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چکیده
روشهای سنتی درجهبندی خرما به علت نبود ویژگیهای کمی مشخص باعث درجهبندی
ناصحیح شده و اتالف زمان و هزینه ایجاد میکند .درجهبندی خرما براساس الگوریتهای
طبقهبندی میتواند اختالفنظر فروشنده و خریدار را کاهش دهد .در این تحقیق شناسایی
برخی ویژگیهای کیفی خرمای مضافتی و درجهبندی آن به چهار دسته (درجۀ  3 ،2 ،1و
 )۴طبق نظرهای استخراجشده از واردکنندگان خرمای مضافتی کشور روسیه انجام شده
است و برای ایجاد ارتباط معنی دار بین کیفیت خرما و برنامۀ پردازش تصویر در محیط
متلب توسط ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است .نتایج ماشین بردار پشیتبان خطی،
کوادراتیک ،کوبیک و گوسین متوسط دارای دقت  1۰۰درصد بوده ،یعنی توانسته است
درجهبندی را بهطورکامل انجام دهد .برای درک چگونگی عملکرد درجهبندیشدۀ
انتخابشده در هر درجه ،از طرح ماتریس اغتشاش استفاده شده است .منحنی مشخصۀ
عامل گیرنده نرخ درجهبندی مثبت در مقابل نرخ مثبت کاذب را برای انتخاب آموزش
درجهبندی ،ارائه میدهد .نرخ مثبت ۰/97در درجۀ اول نشان میدهد که طبقهبندیکنندۀ
فعلی ۰/97از مشاهدهها را بهدرستی به درجۀ مثبت اختصاص میدهد .بهمنظور
صحتسنجی نهایی از ضریب کاپا استفاده شده است که با نظر خبرگان نیز میزان درستی
درجهبندی موردبررسی قرار گرفته است .تمام مقادیر کاپا بزرگتر از  ۰/6بوده و دارای
پایداری کافی است .همچنین بیشترین کاپا مربوط به روش کوبیک بیش از  ۰/8و کمترین
مربوط به گوسین کامل با مقدار  ۰/76است .باتوجهبه دقت و صحت پیادهسازی با ماشین
بردار پشتیبان این روش با بازده باالیی قابلیت درجهبندی خرما را با ویژگیهای
استخراجشده دارد.
.
1

مقدمه
کشور ایران درحالحاضر با تولید بیش از  1،2۰۰،۰۰۰تن
خرما در میان  3کشور اول جهان قرار دارد
(مهرابیبشرآبادی ,پاکروان & ,شکیبایی .)1389 ,این در
حالی است که ایران ازنظر ارزش صادراتی در مقایسه با

تاریخ دریافت1399/12/11 :
تاریخ پذیرش1۴۰۰/۰6/۰1 :
واژههای کلیدی
پردازش تصویر دیجیتال
ویژگیهای کیفی خرمای مضافتی
درجه بندی
SVM
Matlab

سایر کشورهای صادرکننده در رتبۀ پایینی قرارگرفته
است .یکی از دالیل این امر فقدان استانداردی جامع و
قابل پذیرش توسط خریدار عمدۀ سایر کشورها و
صادرکنندگان این محصول میباشد .اختالفنظر خریداران
و فروشندگان عمدۀ خرما در سطح جهان درمورد
پارامترهای کیفی محصول و عدم وجود استاندارد مشخص

این مقاله برای انتشار پذیرفتهشده و موردبررسی کامل داوران قرار گرفته است و در فرایند صفحهآرایی و حروفچینی
میباشد .لطفاً مقاله را با کد  DOIذکر نمایید.
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که دامنۀ قابلقبول هر فاکتور کیفی را بهوسیلۀ روشهای
علمی-آزمایشگاهی تعیین کند ،منجربه عدم قطعیت و
توافق نظر دو طرف درمورد خرید خرما و درنهایت کاهش
مراودات تجاری و اختالفهای مالی میگردد
(دوستیایرانی ,گلزاریان ,آقخانی & ,صدرنیا.)139۴ ,
از روشهای مختلف طیفسنجی و پردازش تصویر در
مطالعۀ ویژگیهای مختلف خرما و ارزیابی کیفیت استفاده
شده است .سامانۀ بینایی ماشین در تشخیص کیفیت،
امکان تصویربرداری همزمان یا غیرهمزمان را فراهم
مینماید (Aghbashlo, Hosseinpour, & Ghasemi-
Alrajeh & Alzohairy, ( .)Varnamkhasti, 2014
 )2۰12()2012طبقهبندی خرما را براساس تصویربرداری،
اندازهگیری طول ،عرض و نسبت طول به عرض هر خرما و
با استفاده از شبکۀ عصبی انجام دادند.
) )2۰1۵((Muhammad, 2015نوع خرما را براساس
تصویربرداری و آنالیز ویژگیهای رنگ ،بافت ،اندازه و شکل
طبقهبندی کرد .در این پژوهش ،توصیفکنندههای بافت
شامل  LBP1و WLD2نسبت به ویژگیهای اندازه و بافت،
منجربه نتایج بهتر شدند (.)Muhammad, 2015
 Karwaو همکاران ( )2۰16با تصویربرداری بهوسیلۀ
تلفنهای همراه اندرویدی با دوربین  2مگاپیکسل از ۴
جهت باال ،پایین ،چپ و راست ،درجهبندی سیبهای
سرخ را به  ۴گروه خوب ،متوسط ،میانگین و زیرمیانگین با
دقت باال مشخص نمودند .نتایج پردازش تصویر برای
اندازهگیری ویژگیهای محصولها موفقیتآمیز بود.
&

Nouri-Ahmadabadi,

Firouz,

(Omid,

) )2۰17(Mohtasebi, 2017با استفاده از بینایی ماشین و
ویژگیهای رنگی ،مغزهای پستۀ پوستشده را طبقهبندی
کردند .در این مطالعه از یک الگوریتم براساس پردازش
تصویر ،شبکۀ عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان
( )SVM3برای درجهبندی مغز پسته به گروههایی شامل:
سبز ،سبز مایل به زرد ،زرد ،رنگ مخلوطشده و مواد
ناخواسته بهکار استفاده شد.
&

Mohtasebi,

Omid,

(Nouri-Ahmadabadi,

) )2۰17(Soltani Firouz, 2017سیستم هوشمندی را
براساس بینایی ماشین و ماشین بردار پشتیبان برای
درجهبندی مغز پسته و پوست پسته گسترش دادند.
1

Local Binary Pattern
Weber local descriptor
3
Support Vector Machine

شاخصهای مختلفی ازقبیل بو ،مزه ،رنگ ،انواع آفتها
و صدمهها در درجهبندی خرما مؤثرند .همچنین اندازۀ
خرما نیز ازنظر مصرفکننده مهم است و نتایج حاصل از
برآورد رگرسیونی نشان میدهد خانوارها ،تمایل به
پرداخت تفاوت قیمت برای محصولهای با کیفیت و ظاهر
بهتر دارند (شاپوری ,قربانی ,دوراندیش & ,کهنسال,
 .)1393رفتار مصرفکننده تا حد زیادی تحتتأثیر شرایط
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی است ،بنابراین تعمیم رفتار
مصرفکننده در تمامی کشورها باید با احتیاط و براساس
ویژگیهای حساس و مهم هر کشور صورت گیرد
(.)Hawkins, Best, & Coney, 2004
روش  SVMازجمله روشهای نسبتاً جدیدی است که
در سالهای اخیر نسبت به روشهای قدیمیتر طبقهبندی
ازجمله شبکههای عصبی پرسپترون ،کارایی خوبی نشان
داده است .با این روش میتوان ویژگیهای موردنیاز را
تعریف و آموزش داده ،سپس برای ورودیهای جدید،
استخراج ویژگی انجام داد ( de Oliveira, Leme,
.)Barbosa, Rodarte, & Pereira, 2016
) )2۰17((Omid et al., 2017امروزه ردهبندی
محصولهای کشاورزی به تقلید از تصمیمگیریهای
انسانی برای تعیین کیفیت آنها براساس هوش مصنوعی و
بهکارگیری کامپیوتر ،به شدت مطالعه میشود .ماشین
بردار پشتیبان به روش محبوبی برای طبقهبندی در
کاربردهای کشاورزی بهوسیلۀ پیداکردن سطحهای
جداسازی بین دادههای ورودی طبقههای مختلف تبدیل
شده است (.)Omid et al., 2017
& Omid, Mohtasebi,
))2۰17(Soltani Firouz, 2017

(Nouri-Ahmadabadi,

با استفاده از پردازش
تصویر و گوشی موبایل که سیستم عامل اندروید دارد
عملکرد مرکبات یک درخت را  2هفته قبل از فصل
برداشت تخمین زدند .این روش بهطورکلی نرمافزار
الگوریتم شمارش میوه در جاواست که از مانیتور لمسی
تلفن همراه اندروید ۴برای ارزیابی عملکرد مرکبات استفاده
میکند .روش بهدستآمده با دقت و میزان تشخیص 9۰
درصد خوب بود .
هدف از این تحقیق ارزیابی برخی ویژگیهای کیفی
خرمای مضافتی و درجهبندی آن به  ۴طبقه (درجۀ ،2 ،1
 3و  )۴طبق نظرهای استخراجشده از پرسشنامههای
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)Android mobile phone )AMP
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تکمیلشده توسط واردکنندگان خرمای مضافتی در خارج
از کشور (روسیه) و ایجاد ارتباط معنیدار بین کیفیت
خرما و برنامۀ پردازش تصویر با استفاده از تلفن همراه
میباشد .در این تحقیق درجهبندی خرما براساس رنگ،
شکل ،اندازه و تخلخل پوست خرما با  SVMانجام شده
است.

3

مناسب است که از ترکیب دو نور  LEDسفید و زرد
بهوجودآمده است ،روشنایی خوبی را در داخل جعبه ایجاد
مینماید .در قسمت باالیی جعبۀ عکاسی نیز محفظهای
تعبیه شده است که میتوان از باال عکاسی نمود .از
 LED72در  ۴طرف سقف جعبۀ عکاسی با قدرت نور باال
استفاده شد.

مواد و روشها
تأمین مواد و امکانات الزم برای اجرای طرح

خرمای مضافتی در اندازه ،شکل ،رنگ و بافت متفاوت فاقد
هرگونه مواد اضافی تهیه و بعد از کدگذاری هرکدام از
نمونهها در یک پایگاه داده ثبت گردید .در مرحلۀ نخست
ازنظر خبرگان (کسانی که سابقۀ کار مرتبط دارند) برای
درجهبندی استفاده شد .نمونههای موردآزمایش با بینایی
انسان باتوجهبه استانداردهای مرسوم باپاسخ  ۴۴نفر خبره
مرد با میانگین سنی حدود  38سال بهصورت
پرسشنامهای درجهبندی گردید .نمونههای کدگذاریشده
در اختیار افراد خبره قرار گرفت تا با بررسی نمونه براساس
معیارها و وزن هر معیار که از پرسشنامهها استخراجشده
است ،آنها را به  ۴دسته براساس اندازه ،رنگ و تخلخل
درجهبندی کنند .بعد از پاسخدهی آزمون نرمالبودن و
پایابی نظر خبرگان با نرمافزار تحلیل آماری  SPSS1انجام
شد .بهمنظور پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده
است که مقدار آن بیش از  ۰/7است .پس از واردکردن
دادهها از استخراج ویژگی ،در مرحلۀ بعدی نمودار
پراکندگی هر درجه براساس متغیرهای محیط ،تخلخل و
رنگ مشخص گردید.

درجهبندی خرمای مضافتی با SVM

ویژگیهای استخراجشده از تصاویر ( 3۰تصویر از  ۴جهت
برای هر درجه) براساس الگویهای خروجی ازنظر افراد
خبره توسط  SVMبه  ۴درجه (درجۀ  3 ،2 ،1و )۴
درجهبندی میگردد .اعتباربخشی نتایج حاصل از الگوریتم
درجهبندی  SVMبا مقایسۀ نتایج افراد خبره بررسی شد.
ماشینبردار پشتیان ()SVM

تصویربرداری
تصویربرداری توسط تلفنهای همراه اندرویدی
( ،Samsungمدل  ،Galaxy A30sساخت ؟) 2۵
مگاپیکسل ،فاصلۀ کانونی  ،1/7سرعت ایزو  ،12۰۰سرعت
شاتر  ،1/3۵از فاصلۀ  1۵سانتیمتر و از  ۴جهت باال،
پایین ،راست و چپ انجام شد .جعبۀ عکاسی (،LT02
 )Canonدر ابعاد  3۰×3۰×3۰سانتیمتر که در آن دو
ردیف چراغ  LED2تعبیه شده بود ،مورداستفاده قرار
گرفت (شکل  .)1مهمترین خصوصیت جعبۀ عکاسی ،نور
Statistical Package for the Social Sciences
Light Emitting Diode

شکل  -1جعبۀ عکاسی مورداستفاده

1
2

فرایندی که در مهندسی معکوس استفاده میشود ،فرایند
 SVMاست .در این روش با فرض اینکه مجموعۀ نقاط
داده ) (x1,c1), (x2,c2), …, (xn,cnاست و هدف
طبقهبندی به دو طبقۀ  ci=-1,1است .هر  xiیک بردار
بُعدی از اعداد حقیقی است که در واقع همان متغیرهای
بیانگر رفتار آن هستند .با ساختن یک ابر سطح که همان
معادلۀ خطی است در طبقهبندی خطی دادهها از هم جدا
میشود .روش  SVMهم یک طبقهبندی خطی است و
سعی میکند بهترین ابر سطحی را پیدا کند که دادهها را
به دو طبقه با حداکثر فاصله جدا نماید .در شکل ()2

۴
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تصویری از یک مجموعۀ داده متعلق به دو طبقه را نشان
میدهد که روش ماشین بردار پشتیبان بهترین ابر سطح را
برای جداسازی آنها ایجاد میکند ( de Oliveira et al.,
 .)2016نمونههای روی مرزهای بردارهای پشتیبان قرار
گرفتهاند.

شکل  -2ابرسطح با حداکثر مرزِ جداکننده بههمراه مرزهای
جداکننده برای طبقهبندی نمونۀ دادههای مربوط به دو طبقۀ
متفاوت

در مرحلۀ آموزش  SVMبراساس توابع کرنل مختلف
مثل ،خطی ،کوادراتیک ،1کوبیک ،2انواع گوسین انجام
میشود که دقت هر طبقهبندی مشخص میشود .براساس
سه ویژگی استخراجشدۀ محیط ،تخلخل و رنگ،
درجهبندی  SVMبراساس توابع کرنل مختلف در این
تحقیق بررسی شده است .برای درک چگونگی عملکرد
3
طبقهبندی در هر درجه ،از طرح ماتریس اغتشاش
استفاده شد .ماتریس اغتشاش کمک میکند مناطقی را
که درجهبندی عملکرد ضعیفی داشته است ،شناسایی شود
(.)Sorkhabi, 2021
۴
مشخصۀ عامل گیرنده (  )ROCنرخ مثبت واقعی و کاذب
را نشان میدهد .منحنی  ROCنرخ طبقهبندی مثبت در
مقابل نرخ مثبت کاذب را برای طبقهبندی آموزشدیدۀ
انتخابشده را ارائه میدهد .همچنین مقادیر نرخ مثبت
کاذب ( )FPR۵و نرخ مثبت واقعی ( )TPR6را برای
درجهبندی انتخابشده را نشان میدهد .در واقع نرخ

1

Quadratic
Cubic
3
Confusion Matrix
4
Receiver Operating Characteristic
5
False Positive Rate
6
True Positive Rate
2

کاذب درجهبندی غیرصحیح را مشخص مینماید
.)dosuky, Oliva, & Hassanien, 2020

(El-

تبدیل موجک

تبدیل موجک و عملکرد خوب آن درزمینههای مختلف،
باعثشده محققان تبدیلهای مختلفی را براساس آن ایجاد
کنند .این تبدیلها توسعهای بر موجک طبقۀ  1میباشند
و هریک سعی کردهاند موجک سنتی را بهبود دهند
( Memarian Sorkhabi, Asgari, & Amiri Simkooei,
 .)2021تکینها بیشتر در لبههای تصاویر اتفاق میافتد.
موجک سنتی دربارۀ تکینهای نقطهای 7بسیار کارا
هستند ،درحالیکه در ابعاد باالتر که معموالً انواع دیگر
تکینها ارائه میشوند ،بنابراین با افزایش حساسیت
موجکهای سنتی به جهتها و برای غلبه بر آنها
موجکهای جهتی ارائه شدهاند .بهمنظور کشف لبه و
استخراج تخلخل در این تحقیق از تبدیل موجک استفاده
شده است .تبدیل موجک گسسته انجامشده بهمنظور
استخراج ویژگی تخلخل بهصورت سه مرحلۀ زیر است
(:)Hussain Hassan & Nashat, 2019
 تقسیم :سیگنال ورودی  siبه یک زیرمجموعۀ زوج  si-1ویک زیرمجموعۀ فرد  di-1تجزیه میشود .سپس ،فرایند
تجزیه ( F)si-1را میتوان بهصورت رابطۀ ( )1برآورد کرد.
رابطۀ ()1

)F(si)=(si-1,di-1

 پیشبینی :براساس همبستگی دادههای اصلی،زیرمجموعۀ  si–1توسط ( P)si-1فیلتر میشود و تخلخل
مشخص میشود .سپس با مقدار پیشبینیشده (P)si-1
جایگزین میشود .روند پیشبینی بهصورت رابطۀ ()2
است.
رابطۀ ()2
)di-1= di-1-P(si–1

 بهروزرسانی :بهمنظور ایجاد برخی از خصوصیات تخلخلمجموعۀ سیگنال اصل ،در زیرمجموعههای ،si–1
بهروزرسانی الزم است .اپراتور  Uبهترین زیرمجموعۀ si–1
را با بهروزرسانی تولید میکند که بهصورت رابطۀ ()3
است.

singular point
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رابطۀ ()3
)Si-1= Si-1+U(di–1

طرح آماری و تجزیهوتحلیل دادهها

آزمایشها بر پایۀ روش درجهبندی انجامشده و با نرمافزار
 SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .برای بررسی
میزان همبستگی نتایج مشاهدههای افراد خبره و بررسی
میزان همبستگی نتایج مشاهدههای افراد خبره با نتایج
حاصل از پردازش تصویر از ضریب توافق کاپا استفاده شده
است .جاکوب کوهن ( )196۰رابطۀ کاپا را برای بررسی
دقت در درجهبندی پیشنهاد کرده است ،نسبت یک ارزش
خاص در یک درجه که بهوسیلۀ کدگذار استفاده شده
است ،در نسبت استفاده از همان ارزش بهوسیلۀ کدگذار
دو مضرب میشود .این نسبتها سپس با هم جمع
میشوند تا توافق مورد انتظار بهدستآید .ضریب کاپا و
تحلیل آماری مبتنی بر آن اندازۀ عددی بین  -1تا +1
است ،که هرچه به  +1نزدیکتر باشد بیانگر وجود توافق
متناسب و مستقیم میباشد .اندازههای نزدیک به -1
نشاندهندۀ وجود توافق وارونه و عکس و اندازههای
نزدیک به صفر عدم توافق را نشان میدهد .چنانچه مقدار
این ضریب از  ۰/6بیشتر باشد پایایی وجود دارد
(امیریوسفی ,محبی & ,خدائیان.)1391 ,
پیادهسازی

مراحل پیادهسازی بهصورت شکل ( )3آورده شده است که
سه ویژگی رنگ ،محیط و تخلخل از تصاویر استخراجشده
و براساس نظرهای خبرگان مشخص شده است که هر
درجۀ خرما دارای چه ویژگیهایی است.

شکل  -3مراحل پیادهسازی

پس از تصویربرداری بهمنظور پیشپردازش از روش
فیلتر میانه استفاده شده است ( & Rashidi, Seyfi,
 .)Gholami, 2007بهمنظور تشخیص محیط از ابتدا از
فیلتر کشف لبۀ موجک بهمنظور تفکیک محیط سفید از
محیط سیاه خرما استفاده شده است ( Patil & Kumar,
 .)2011شکل (-۴الف) آمادهسازی خرما برای عکاسی و
شکل (-۴ب) تشخیص محیط با استفاده از فیلتر کشف
لبه را نشان میدهد .پس از پیشپردازش بزرگترین عدد
بهدستآمده از جمع ردیفی پیکسلها طول خرما را ارائه
میدهد و بزرگترین عدد بهدستآمده از جمع ستونی
پیکسلها قطر خرما را ارائه میدهد .بهمنظور دستیابی به
مساحت تعداد پیکسلها در هر میلیمترمربع ،تصویر
قطعهای به مساحت  1سانتیمترمربع گرفته شد و طبق
الگوریتم نرمافزار مساحت اندازهگیری شد (دوستیایرانی
 .)et al., 1394همچنین درخصوص رنگ تصاویر از
 RGBتوسط نرمافزار  Matlabمشخص گردید ( Rashidi
.)et al., 2007

شکل  -۴الف) آمادهسازی خرما برای عکاسی ب) تشخیص محیط با استفاده از فیلترکشف لبه
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در مرحلۀ بعد واردکردن دادههای محیط ،تخلخل و رنگ
به محیط نرمافزار  Matlabانجام شده است که
ماتریسهای استخراجی بهمنظور آموزش در SVM
مرتبسازی شده است .سپس دادههای مربوط به
درجهبندی وارد محیط  SVMمیشود .ویژگیهای
استخراجشده از تصاویر ( 3۰تصویر از  ۴جهت) براساس
الگویهای خروجی از نظر افراد خبره توسط  SVMبه ۴
دسته (درجۀ  3 ،2 ،1و  )۴درجهبندی و اعتباربخشی
نتایج حاصل از الگوریتم درجهبندی  SVMبا مقایسۀ نتایج
افراد خبره در بخش آخر با شاخص کاپا بررسی گردید.
نتایج خروجی  ،SVMبا نتایج افراد خبره درزمینۀ یک
نمونۀ مشخص تطبیق آماری داده و درصورت عدم وجود
تفاوت معنیدار ،صحت نتایج حاصله تأیید گردیده و
الگوریتم درجهبندی  SVMبهعنوان روش استاندارد
درجهبندی خرمای مضافتی درنظرگرفته شد.

نتایج و بحث
هیستوگرام یک نمایش گرافیکی از پیکسلهای
نوردهیشده در عکس است .تشخیص خرما با استفاده از
تفاوت رنگ و استخراج رنگ از هیستوگرام تصویر از
خرمای درجۀ  1تا  ۴در شکل ( )۵آورده شده است .در
این شکل محور افقی مقدار درجۀ خاکستری و محور
عمودی فراوانی را نشان میدهد که بیشترین تعداد درجۀ
خاکستری خرمای درجۀ  1و  2در حدود  8۰۰۰و برای
خرمای درجۀ  3و  ۴حدود  12۰۰۰است .همچنین در
سمت راست شکل ( )۵خرمای تشخیصدادهشده مربوط
به هر درجه نشان داده شده است که اندازۀ درجۀ  1نسبت
به سایر اندازهها تفاوت معنیداری دارد.

شکل  -۵استخراج هیستوگرام الف) خرمای درجۀ  ،1ب) خرمای درجۀ  ،2پ) خرمای درجۀ  3و ت) خرمای درجۀ  ۴محور افقی مقدار
درجۀ خاکستری و محور عمودی فراوانی

شکل ( )6اندازۀ محیط خرما برای هر درجه در دو تصویر
را نشان میدهد که محیط خرمای درجۀ  1دارای مقادیر
باالتری نسبت به سایر درجههاست .همچنین بهصورت

بصری نیز بزرگبودن محیط خرما در شکل (-6الف)
نسبت به سایر درجهها مشاهده میشود.
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شکل  -۶استخراج محیط از دو تصویر الف) خرمای درجۀ  ،1ب) خرمای درجۀ  ،2ج) خرمای درجۀ  3و د) خرمای درجۀ ۴

بهمنظور استخراج تخلخل از تبدیل موجک استفاده شده
است و برای هر درجه عدد تخلخل برآورد شده است.
شکل ( )7تخلخل خرما با درجههای مختلف بههمراه
فراوانی آن را نشان میدهد که درجۀ  ۴دارای مقادیر

باالتری از شعاع تخلخل نسبت به سایر درجههاست .در
درجۀ  1فراوانی در شعاع صفر بیشتر مشاهده میشود که
نشاندهندۀ سطح هموار آن است.

شکل  -۷استخراج تخلخل در طرف راست الف) خرمای درجۀ  ،1ب) خرمای درجۀ  ،ج) خرمای درجۀ  3و د)خرمای درجۀ  ۴محور افقی
شعاع تخلخل محور عمودی فراوانی در طرف چپ درجهبندی تخلخل خرما

مقادیر ویژگیهای استخراجشده از 3۰تصویر برای  ۴درجه
در شکل ( )8آورده شده است که درجۀ  1دارای مقادیر
باالتری در رنگ و محیط نسبت به سایر درجههاست و
همچنین مقدار تخلخل درجۀ  ۴نسبت به سایر درجهها
بیشتر است .بهمنظور پایش دقت انحراف معیار مقادیر نیز

در ویژگیهای مختلف برآورد شده است که در هر 3
ویژگی این مقدار پایینبوده که نشاندهندۀ
موفقیتآمیزبودن تصویربرداری است که در غیراینصورت
مقادیر باالیی را میتوان انتظار داشت.
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شکل  -۸مقادیر استخراجشده از  ۴درجه خرما الف) رنگ  ،1ب) محیط  2و ج) تخلخل محور عرضی درجهبندی ،محور طولی شماره
تصویر و محور ارتفاعی مقدار

مقدار چولگی مشاهدهشده از پاسخ خبرگان برابر ۰/1۵6
است و در بازه ( )-2 ،2قرار دارد .یعنی از لحاظ چولگی
پرسشنامه نرمالبوده و توزیع آن متقارن است .مقدار
کشیدگی آن  ۰/69۴است و در بازه ( )-2 ،2قرار دارد .این
مقدار نشان میدهد توزیع متغیر از کشیدگی نرمال
برخوردار است و پاسخها در تست نرمالبودن با موفقیت
تأیید شدند.آلفای کرونباخ مقدار  ۰/82بهدستآمده است
که پس از استانداردسازی بهصورت ۰/83محاسبه شده
است .همچنین شناسایی اولویتها و وزندهی به هر
اولویت کیفی به کمّی تبدیل گردیده و نتایج حاصل از
درجهبندی در یک پایگاه داده جمعآوری و ثبت گردید.
براساس جدول ( )1معیار اندازه از بیشترین اهمیت
برخوردار است (امتیاز هر گزینه=مجموع حاصلضرب
اولویت آن گزینه براساس معیار ضربدر اولویت آن معیار).
جدول  -1وزندهی توسط خبرگان
خبرگان بازار کشور روسیه

بردار ویژه

اندازه
رنگ
تخلخل

۰/۴۴7
327/۰
۰/2۰6

شکل (-9الف) پراکندگی  ۴درجهبندی برای محیط و
تخلخل را نشان میدهد که رنگهای آبی ،نارنجی ،زرد و

بنفش بهترتیب درجهبندی  3 ،2 ،1و  ۴است .براساس
شکل (-9الف) خرمای درجۀ  ۴دارای محیط و عدد
تخلخل کمتر بوده و پس از آن درجهبندی  3است که بین
درجهبندی  1و  2تفاوت معنیداری وجود ندارد و توزیع
محیط و تخلخل آنها دارای پراکندگی یکسان است.
براساس شکل (-9ب) درجۀ  ۴دارای محیط و عدد رنگ
کمتری بوده و حدود  2۰واحد از درجۀ  3کمتر است .پس
از آن درجهبندی  3در محدودۀ  1۵۰قرار دارد است ،درجۀ
 2در محدودۀ رنگی  16۰و درجهبندی  1در محدودۀ
رنگی  17۰قرار دارد .بهطورکلی درجۀ  1دارای رنگ
تیرهتر و درجۀ  ۴دارای رنگ روشنتر است .براساس شکل
(-9ج) درجهبندی  ۴دارای عدد تخلخل و عدد رنگ کمتر
در محدودۀ  13۵تا  1۴۰بوده و از درجۀ  3کمتر است و
پس از آن درجۀ  3در محدودۀ  1۵۰و عدد تخلخل از
درجۀ  ۴بیشتر است ،درجهبندی  2در محدودۀ رنگی 16۰
و عدد تخلخل از درجۀ  3بیشتر است و درجۀ  1در
محدودۀ رنگی  17۰قرار داشته و عدد تخلخل از
درجهبندی  2بیشتر است .بهطورکلی درجهبندی  1دارای
رنگ تیرهتر ،عدد تخلخل بیشتر و درجۀ  ۴دارای رنگ
روشنتر و عدد تخلخل کمتر است.
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شکل  -۹پراکندگی  ۴درجهبندی الف) محیط و تخلخل ،ب) محیط و رنگ ،ج) تخلخل و رنگ ،د) درجهبندی محیط و تخلخل براساس
کونل گوسین کامل ،هـ) درجهبندی محیط و رنگ براساس کونل گوسین کامل و و) درجهبندی تخلخل و رنگ براساس کونل گوسین کامل
1

نشان میدهد .براساس نتایج  SVMخطی ،کوادراتیک،
کوبیک و گوسین متوسط دارای دقت  1۰۰درصدSVM ،
گوسین کامل دارای دقت  9۵درصد و گوسین زبر99/2 2
درصد است.

1

2

نتایج  SVMخطی ،کوادراتیک ،کوبیک و گوسین متوسط
دارای دقت  1۰۰درصد است ،یعنی توانسته است تشخیص
طبقهبندی بهطورکامل انجام شود .حال دقت طبقهبندی
گوسین کامل در پراکندگیهای طبقهبندی که  1۰۰درصد
نیست بررسی میشود .جدول ( )2دقت هر کرنل  SVMرا
Medium Gaussian

Coarse Gaussian

1۰
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جدول  -2دقت طبقهبندی توابع کرنل مختلف SVM

نوع کرنل

SVM

خطی
کوادراتیک
کوبیک
گوسین کامل
گوسین متوسط
گوسین زبر

دقت طبقهبندی(درصد)
1۰۰
1۰۰
1۰۰
9۵
1۰۰
99/2

شکل (-9د) طبقهبندی درجهبندیهای مختلف محیط و
تخلخل براساس کرنل گوسین کامل را نشان میدهد.
براساس نتایج دایرهها طبقهبندی صحیح و ضربدر
طبقهبندی اشتباه را نشان میدهد که درجۀ  1در  ۴مورد
و درجۀ  2در دو مورد اشتباه درجهبندی شدهاند که
باتوجهبه توزیع پراکندگی تقریباً یکسان ،درجۀ  1و  2قابل
انتظار بود .شکل (-9هـ) طبقهبندی درجهبندیهای
مختلف براساس محیط و رنگ براساس کرنل گوسین
کامل را نشان میدهد که درجۀ  1در  ۴مورد و درجۀ 3
در  1مورد اشتباه طبقهبندی شدهاند .شکل  9هـ)
طبقهبندی درجهبندیهای مختلف براساس تخلخل و رنگ
براساس کرنل گوسین کامل را نشان میدهد که درجۀ 1
در  ۴مورد و درجۀ  1در دو مورد اشتباه طبقهبندی
شدهاند.
در شکل (-1۰الف) تا (-1۰د) سطرها طبقۀ واقعی را
نشان میدهند و ستونها طبقۀ پیشبینیشده را نشان
میدهند .سلولهای مورب نشان میدهندکه طبقۀ واقعی و
طبقۀ پیشبینیشده با چه مواردی مطابقت دارند .اگر این
سلولها سبز باشند و درصد باالیی نشان دهند ،طبقهبندی
بهخوبی انجام شده است .با بررسی سلولهای خارج از
مورب که درصد باالیی از خود نشان میدهند و قرمز رنگ
هستند ،مناطقی میباشند که طبقهبندیکننده ضعیف
عملکرده است .هرچه درصد باالتر باشد ،رنگ سلول
روشنتر است .در سلولهای قرمز ،طبقۀ واقعی و
پیشبینیشده مطابقت ندارند .شکل (-1۰الف) ماتریس
اغتشاش طبقۀ پیشبینی محور افقی و طبقۀ واقعی در
محور عمودی براساس کرنل گوسین کامل را نشان
میدهد .براساس نتایج درجۀ  1در  29نمونه ،درجۀ  2در
 28نمونه ،درجۀ  3در  29نمونه و درجۀ  ۴در  29نمونه
درست طبقهبندیشده است .ولی در درجۀ 1یک نمونه به
اشتباه در درجۀ  ،2در درجۀ  2دو نمونه به اشتباه در

درجۀ  ،1در درجۀ  3یک نمونه به اشتباه در درجۀ  2و در
درجۀ  ۴دو نمونه به اشتباه در درجۀ  1طبقهبندیشده
است .شکل (-1۰ب) ماتریس اغتشاش بهصورت درصد
طبقۀ پیشبینی و طبقۀ واقعی براساس کرنل گوسین
کامل را نشان میدهد .براساس نتایج درجۀ  1و  3در 97
درصد صحیح و درجۀ  2و  ۴در  93درصد صحیح بوده
است ،ولی در درجۀ  3 ،1درصد به اشتباه در درجۀ  ،2در
درجۀ  7 ،2درصد به اشتباه در درجۀ  ،1در درجۀ 3 ،3
درصد به اشتباه در درجۀ  2و در درجۀ  7 ،۴درصد به
اشتباه در درجۀ  1طبقهبندی شده است .شکل (-1۰د)
ماتریس اغتشاش مقادیر پیشبینی مثبت و درصد کشف
اشتباه طبقۀ پیشبینی و طبقۀ واقعی براساس کرنل
گوسین کامل را نشان میدهد .براساس نتایج درجۀ  1در
 88درصد پیشبینی درست ،1درجۀ  2در  93درصد
پیشبینی درست ،درجۀ  3و  ۴در  1۰۰درصد پیشبینی
درست بوده است ،ولی در درجۀ  13 ،1درصد نرخ کشف
اشتباه ،2در درجۀ  7 ،2درصد نرخ کشف داشته و درجۀ 3
و  ۴درصد نرخ کشف اشتباه ندارد.
نتیجۀ عالی و بدون نقاط اشتباه طبقهبندیشدۀ یک
زاویه را میتوان در شکل (-1۰ج) مشاهده نمود .یک
نتیجۀ ضعیف که بهتر از تصادفی نباشد ،یک خط ۴۵
درجه است .منطقۀ زیر منحنی اندازهگیری از کیفیت کلی
طبقهبندیگر است .شکل (-1۰ج)  ROCبراساس کرنل
گوسین کامل را نشان میدهد که رنگ آبی منحنی ،ROC
دایرۀ نارنجی طبقهبندیکنندۀ فعلی و منطقۀ آبی کمرنگ
منطقۀ زیر منحنی اندازهگیری را نشان میدهد که عدد
 ۰/۰۴ ،FPRبه معنی این است که طبقهبندیکنندۀ فعلی
 ۴درصد از مشاهدهها را بهصورت نادرست به طبقۀ مثبت
(طبقۀ درجۀ  )1اختصاص میدهد .نرخ مثبت  ۰/97نشان
میدهد که طبقهبندیکنندۀ فعلی  ۰/97از مشاهدهها را به
درستی به طبقۀ مثبت اختصاص میدهد .شکل (-1۰و)
 ROCبراساس کرنل خطی را نشان میدهد که رنگ آبی
منحنی  ،ROCدایرۀ نارنجی طبقهبندیکنندۀ فعلی و
منطقۀ آبی کمرنگ منطقۀ زیر منحنی اندازهگیری را نشان
میدهد که عدد  ،FPRصفر به معنی این است که
طبقهبندیکنندۀ فعلی صفر درصد از مشاهدهها را
بهصورت نادرست به طبقۀ مثبت اختصاص میدهد .نرخ
True Class Percent
False Discovery Rate

1
2
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مثبت  1نشان میدهد که طبقهبندیکنندۀ فعلی 1۰۰
درصد از مشاهده ها را به درستی به طبقۀ مثبت (طبقۀ
درجهبندی  )1اختصاص میدهد.
برای بررسی ویژگیها ،از طرح مختصات موازی
استفاده شد .برای دیدن الگوهای دوبُعدی میتوان دادهها
را با ابعاد باال در یک طرح واحد تصویر کرد .طرح
مختصات موازی برای درک محدودۀ کمّی تغییرات
ویژگیهای هر طبقهبندی کمک مینماید ( Behera, Rath,
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 .)& Sethy, 2020این طرح میتواند در درک روابط بین
ویژگیها کمک کند و پیشبینیکنندههای مفید برای
جداکردن طبقهها را مشخص کند .شکل (-1۰هـ) طرح
مختصات موازی برای  ۴طبقهبندی با  3ویژگی محیط،
تخلخل و رنگ و میانگین و انحراف معیار را نشان میدهد.
ازآنجاکه  3۰تصویر برای  SVMاستفاده شده است برای
هر طبقه  3۰خط به تفکیک رنگ آبی ،نارنجی ،زرد و
بنفش به ترتیب برای طبقهبندی  1تا  ۴را نشان میدهد.

شکل  -1۰ماتریس اغتشاش الف) طبقۀ پیشبینی و واقعی براساس کرنل گوسین ،ب) درصد طبقۀ پیشبینی و طبقۀ واقعی ،ج)
الف) ماتریس اغتشاش طبقه پیشبینی محور افقی و طبقه واقعی در محور عمودی براساس کرنل گوسینب) ماتریس اغتشاش به صورت
درصد طبقه پیشبینی محور افقی و طبقه واقعی در محور عمودی برای براساس کرنل گوسین پ) ماتریس اغتشاش مقادیر پیشبینی
مثبت ،درصد کشف اشتباه طبقه پیشبینی محور افقی و طبقه واقعی محور عمودی برای براساس کرنل گوسین کامل ت)  ROCبراساس
کرنل گوسین کامل ث) ROCبراساس کرنل خطی ج) طرح مختصات موازی

صحتسنجی

میزان همبستگی نتایج مشاهدات افراد خبره از ضریب
توافق کاپا و بررسی میزان همبستگی نتایج مشاهدات افراد
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خبره با نتایج حاصل از پردازش تصویر استفاده گردید.
شکل  11ضریب کاپا برای  6تابع کرنل  SVMرا نشان
میدهد .همهی مقادیر کاپا بزرگتر از  ۰/6بوده و دارای
پایداری است همچنین بیشترین کاپا مربوط به کوبیک
بیش از  ۰/8و کمترین مربوط به گوسین کامل با مقدار
 ۰/76است.

شکل -11ضریب کاپا برای  ۶تابع کرنل SVMمحور افقی نام تابع
کرنل SVMمحور عمودی مقدار کاپا

نتیجه گیری
در این تحقیق برای درجهبندی خرما از  3ویژگی به
صورت استخراج تخلخل با تبدیل موجک ،استخراج محیط
با کشف لبه و استخراج رنگ با هیستوگرام انجام شده
است .مشخصات آماری رنگ مقادیر استخراج شده از 3۰
تصویر برای  ۴درجه بررسی شده است که مقادیر درجه 1
باالتر از درجات دیگر است .انحراف معیار پایین در 3۰
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تصویر اخد شده از  ۴درجه خرما نشان دهنده موفقیت
آمیز بودن تصویربرداری است که در غیر این صورت
مقادیر باالیی به دست میآمد.ویژگیهای استخراج شده
وارد آموزش  SVMشده است .نتایج  SVMخطی،
کوادراتیک ،کوبیک و گوسین متوسط دارای دقت 1۰۰
درصد است یعنی توانسته است تشخیص طبقهبندی به
طور کامل انجام شود .برای درک چگونگی عملکرد طبقه
بندی شده انتخابی ،ازطرح ماتریس اغتشاش استفاده شده
است .براساس نتایج ،خرمای درجه  1در بیست و نه نمونه،
درجه  2در بیست وهشت نمونه ،درجه  3در بیست و نه
نمونه و درجه  ۴در بیست و نهنمونه درست طبقهبندی
شده است .در مرحله آخر از نظر خبرگان نیز برای صحت
سنجی استفاده شده است .نمونههای مورد آزمایش
باب یناییانسان با توجه به استانداردهای مرسوم و تجزیه و
تحلیل پرسشنامهها توسط خریداران عمده کشور روسیه
( ۴۴نفر به صورت تصادفی) طبقهبندی شدهاند .به منظور
صحتسنجی نهایی از ضریب کاپا استفاده شده است که
با نظر خبرگان نیز میزان درستی طبقهبندی مورد بررسی
قرار گرفته است .همهی مقادیر کاپا بزرگتر از  ۰/6بوده و
دارای پایداری است همچنین بیشترین کاپا مربوط به
کوبیک بیش از  ۰/8و کمترین مربوط به گوسین کامل با
مقدار  ۰/76است .با توجه به دقت و صحت پیاده سازی با
 SVMاین روش با بازده باالیی قابلیت طبقهبندی خرما را
با ویژگیهای استخراج شده دارد که میتواند به صورت
اتوماتیک با دقت باالیی خرما را درجهبندی نماید.
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Abstract
The traditional methods of grading dates, due to the lack of specific characteristics, are causing
incorrect grading and wasting both time and money. Date grading based on the classification
algorithms could reduce seller and buyer disagreement. It also allows the product to be sold at the right
price. In this research, identification of some qualitative characteristics of Mazafati dates and its
classification into four categories (grades 1, 2, 3, and 4) has been done according to the opinions
extracted from experts Support vector machine (SVM) is used to compare the quality of dates and
mobile image processing application in Matlab environment.Support Vector Machine (SVM) has been
used between the quality of the dates and the mobile image processing in the Matlab environment.
The results of linear, quadratic, cubic, and medium Gaussian SVMs are 100% accurate, meaning that
the classification has been successful. The ROC curve provides a positive classification rate versus a
false positive rate for selecting classification training. A grade 1 positive rate of 0.97 indicates that the
current classifier allocates 97% of the observations correctly to the positive class (primarily rank). In
order to make the final verification, the Kappa coefficient has been used. All Kappa values are greater
than 0.6 and have sufficient stability. Also, the highest Kappa coefficient is related to the cubic
method by more than 0.8 and the lowest is related to fine Gaussian with a value of 0.76. Due to the
accuracy and precision of implementation with SVM, this method with high efficiency is capable of
grading dates.
Keywords: Digital image processing, Qualitative features of Mazafati dates, grading, SVM, Matlab

