𝑍
𝑌
𝑅 𝑅𝑦

یافتن یک تبدیل سیگنال یا تصویر ساده و موثر برای
تشخیص خطا و نظارت بر شرایط ،هدف اصلی استخراج ویژگی
میباشد .غالبا برای استخراج ویژگی از روش مبتنی بر
خصوصیات استاتیکی هیستوگرام تصویر استفاده میشود
) .(Gonzalez & Woods, 2004ویژگیهای هیستوگرام بنیادی-
ترین روش استخراج ویژگی بافت بوده و نمایش دهنده اطالعاتی
مرتبط با مشخصات توزیع سطح خاکستری برای تصویر میباشد.
هیستوگرام نرمال روی تصاویر مقیاس خاکستری با استفاده از
رابطه زیر بدست میآید:
) 𝑖𝑧(𝐻
(رابطه )13
)
𝑁

= 𝑖𝑧(𝑃
) 𝒊𝒛(𝑯

که در آن  zمتغیر تصادفی نشاندهنده شدت،
هیستوگرام متناظر تصویر N ،تعداد کل درایههای موجود در
ماتریس تصویر مقیاس خاکستری و ) 𝒊𝒛(𝑷 هیستوگرام نرمال
شده تصویر مقیاس خاکستری میباشد ( Taheri-Garavand et
 .)al., 2015با توجه به ماهیت مستطیلی تصاویر دیجیتال
(ماتریس پیکسلها) و شکل نامنظم تصویر ماهی ،به ناچار
مقادیری از پیکسلهای پس زمینه در تصویر با شدت صفر وجود
دارد .برای عدم حضور این پیکسلهای ناخواسته (که به خواص
ماهی وابسته نمیباشند) در محاسبات استخراج ویژگی این
پیکسلها با شدت صفر از هیستوگرام تصاویر مربوطه حذف
گردیدند.
در بررسی حاضر برای هر تصویر 6×9 ،ویژگی ( 6ویژگی ×
 9کانال رنگ) بدست آمد که این  54ویژگی تغییرات ماهی را
درطول مدت بررسی نشان میدهد .به این ترتیب که کانال
قرمز ،سبز و آبی از فضای رنگ  ،RGBرنگ ،اشباع ،شدت از
فضای رنگ  HISو روشنایی a ،و  bاز فضای رنگ *L* a* b
محاسبه شدند .سپس از هر یک از کانالهای مذکور 6 ،ویژگی
آماری شامل میانگین ،انحراف معیار ،همواری ،چولگی ،انرژی و
آنتروپی که متداول ترین ویژگیهای هیستوگرام تصویر می-
باشند استخراج شدند ،این ویژگیها با استفاده از معادالت
(جدول  )2محاسبه شدند (.)Khulal et al., 2016
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جدول - 2ويژگیهاي آماري استخراج شده از تصاوير ماهی

ویژگی

توضیح

میانگین
خاکستری
انحراف معیار

سطح

همواری

چولگی
سوم)

(ممان

یکنواختی (انرژی)

آنتروپی

*

رابطه

برای اندازه گیری میانگین شدت بافت تصویر ،که اطالعاتی درباره
شدت روشنایی کلی تصویر ارائه میدهد.
اندازه گیری انحراف معیار شدت بافت و یا میانگین کنتراست تصویر
میباشد که تغییرات شدت در اطراف میانگین تصویر را بررسی
میکند
همواری نسبی نواحی را بیان میکند .مقدار همواری برای نواحی با
سطوح شدت ثابت ،صفر و برای ناحیههای با سطوح شدت ،متغیر
یک است.
معیاری از اریب بودن هیستوگرام است و به عبارت دیگر میزان
تقارن یک هیستوگرام را نشان میدهد .این مقدار برای
هیستوگرامهای متقارن صفر ،برای هیستوگرامهای متمایل به
راست منفی و در مورد هیستوگرامهای متمایل به چپ مثبت است.
بیانگر میزان یکنواختی توزیع سطح خاکستری یک تصویر است.
بیشترین مقدار آن وقتی است که همه مقادیر شدت تصویر با هم
برابر باشند(بیشینه یکنواختی).
معیاری برای اندارهگیری میزان تصادفی بودن مقادیر شدت است.
معیاری از ناهمگنی و بیانگر میزان تغییرات شدت در یک تصویر
میباشد.

) 𝒊𝒛(𝑷

𝟏∑𝑳−
𝒊𝒛 𝟎=𝒊

=𝒎

𝟐
𝟏𝝈 = √∑𝑳−
) 𝒊𝒛(𝑷 )𝒎 𝒊=𝟎 (𝒛𝒊 −

) 𝟐𝝈 𝑹 = 𝟏 − 𝟏⁄(𝟏 +

𝟑
𝟏𝑺 = ∑𝑳−
) 𝒊𝒛(𝑷 )𝒎 𝒊=𝟎 (𝒛𝒊 −

𝟐
𝟏𝑼 = ∑𝑳−
) 𝒊𝒛( 𝑷 𝟎=𝒊

=𝑬
𝟏− ∑𝑳−
) 𝒊𝒛(𝐏 𝟐𝒈𝒐𝒍) 𝒊𝒛(𝐏 𝟎=𝒊

* روابط باال  mميانگين L ،تعداد سطوح شدت ممکن 𝝈 ،انحراف معيار R ،همواري S ،چولگی U ،يکنواختی و  Eآنتروپی میباشد.

کاهش ويژگی

پس از استخراج ویژگی از تصاویر مختلف ماهی ،اطالعات زیادی
بدست میآید که ممکن است نتوان به آسانی آنها را مورد
استفاده قرار داد .به همین دلیل باید حجم این دادهها و ویژگی-
ها را کاهش داد .روشهای مبتنی بر ترکیب ویژگی ،ویژگیها را
از یک فضای چند بعدی به فضایی با ابعاد کمتر نگاشت
میکنند .در واقع با ترکیب مقادیر ویژگیهای موجود ،تعداد
کمتری ویژگی بوجود میآورند بطوریکه این ویژگیها دارای
تمام و ی ا بخش اعظمی از اطالعات موجود در ویژگیهای اولیه
باشند ) .(Taheri-Garavand, 2015روش تحلیل مولفههای
اصلی ( )PCAیک روش ترکیب ویژگی میباشد که در این حالت
ویژگیها را با هم ترکیب نموده و چند ویژگی جدید محاسبه
میشود ،این روش توسط محققان زیادی مورد استفاده قرار
گرفته است (.)Hall, 2000
تحلیل مولفه اصلی در تعریف ریاضی یک تبدیل متعامد
خطی است که دادهها را به دستگاه مختصات جدید میبرد به
طوری که بزرگترین واریانس داده بر روی اولین محور مختصات،
دومین واریانس بزرگ داده ها بر روی دومین محور مختصات
قرار میگیرد و همین طور برای بقیه .بنابراین تحلیل مولفههای
اصلی میتواند برای کاهش ابعاد داده مورد استفاده قرار بگیرد،
به این ترتیب مولفههایی از مجموعه داده را که بیشترین تاثیر

در واریانس را دارند حفظ میکند و مابقی دادههای کم اهمیت
تر حذف میگردند ( .)Li et al., 2007روش تحلیل مولفههای
اصلی ،به دنبال یک بازنمایی از دادهها بر حسب کوچکترین
متوسط مربعات خطا بین دادههای بازنمایی شده و اصلی است.
بنابراین PCA ،کاری به استخراج ویژگیهای بهینه به منظور
طبقهبندی ندارد .به عبارتی ،این روش به منظور استخراج
ویژگی و کاهش بعد ،تنها به دادههای ورودی توجه نموده و
کالس دادهها در نظر گرفته نمیشود & (Oveisi Argane
).Erfanian Omidvar, 2008
فرض کنید  X=(X1, X2, ..., XP) Tبردار ویژگیهای
استخراج شده از تصاویر مختلف ماهی باشد و ∑ ماتریس
کواریانس مربوط به بردار ویژگیها باشد و λ 1 ≥ λ 2 ≥ … ≥ λ P
 ≥ 0مقادیر ویژه ∑ باشد .همچنین a1, a2, …, aP
بردارهای ویژه یکا متعامد به ترتیب متناظر با λ 1, λ 2,
 …, λ Pباشند .متغیرهای  PC1, PC2, ..., PCPتعریف شده در
(رابطه  )14را مولفه های اصلی گویند.
PC1=a11X1 + a21 X2 +. .. +ap1 XP
(رابطه )14
PC2=a12X1 + a22 X2 +. .. +ap2XP
.
.
PCp=a1pX1 + a2p X2 +. .. +app XP
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 PCiرا مولفه اصلی iام گویند .بردار
 ، PCP) Tبردار مولفههای اصلی نام دارد.

PC= (PC1, PC2, ...,

طبقهبندي

سامانه فازی مبتنی بر قواعد منطقی اگر-آنگاه است و به کمک
متغیرهای زبانی و استنتاج فازی ،موجب نتیجه گیری از
متغیرهای ورودی برای دستیابی به متغیرهای خروجی میگردد.
از ترکیب سامانه فوق با شبکههای عصبی مصنوعی که نتایج آن
عددی است ،سامانه استنتاج فازی تطبیقی حاصل میشود.
مزیت اصلی روش مذکور این است که نیاز توصیف ریاضی در
هنگام مدلسازی ندارد .این روش مزایای هر دو روش فازی و
شبکههای عصبی مصنوعی را داراست و موجب افزایش مزایای
شبکه عصبی مصنوعی که شامل محاسبات کمتر  ،آموزش آسان
است به سامانههای فازی و افزایش استنتاج قوی سامانههای
فازی به شبکههای عصبی مصنوعی میشود .مدل سازی مذکور
از دو قسمت شناسایی ساختار و شناسایی پارامتر تشکیل یافته
است که از سیستم فازی و روشهای شبکه عصبی مصنوعی
معموال به ترتیب برای این دو قسمت استفاده میشود .سامانه
عصبی فازی تطبیقی با باال بردن سرعت همگرایی و دقت
تخمین موجب بهبود مدلسازی فازی و روشهای شبکه عصبی
مصنوعی می گردد ( .)Castellano & Faneli, 2001در بررسی
حاضر ،از سامانه فازی سوگنو استفاده شد که داشتن یک
خروجی از ویژگیهای مهم آن است (Shahabi Ghoyonlooyi
) .et al., 2014در این روش برای آموزش در الیه اول از روش
پس انتشارخطا و در الیه چهارم از روش تخمین کمترین
مربعات استفاده میشود). (Safavi & Golmohammadi, 2016
سیستم انفیس یک شبکه عصبی چند الیه مبتنی بر
سیستمهای فازی است و ساختار  5الیه ای آن بصورت زیر
است:
الیه اول ،گرههای ورودی :نظر به اینکه متغیرهای ورودی
 xو  yبه کدام یک از مجموعههای فازی  Aiو  Bi-2باشند تعلق
دارند مقادیر عضویت را میتوان از (روابط 15و  )16محاسبه
نمود:
)𝑥( 𝑖𝐴𝜇 = 𝑖و𝑜1
𝑖 = 1,2
(رابطه )15
(رابطه )16

𝑖 = 3, 4

)𝑦( 𝑖 = 𝜇𝐵𝑖−2و𝑜1

خطی معادله میباشند (.)Piri et al., 2013
الیه دوم :گرههای قوانین :هر گره در این الیه درجه
فعالیت یک قانون را بدست میدهد( .رابطه :)18
)𝑦( 𝑖𝐵𝜇 × )𝑥( 𝑖𝐴𝜇 = 𝑖𝑤 = 𝑖و𝑜2
𝑖
(رابطه )18
= 1,2

الیه سوم :گرهها درجه مشارکت هر قانون به مجموع
درجه مشارکت همه قوانین را محاسبه میکنند( .رابطه :)19
𝑖𝑤
(رابطه )19
𝑤 = 𝑖𝑜3,
= 𝑖̅
𝑁∑
𝑖𝑤 𝑖=1

رابطه زیر
(رابطه )20

𝑤 = 𝑖و𝑜4
𝑤 = 𝑖𝑓 𝑖 ̅
𝑦 𝑖𝑞 ̅ 𝑖 (𝑝𝑖 𝑥 +

𝑖 = 1,2

) 𝑖𝑟 +

𝑤 خروجی iامین گره از الیه قبلی است و
که 𝑖̅
} پارامترهای تطبیقی خطی هستند.
الیه پنجم :گره خروجی :مقدار نهایی خروجی (رابطه )21
از مجموع خروجی گرههای الیه ما قبل محاسبه میشود ( Nouri
:)Khajavi & Nasernia, 2015
𝑁
(رابطه )21
𝑤 ∑= 𝑜
𝑓̅
{pi, qi, ri

𝑖 𝑖

𝑖=1

بنابراین درطبقهبندی تصاویر به منظور تشخیص تازگی
ماهی برای الشههای ماهی یخ پوشی شده به مدت دو هفته بر
اساس مدت زمان پس از صید به صورت چهار کالس؛ کامال تازه
(روز صفر و روز اول) ،تازه (روز دوم و سوم) ،نسبتا تازه (روز
چهارم تا ششم) و فاسد (روز هفتم تا سیزدهم) انجام شد .در
این بررسی  80درصد دادههای حاصل برای آموزش شبکه
انفیس و  20درصد برای آزمون و ارزیابی شبکه استفاده گردید.
با استفاده از این طبقه بندی و تشخیص وضعیتهای مختلف
تازگی ماهی ،می توان عملکرد سامانه تشخیص تازگی به کمک
مدل طبقهبند انفیس را مورد ارزیابی قرار داد .ارزیابی طبقه بند
توسط شاخصهای آماری مستخرج از ماتریس اغتشاش انجام
شد .شکل  3ماتریس اغتشاش یک طبقهبند چهارکالسه را نشان
میدهد ،که ستونها نشان دهنده کالسهای مطلوب و ردیفها
کالسهای تخمین زده شده توسط طبقهبند میباشند.

( .)Nouri Khajavi & Nasernia, 2015با در نظر گرفتن تابع
عضویت بصورت تابع زنگولهای مقدار آن از (رابطه )17مقدار آن
محاسبه میشود:
1
(رابطه )17
=𝜇
𝑖𝑏(𝑥 − 𝑐𝑖 ) 2
| 𝑖𝑎

|1+

که  xورودی و  a, b, cپارامترهای تطبیقی و ضرایب غیر-

𝑖و5

شکل - 3ماتريس اغتشاش براي طبقهبندي چهار کالسه
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عضو  nijتصاویری است که توسط طبقهبند ( )C*iدر
کالس  iطبقهبندی شدهاند اما در طبقهبندی واقعی ( )Cjمتعلق
به کالس  jمی باشند .در نتیجه اعضای قطری اصلی ماتریس
( )i=jتصاویری هستند که درست طبقهبندی شدهاند ،اما اعضای
خارج از قطر اصلی ( )i≠jدرست طبقهبندی نشدهاند .ارزیابیهای
طبقهبند شامل حالتهای :تصمیمات مثبت صحیح (،)TP
نمونههایی که درست توسط طبقهبند ( )C*iدر کالس iام
طبقهبندی شده اند .تصمیمات مثبت ناصحیح ( ،)FPنمونههایی
که اشتباها در کالس iام طبقهبندی شده اند .تصمیمات منفی
صحیح ( ،)TNنمونههایی که درست در کالس iام طبقهبندی
نشدهاند .تصمیمات منفی ناصحیح ( )FNنمونههایی که اشتباها
در کالس iام قرار نگرفتهاند .که 𝑖𝑛𝐹𝑃 = 𝑛𝑖,+ − ، 𝑛 𝑇𝑃 = 𝑛𝑖,
𝑖 𝑛𝐹𝑁 = 𝑛+,𝑗 − 𝑛𝑖,𝑖 ، 𝑛𝑖,و 𝑁𝐹𝑛 𝑛 𝑇𝑁 = 𝑛 − 𝑛 𝑇𝑃 − 𝑛𝐹𝑃 −
میباشد 𝑛𝑖,+ .مجموع اعضای تمامی ستونهای متعلق به سطر
iام و 𝑗 𝑛+,مجموع اعضای تمامی سطرهای متعلق به ستون jام
در ماتریس اغتشاش میباشد ).(Labatut &Cherifi, 2012
همچنین از شاخصهای آماری مستخرج از ماتریس اغتشاش
نظیر دقت ) ،(Acحساسیت ) ،(Seاختصاصی بودن ) ،(Spصحت
) (Prو سطح زیر منحنی ) (AUCبرای ارزیابی سامانه طبقهبند
پیشنهادی استفاده شد.
(رابطه )22
(رابطه )23
(رابطه )24
(رابطه )25
(رابطه )26

تصاویر تهیه شده انجام گرفت.
کاهش ويژگی

اندازه ماتریس ویژگیهای مستخرج از تصاویر ماهی در طول
دوره نگهداری برای طبقهبندی 1344( 54×1344تصویر54 ،
ویژگی) بدست آمد .برای کاهش ابعاد بردار ویژگیها و حجم
محاسبات ،دقت یادگیری باالی طبقهبند ،روش تحلیل
مولفههای اصلی ( )PCAبرای انتخاب بهینه از ویژگیها بکار
رفت.
(شکل  )4نمودار اسکری یا شیبدار ،طرحی از مقادیر کل
تبیین شده به وسیله هر مولفه در ارتباط با سایر مولفهها را
نشان میدهد .در این شکل ،واریانس مقادیر ویژه ()Eigenvalue
و درصد واریانس روی محور  Yو PCها روی محور  Xنشان داده
شده است .بر اساس (شکل  ،)4شش مولفه اصلی ( )PCاولیه به
عنوان مولفههای برتر که بیش از  98درصد واریانس تجمعی را
شامل می شوند (حاوی بیش از  98درصد اطالعات میباشند)
انتخاب میگردند .بنابراین ابعاد ویژگیهای مستخرج از تصاویر
از  54×1344به  6×1344کاهش یافت.

𝑁𝑇 𝑛 𝑛 𝑇𝑃 +
𝑁𝐹𝑛 𝑛 𝑇𝑃 + 𝑛 𝑇𝑁 + 𝑛𝐹𝑃 +
𝑃𝑇 𝑛
= 𝑒𝑆
𝑁𝐹𝑛 𝑛 𝑇𝑃 +
𝑁𝑇 𝑛
= 𝑝𝑆
𝑃𝐹𝑛 𝑛 𝑇𝑁 +
𝑃𝑇 𝑛
= 𝑟𝑃
𝑃𝐹𝑛 𝑛 𝑇𝑃 +
= 𝑐𝐴

1
𝑃𝑇 𝑛
𝑁𝑇 𝑛
( = 𝐶𝑈𝐴
+
)
𝑃𝐹𝑛 2 𝑛 𝑇𝑃 + 𝑛𝐹𝑁 𝑛 𝑇𝑁 +

دقت روی تاثیر کلی طبقهبند انفیس تمرکز میکند.
صحت ،شرط کالس برچسب دادهها با برچسبهای مثبت
مشخص شده توسط طبقهبند را ارزیابی میکند .حساسیت تاثیر
طبقهبند انفیس بر برچسبهای مثبت و چگونگی تاثیر طبقهبند
با برچسب منفی را تشخیص میدهد .سطح زیر منحنی توانایی
طبقهبند برای اجتناب از طبقه بندی نادرست میباشد
).(Sokolova & Lapalme, 2009

نتايج و بحث
برای تهیه تصاویر ،از هر دو طرف ماهی یخپوشی شده در طول
دوره نگهداری دو هفته و در طی ساعات معین عکسبرداری شد.
سپس مراحل پیش پردازش ،انتقال تصاویر به فضاهای رنگی و
استخراج ویژگیهای آماری بافت از کانالهای مختلف روی

شکل  -4واريانس و درصد واريانس مقادير ويژه براي مولفههاي اصلی

طبقهبندي
بعد از کاهش ابعاد ویژگی ها ،موثرترین ماتریس ویژگی به عنوان
ورودی طبقهبند انفیس برای طبقهبندی تصاویر به منظور
تشخیص تازگی ماهی در طول دوره نگهداری استفاده شد.
تصاویر با توجه به مدت زمان پس از صید به صورت چهار
کالس :کامال تازه (روز صفر و روز اول) ،تازه (روز دوم و سوم)،
نسبتا تازه (روز چهارم تا ششم) و فاسد (روز هفتم تا سیزدهم)
طبقهبندی شدند .عملکرد بهینه طبقهبند با  50بار اجرای
طبقهبند انفیس با استفاده از بردار ویژگیهای کاهش یافته به
عنوان ورودی آن حاصل شد و ماتریس اغتشاش نمایش داده
شده در جدول  3با توجه به آن تشکیل یافت.
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حساسیت ،اختصاصی بودن و سطح زیر منحنی ) (AUCبرای
دادههای آموزش به ترتیب برابر با ،77/21 ،74/86 ،90/14
 93/07و  85/14درصد بدست آمد.

با تشکیل ماتریس اغتشاش( ،جدول  )4با توجه به مقادیر
شاخصهای آماری بدست آمده برای تمام کالسهای مختلف
تازگی ماهی محاسبه شد .در این جدول مقادیر میانگین
شاخصهای آماری برای هر کالس ،شامل :دقت ،صحت،
جدول  - 3ماتريس اغتشاش به دست آمده براي چهارکالس تازگی ماهی

جدول  -4مقادير شاخصهاي آماري مربوط به ماتريس اغتشاش به دست آمده براي چهار

با طبقهبند انفيس براي دادههاي آموزش

کالس تازگی ماهی با طبقهبند انفيس براي دادههاي آموزش

فاسد

نسبتا تازه

تازه

کامال تازه

دقت

صحت

حساسيت

اختصاصی

طبقهبندي

بودن

منحنی

کالسهاي تازگی

سطح

کامال تازه
تازه
نسبتا تازه
فاسد

1
11
59
500

3
28
146
46

29
102
19
0

115
16
0
0

()%

زير

کالسهای واقعی
تازگی ماهی
کالسهای
پیشبینی شده
تخمین تازگی

شاخصههاي آماري

ماهی
کامال تازه
تازه
نسبتا تازه
فاسد
ميانگين به ازاي هر کالس

درجدول  5ماتریس اغتشاش حاصل از دادههای آزمون
برای چهار کالس مختلف تشکیل شده و در جدول  6مقادیر
شاخصهای آماری محاسبه شده برای تمام کالسهای مختلف
تازگی ماهی آمده است .با توجه به جدول  6مقادیر میانگین به
ازای هر کالس دقت ،حساسیت ،اختصاصی بودن و سطح زیر
منحنی ( )AUCترتیب برابر با 92/57 ،77/36 ،79/01 ،90/33
و  84/97درصد میباشد .همانگونه که از نتایج جدول  6قابل
مشاهده است طبقهبند انفیس توانسته است طبقهبندی مطلوبی
جهت تشخیص تازگی ماهی برای دادههای آزمون داشته باشد.
) Huang et al., (2016الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی
پس انتشار) (BP-ANNرا برای ایجاد یک مدل پیش بینی برای

95/44
90/42
85/58
89/12

77/7
64/97
65/18
91/58

87/79
68
65/47
87/57

96/5
94/06
90/85
90/87

92/15
81/03
78/16
89/22

90/14

74/86

77/21

93/07

85/14

پیدا کردن یک رابطه غیرخطی بین تازگی ماهی و تغییرات
(Parabramis
بوجود آمده در بدن ماهی سیم سفید
) pekinensisدر طول دوره نگهداری بکار بردند .نتایج بدست
آمده با استفاده از روش بینایی کامپیوتر نرخ  % 94/17را برای
مجموعه دادههای آموزش و نرخ  %90را برای دادههای آزمون را
نشان داد et al., (2016)Ghasemi-Varnamkhasti .تازگی و
کیفیت میگوی ) (litopenaeus vannameiرا از طریق تغییرات
در رنگ به کمک روش پردازش تصویر بررسی کردند .با استفاده
از ترکیب روشهای درخت تصمیم و  LDAباالترین دقت طبقه-
بندی تازگی میگو  %90بدست آمد.

جدول  - 5ماتريس اغتشاش به دست آمده براي چهارکالس تازگی ماهی

جدول  -6مقادير شاخصهاي آماري مربوط به ماتريس اغتشاش به دست آمده براي چهار

با طبقهبند انفيس براي دادههاي آزمون

کالس تازگی ماهی با طبقهبند انفيس براي دادههاي نست

فاسد

نسبتا تازه

تازه

کامال تازه

با توجه به نقش ماهی ،بعنوان یکی از مهمترین فرآوردههای
شیالت در رژیم غذایی انسان ،یافتن روشی اقتصادی و غیر

دقت طبقهبندی

نتيجه گيري

صحت

میانگین به ازای هر کالس

حساسیت

کامال تازه
تازه
نسبتا تازه
فاسد

اختصاصی بودن

کامال تازه
تازه
نسبتا تازه
فاسد

0
1
15
127

1
4
33
17

0
28
7
1

29
6
0
0

کالسهای تازگی
ماهی

سطح زیر منحنی

کالسهای واقعی
تازگی ماهی
کالسهای
پیشبینی شده
تخمین تازگی

شاخصههای آماری ()%

97/4
92/94
83/64
87/36

96/67
71/79
60
87/59

82/86
77/78
60
88/81

99/57
95/28
89/72
85/71

91/21
86/53
74/86
87/26

90/33

79/01

77/36

92/57

84/97

مخرب که بصورت مستقیم و با سرعت و دقت باال بتواند
اساسی ترین فاکتورکیفی آن یعنی تازگی ،را مورد ارزیابی قرار
دهد دارای اهمیت بسزایی است .بنابراین در این پژوهش روش
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 حساسیت و اختصاصی، صحت،شاخصهای آماری نظیر دقت
 در نهایت حاصل.بودن به منظور ارزیابی طبقهبند بکار رفت
 حساسیت، صحت،مقادیر میانگین شاخصهای آماری نظیر دقت
) برای هر کالسAUC( و اختصاصی بودن و سطح زیر منحنی
،90/33  به ترتیب برابر با،به دست آمده از ماتریس اغتشاش
 بنابراین. درصد بدست آمد84/97  و92/57 ،77/36 ،79/01
نتایج حاصل از این طبقه بندی نشان داد که این سیستم قابلیت
تشخیص تازگی ماهی در طول دوره نگهداری را بعنوان یک
. غیرمخرب و با دقت مناسب را دارد، سریع،روش هوشمند

پردازش تصویر در ترکیب با سامانه استنتاج عصبی فازی
.تطبیقی (انفیس) برای تشخیص تازگی ماهی بکار گرفته شد
 نمونه ماهی بصورت روزانه (از هر دو48 بدین ترتیب تصاویر از
 وارد مراحل پیش،سمت نمونهها) به مدت دو هفته تهیه شده
L*a*b*  وHSI ،RGB پردازش و انتقال به فضاهای رنگی
شدند و در نهایت ویژگیهای آماری مرتبط با بافت تصاویر از هر
 به منظور افزایش.یک از کانالهای مذکور استخراج گردیدند
 برایPCA سرعت و دقت طبقهبندی از روش کاهش ابعاد
 همچنین طبقه.کاهش ابعاد ماتریس ویژگی استفاده گردید
 سپس.بندی تصاویر به کمک سامانه انفیس انجام گرفت
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