مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ,47شماره  ،4زمستان ( 1395ص )761-770

ساخت و توسعه يک سامانهی ماشين بويايی در ترکيب با روشهای شناسايی الگو برای تشخيص تقلب فرمالين
در شير خام
4

مجتبی توحيدی ، 1مهدی قاسمی ورنامخواستی ،*1وحيد غفاری نيا ، 2سيد سعيد محتسبی 3و مجتبی بنياديان
 .1دانشجوی دکتری و استادیار ،گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد.
 .2استادیار ،گروه الکترونیک ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه صنعتی اصفهان.
 .3استاد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 .4دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد
(تاریخ دریافت -1395 /6 /8 :تاریخ تصویب)1395 /9 /1 :

چکيده
تقلب در شیر و دیگر محصوالت لبنی نه تنها یک تهدید جدی برای سالمت انسان است بلکه زیانهای اقتصادی متعددی
را نیز به دنبال دارد .از جمله تقلبات رایج در شیر خام ،استفاده از مواد بازدارنده بار میکروبی است .در این پژوهش ،یک
سامانهی ماشین بویایی (بینی الکترونیکی) بر پایه هشت حسگر نیمه هادی اکسـید فلـزی ( )MOSساخته شد و قابلیت
آن در تشخیص مقادیر مختلف فرمالین در شیر خام ( 0/2 ،0/1 ،0/05 ،0و  0/3درصد) مورد بررسی قرار گرفت .بردار
ویژگیها از سیگنال پاسخ حسگرها استخراج و به عنوان ورودی مدلهای تشخیص الگو استفاده شد .بر اساس نتایج
حاصل ،آنالیز مؤلفههای اصلی با دو مولفهی  PC1و  93 % ،PC2از واریانس دادهها را پوشش داد .در مجموعهی حسگری،
حسگرهای  TGS822 ،FIS ،MQ4و  TGS2620باالترین مقادیر ضریب لودینگ و حسگر  TGS2602کمترین مقدار این
ضریب را به خود اختصاص دادند .همچنین استفاده از روش تحلیل تفکیک خطی ،دقت طبقهبندی  %80/1را نشان داد.
با کاربرد ماشین بردار پشتیبان با تابع چندجملهای درجه سه ،دقت آموزش و اعتبارسنجی طبقهبندی به ترتیب % 100و
 % 90/91به دست آمد .دقت طبقهبندی کل نیز با به کارگیری تکنیک شبکههای عصبی مصنوعی  %100به دست آمد.
واژههای کليدی :بینی الکترونیکی ،حسگرهای نیمه هادی  ،فرمالین ،تحلیل مؤلفههای اصلی ،شبکههای عصبی
مصنوعی

مقدمه

*

امروزه تعداد افرادی که دچار بیماریهای ناشی از مصرف مواد
غذایی نامناسب میشوند در حال افزایش است .یکی از عوامل
این بیماریها ،مسمومیت ناشی از مصرف مواد غذایی تقلبی
است .جدا از غیر قانونی بودن تقلب ،مصرف مواد تقلبی،
تهدیدی برای سالمتی افراد جامعه به شمار میآید و در بعضی
مواقع حتی منجر به مرگ نیز میشود (.)Spink et al., 2011
اضافه کردن مواد افزودنی به منظور افزایش عمر ماندگاری ،باال
بردن بازده و یا حتی پوشاندن وجود یک تقلب دیگر ،از جمله
مشکالتی است که در صنعت مواد غذایی روز به روز بیشتر می-
شود .شیر دارای مقادیر باالیی از پروتئین ،ویتامین ،الکتوز،
چربی ،کلسیم و مواد معدنی است و به عنوان یک غذای کامل،
از اهمیت باالیی برخوردار است ،به طوری که امروزه یکی از
شاخصهای توسعه جوامع انسانی ،مصرف شیر و فرآوردههای آن
* نویسنده مسئول ghasemymahdi@gmail.com :

بیان میشود .شیر طبیعی بدون یک ماده نگهدارنده ،دارای عمر
ماندگاری نسبتا کوتاهی است و محیط ایدهآلی برای رشد و
تکثیر میکروارگانیسمها بوده و بسیار مستعد فساد است .این
محصول با توجه به گستردگی دامنهی مصرفی که دارد ،میتواند
به عنوان یک عامل مؤثر برای انتقال بیماریهای ناشی از مصرف
مواد غذایی مانند سالمونلوز ،تب مالت ،سل و غیره عمل کند
( .)Fuca et al., 2013بر خالف بعضی از غذاها و نوشیدنیها،
اضافه کردن مواد افزودنی در شیر به منظور افزایش عمر
ماندگاری آن ،ممنوع است .بر اساس تعاریف ارائه شده از سوی
کدکس غذایی ( ،)Anonymous, 2009شیر خام تازه باید دارای
مزه ،رنگ و بوی طبیعی و بدون آغوز و آلودگی باشد و همچنین
باید عاری از هر گونه افزودنی مانند آب ،قند ،نمک ،شیر خشک،
مواد خنثی کننده ،جوش شیرین ،مواد نگهدارنده ،آب اکسیژنه،
فرمالین ،شویندهها و غیره باشد (.)Mousavi et al., 2011
از جمله مهمترین تغییرات رخ داده در شیر بر اثر افزایش
میزان بار میکروبی در این ماده غذایی ،افزایش میزان اسیدیتهی
شیر است که منجر به لخته شدن شیر شده و نهایتا منجر به
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عدم دریافت آن در کارخانجات لبنی میگردد .بعضی از افراد
برای جلوگیری از افزایش میزان بار میکروبی در شیر ،اقدام به
افزودن مواد غیر مجاز و بعضا مصنوعی میکنند که مهمترین
این مواد ،فرمالین ،آب اکسیژنه ،وایتکس ،شویندهها و غیره است
( .)Mansour et al., 2012از فرمالین در تولید محصوالت ضد
عفونیکننده و استریلکننده استفاده میشود و با توجه به در
دسترس بودن آن در مراکز تولید و جمعآوری شیر ،بررسی
وجود آن در شیر از اهمیت باالیی برخوردار است .فرمالین در
گروه مواد سرطانزا برای انسان طبقهبندی میشود که باعث
سرطان نازوفارنکس و احتماال سرطان خون میشود .استنشاق
فرمالین سبب آسیب به سیستم تنفسی ،چشمها و پوست افراد
شده و همچنین خوردن محلول آن مىتواند سبب تحریکات و
درد شدید در ناحیه دهان ،گلو ،مرى و سیستم گوارشی شود

(.)Tang et al., 2009
تاکنون برای تشخیص تقلب در شیر از روشهای مختلفی
مانند کروماتوگرافی مایع با عملکرد باالVeloso et al., ( 1
2
 ،)2002کروماتوگرافی گازی -طیفسنج جرمی ( Lutter et al.,
 ،)2011طیفسنجی رامان )Nieuwoudt et al., 2016 ( 3و
روشهای آنزیمی )Ren et al., 2014( 4استفاده شده است.
بیشتر این روشها وقتگیر بوده و به ابزارهای دقیق و گران-
قیمت نیاز دارند .همچنین ،حضور افراد متخصص برای کار با
ابزارها ،آمادهسازی پر زحمت نمونهها و زمان طوالنی انجام
اندازهگیریها از معایب روشهای مذکور است ( Das et al.,
 .)2015یکی از روشهای نوین در سنجش کیفیت مواد غذایی،
استفاده از ماشین بویایی (بینی الکترونیکی) است .این دستگاه
حس بویایی انسان را شبیهسازی کرده و به وسیله یک آرایهی
حسگری از حسگرهای غیر اختصاصی ( )Non-specificسعی در
تشخیص رد اثر بوی موجود در فضای باالی نمونهها دارد
(Ghasemi-Varnamkhasti et al., 2011a; Ghasemi-
Varnamkhasti et al., 2011b; Ghasemi-Varnamkhasti et

 .)al., 2015بطور کلی ،بینی الکترونیک ابزاری غیر مخرب و با
قابل اعتماد باال است که نسبت به سایر روشها مزیتهایی
همچون کاربری آسان ،هزینهی کم و سرعت باال دارند ( Tian et
.)al., 2013; Loutfi et al., 2015
تاکنون تحقیقهای زیادی با استفاده از ماشین بویایی
(بینیهای الکترونیکی) برای ارزیابی کیفیت و سالمت مواد
1 . High performance liquid chromatography
2 . Gas Chromatography -Mass Spectrometry
3 . Raman spectroscopy
4 . Enzyme-Linked Immunosorbent Assay

غذایی از جمله تشخیص کیفیت میوهها (

;Torri et al., 2010

Zakaria et al., 2012; Foroughirad et al., 2014; Sanaeifar
 ،)et al., 2015aگوشت ( Panigrahi et al., 2006; Tian et al.,
 ،)2013ماهی ( )Guney &, Atasoy, 2015و روغنها ( Haddi et

 .برای شیر و فرآوردههای لبنی،
 )al., 2013انجام شده
تعدادی از پژوهشگران گزارش دادهاند که براساس تجزیه و
تحلیل مؤلفههای اصلی ( ،)PCAتجزیه و تحلیل تفکیک خطی
( )LDAو یا شبکههای عصبی مصنوعی ( )ANNبه عنوان
تکنیکهای شناسایی الگو ،بینی الکترونیکی میتواند انواع
مختلف نمونههای شیر را از لحاظ مدت زمان ماندگاری و
تشخیص شیر سالم و ناسالم ،از یکدیگر تفکیک نماید
( Gutierrez-Mendez et al., 2008; Wang et al., 2010; Botre
 .)et al., 2009در رابطه با ارزیابی اصالت محصوالت نیز
تحقیقاتی زیادی به منظور پیبردن به تقلب در روغنها ( Zheng
 ،)et al., 2006; Oliveros et al., 2002گوشت ( Tian et al.,
 ،)2013چای ( )Bhattacharyya et al., 2008و زعفران
( ،)Heidarbeigi et al., 2015انجام شده استYu et al )2007( .
قابلیت یک ماشین بویایی تجاری ( )PEN2را برای تشخیص
تمایز بین شیر ،شیر بازسازی شده با شیر خشک و درصدهای
مختلف تقلب مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از روش
های  LDAو  PCAبه ترتیب با دقتهای  98/55 %و 98/77 %
توانایی بینی الکترونیکی در تفکیک بین نمونهها با درصدهای
مختلف تقلب را نشان دادند.
بر اساس دانش نویسندگان این مقاله و جستجوی منابع
علمی تاکنون پژوهشی در رابطه با بررسی تقلب فرمالین در شیر
خام با استفاده از ماشین بویایی (بینی الکترونیکی) در دنیا
گزارش نشده است .هدف از این پژوهش بررسی قابلیت سامانهی
ماشین بویایی بر پایه حسگرهای گازی اکسید فلزی در تشخیص
وجود فرمالین در شیر خام به عنوان یکی از مواد افزودنی غیر
مجاز میباشد .همچنین توانایی روشهای تفکیک الگو در طبقه-
بندی بین درصدهای مختلف تقلب مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
آماده سازی نمونهها

در طی انجام آزمایشها شیر تازه از دامداری دانشگاه شهرکرد
تهیه و در دمای  4 oCنگهداری شد .برای تهیه نمونهها با
درصدهای مختلف تقلب ،یک ساعت قبل از انجام آزمایشها با
و 0/1 %
بینی الکترونیکی ،فرمالین با نسبتهای  0 %و %
و  0 /2 %و ( 0/3 %بر مبنای حجم) به شیر خام افزوده شد .برای
هر آزمایش مقدار  100 ccاز نمونههای آماده شده در محفظه
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مخصوص نمونهگیری ریخته و برای رسیدن به تعادل دمایی ،در
حمام آب گرم قرار داده شد (.)Lozano et al., 2005
ماشين بويايی (بينی الکترونيکی)

به منظور تشخیص وجود فرمالین در شیر ،یک سامانه ماشین
بویایی طراحی و ساخته شد .این سامانه شامل قسمتهای
محفظهی نمونهگیری برای جمعآوری گازهای نمونه ،مجموعهی
آرایهی حسگری برای تشخیص گاز نمونهها ،سامانهی تحصیل و
جمعآوری داده ،حمام آبگرم ،شیرهای پنوماتیکی ،پمپ و
الگوریتمهای تشخیص و تحلیل داده میباشد .طرح شماتیک
سامانه در شکل ( )1آورده شده است .مجموعه حسگرها شامل
ترکیبی از حسگرهای مختلف با نامهای تجاری ( Hanwi,
 TGS )Glenview, USA( ، MQ )Chinaو ()Osaka, Japan
 FISمیباشد که شامل  8حسگر نیمههادی اکسید فلزی است
که هر کدام به ترکیبات خاصی از مواد فرار در نمونهها واکنش
نشان میدهند .این حسگرها به دلیل پایداری شیمیایی باال ،عمر
زیاد ،پاسخ کم به رطوبت و قیمت مناسب به طور گسترده در

ماشینهای بویایی استفاده میشوند (.)Sanaeifar et al., 2015b
حسگرهای استفاده شده و مشخصات آنها در جدول ( )1آورده
شده است .بنا بر توصیه کارخانههای سازندهی حسگرها ،ولتاژ
مستقیم  5ولت برای رساندن دمای سطح حسگر به مقدار
مناسب ( )300-500 °Cبه گرمکن حسگرها داده شد .همچنین
به منظور اطمینان از کارکرد حسگرها در دمای توصیه شده و
رسیدن به پایداری دمایی 30 ،دقیقه قبل از شروع آزمایشها،
مجموعهی حسگری توسط یک بورد واسط شروع به کار کرده تا
به دمای مورد نظر برسد 100 cc .از نمونههای آماده شده در
محفظهی نمونهگیری کامال عایق با گنجایش یک لیتر قرار داده
شد .محفظه نمونهها  15دقیقه قبل از شروع آزمایشها و فرایند
داده برداری به منظور تولید مواد فرار و پر شدن فضای باالی
نمونه ،در حمام آب با دمای  35 oCقرار داده شدند .این زمان
برای رسیدن به تعادل دمایی شیر از  4 oCبه  35 oCکافی بود
(.)Lozano et al., 2005

جدول  .1نام ،مشخصات و محدودهی تشخيص آرايهی حسگری بينی الکترونيک

شماره حسگر

نشان تجاری

محدودههای تشخیص)(ppm

S1

MQ3

S2

MQ4

0/05 - 10
200 - 10000

الکل
متان ،گاز طبیعی

S3

MQ135

( 10 - 300آمونیاک ،الکل ،هیدروژن)

الکل ،آمونیاک ،بنزن ،دود ،دیاکسید کربن

S4

FIS

S5

TGS813

( 1 -10سولفید هیدروژن)
(هیدروژن ،اتانول ،آمونیاک)10 - 100
500 - 10000

کنترل کیفیت هوا

S6

TGS822

S7

TGS2602

S8

TGS2620

50 - 5000
1 - 30
50 - 5000

فرآیند نمونهبرداری شامل سه مرحله تصحیح خط مبنا،
اندازهگیری و پاکسازی محفظه حسگرها است (شکل.)2
مرحلهی تصحیح خط مبنا ،به منظور رساندن پاسخ آرایهی
حسگرها به حالت پایدار انجام میشود .در این مرحله گاز حامل
توسط پمپ به مدت  180ثانیه به محفظه حسگرها تزریق شد
(شیر برقی ( )1باز و شیرهای برقی ( )2و ( )3بسته میباشند).
در مرحله اندازهگیری ،گاز حامل با ورود به محفظهی نمونه ،گاز
فضای هد شیر را به محفظهی حسگرها منتقل میکند .مدت
زمان  220ثانیه برای رسیدن پاسخ حسگرها به حالت ماکزیمم
کافی بود (شیرهای برقی ( )2و ( )3باز و شیر برقی ( )1بسته
میباشند) .مرحله پاکسازی برای رساندن پاسخ حسگرها به
خط مبنا و آمادهسازی سامانه برای آزمایشهای بعدی ،انجام

کاربردهای اصلی

متان ،پروپان ،بوتان
بخار حاللهای آلی
سولفید هیدروژن ،آمونیاک ،تولوئن
الکل ،بخار حاللهای آلی

میشود .گاز حامل به مدت  400ثانیه به محفظهی حسگرها
تزریق شد (شیر برقی ( )1باز و شیرهای برقی ( )2و ( )3بسته
میباشند) .الزم به ذکر است که زمانبندی سامانه برای هر نوع
کاربردی منحصـر بـه فـرد اسـت و بـا تغییـر کاربری سامانه
ماشین بویایی ،باید دوباره این مراحل زمانبندی شـوند
( .)Ghasemi-Varnamkhasti, 2011زمانبنـدی ایـن مراحـل بـا
انجام آزمایشهای متعدد و پایش پاسخ حسگرها تعیین میشود.
در این پژوهش از گاز اکسیژن به عنوان گاز حامل استفاده شد.
همچنین به منظور حذف اثر تغییرات فشار گاز ورودی روی
حسگرها ،پمپ با مقدار دبی ثابت  1/3 lit/minبه کار گرفته شد.
تأثیر مراحل کاری سامانه روی پاسخ حسگر  TGS822در شکل
( )2نشان داده شده است.
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ویژگی برای مجموعه حسگرها انجام میشود به این صورت که
ماکزیمم پاسخ حسگر در مرحله تزریق گاز فضای هد نمونه به
عنوان یک ویژگی درنظر گرفته میشود.
آخرین مرحله از پیشپردازش دادهها قبل از استفاده از
روشهای تحلیل الگو ،نرمالسازی دادهها است .از رابطه ()2
برای نرمالسازی دادههای هر حسگر ( )kدر محدوده ()0,1

استفاده شد.
شکل  .1طرحواره سامانه ماشين بويايی برای تشخيص تقلب فرمالين در شير

k

k

] xs − min∀k [xs
] max∀k [xs k ] − min∀k [xs k

(رابطه)2

= 𝑘𝑌s

تحليل دادهها
5

تحليل مؤلفههای اصلی ( )PCA

شکل  .2مراحل تصحيح خط مبنا ،اندازهگيری و پاکسازی برای پاسخ حسگر
TGS822

استخراج ويژگی

بعد از جمعآوری و ذخیرهسازی دادهها و به منظور آماده-
سازی پاسخ حسگرها برای تحلیلهای تشخیص الگو،
پیشپردازش اطالعات انجام میشود .پیشپردازش شامل سه
مرحله تصحیح خط مبنا ،فشردهسازی و نرمالسازی دادهها
است .هدف از تصحیح خط مبنا جبران رانش 1و افزایش کیفیت
پاسخ حسگرها است .روشهای مختلفی از جمله روش
4
3
2
اختالفی  ،نسبی و کسری بدین منظور وجود دارد ( Kiani et
 .)al., 2016در این پژوهش ،از روش کسری برای تصحیح خط
مبنا استفاده شد (رابطه  .)1این روش عالوه بر تصحیح خط
مبنا ،دادهها را نیز نرمال میکند و بطور گسترده در حسگرهای
نیمههادی اکسید فلزی ( )MOSاستفاده مـیشود ( Pearce et
.)al., 2003
)𝑋𝑠 (𝑡) − 𝑋𝑠 (0
(رابطه)1
= )𝑡( 𝑌
)𝑋𝑠 (0

𝑠

در این رابطه ) xs (0کمترین پاسخ حسگر قبل از مرحله
اندازهگیری xs (t) ،پاسخ حسگر در زمان  tو  Ysپاسخ
پیشپردازش شده حسگر است .فشردهسازی پاسخ حسگرها با
هدف کاهش تعداد توصیفگرهای هر پاسخ و ایجاد یک بردار
1 Drift
2 .Differential
3 . Relative
4 . Fractional

از تحلیل مؤلفههای اصلی برای کاهش بعد دادهها و ارزیابی
مقدماتی شباهت بین کالسها استفاده شد PCA .یک تبدیل
خطی متعامد است که نتایج نمودارهای گرافیکی آن اجازه می
دهند تا به آسانی ،تجسمی از تمام اطالعات موجود در یک
مجموعه داده ایجاد شود .همچنین این روش به درک این مطلب
که یک نمونه با چه نسبتی از سایر نمونهها متفاوت بوده (نمودار
اسکور) و کدام متغیرها بیشترین سهم در این تمایز را دارند
(نمودار لودینگ) کمک میکند .نمودارهای اسکور معموال برای
مطالعه طبقهبندی دادهها استفاده میشوند درحالیکه نمودارهای
لودینگ اطالعاتی در رابطه با اهمیت نسبی مجموعه حسگری
در تحلیل مؤلفههای اصلی ارائه میدهد ( ;Yu et al., 2007
 .)Ghasemi-Varnamkhasti et al., 2012در این پژوهش ،از
این روش تشخیص الگو با انجام کاهش ابعاد از هشت متغیر به
دو یا سه مؤلفه اصلی و حفظ بیشترین محتوای اصلی اطالعات
در مجموعه دادهها ،برای بررسی تمایز بین نمونههای شیر با
درصدهای مختلف تقلب استفاده شد.
تحليل تفکيک خطی

LDA

تحلیل تفکیک خطی یک روش متداول آماری برای کاهش ابعاد
بوده و بطور گسترده در پژوهشهای مختلف بکار برده شده
است ( .)Yu et al., 2016; Rutolo et al., 2016این روش در
واقع یک روش طبقهبندی است که در آن کالسها به گونهای
در نظر گرفته میشوند که توزیع نرمال و پراکندگی یکسانی
داشته باشند .هدف این تحلیل ،تصویر نمونهها از فضای  Nبعدی
به یک خط است .برای مسائلی با  Kکالس ،تعداد
)𝑁  𝑚 = min(𝐾 − 1,خط مورد نیاز است .بنابراین میتوان
گفت تصویر کردن نمونهها با تعداد 𝑚 تابع خطی قابل انجام
5 . Principal Component Analysis
6 . Linear Discriminant Analysis
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است .اگرچه  PCAو  LDAهر دو از روشهای تصویر کردن
دادهها از محیط چند بعدی به محیطی با بعد کمتر هستند ،اما
روش  LDAبه منظور بهینه کردن تفکیک پذیری بین گروهها،
واریانس بین گروهی را بیشینه و واریانس درون گروهی را
کمینه میکند ( .)Sanaeifar et al., 2015bاین روش تشخیص
الگو با استفاده از نرم افزار  Unscrambler x10.3انجام شد.
شبکههای عصبی مصنوعی

ANN

شبکههای عصبی مصنوعی ،به عنوان یک سیستم پردازش داده
با الهام از سیستم عصبی زیستی ،به عنوان یک مدل محاسباتی
سعی در شبیهسازی سیستم ادراک انسان داشته و یک ابزار
شناخته شده برای حل مسائل پیچیده و غیر خطی است
( .)Tohidi, 2010شبکه عصبی پرسپترون چندالیه یکی از
شبکههای پیشخور است که در تحلیلهای کمومتریک (کاربرد
علوم آمار ،کامپیوتر ،ریاضی و گرافیک برای استخراج اطالعات و
درک بهتر دادهها) ،برای حل مسائل تشخیص و پیشبینی الگو
به صورت نظارت شده یا نظارت نشده استفاده میشود .وزن و
ساختار شبکه از طریق آموزش و یادگیری به دست آمده و
شبکه میتواند خود را با شرایط تطبیق دهد و به طور کلی
دارای سه الیه ورودی ،پنهان و خروجی میباشند ( Ding et al.,
 .)2015شبکه عصبی به عنوان یکی از روشهای کمومتریکس از
پتانسیل باالیی برای تحلیل سیگنالهای غالبا غیرخطی
حسگرهای بینی الکترونیکی برخوردار هستند ( Oliveros et al.
 .)2002در این پژوهش نیز به منظور پیشبینی کمی وجود
تقلب در شیر ،از شبکههای عصبی مصنوعی با الگوریتم پس
انتشار خطا و تکنیک اعتبارسنجی متقابل با یک نمونه خارج
شده 2استفاده شد .در این روش اعتبارسنجی همزمان با ساخت
مدل نمونهای از دسته دادهی کالیبراسیون خارج شده و از الباقی
برای ساخت مدل استفاده میشود .سپس مدل ساخته شده با
دادهی خارج شده (که متعلق به دسته دادهی کالیبراسیون
است) تست میشود .این کار برای تمامی نمونههای موجود در
دسته دادهی کالیبراسیون انجام میشود.
ماشين بردار پشتيبان

SVM

ماشین بردار پشتیبان یکی از روشهای یادگیری با نظارت است
که بر اساس تئوری یادگیری آماری استوار است و در حل
بسیاری از مسائل رگرسیون و طبقهبندی استفاده میشود
( .)Sanaeifar et al., 2014در این روش ،بردارهای ورودی توسط
1 . Artificial Neural Networks
2 . Leave one out cross validation
3 . Support vector machine

توابع هسته (کرنل) به یک فضای چند بعدی با بعد بزرگتر از
بعد اولیه نگاشت میشوند .سپس یک ابرصفحه (مرز تصمیم-
گیری) ساخته میشود که با حداکثر فاصلهی ممکن ،بردارهای
ورودی را از هم جدا میکند .به این ابرصفحه ،ابرصفحه با
حداکثر مرز جداکننده گفته میشود .در دو طرف این ابرصفحه،
دو ابرصفحه موازی آن قرار دارند که هیچ دادهای در مرز بین
این دو ابرسطح قرار نمیگیرد .به نمونههایی که بر روی این دو
ابرصفحه قرار میگیرند ،بردار پشتیبان گفته میشود (شکل .)3
هر چه فاصله بین دو ابرصفحه موازی بیشتر باشد ،خطای طبقه-
بندی هم کمتر خواهد بود ( ;Cristianini & Taylor, 2000
.)Haddi et al., 2013

شکل  .3ابرصفحه و بردارهای پشتيبان در ماشين بردار پشتيبان
(.)Palaniswami et al., 2006

در ماشین بردار پشتیبان بیشتر برای طبقهبندی دادهها از
دو روش  C-SVMو  Nu-SVMاستفاده میشود که مبتنی بر
راههای متفاوت برای به حداقل رساندن تابع خطا میباشند.
پارامتر  Cدر طبقهبندی به روش  C-SVMبراساس اطالع از نویز
موجود در دادهها انتخاب میشود .این مقدار را میتوان از طریق
روشهای اعتبارسنجی بهینهسازی کرد .زمانی که طبقهبندی
 Nu-SVMاستفاده میشود ،پارامتر  Nuباید تعریف شود Nu .به
عنوان مرز باالیی از خطاها و حد پایین برای بردار پشتیبان عمل
میکند .در نتیجه با افزایش  ،Nuدر زمان افزایش حاشیه
جداسازی کالسها ،خطاها افزایش مییابند ( ;Fan et al., 2005
)Sanaeifar et al., 2014
اگر چه روش ماشین بردار پشتیبان از ابتدا برای طبقه-
بندی خطی دادهها طراحی شد ولی با استفاده از توابع کرنل
مختلف ،میتواند در طبقهبندی غیر خطی دادهها نیز استفاده
شود .معموال در این روش از چهار تابع کرنل خطی ،چند
جمله ای ،تابع پایه شعاعی و تابع سیگموئید بیشتر استفاده می-
شود.
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نتايج و بحث
پاسخ ولتاژی حسگرها به تغییر الگوی بو در نمونهها برای هر
پنج گروه شیر (شیر خالص و درصدهای مختلف تقلب فرمالین)
با  11تکرار ،اندازهگیری شده و نهایتا پاسخ آرایهی حسگری
برای  55نمونه ثبت و ذخیرهسازی شد .سپس میانگین  5داده
انتهایی مرحله تزریق گاز نمونه به عنوان توصیفکننده سیگنال-

الف

ها ،استخراج و از ماتریس ویژگی  55 × 8به عنوان ورودی
روشهای تجزیه و تحلیلهای کمومتریکس استفاده شد .در
شکل ( )4پاسخهای ثبت شدهی حسگرها در واکنش به مقادیر
مختلف فرمالین در شیر نشان داده شده است .همانطور که در
شکل مشخص است با افزایش مقدار فرمالین در نمونه ،پاسخ
خروجی حسگرها در مرحلهی اندازهگیری افزایش یافته است.

ب

د

ج

شکل  .4پاسخ آرايهی حسگری به مقادير مختلف فرمالين در شير( ،الف) شير خام( ،ب)  0/1 %فرمالين( ،ج)  0/2 %فرمالين( ،د)  0/3 %فرمالين

در شکل ( )5نمودارهای اسکور برای دو مولفه اصلی نشان
داده شده است .این نمودارها به منظور تشخیص تمایز بین گروه
نمونهها برای فرایند شناسایی الگو استفاده میشوند .همانطور که
در شکل نشان داده شده است ،تمایز مناسبی بین نمونههای
شیر خالص و نمونههای شیر تقلبی وجود دارد .دو مؤلفهی اصلی
 PC1و  PC2به ترتیب  80 %و  13 %واریانس بین نمونهها و در
مجموع  93 %واریانس کل دادهها را توصیف کردند .نمونههای
مربوط به تقلب  ،0/2 %به مقدار بسیار کمی با دو گروه تقلب %
 0/1و  ،0/3 %همپوشانی دارند .این وضعیت بیانگر این مطلب
است که پاسخ حسگرها به تقلب  ،0/2 %کمی مشابه پاسخ دو
تقلب دیگر است هر چند بین شیر خالص و سایر نمونهها در
سطوح مختلف تقلب ،تفکیکپذیری باالیی وجود دارد2015 .
 Heidarbeigi et alبا دو مؤلفهی اصلی  PC1و  PC2به مقدار %

 99نمونههای زعفران اصلی و تقلبی (تقلب گلرنگ) را از یکدیگر
تفکیک کردند.

شکل  .5نمودار اسکور وجود فرمالين با درصدهای مختلف در شير
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برای اطالع یافتن از میزان تأثیر هر کدام از حسگرها در
تحلیلهای شناسایی الگو ،حسگرها در نموداری به نام نمودار
لودینگ 1با ضرایب مقادیر ویژه تصویر شدند (شکل .)6هر چه
مقدار لودینگ حسگری روی یک مؤلفهی اصلی بزرگتر باشد،
بیانگر نقش بیشتر آن حسگر در تشخیص و تمایز میان نمونه-
های شیر با درصدهای مختلف تقلب است .بنابراین میتوان با
حذف حسگر یا حسگرهایی که کمترین سهم را در تشخیص
تمایز بین گروهها دارند ،عالوه بر کاستن از پیچیدگی فرآیند
تحلیل داده ،هزینهی ساخت آرایه حسگری را نیز کاهش داد.
شکل ( )7این نمودار لودینگ را برای دو مؤلفهی اصلی نشان
میدهد .مطابق شکل ،حسگرهای S6 ،)FIS( S4 ، )MQ4( S2
( )TGS822و  )TGS2620( S8مقادیر ضریب لودینگ دارند.
حسگرهای  S2و  S6با وجود اینکه مقدار ضریب لودینگ باالیی
دارند اما با توجه به نزدیکی مقادیر آنها به یکدیگر ،این دو
حسگر تأثیر تقریبا یکسانی در شناسایی الگو داشتهاند و میتوان
فقط یکی از آنها را در فرآیند تحلیل داده استفاده کرد .مطابق
برگه مشخصات ارائه شده از طرف شرکت سازنده حسگرها،
حسگر  S2باالترین حساسیت را به متان دارد و حسگر  S6به
بخار حاللهای آلی حساس میباشد .نتایج Rock et al. 2010
نشان داد که حسگر ( )AS-MLKبا حساسیت باال به گاز متان،
در مقایسه با دو حسگر ( )TGS2620و ( )TGS2602از
حساسیت باالتری در تشخیص فرمالدهید برخوردار است .با
توجه به این که یکی از کاربردهای حسگر  S8تشخیص آلدهید-
ها از جمله فرمالدهید میباشد ،حساسیت باالی این حسگر به
وجود فرمالین در شیر از جمله موارد قابل انتظار است .حسگر
 )TGS2602( S7نسبت به سایر حسگرها در شناسایی بین
الگوها از کارایی کمتری برخوردار است .نتایج تحقیقات
 Zhang et al. 2008نیز نشان داد که این حسگر نسبت به
حسگرهای ( )TGS813و ( )TGS2620کمترین پاسخ را نسبت
به فرمالدهید دارد.

شکل  .6نمودار لودينگ آرايه حسگری مربوط به دو مؤلفهی اصلی
1. Loadings

همچنین از تحلیل تفکیک خطی نیز به منظور بررسی
قابلیت سامانه در تفکیک بین ترکیبات فرار متصاعد شده در
فضای هد نمونهها در غلظتهای مختلف فرمالین اضافه شده به
شیر استفاده شد .در نمودار ( )7نتایج حاصل از تحلیل LDA
نشان داده شده است که دقت طبقهبندی  80/1 %را با استفاده
از اعتبارسنجی متقابل با یک نمونه خارج شده حاصل نمود.

شکل  .7نمودار اسکور تحليل تفکيک خطی پنج گروه مختلف شير

از شبکهی عصبی پرسپترون برای طبقهبندی درصدهای
م ختلف تقلب فرمالین در شیر استفاده شد .بدین منظور با در
نظر گرفتن تعداد حسگرها 8 ،نرون برای ورودی و  5نرون (با
توجه به تعداد سطوح تقلب) برای الیه خروجی شبکه در نظر
گرفته شد .با آموزش شبکه با تعداد مختلف نرون در الیه مخفی،
شبکهی بهینه با تعداد  7نرون در الیه مخفی ایجاد شد .بنابراین
شبکهی عصبی با ساختار  5-7-8برای طبقهبندی درصدهای
مختلف تقلب در شیر باالترین دقت را داشت .در آموزش شبکه
از تابع انتقال تانژانت هایپربولیک و روش یادگیری ممنتوم
استفاده شد .ماتریس اغتشاش حاصل از این شبکه در جدول
( )2نشان داده شده است.
جدول  .2ماتريس اغتشاش با  7نرون در اليهی مخفی

مشاهده/پيشبينی

1

2

3

4

5

1

3

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

3

0

0

3

0

0

4

0

0

0

3

0

5

0

0

0

0

3

( 0 % )1فرمالین 0/50 % )2( ،فرمالین0/1 % )3( ،
فرمالین 0/2 % )4( ،فرمالین 0/3 % )5( ،فرمالین
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دقت طبقهبندی شبکه عصبی مصنوعی برای تمامی
کالسها 100 ،درصد به دست آمد .کمترین و بیشترین میزان
میانگین مربعات خطا به ترتیب مربوط به کالس ( )5به مقدار
 0/00134و کالس ( )4به مقدار  0/00333به دست آمد .دقت
طبقهبندی ،میانگین مربعات خطا ( )MSEو میزان همبستگی

( )rدر جدول ( )3نشان داده شده است Botre et al. 2009 .نیز
دادههای بینی الکترونیکی را با تکنیک شبکههای عصبی
مصنوعی برای شیر سالم و فاسد با دقت  96 %طبقهبندی
کردند.

جدول  .3عملکرد بهينه شبکه عصبی مصنوعی در طبقهبندی گروههای مختلف شير

عملکرد

 0 %فرمالين

 0/5 %فرمالين

 0/1 %فرمالين

 0/2 %فرمالين

 0/3 %فرمالين

میانگین مربعات خطا

0/00134

0/00333

0/00320

0/00174

0/00172

ضریب همبستگی

0/997

0/990

0/995

0/996

/999

دقت طبقهبندی(درصد)

100

100

100

همچنین برای طبقهبندی دادهها ،ماشین بردار پشتیبان از
نوع  Nu-SVMاستفاده شد ،پارامترهای  Nuو  γبا سعی و خطا و
از طریق به حداقل رساندن خطای اعتبارسنجی تعیین شدند .از
چهار نوع تابع کرنل استفاده شده ،تابع چندجملهای با درجه
سه ،باالترین دقت را در طبقهبندی نمونههای شیر دارد.

100

100

پارامترهای بهینه  SVMبرای این تابع )0/01( Nu ،و )0/125( γ
بدست آمد .همچنین دقت آموزش و اعتبارسنجی طبقهبندی
برای این تابع به ترتیب  100 %و  90/91 %حاصل شد .نتایج
حاصل از این روش در جدول ( )4آورده شده است.

جدول  .4عملکرد و پارامترهای ماشين بردار پشتيبان
تابع کرنل

پارامتر Nu

پارامتر γ

خطی
چندجملهای
گاوسی
سیگموئید

0/5
0/01
0/336
0/826

0/125
0/125
0/01

دقت طبقهبندی در

دقت طبقهبندی در

آموزش (درصد)

اعتبارسنجی (درصد)

89/09
100
94/55
61/82

83/63
90/91
89/09
60

کالسهای مختلف شیر داشتند .از این امر میتوان برای انتخاب
حداقل تعداد حسگر برای تمایز مطلوب بین کالسها و به منظور
کاهش هزینهها استفاده کرد.

نتيجهگيری کلی

شکل  .8جفت حسگرها با باالترين قدرت تفکيکپذيری

به منظور بررسی جفت حسگرها در تمایز بین کالسها از
ماشین بردار پشتیبان استفاده شد .حسگرهایی که بهترین تمایز
بین کالسهای مختلف نمونههای شیر ایجاد کردند ،در شکل
( )8نشان داده شده است .حسگرهای  MQ3و  FISنسبت به
سایر جفت حسگرها ،تمایز بین نمونهها با درصدهای مختلف
تقلب را بهتر مشخص کردند و بهترین ترکیب را برای تشخیص

قابلیت یک سامانه ماشین بویایی بر پایه هشت حسگر نیمه
هادی اکسـید فلـزی ( )MOSدر ترکیب با روشهای شناسایی
الگو در آشکارسازی وجود فرمالین در شیر خام مورد بررسی قرار
گرفت .تحلیل مؤلفههای اصلی نشان داد که با دو مؤلفهی اصلی
اول 93 % ،از واریانس دادهها قابل توصیف است .از بین سه روش
تفکیک الگو استفاده شده به ترتیب شبکههای عصبی مصنوعی و
ماشین بردار پشتیبان با تابع کرنل چند جملهای ،نسبت به
تحلیل تفکیک خطی از قابلیت باالتری در تفکیک نمونههای
شیر (درصدهای تقلب  0 %و  0/05 %و  0/1 %و  0/2 %و 0/3 %
(بر مبنای حجم)) برخوردار بودند .براساس نتایج به دست آمده،
ماشین بویایی بر پایـه حسگرهای  MOSدر ترکیب با روشهای
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قابلیت این سامانه برای تشخیص تقلب در سایر محصوالتی که
. استفاده شود،پتانسیل تقلب را دارند
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