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ABSTRACT
Raisin is one of the most important agricultural products. In this study, by using the machine vision approach,
the quality of bulk raisin was evaluated in two different conditions. In the first case, six classes of good and bad
raisins mixture, and in the latter case, 15 classes of good, bad and woody raisins have been studied.
Classification results with Linear Discriminate Analysis (LDA) and Support Vector Machine (SVM) showed
that the best classification accuracy of 6 classes was obtained by linear SVM method with an accuracy of
85.55%. The results for classifying 15 classes including good, bad and wood showed that the best result was
obtained by linear SVM method but with a lower accuracy of 63.55%. The results showed that the GLCM
method was able to detect the class of raisin bulk product and could replace the expert in raisin processing
plants.
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استفاده از ماتريس هم-رخدادی سطح خاکستری برای طبقه بندی کشمش تودهای
2

مصطفی خجسته نژند* ،1حامد رمضانی

 . 1گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه بناب ،بناب ،ایران
 .2گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/11/7 :تاریخ بازنگری -1398/2/16 :تاریخ تصویب)1398/5/12 :

چكيده
کشمش یکی از محصوالت مهم کشاورزی است .در این تحقیق با استفاده از روش بینایی اقدام به کیفیت سنجی محصول
تودهای کشمش در دو حالت متفاوت شده است .در حالت اول 6 ،طبقه ترکیبی از کشمش خوب و بد و در حالت دوم 15
طبقه ترکیبی از کشمش خوب ،بد و چوب و خار و خاشاک مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج طبقهبندی با روشهای
 LDAو  SVMنشان دادند که بهترین دقت طبقهبندی  6طبقه ،با روش  SVMخطی حاصل شد که دارای دقت 85/55
درصد بوده است .نتایج حاصل برای طبقهبندی  15طبقه شامل کشمش خوب ،بد و خار و خاشاک نشان داد که بهترین
نتیجه باز با روش  SVMخطی ولی با دقتی پایینتر در حدود  63/55درصد حاصل گردید .نتایج نشان داد که روش GLCM
بصورت قابل قبولی قادر به تشخیص طبقه محصول تودهای کشمش بوده و میتواند جایگزین فرد خبره در کارخانههای
فرآوری کشمش شود.
کشمش ،ماشین بردار پشتیبان ،طبقهبندی ،تحلیل تفکیک خطی ،ماشین بینایی

مقدمه
کشمش یکی از محصوالت مهم کشاورزی است که از خشک
کردن انگور ( )Vitis Viniferaبدست میآید .محصوالت جانبی که
از انگور بدست میآید شامل آبغوره ،سرکه ( Gardé-Cerdán et
 ،)al., 2007شیره انگور ( ،)Esmaiilia et al., 2007شربت و
کشمش ( )Pangavhane & Sawhney, 2002است .طعم ،مزه و
مو اد مغذی موجود در انگور از عوامل مهم مقبولیت این محصول
هم بصورت تازهخوری و هم به صورت فرآوری شده آن است
( .)Jairaj et al., 2009; Pangavhane & Sawhney, 2002از
آنجائیکه نگهداری طوالنی مدت انگور به دلیل درصد رطوبت باالی
آن مقدور نیست ،معموال حالت خشک شده آن مورد داد و ستد
و تجارت قرار میگیرد .با این عمل ضمن حفظ کیفیت غذائی،
فسادپذیری آن کاهش مییابد .عالوه بر مزیت ذکر شده ،تبدیل
انگور به کشمش باعث کاهش اثرات سموم باقیمانده بر روی انگور
نیز میشود ( .)Cabras et al., 1997 & 1998که متاسفانه در
سالهای اخیر به دلیل استفاده بیرویه از سموم غیرمجاز در
مرحله داشت انگور بازارهای جهانی این محصول با تهدید جدی
مواجه گردیده است .کشمش حاوی کربوهیدراتها ،آهن،
ویتامینها ،مواد معدنی مورد نیاز ( Ghrairi et al., 2013; Gurak
 )et al., 2010و مقادیر مهمی از ترکیبات فعال زیستی از جمله
فنولها میباشد ( .)Hogan et al., 2009براساس آمار ارائه شده،
* نویسنده مسئولkhojasteh@bonabu.ac.ir :

تولید انگور در ایران ،طی سالهای  1391تا  1395از مقدار 2/39
میلیون تن به مقدار  3/45میلیون تن افزایش پیدا کرده و رشد
 44درصدی را نشان میدهد .البته مقدار تولید این محصول طی
سالهای مختلف با نوسان مواجه بوده است ،به طوری که در سال
 1396به  3/20میلیون تن کاهش پیدا کرده است که این مقدار
کاهش به دلیل تغییرات جوی و آب و هوائی مناطق تولید کننده
انگور بوده است .افزایش تولید در طی  6سال نشانگر اهمیت توجه
جدی به صنایع تبدیلی و راهکارهای صادراتی این محصول می-
باشد .ایران بعد از کشورهای ترکیه ،آمریکا و چین ،با تولید 160
هزار تن کشمش در سال  2018-2017مقام چهارم را به خود
اختصاص داده است .علیرغم مقام چهارمی در تولید این محصول،
به دلیل مصرف پایین آن در داخل کشور ،ایران با صادرات 140
هزار تن در سال  2018-2017بعد از کشور ترکیه ،بزرگترین
کشور صادر کننده کشمش در جهان محسوب میشود
( .)Agricultural Statistics, 2017محصول کشمش معموال بعد
از تولید توسط کشاورز ،بصورت تودهای به کارخانجات فرآوری که
وظیفه شستشو ،خشک کردن مجدد ،دمگیری ،درجهبندی و
بستهبندی محصول را دارند ،فروخته میشود .کشاورزان و تولید-
کنندگان کشمش به منظور کسب سود بیشتر ،محصول کشمش
را با درصد رطوبت باالتر از حد استاندارد و با کمترین عمل
تمیزکاری بر روی چوب و دمچههای باقیمانده بر روی دانههای
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آن به کارخانه عرضه میکنند .خریدار محصول نیز براساس
کیفیت ظاهری محصول و بر اساس تجربه اقدام به قیمتگذاری
محصول مینماید .اما این روش قیمتگذاری و کیفیت سنجی
دارای ایراداتی از جمله تصمیمگیری مبتنی بر عالیق شخصی و
حدس و گمان میباشد .با پیشرفت علم و تکنولوژی ،ارائه روش-
های جدید غیر مخرب برای تعیین کیفیت محصوالت کشاورزی
و صنایع غذایی در سالهای اخیر گسترش یافته است .بطوریکه
این روشها با غلبه برضعف روشهای سنتی مرسوم ،عملکرد
موفقیت آمیزی از خود ارائه دادهاند .روش ماشین بینایی نیز به
عنوان یکی از روشهای غیر مخرب ،کاربردهای زیادی در بخش
کنترل کیفیت مواد غذایی و محصوالت کشاورزی داشته است.
روش بینایی ماشین ،با الهام از چشم انسان و در فضاهای رنگی
متفاوت ،اقدام به استخراج خصوصیات رنگی نمونه مورد نظر کرده
و عمل شناسایی یا طبقهبندی را انجام میدهد .تحقیقات
گستردهای بر روی درجهبندی محصوالت مختلف با استفاده از
روش بینایی ماشین انجام گرفته است .در سالهای اخیر از
سامانههای ماشین بینایی برای درجه بندی ،طبقهبندی یا
تشخیص عیب و نقص محصوالت مختلف کشاورزی استفاده شده
است که از آن جمله میتوان به کالس بندی و تشخیص عیب
سیب ( ; ،)Unay et al, 2011; Yimyam & Clark, 2016پرتقال
( ،)Pham & Lee, 2015برنج و پنبه ( ،)Bai et al., 2013توت
فرنگی ( ،)Liming & Yanchao 2010گندم ( Olgun et al.,
 )2016; Jiang et al., 2016و  ...غیره اشاره نمود .در تحقیقات
انجام گرفته ،بنا بر هدف تحقیق ،خصوصیاتی از محصول جهت
بررسی انتخاب شدند که از این خصوصیات میتوان به خصوصیات
رنگ (، )Veernagouda Ganganagowder & Kamath, 2017
شکل ( ،)Su et al., 2018طیف ( )Sun et al., 2017و بافت
( )Guanjun et al., 2019; Wang et al., 2019محصول اشاره
کرد .انتخاب خصوصیت بافت محصول با اهداف مختلفی انجام
می پذیرد .در برخی موارد از این خصوصیت در مورد محصوالتی
همچون سیب و پرتقال برای تشخیص ناحیه آسیب دیده ( Unay
 )et al, 2011; Yimyam & Clark, 2016و یا تشخیص علف هرز
در بین گیاهان دیگر ( Rehman et al., 2019; Wang et al.,
 )2019و یا در بین محصوالت دانهای همچون گندم یا برنج
( )Guevara-Hernandez & Gomez-Gil, 2011مورد استفاده
قرار میگیرد .در محصوالت دانهای به دلیل تفاوت رنگ و بافت
دانههای آسیب دیده با دانههای سالم ،از استخراج خصوصیت بافت
نمونه تودهای اقدام به تعیین درصد کیفیت محصول میشود .در
تحقیقی ،با استفاده از  52خصوصیت رنگ ،بافت و شکل ،اقدام به
ارزیابی خلوص چهار رقم بذر گندم در ترکیب با شش نوع بذر

علف هرز متداول در مزارع ایران شده است که نتایج قابل قبولی
بدست آمده است ( .)Ebrahimi et al., 2014علی رغم اینکه در
تحقیقات متناوبی ،از روش بینایی ماشین برای تعیین کیفیت و
درجهبندی کشمش استفاده گردیده است ،ولی در زمینه بررسی
کیفیت محصول تودهای کشمش ،تحقیقات محدودی انجام گرفته
است .در این راستا ،براساس چین و چروک روی سطح کشمش و
شکل ظاهری آن اقدام به طبقهبندی محصول به سه کالس
مختلف با دقت قابل قبولی شده است (.)Okamura et al., 1993
عباسقلیپور و همکاران نیز ،با تبدیل فضای رنگی قرمز ،سبز و
آبی ( )RGBبه فضای رنگی اصل رنگ ،اشباع و شدت روشنائی
( )HSIو تلفیق با ژنتیک الگوریتم اقدام به دسته بندی نمونهها به
دو دسته خوب و بد نمودهاند ( .)Abbasgolipour et al., 2011در
تحقیق مشابه دیگری نیز با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
( )SVMاقدام به کالسبندی محصول کشمش به  4دسته متفاوت
شده است ( .)Yu et al., 2011همانطور که ذکر گردید ،تحقیقات
نامبرده اقدام به کالسبندی محصول نمودهاند .در تحقیقی که
توسط کریمی و همکاران ( )Karimi et al., 2017ارائه گردیده
است ،محصول تودهای کشمش با ترکیبات متفاوتی از کشمش
خوب و بد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .بطوریکه با
استفاده از خصوصیات استخراجی از بافت تصاویر اخذ شده ،نمونه-
هایی با خلوص  50تا  100درصد کشمش خوب ،با استفاده از
شبکه عصبی مصنوعی ( )ANNو تحلیل مولفههای اصلی ()PCA
کالسبندی شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که استفاده از
ماتریس هم رخدادی سطح خاکستری ( )GLCMبرای تشخیص
و اندازهگیری پارامترهای بافت تصویر بطور موفقیت آمیزی عمل
کرده است .اما چون محصول تودهای کشمش که توسط کشاورز
به کارخانه فرآوری و بستهبندی عرضه میگردد ،عالوه بر کشمش
بد ،شامل چوب ،خار و خاشاک و مواد زائد دیگری نیز است،
کیفیت سنجی و طبقهبندی کشمش تودهای شامل کشمش
خوب ،بد و مواد زائد (که شامل خار و خاشاک و چوب و دم
کشمش است) مورد انتظار است .استفاده از ماتریس هم-رخدادی
سطح خاک ستری به منظور استخراج خصوصیات بافت تصویری،
در طبقهبندی ،درجهبندی و اندازهگیری کیفیت نهایی محصوالت
مختلف بطور موفقیت آمیزی انجام شده است (Guevara-
;Hernandez & Gomez-Gil, 2011; Chowdhury et al., 2015
 .)Mokhtar et al., 2015بر اساس توضیحات ارائه شده و

توانائی های روش غیر مخرب بینایی ماشین ،در این تحقیق سعی
شده است با استفاده از ماتریس هم-رخدادی سطح خاکستری
اقدام به طبقهبندی محصول تودهای کشمش که شامل کشمش
خوب ،کشمش بد و مواد زائد (خار و خاشاک و دم کشمش) است،
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شود .نتایج تحقیق میتواند در کارخانجات خشکبار به منظور
ارزشگذاری و کیفیت سنجی محصول تودهای در حین خرید
مورد استفاده قرار گیرد.

مواد و روشها
شکل  1روندنمای کلی تحقیق حاضر را نشان میدهد .در این
تحقیق ابتدا تصاویر نمونههای اخذ شده ،به تصاویر سطح
خاکستری تبدیل شده و خصوصیات بافتی آنها از روش ماتریس
هم رخدادی سطح خاکستری استخراج گردیده است .در ادامه با
استفاده از دو مدل طبقهبندی تحلیل افتراق خطی ( )LDAو

ماشین بردار پشتیبان ( )SVMاقدام به طبقهبندی نمونهها و
مقایسه نتایج گردیده است .در پایان براساس برخی پارامترها،
بهترین مدل از نظر دقت و صحت پیشگوئی طبقهبند ،معرفی
گردیده است .تمامی مراحل اخذ تصویر و استخراج خصوصیات
بافت نمونه از روی ماتریس  GLCMدر محیط برنامه نرمافزار
متلب  ،Matlab R2013bو تمامی مراحل مدلسازی و استخراج
نتایج با استفاده از برنامه  The Unscrambler X 10.4انجام
پذیرفته است .در ادامه تمامی مراحل تحقیق با جزئیات بیشتر
توضیح داده میشود.

تبديل تصور رنگی

اخذ تصوير نمونه

به خاکستری

محاسبه ماتريس
GLCM

واسنجی و اعتبارسنجی دو مدل  LDAو

استخراج

SVM

خصوصيات بافت

پيشگويی با مدلهای ايجاد

مقايسه مدلها براساس

شده و تشكيل ماتريس

دقت ،صحت و ويژگی مدلها

اغتشاش برای هر مدل

و انتخاب بهترين مدل

شكل  -1روندنمای طبقهبندی محصول کشمش با استفاده از روش GLCM

تهيه نمونه

برای آماده سازی نمونههای مورد آزمایش ،ابتدا به میزان 10
کیلوگرم کشمش انگوری طالیی از تولید کننده محلی در سال
 1397خریداری گردید .نمونه تودهای تهیه شده ،ابتدا پاکسازی
شده و به سه گروه کشمش خوب ،کشمش بد و چوب و خار و
خاشاک تقسیم گردید .به منظور اینکه درصد هرکدام از سه گروه
اشاره شده در طبقههای انتخابی مشخص گردد ،از یک پیمانه
مشخص برای انتخاب گروهها ،استفاده گردید .طبقههای مورد نظر
بصورت ترکیبی از سه گروه کشمش خوب ،بد و خاروخاشاک با
درصدهای ترکیب مشخص تهیه گردیدند .براساس ترکیبات
مختلف سه گروه اشاره شده ،تعداد  15طبقه مختلف براساس
درصدی از سه گروه ،آماده تصویربرداری شد .به منظور اینکه از
تصادفی بودن قرارگیری دانههای کشمش و خار و خاشاک در هر
طبقه اطمینان حاصل شود ،ابتدا آنها را در داخل یک پالستیک
ریخته و با برهم زدن کامل ،در داخل ظرفی به ابعاد mm2

 150×150به ارتفاع  20 mmریخته شده و سپس سطح نمونه
در داخل ظرف مسطح گردید .شکل  ،2پانزده طبقه تشکیل شده
به همراه نام طبقهها و درصد محصول خوب ،بد و خارو خاشاک
آنرا نشان میدهد .در این جدول حرف  ،Gنشان دهنده درصد
کشمش خوب ،حرف  ،Bنشان دهنده درصد کشمش بد و حرف
 ،Wنشان دهنده درصد چوب و خار و خاشاک است .بعنوان مثال
برای تهیه نمونه  G80B10W10با استفاده از پیمانه مورد نظر8 ،
پیمانه از گروه کشمش خوب 1 ،پیمانه از کشمش بد و  1پیمانه
نیز از چوب و خار و خاشاک در داخل پالستیک ریخته و با به هم
زدن کامل آنها ،در داخل ظرف تصویربرداری ریخته شدند.
همانطور که در قسمت مقدمه نیز بیان گردید ،هدف از تهیه هر
طبقه ،تهیه نمونههای تودهای تولیده شده توسط کشاورز به منظور
تعیین درجه تمیزی از طریق طبقهبندی آنها قبل از ورود به
کارخانه بوده است تا خلوص تودههای کشمش مشخص شود.

خجسته نژند و رمضانی :استفاده از ماتريس هم – رخدادی 955 ...

E: G60B40W0

D: G70B30W0

C: G80B20W0

B: G90B10W0

A: G100B0W0

J: G80B10W10

I: G50B40W10

H: G50B30W20

G: G50B20W30

F: G50B50W0

O: G60B30W10

N: G60B20W20

M: G60B10W30

L: G70B10W20

K: G70B20W10

شكل  -2طبقههای مورد استفاده از کشمش تودهای

سامانه ماشين بينايی

در این سامانه از یک عدد دوربین ،رایانه شخصی ،سامانه
نورپردازی و محفظه تصویربرداری برای حذف نورهای محیطی و
فراهم نمودن شرایط یکسان تصویربردرای استفاده گردید .جعبه
سیاه مورد نظر از جنس  MDFبه ابعاد  50×40×40سانتیمتر
مطابق شکل  3ساخته شد .شکل  3محل نصب دوربین و سامانه
نورپردازی را در آن نشان میدهد .در این سامانه از نورپردازی از

مقابل ،با استفاده از المپ  LEDکه بصورت حلقهای به دور
دوربین نصب میگردید ،استفاده شد .دوربین استفاده شده از نوع
 CMOSمدل Logitech C920 HD pro Webcamبا وضوح
 640×480پیکسل با سرعت  30فریم بر ثانیه بوده که در مرکز
حلقه المپ  LEDنصب شده و از طریق کابل های رابط به رایانه
متصل گردید .تصاویر اخذ شده با انتقال به رایانه شخصی ،ذخیره
شده و مورد استفاده قرار گرفتند.

سامانه نورپردازی
دوربين

نمونه
شكل  -3سامانه ماشين بينايی

اخذ تصاوير

هر طبقه تهیه شده که در داخل ظرف ریخته شده است ،در مقابل
دوربین قرار گرفته و با بستن درب جعبه نورپردازی ،تصویر نمونه
اخذ گردید .در ادامه همان طبقه در داخل پالستیک ریخته شده
و با برهم زدن مجدد آن و ریختن به ظرف ،تصویر بعدی اخذ
گردید .برای هر طبقه ،تعداد  50عدد تصویر اخذ شد که جهت
تشکیل پایگاه داده مورد مطالعه ،استفاده گردید.

ماتريس همرخدادی سطح خاکستری

یکی از ابزارهای مفید رنگی در روش بینایی ماشین ،استفاده از
هیستوگرام تصویر است .در این روش ،نمودار فراوانی هر سطح
رنگی ترسیم شده و اطالعات مورد نیاز استخراج میگردد .اما
استفاده تنها از هیستوگرام تصویر ،هیچ نوع اطالعاتی را در زمینه
توزیع سطوح رنگی (یا خاکستری) در کل تصویر ارائه نمیدهد.
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بعنوان مثال دو شکل نشان داده شده در شکل  4دارای
هیستوگرام یکسانی هستند .در حالی که توزیع سطوح خاکستری
در دو شکل کامال متفاوت است.

شكل  -4دو نوع توزيع سطوح خاکستری متفاوت با يک نمودار هيستوگرام

 (1973) Haralick et al.,برای بررسی ساختار بافتهای
مختلف ،ویژگیهایی بر اساس ماتریس هم-رخدادی پیشنهاد
کردهاند که از موفقترین روشهای بررسی خواص بافتهای
مختلف است .در روش ماتریس هم-رخداد سطح خاکستری ،فرض
میشود که اطالعات تصویر بافت به وسیله یک ماتریس خاص
ارائه میشود .این روش مبتنی بر دستکاری سطوح خاکستری از
یک تصویر است .در این روش عالوه بر بررسی سطح خاکستری
پیکسل مورد نظر ،سطوح خاکستری پیکسلهای همسایگی آن
نیز مورد بررسی قرار میگیرد و با ایجاد یک ماتریس جدید از
سطوح خاکستری همسایگیهای پیکسل در زوایا و فواصل
مختلف ،اقدام به شناسایی و تعریف خصوصیات تصویر میشود.
ماتریس هم-رخدادی یک ماتریس مربعی است که اندازه آن برابر
با تعداد سطوح خاکستری است (.)Renzetti, & Zortea, 2011

زاویهθ

ماتریس همرخدادی یک تصویر با استفاده از شعاع  dو
تعریف میشود .معموالً  dرا در محدوده  1و  2انتخاب میکنند.
از آنجائیکه هر پیکسل دارای  8همسایه در  θبرابر صفر،90 ،45 ،
 270 ،225 ،180 ،135و  315درجه است ،و همسایه در θ= 0
درجه و  θ =180درجه برای تعریف ماتریس همرخدادی مشابه
است ،بنابراین انتخاب زاویه ممکن است به  4پیکسل مجاور در θ
برابر صفر 90 ،45 ،و  135درجه تنزل پیدا کند (افقی ،مورب
سمت راست ،عمودی و قطر چپ) .عالوه بر پارامترهای شعاع و
زاویه مورد استفاده برای تعریف ماتریس همرخدادی ،پارامتر تعداد
سطوح خاکستری نیز قابل تعریف است .که در این تحقیق برای
تعریف ماتریس همرخدادی ،از فاصه شعاعی برابر  ،1با چهار زاویه
صفر 90 ،45 ،و  135به همراه تعداد سطوح خاکستری 256
استفاده گردید که برای هر زاویه ،یک ماتریس جدید استخراج
شد.
استخراج ويژگیهای بافتی

پس از ایجاد ماتریس همرخدادی ،شاخصهای انرژی ،کنتراست،
همبستگی و آنتروپی تعریف شده در جدول  1از روی این ماتریس
محاسبه شدند .همانطور که در جدول  1نیز اشاره شده است،
ویژگیهای نامبرده شده براساس روابط تعریف شده ،براساس آمار
و احتمال وقوع هر سطح خاکستری در ماتریس همرخدادی عمل
مینمایند (.)Haralick et al., 1973

جدول  -1چهار ويژگی استخراج شده از ماتريس همرخدادی نمونهها

ويژگی

رابطه

انرژی

𝑓1 = ∑ ∑ 𝑝 (𝑖, 𝑗)2
𝑗

𝑔𝑁 𝑔𝑁

𝑁𝑔 −1
2

𝑖| 𝑓2 = ∑ 𝑛 {∑ ∑ 𝑝 (𝑖, 𝑗)} ,

کنتراست

𝑖=1 𝑗=1

𝑛=0

𝑛 = |𝑗 −
𝑦𝜇 𝑥𝜇 ∑𝑖 ∑𝑗 (𝑖𝑗)𝑝 (𝑖, 𝑗) −
= 𝑓3
𝑦𝜎 𝑥𝜎

همبستگی
انتروپی

𝑖

))𝑗 𝑓4 = − ∑ ∑ 𝑝 (𝑖, 𝑗) log( 𝑝 (𝑖,
𝑗

در این روابط P ،نشاندهنده احتمال وقوع µ ،میانگین
نمونه σ ،انحراف معیار n ،و  mتعداد سطر و ستون و  gدر روابط
نشاندهنده تعداد سطح خاکستری 1هستند .پس از استخراج
ویژگیهای نامبرده شده در جدول  1از هر ماتریس ،پایگاه دادهای
به ابعاد  750ردیف در  16ستون تشکیل شد که بعنوان پایگاه
داده تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت .تعداد ردیفهای
1. Gray Level

𝑖

ماتریس از ضرب تعداد نمونه در هر طبقه در تعداد طبقهها بدست
آمده است و تعداد ستون نیز از چهار ویژگی نامبرده شده در
جدول  1در راستای  4زاویه همسایگی (صفر 90 ،45 ،و 135
درجه) به دست آمده است.
مدلهای طبقهبندی

مدلهای مختلفی برای طبقهبندی نمونههای مختلف مورد
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نمودارهای توزیع فراوانی برای مدلسازی  LDAاز دو  PCاستفاده
گردید .از هر طبقه 70 ،درصد نمونهها بعنوان نمونه آموزشی ،و
 30درصد مابقی بعنوان نمونه آزمون مورد استفاده قرار گرفت.
انتخاب نمونههای آموزشی و آزمون کامال بصورت تصادفی انجام
پذیرفت.

استفاده قرار گرفته است که این مدلها ،میتوانند به طبقهبندهای
بانظارت ،بدون نظارت ،خطی یا غیرخطی تقسیم بندی شوند.
هدف استفاده از مدلهای مختلف ،آموزش مدل با تعداد نمونه
مشخص و سپس آزمون مدل برای انتخاب بهترین مدل پیشگوئی
است تا بتواند بصورت یک ماشین خودکار اقدام به طبقهبندی
نمونهها نماید .در این تحقیق از مدلهای طبقه بندی ماشین بردار
پشتیبان ( )SVMو تحلیل افتراقی خطی ( )LDAاستفاده گردید.
ماشین بردار پشتیبان یکی از روشهای یادگیری با نظارت است
که از آن برای طبقهبندی و رگرسیون استفاده میشود .این روش
از جمله روشهای نسبتاً جدیدی است که در سالهای اخیر
کارآیی خوبی نسبت به روشهای قدیمیتر برای طبقهبندی از
جمله شبکههای عصبی مصنوعی نشان داده است .مبنای کاری
دستهبندی کننده  SVMدستهبندی خطی دادهها است و برای
این منظور خطی را انتخاب میکند که حاشیه اطمینان بیشتری
داشته باشد .حل معادله پیدا کردن خط بهینه برای دادهها به
وسیله روشهای  )QP( Quadratic Programmingکه روشهای
شناخته شدهای در حل مسائل بهینه سازی مقید هستند صورت
میگیرد SVM .از تکنیکی که  kernel trickنامیده میشود ،برای
تبدیل دادهها استفاده میکند و سپس بر اساس این تبدیل ،مرز
بهینه بین خروجیهای ممکن را پیدا میکند ( Karimi et al.,
 .)2017در این تحقیق طبقه بند  SVMدر دو حالت خطی 1و
عملکرد پایه شعاعی 2مورد استفاده قرار گرفت .روش  LDAنیز
یک روش آماری است که با استفاده از تفکیک کننده مختلفی
مانند خطی ،درجه دوم 3و فاصله ماهالونوبیس 4اقدام به طبقه-
بندی نمونهها مینماید .البته به منظور کاهش ابعاد ماتریس
ورودی ،ابتدا با استفاده از روش تحلیل مولفههای اصلی ()PCA
اقدام به کاهش ابعاد شد .در مواردی که تعداد خصوصیات اندازه-
گیری شده برای هر نمونه مورد آزمایش بیش از اندازه باشد ،با
تحلیل مولفههای اصلی ،به جای خصوصیات اندازهگیری شده ،از
مولفههایی بنام مولفههای اصلی )PC( 5یا متغیرهای جانبی6
( )LVاستفاده میگردد .در این تحلیل ،با نگاشت فضای اصلی به
فضای مولفههای اصلی ،اقدام به رسم نمودار جدیدی از توزیع
نمونهها میشود که محور اولین  ،PCبیشترین توزیع فراوانی داده-
ها را به نمایش میگذارد .دومین  PCدر جایگاه بعدی برای نمایش
توزیع فراوانی دادهها میباشد .با این تحلیل میتوان با نگاشت
دادههای از فضای خصوصیات اندازهگیری شده به فضای مولفه-
های اصلی ،نمودار توزیع دادهها را بررسی نمود .با بررسی

در قسمت بررسی نتایج ،مدلسازی طبقهبندها برای دو حالت مورد
ارزیابی قرار گرفت .حالت اول شامل طبقهبندی  6طبقه متفاوت
تشکیل شده از گروه کشمشهای خوب و بد میباشد که شامل
طبقههای  Aالی  Fنمونههای تهیه شده میباشد .در این حالت،
طبقههای انتخابی فاقد گروه چوب و خار و خاشاک بود .حالت

1. Linear
2. Radial Basis Functions
3. Quadratic

4. Mahalanobis
5. Principle Component
6. Latent Variable

اعتبارسنجی مدلها و انتخاب بهترين مدل

مدلهای طبقهبندی براساس نمونههای آموزشی واسنجی شده و
با استفاده از روش  Continues Blockمورد اعتبار سنجی قرار
گرفتند .مقایسه قسمت واسنجی و اعتبار سنجی براساس دقت
تشخیص طبقهبند انجام پذیرفت .در مرحله آزمون مدلها ،با
تشکیل ماتریس اغتشاش اقدام به استخراج نرخ تشخیص طبقه
مطلوب و نامطلوب ،عالوه بر پارامتر صحت دادهها شد .حساسیت
و ویژگی دو پارامتر اندازهگیری مهم برای بررسی مدلهای طبقه-
بندی میباشند .نرخ تشخیص طبقه مطلوب طبقه  Iعبارتست از
نسبتی از نمونههای طبقه  Iکه به عنوان طبقه  Iطبقهبندی می-
شوند .نرخ تشخیص طبقه نامطلوب طبقه  Iنیز نسبتی از نمونه-
های طبقه  IIکه به اشتباه به عنوان طبقه  Iطبقهبندی شدهاند
میباشد .مقادیر نرخ تشخیص طبقه مطلوب و نامطلوب طبقهها و
نرخ طبقهبندی صحیح طبق روابط  1الی  3قابل محاسبه میباشد
(.)Karimi et al., 2017
𝑃𝑇

(رابطه )1

𝑁𝐹 𝑇𝑃 +
𝑁𝑇

(رابطه )2
(رابطه )3

𝑃𝐹 𝑇𝑁 +
𝑁𝑇 𝑇𝑃 +
𝑁𝐹 𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 +

= نرختشخیصطبقهمطلوب

= نرختشخیصطبقهنامطلوب
= )Correct Classification Rate (CCR

که در این روابط  FP ،TN ،TPو  FNبرای یک مدل کالس
بندی کننده دو کالسه ،بترتیب تعداد تشخیص صحیح کالس ،I
تعداد تشخیص درست کالس  ،IIتعداد تشخیص نادرست کالس
 Iو تعداد تشخیص نادرست کالس  IIمیباشد.

نتايج و بحث
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دوم بررسی نتایج شامل تمامی طبقههای انتخابی بود که در ادامه
نتایج هر دو حالت بررسی شده ،ارائه میگردد .جدول  2نتایج
واسنجی و اعتبارسنجی با استفاده از دو مدل  LDAو  SVMرا
برای بررسی  6طبقه حالت اول نشان میدهد .همانطور که در
جدول نیز نشان داده شده است ،هر  5حالت مدلهای مورد
بررسی دارای صحت قابل قبولی هم در مرحله واسنجی و هم در
مرحله اعتبارسنجی بودند .اما از آنجائیکه صحت اعتبارسنجی،
قابل اطمینان بودن مدل را بیان مینماید و از طرف دیگر با لحاظ
نمودن صحت واسنجی مدلها ،بهترین مدل ،مدل  SVMخطی
انتخاب شد .در ادامه بررسی مدل انتخابی ،نمونههای آزمون 6
طبقه اول جهت بررسی صحت و دقت پیشگوئی مدلها مورد
بررسی قرار گرفتند .جدول  3ماتریس اغتشاش مدل  SVMخطی
برای آزمون را نمایش میدهد.
جدول  -2نتايج واسنجی و اعتبارسنجی دو نوع طبقهبند  LDAو  SVMبرای
حالت اول
صحت واسنجی

صحت اعتبار سنجی

LDA

خطی
درجه دوم
ماهاالنوبیس

86/25
86/25
86/67

84/37
84/37
85/50

مدل

SVM

خطی
عملکرد پایه شعاعی

84/50
74/16

87/50
96/67

جدول  -3ماتريس اغتشاش آزمون مدل  SVMخطی برای حالت اول
میانگین F

0
0
0
0
0
15

E

D

C

B

A

طبقه

0
0
0
2
14
0

0
0
0
11
1
0

0
0
15
1
0
0

4
11
0
1
0
0

11
4
0
0
0
0

A
B
C
D
E
F

 73/33 73/33نرخ تشخیص طبقه مطلوب

100 85/55

100 73/33 93/33

100 85/83

 73/33 68/75 93/75 91/67 87/50دقت ()TCR

100 96/89

 94/67 93/33 98/66 98/66 96/00نرخ تشخیص طبقه نامطلوب

همانگونه که در این جدول نیز مشخص است ،صحت یا
همان حساسیت کلی مدل برابر  85/55درصد به دست آمده است
که برای طبقهبندی محصوالت کشاورزی قابل قبول و استناد می-
باشد .البته نتایج برای طبقههای  Aو  Bو  Dنسبت به دیگر طبقه-
ها ضعیف بود .اما همانطوریکه از ماتریس اغتشاش نیز مشخص
است  4نمونه از طبقه  Aبه عنوان طبقه  Bتشخیص داده شده
است که با توجه به اینکه اختالف این دو طبقه معادل با  10درصد
کشمشهای بد است و احتمال قرار گیری نمونهها در داخل ظرف

مربوطه نیز میتواند از دالیل این نوع طبقهبندی باشد .در تحقیقی
که به بررسی چندین نوع ماتریس متفاوت پرداخته شده است،
دقت مدل  SVMبرای طبقهبندی کشمش خوب و بد ،به طور
میانگین  88درصد گزارش شده است که نتایج تحقیق حاضر را
تایید مینماید ( .)Karimi et al., 2017دقت ،نرخ تشخیص طبقه
مطلوب و نا مطولب برای حالتی که  50درصد نمونه کشمش خوب
و  50درصد آن کشمش بد بود ،برابر  100درصد بدست آمد که
بهترین حالت طبقه بند را نشان میدهد .نرخ تشخیص طبقه
نامطلوب محاسبه شده برای طبقههای متفاوت نیز باالی 93
درصد محاسبه شد که برای یک مدل طبقهبند نتیجه بسیار عالی
را نشان میدهد.
در بررسی حالت دوم ،یعنی طبقهبندی  15طبقه مختلف
نمونه کشمش فلهای ،نتایج متفاوتتری حاصل گردید .همانگونه
که در جدول  4نیز نشان داده شده است ،تنها مدل قابل اطمینان
در این حالت ،مدل  SVMخطی با صحت واسنجی و اعتبارسنجی
بترتیب  72/95و  66/85بوده است .علیرغم ضعیف بودن این
نتایج نسبت به حالت اول ،با توجه به طبقه بندی نمونهها به 15
طبقه مختلف و همین طور ترکیب آنها با چوب و خار و خاشاک،
نتایج این مدل نیز میتواند جایگزین مناسبی برای افراد خبره در
تعیین کیفیت کلی کشمش تودهای باشد .البته همانگونه که در
جدول  5نیز مشخص است ،اکثر نمونههایی که در طبقه خود
پیش بینی نشدهاند ،در طبقه کناری خود که  10درصد از نظر
ترکیب کشمش خوب ،بد و خار و خاشاک با هم اختالف داشتند،
قرار گرفته است .از جمله دالیل ضعیف بودن نتایج در حالت دوم،
میتوان به هم اندازه نبودن چوب و خارو خاشاک با کشمشهای
خوب و بد نیز اشاره کرد که علیرغم به همزدن مناسب آنها حین
تصویربرداری ،ولی در برخی مواقع ،تصویر گویای کامل توزیع
گروههای مختلف محصول نبود .از طرف دیگر به دلیل شباهت
رنگ چوب و خار و خاشاک به کشمش خوب ،نتایج ضعیفتر
حاصل گردیده است .براساس مدل  SVMخطی ،ماتریس
اغتشاش پیشگوئی مدل در جدول  5نشان داده شده است.
جدول  -4نتايج واسنجی و اعتبارسنجی دو نوع طبقهبند  LDAو  SVMبرای
حالت دوم
مدل
LDA

SVM

صحت واسنجی

صحت اعتبار سنجی

Mahalanobis

44/76
48/76
46/48

-

خطی
عملکرد پایه شعاعی

72/95
70/10

66/85
42/76

خطی
درجه دوم
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جدول  -5ماتريس اغتشاش آزمون مدل  SVMخطی برای حالت دوم
طبقه

میانگین

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
8

0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
4
3
0

0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
7
5
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
10
0
0
0

0
0
1
3
0
1
0
0
0
2
5
2
0
0
0

0
2
0
0
0
0
0
0
0
12
3
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
1
1
4

0
0
0
0
0
0
3
12
4
0
0
0
2
1
0

0
0
0
0
0
0
12
2
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
1
0
4
2

0
0
0
4
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
14
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

A

H
I
J
K
L
M
N
O

63/55

53/33

20

46/67

67/67

33/33

80

26/67

80

80

93/33

100

46/67

93/33

60

73/33

61/31

80

25

90/90

92/44

89/78

89/33

90/22

90/67

90/67

89/33

46/67

55/55

41/67

75

40

54/54

92/44

90/22

91/11

92/89

92/89

91/55

88/88

85/71

66/67

75

87/5

93/33

69/23

68/75
91/11

کشمش یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی صادراتی ایران
است که هر ساله ارزآوری زیادی را به همراه دارد .محصول
کشمش بعد از تولید توسط کشاورز ،جهت انجام عمل شستشو،
درجهبندی و بستهبندی آن به کارخانه فرآوری انتقال داده می-
شود .قیمتگذاری محصول تودهای کشمش همیشه بعنوان یکی

F
G

نرخ تشخیص
طبقه مطلوب

نتيجهگيری کلی

E

دقت TCR

خطی قابلیت پیشگوئی طبقههای  M ،I ،Dو  Nرا نداشته و نتایج
ضعیفی حاصل شده است .ولی در بقیه طبقهها دقت پیشگویی
باالتر از  50درصد بوده است بطوریکه میانگین صحت طبقهبند
 63/55درصد حاصل گردیده است.
نتایج تحقیق نشان میدهد که استفاده از ماتریس هم-
رخدادی سطح خاکستری ،برای تشخیص طبقههای کشمش
خوب و بد با دقت قابل قبولی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
ولی استفاده از ماتریس  GLCMبه همراه مدل  SVMخطی نتایج
نسبتا ضعیفی از خود نشان داد بطوریکه در  4طبقه از  15طبقه
تشکیل شده مدل پیشگوئی ناتوان بود.

C
D

نرخ تشخیص
طبقه نا مطلوب

همانطور که در جدول  5نشان داده شده است ،مدل SVM

B

از چالشهای بزرگ مابین کشاورزان و صاحیان کارخانه فرآوری
مطرح بوده است .بدین منظور با استفاده از قابلیت ماتریس هم-
رخدادی سطح خاکستری اقدام به ایجاد ماتریسهای جدید جهت
استخراج ویژگیهای بافت تصویری شد .نتایج نشان داد زمانیکه
از این روش برای تشخیص طبقههای تشکیل شده از کشمش و
خوب استفاده میگردد ،نتایج قابل قبول و اطمینانی حاصل می-
شود .اما زمانیکه طبقههای مورد نظر شامل ترکیبی از کشمش
خوب و بد و خار و خاشاک است ،نتایج پیشگوئی ضعیفتر از حالت
اولیه است و در تشخیص برخی از طبقهها کامال ناتوان عمل می-
نماید .پیشنهاد میشود ،به منظور افزایش دقت طبقهبندها در
حالت دوم ،ابتدا با استفاده از الگوریتمهایی مانند تبدیل موجک،
خار و خاشاک موجود در تصویر حذف شده و سپس از روی تصویر
باقیمانده اقدام به طبقهبندی طبقههای موجود نمود.
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