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 چکیده 

برای درمان توان ندول ریوی اولین مرحله از ظهور سرطان ریه است، با تشخیص زودهنگام این مرحله، می

عی هستند که نوعا به صورت های رادیولوژیک شایهای منفرد ریوی، یافتهندولزودهنگام سرطان ریه اقدام کرد. 

 شوند. پزشکانمی شکم آشکار گردن، قفسه سینه و اسکن تیرادیوگرافی قفسه سینه یا سی یط اتفاقی

یک ندول منفرد ریوی را پس از شناسایی چگونه  گیری کنند که ارزیابی و بررسیهای اولیه باید تصمیممراقبت

در این مطالعه . خیم و بدخیم هستندهای ریوی شامل علل خوشهای افتراقی برای ندولدنبال نمایند. تشخیص

اسکن جمع آوری شده ناحیه بندی شوند  CT، تصاویر  -means kسعی داریم با استفاده از روش سگمنتیشن 

با (، دسته بندی دو کالس صورت بگیرد. ANNی مورد نظر و شبکه عصبی مصنوعی )هاو با استفاده از ویژگی

اسکن از قفسه سینه  CTهای مشخص شده در تصاویر تواند از روی ندولتوجه به اینکه روش پیشنهادی می

ش های مناسبی را برای تفکیک ندول از غیر ندول ارائه دهد. کاههای الزم را استخراج کند و ویژگیویژگی

ها و آسیب کمتر به بیمار را به همراه خواهد ضروری بیوپسی از ندولبیماران ، جلوگیری از انجام غیر هایهزینه

تواند شود، میداشت. همچنین با توجه به اینکه این روش باعث تشخیص سرطان در مراحل ابتدایی بیماری می

موثر باشد. همچنین موجب ارتقا و بهبود در کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان ریه و درمان به موقع آن 

های مورد پس از پردازشها است. های تشخیص به کمک کامپیوتر برای خدمت به پزشکان و رادیولوژیستروش

(. پس از =3،7Kبوده است ) %48و برابر  KNNبهترین مقدار طبقه بندی دو کالس مربوط به طبقه بند نظر، 

و  %46.45برابر  SVMصحت همچنین داشته است.  %46.03مقدار  ، صحتی برابر =5Kبه ازای  KNNآن 

 بوده است. 

 

 مصنوعی شبکه عصبی،  k-meansسگمنتیشن  ندول ریوی، تشخیص، : کلید واژه

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2 

 

 مقدمه -1

های سینه، ها است به طوری که میزان مرگ و میر ناشی از آن، از مجموع سرطانسرطان ریه یکی از مرگبارترین سرطان

علت عمده آن عدم تشخیص سرطان ریه در مراحل ابتدایی به علت (. 3667، )برون و همکارانپروستات بیشتر است روده و 

است؛  %48ساله بیماران مبتال به سرطان ریه پس از عمل جراحی تنها  5کمبود عالئم بیماری است. به طوری که احتمال بقای 

دهد. ندول، ناهنجاری کدر، گرد، دارای حاشیه و افزایش می %36میزان حال آنکه تشخیص در مراحل اولیه این احتمال را به 

ها در مراحل ابتدایی سرطان بسیار . ندول(4990، )آستین و همکاران سانتی متر بیشتر نیست 7مرزی است که قطر آن از 

طلبد، این موضوع میکوچک هستند. به علت شرایط خاص بافت ریه، تشخیص ندول در این مرحله تصاویری با کیفیت باال 

کند. در این شرایط تشخیص افتراقی با کمک کامپیوتر که از دیرباز مورد پزشک را با حجم وسیعی از اطالعات رو به رو می

تواند های مخصوصی میبا استفاده از پروتکل CAD (.3664، )گینکن و همکارانای خواهد یافتتوجه بوده است اهمیت ویژه

های اسکن را با سرعت زیاد مورد پردازش قرار دهد و موقعیت موارد مشکوک به ندول CTگرافی و تصاویر معمولی رادیو

پردازد. تشخیص ندول از مراحل اولیه سرطانی را به پزشک تذکر دهد. با این کار پزشک با دقت بیشتری به امر تشخیص می

CAD توان فرایند تشخیص به آن اضافه کرد. می توان مرحله دیگری برای تشخیص خوش خیم و بدخیمی ندولاست و می

کاهش خطای مثبت و اگر هدف  -7شناسایی کاندیدا،  -3پیش پردازش،  -4ندول را به چند گام کوچکتر تقسیم کرد : 

مارتین )توان به آن افزودها باشد مرحله دیگری با هدف تشخیص نوع ندول میتشخیص بدخیمی با خوش خیمی ندول

شود. یعنی پس از تعیین سایی کاندیدا خود به دو زیر بخش استخراج ویژگی و طبقه بندی تقسیم می. مرحله شنا(3663،

انجام  CTبخش ریه، یک فرایند شناسایی جهت مشخص نمودن ندول از میان همه موارد مشکوک در هر اسالیس از تصاویر 

 شود.   می

ت بدخیم دارند. مصرف سیگار، وجود سابقه فامیلی آنها ماهی %86ها ماهیت خوش خیم و از گره %06به طور کلی 

های ریوی را باال ای ریوی از جمله مواردی هستند که احتمال بدخیمی گرههای زمینهبدخیمی، افزایش سن و همچنین بیماری

ساده از های ریوی وجود دارد که از ابتدایی ترین آنها رادیوگرافی های تشخیصی متعددی برای تشخیص گرهبرند. روشمی

ها در این تصویر با هم ادغام شده باشند امکان تشخیص غلط در این قفسه سینه است. البته به علت اینکه ممکن است بافت

های ریوی مطرح است به علت اینکه اسکن به عنوان روش انتخابی تصویربر داری برای تشخیص گره CTمورد باال است. امروزه 

ای و وجود کلسیفیکاسیون را با دقت باالیی مورد های حاشیهدقیق ضایعه، اندازه، ویژگی توان محلاسکن می CTدر تصاویر 

 .  (3663)جلی و همکاران ،بررسی قرار داد 

های اسکن از قفسه سینه ویژگی CTهای مشخص شده در تصاویر تواند از روی ندولبا توجه به اینکه روش پیشنهادی می

های بیماران ، جلوگیری ای مناسبی را برای تفکیک ندول از غیر ندول ارائه دهد. کاهش هزینههالزم را استخراج کند و ویژگی

ها و آسیب کمتر به بیمار را به همراه خواهد داشت. همچنین با توجه به اینکه این روش از انجام غیر ضروری بیوپسی از ندول

در کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان ریه و درمان به موقع  تواندشود، میباعث تشخیص سرطان در مراحل ابتدایی بیماری می

ها های تشخیص به کمک کامپیوتر برای خدمت به پزشکان و رادیولوژیستآن موثر باشد. همچنین موجب ارتقا و بهبود روش

 است. 

ها خیص ندولها بهتر است و در این مطالعه از این روش برای تشاز سایر روش k-meansبا توجه به مطالعات، روش 

با این  .دست یابد نتایج خوبیبه  می تواند کلی طور به های مقدار دهی اولیه الگوریتمانواع موجود  ازبرخی  کنیم.استفاده می

مشابه است، از جمله الگوریتم های مقداردهی  gray-levelکه حاوی مواد مختلف با   CTحال، در بعضی از موارد، مانند تصاویر
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است که بر اساس تجزیه و  k-meansجر به عملکرد ضعیف در افتراق این مواد میشود. پیشنهاد ما یک الگوریتم اولیه موجود من

 د  که بر کارایی فوق غلبه میکند.تحلیل هیستوگرام به طور اتوماتیک مقدار دهی اولیه صورت میگیر

ات روش بخش سوم جزئی ورد نظر است،بخش دوم نگاه کلی در زمینه کار م بقیه مقاله به شرح زیر ارائه شده است:

بخش چهارم بیانگر نتایج و یافته های تحقیق است و سرانجام در بخش پنجم از مباحث مطرح شده پیشنهادی را بیان می کند، 

 نتیجه گیری خواهیم کرد.

 گذشته تحقیقات مروری بر -2

، در اینجا فقط چند نمونه آورده شده است. های صورت گرفته استتا به امروز مطالعات بسیاری در زمینه تشخیص ندول

اسکن به منظور طبقه  CT، امکان استفاده از تحلیل کامپیوتری را در تصاویر با رزولوشن باالی 3664ایوانو و همکاران در سال 

ز قبل به های ریوی که ا(، ندولHRCTبا رزولوشن باالی ) CTتصویر  463های ریوی بررسی کردند. آنها از بندی شکل نودول

های مطلوب و محاسبه دو پارامتر عدد( مشخص شده بودند را با استخراج ندول 53عدد( و بد خیم ) 55عنوان خوش خیم )

ها را کمی سازی کردند. آنها با استفاده از تحلیل تفکیک کننده برای دو آستانه در کمی مدور بودن و ممان دوم مرکزی، ندول

و  %34.8، مقدار پیش بینی مثبت  %46و خاص بودن  %30.9خیم و بد خیم، به حساسیت  های خوشایجاد تمایز بین حالت

 دست یافتند.   %34.0مقدار پیش بینی منفی 

های های بافتی را برای تفکیک کردن ندول، میزان بالینی ترکیب دانش پزشکان و ویژگی3646وانگ و همکاران در سال 

( و درشتی در تصاویر ASMای )، ممان دوم زاویهskewnessبررسی کردند.  PET/CTریوی بدخیم از خوش خیم از تصاویر 

ی و ترکیب این دو روش به ترتیب برای دانش اولیه پزشکان، ویژگی بافت %90.3و  %48.9، %44.3استخراج شده و به حساسیت 

 دست یافتند.

وی، یک روش طبقه بندی گسترده به کمک ، برای بهبود کارایی تشخیص اتوماتیک ندول ری3646لی و همکاران در سال 

را دارد و ساختاری برای طبقه بندی به  4( را پیشنهاد دادند. این روش مزایای الگوریتم جنگل تصادفیCACخوشه بندی )

تصویری  5334بیمار شامل  73های ریوی دهد. آزمایشات بر روی اسکنکمک خوشه بندی جنگل تصادفی هیبرید پیشنهاد می

دست  %93.44و خاص بودن  %94.77ای آنها توسط رادیولوژیست مشخص شده بود انجام شده و به حساسیت هکه ندول

 یافتند.

، به اضافه صورت جمع شده آن، برای تایید الگوهایی Getis، از آمارگان اتوکورولیشن فضایی 3643نتو و همکاران در سال 

یت ندول ریوی )خوش خیم و یا بد خیم( استفاده کردند. طبقه دهند با هدف مشخص کردن ماهکه در نواحی هندسی روی می

برای  LIDCصورت گرفت. پایگاه داده  Getisویژگی تولید شده برای هر تخمین  3866ویژگی از  8بندی با انتخاب بهترین 

در تفکیک  Getisهای تایید موثر بودن معیارهای تشخیص به کار برده شد. نتایج این مطالعه نشان داده که همه تخمین

(، کرنل گوسی و طبقه بند نزدیکترین میانگین SVMبا سه طبقه بند ماشین بردار پشتیبان ) LIDCهای موجود در ندول

(NMC)  موفق بوده است. %46با صحت باالی 

های با استفاده از شبکه CT، یک روش طبقه بندی به کمک کامپیوتر در تصاویر 3648کوروویال و گوناواتی در سال 

اسکن سگمنت شدند و پارامترهای آماری نظیر میانگین،  CTعصبی مصنوعی ارائه کردند. در کار آنها ریه کامل از تصاویر 

                                                 
4 Random forest 
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های عصبی رو به جلو و پس انتشار رو ، ممان پنجم مرکزی و ممان ششم آماری به شبکهskewness  ،kurtosisانحراف معیار، 

های عصبی پس انتشار رو به جلو طبقه بندی بهتری و پارامتر ی رو به جلو، شبکههابه جلو وارد شدند. در مقایسه با شبکه

skewness  بیشترین صحت طبقه بندی را داشته است. دو تابع آموزشی جدید در این مطالعه معرفی شده است، به ازای تابع

بوده و به  6.994مربعات  و خطای میانگین %94.8و حساسیت  %466، خاص بودن  %97.7آموزشی اول صحت طبقه بندی 

 .بوده است 6.6983و خطای میانگین مربعات  %97.7ازای دومین تابع آموزشی صحت 

را به منظور تشخیص زودهنگام سرطان  CT، تصاویر  CAD، با استفاده از یک سیستم 3648کائور و همکاران در سال 

آستانه گذاری بهینه سگمنت شدند. برای پیدا کردن نواحی اسکن با استفاده از  CTریه بررسی کردند. نواحی ریه در تصاویر 

( از روش رشد استفاده شده است. دو نوع پارامتر بافتی و آماری محاسبه و به صورت جداگانه تحلیل شدند و به ROIمورد نظر )

بدست  %94مربعات اند. صحت طبقه بندی سیستم با خطای حداقل میانگین وارد شده 3شبکه پس انتشار رو به جلو چند الیه

 آمده است. 

( را به کمک هوش شبکه عصبی بر CAD، کارایی روش تشخیص به کمک کامپیوتر )3645حسین و همکاران در سال 

کند. آنها با استفاده از ماکزیمم آنتروپی و یادگیری با سرپرست نواحی مورد اسکن ، برای سرطان ریه ارزیابی می CTتصاویر 

زی کار طبقه های عصبی مصنوعی و خوشه بندی فاارزیابی کردند. سپس با استفاده از شبکه CTر ( را از تصاویROIنظر )

 بندی را انجام دادند.

های عصبی مصنوعی مبتنی ، یک سیستم جدید تشخیص ندول ریوی با استفاده از شبکه3645اکرام و همکاران در سال 

های آماری مبتنی بر شدت ارائه کردند. حجم ریوی با استفاده از بعدی هندسی و ویژگی 7بعدی و  3های هیبرید بر ویژگی

های بعدی، کورولیشن کانتور و عملگرهای مورفولوژیک سگمنتیشن شدند. ندول 7آستانه گذاری، برچسب گذاری مولفه متصل 

اند. این سیستم با دهاند هرس شها ساخته شدههای ندولکاندید استخراج شده و بر اساس قواعدی که با استفاده از مشخصه

 بدست آمده است. %90.04با صحت  %90.95بررسی شده است. حساسیت  LIDCاستفاده از پایگاه داده 

 تحقیقروش  -3

اسکن. ابتدا تصاویر  CTاز روی تصاویر  k-meansهدف این مطالعه تشخیص ندول ریوی با استفاده از روش سگمنتیشن 

های متفاوتی بودند که در این مرحله هم اندازه شوند. تصاویر دارای اندازهآماده می سپس تصاویرد نظر جمع آوری شدند، مور

های مورد نظر استخراج شده و سپس با استفاده از طبقه بندها طبقه ناحیه بندی شدند. ویژگی k-meansشدند. سپس با روش 

  شد.  بندی انجام شده و با معیارهای ارزیابی، عملکرد سیستم پیشنهادی ارزیابی

    Isodataیا   k-Meansالگوریتم روش سگمنتیشن تصویر با  3-1

. در این الگوریتم بردارهای و منطق آن نیز بسیار ساده استه این الگوریتم شناخته شده ترین الگوریتم خوشه بندی بود

بعدی مربوط می یک د( به نقاطی در فضای )که به نمایندگان خوشه یا بطور ساده به نمایندگان معروف هستن پارامترها 

فرض می شود که تعداد خوشه های موجود   k-means  . در روشقرار دارند Xشوند که در این فضا بردارهای مجموعه دادگان 

 Xبه مناطقی است که نقاط   . هدف این الگوریتم حرکت دادن نقاط ، از قبل شناخته شده است X  ،mدر 

 . (3647تئودردیس و همکاران ،ند )ا متراکم تر هستدر آنج

                                                 
3 Multilayer feed forward back propagation network 
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برای   دارای طبیعت تکرار شونده است . ابتدا با تخمین چند مقدار اولیه  means-kالگوریتم 

 :  tشروع می شود. سپس در هر تکرار  بردارهای پارامترها 

  هستند شناسایی می شوند . ای که نزدیک هر بردارهای 

  )به صورت میانگین بردارهای دادگانی که نزدیک تر به  ، یعنی  مقدار جدید )به روز شده  ، 

 هستند محاسبه می شود. 

 می رسد .در دو تکرار متوالی رخ ندهد به پایان   الگوریتم زمانی که تغییری در 

 استخراج ویژگی  3-2

 تصاویر استخراج شدند :از های زیر ویژگی

 متوسط سطح روشنایی )خاکستری(  -4

شود. که از رابطه زیر بدست برده می سفید نام –رنگ سیاه از این ویژگی بعنوان متوسط سطح تغییرات در تصاویر تک

 آید:می

(4) 
 

 یکسل تصویر هستند.ترین پترین و روشنکه به ترتیب تیره

 متوسط کنتراست تصویر  -3

مقیاسی از کنتراست شدت بین یک پیکسل و همسایه ی آن روی کل تصویر است. متوسط کنتراست تصویر از فرمول زیر 

 قابل محاسبه است:

(3) 

 

 مقدار همواری  -7

است و برای ناحیه هایی با  6حیه ای با شدت ثابت برای نا هموار بودن نسبت شدت را در ناحیه اندازه گیری می کند، 

که در این مقیاس استفاده شد با تقسیم  3σمی رود در عمل واریانس یعنی  4بسط وسیع در مقادیر سطوح شدت آن، به سمت 

 [ نرمال سازی شد. مقدار همواری از فرمول زیر بدست می آید:6و4ی ]به بازه   ان بر

(7) 
 

 مان سوم آماریم  -8
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اریب بودن هیستوگرام را اندازه گیری می کند، این مقیاس برای هیستوگرام های متقارن، صفر است، وقتی هیستوگرام ها 

حول میانگین به سمت راست اریب می شوند، مثبت است، و برای هیستوگرام هایی که به سمت چپ اریب می شوند، منفی 

 بر  از مقادیر قرار می گیرند که با پنج مقیاس دیگر به وسیله ی تقسیم است. مقادیر این مقیاس در بازه ای 

 همان چیزی است که برای نرمال سازی واریانس استفاده شده است. ممان سوم از فرمول زیر قابل محاسبه می باشد:

(8) 
 

 یزان یکنواختییم  -5

یری می کند، این مقیاس وقتی ماکزیمم است که تمام مقادیر شدت برابر باشند میزان یکنواختی یکنواختی را اندازه گ

 )یکنواختی ماکزیمم( و از اینجا کاهش می یابد. فرمول محاسبه میزان یکنواختی در زیر امده است:

(5) 
 

 میزان آنتروپی  -0

 مقیاسی از تصادفی بودن است و از فرمول زیر بدست می اید:

(0) 
 

 

 ل سازی نرما   3-3

 Aحداقل و حداکثر مقادیر یک شاخص به نام  maxAو  minAحداکثر: فرض کنید که -نرمال سازی حداقل  -4

 [new_ mina, new_ maxA]در محدوده  'vبه مقدار  Aاز  vنگاشتی است از مقدار  Min-max normalizationباشد. 

 :    (3643)تی الروز ،طبق رابطه زیر 

(3) 
 

 

که در دنیای آنالیز آماری بسیار گسترده میباشد، با محاسبه مقدار اختالف بین مقدار  Z-Scoreزی نرمال سا  -3

)تئودردیس و همکاران آید بخش و میانگین بخش و  مقیاس گیری این تفاوت با انحراف استاندارد مقادیر بخش بدست می

 . یعنی:(3647،

(4) 
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 آید :دست میروش دیگر نرمالیزاسیون از رابطه زیر ب  -7

(9) 
 

رود که در آن پراکندگی نقاط حول مقدار میانگین می بکار یهایوجود دارد که در مورد داده دیگری روش  -8

تواند از روش های غیر خطی مانند مقیاس گذاری می در چنین مواردی شخص. (3643)تی الروز ، یکنواخت نیست

softmax عنی یقرار دهد. [ 6،4] به صورت غیر خطی در محدوده ها رااستفاده کرده و مقادیر داده 

(46) 
 

 طبقه بندی   3-4

 قاعده نزدیکترین همسایه  3-4-1

)تئودردیس و همکاران نزدیکترین همسایه اگرچه یک روش قدیمی است ولی از قواعد بسیارمعروف طبقه بندی است 

،3647). c کالس  ،i=1,2,…,c  و  و یک دادهN  ،در فضای  داده آموزشیl  بعدی با

تعلق دارد. قاعده  cهای به کدام یک از کالس xخواهیم بدانیم دادۀ ناشناخته می های کالس مربوطه موجود است.برچسب

 شامل مراحل زیر است :

له )مثال اقلیدسی، ماهاالنوبیس( جستجو کنید. را با یک معیار فاص xنزدیکترین همسایه به  kداده آموزشی،  Nدر بین   -4

را باید یک عدد  kکالس  3باشد، یعنی برای  cنباید مضربی از  kشود. توجه داشته باشید که می توسط کاربر تعیین kپارامتر 

 فرد باشد. 

هستند.  هایی که متعلق به ادهرا شناسایی کنید که عبارتست از تعداد د نزدیکترین همسایه،  kدر درون این   -3
c

i

i

k k 




1  . 

7-  x  برقرار باشد. به عبارت دیگر   ای اختصاص دهید که برای آن رابطه  را به کالسx  به کالسی

 ها به آن تعلق داشته باشند.تا نزدیکترین همسایه kتعلق دارد که اکثریت 

به طبقه بند بهینه   kNNبزرگتر سبب نزدیکی کارایی طبقه بند  k( مقدار )  Nرود برای مقادیر بزرگمی انتظار

 . بزرگتر سبب کارایی بهتر نمی شود k) در تئوری، برای مقادیر محدود ( مقدار  Nبرای مقادیر کوچک  . اگرچهبیز شود

 پرسپترون چند الیه   3-4-2

ی نمونه هستند که بدنبال تقلید کردن ریز ساختارهای مغز هستند و در مسائل ی عصبی مصنوعی یک برنامههاشبکه

؛ 3665)الجر جی.اف ،شوندهای هوشمند از شناسایی الگوی ساده تا پیاده سازی نمادین پیشرفته استفاده میبسیاری از شبکه

عصبی مصنوعی است که در حل بسیاری از مسائل شناسایی الگو و ای از یک شبکه . پرسپترون چندالیه نمونه(4999کاالن ،

شود. پرسپترون چندالیه شکل تغییر یافته از مدل شبکه عصبی پرسپترون است که در واقع در دهه درون یابی استفاده می
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غز انسان را های عصبی مصنوعی تالش می کنند عملکرد مشبکه هایی جدی هم داشته است.توسعه یافته اما محدودیت4906

 ها سلول منفرد به نام نرون است.مدلسازی کنند. به عنوان مثال مغز انسان شامل بیلیون 

 

 MLPالگوریتم یادگیری 

 کنیم.+ مقدار دهی می4و  -4ها بین مقدار ابتدا شبکه را با همه وزن  -4

 آوریم.کنیم و خروجی را بدست میاولین الگوی یادگیری را ارائه می  -3

 کنیم.روجی شبکه را با خروجی مورد نظر مقایسه میخ  -7

 کنیم )خطا را به عقب بر می گردانیم(. خطا را به سمت عقب منتشر می  -8

 کنیم.وزن های الیه خروجی را با استفاده از رابطه زیر تصحیح می -الف

(44)  

است.  hخروجی الیه مخفی  است.  7نرخ یادگیری است و  oبا خروجی  hوزن اتصال مربوط به الیه مخفی    

 مطابق رابطه زیر برابر است با 

 (43)  

 برای آن گره است.  8خروجی مورد نظر)هدف( و  خروجیالیه  oخروجی گره   

 نیم.وزن های ورودی را مطابق رابطه زیر تصحیح می ک-ب

(47)  

  نرخ یادگیری است.  الیه ورودی و  iخروجی گره   از الیه مخفی و hالیه ورودی با گره  iوزن اتصال گره   

 برابر است با 

(48) 

 

نیم. مثال می توانیم از رابطه زیر را بر اساس متوسط گیری اختالف بین بردار خروجی و هدف محاسبه می کخطا   -4

 برای محاسبه خطا استفاده کنیم.

                                                 
7 Learning rate 
8 Target 
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(45) 

 

 برایتعداد واحدها در الیه خروجی است.  

 مراحل را تکرار کنید. 3کامل کردن یک اپوک در هر الگو از مجموعه آموزش، از مرحله   -3

 له برای جلوگیری از تاثیر مرتبه داده در شبکه مهم است.مجموعه آموزش را به صورت تصادفی بر بزنید. این مرح  -7

 به بعد را تکرار کنید. 3برای هر مجموعه عدد از اپوک ها و یا متوقف شدن تغییر خطا، از مرحله   -8

 ماشین بردار پشتیبان  3-4-3

تر انتقال دهد و در این فضا به دهد تا آنها را به یک فضایی با ابعاد باالیک نگاشت غیر خطی را بر روی داده ها انجام می

کمتری نسبت  overfittingاین روش احتمال (. 4995) کورتز،واپنیک ، گردددنبال یک ابر صفحه خطی جهت جداسازی می

 قابل بکارگیری در پیش بینی است. مبه بقیه روشها دارد. هم قابل بکارگیری در کالسه بندی است و ه

های دیده نشده از بین تمام صفحه و یا بهترین ابر صفحه جهت جداسازی داده هدف پیدا کردن بهترین خط، بهترین

ها از دوطرف دهد. حاشیهانجام می maximum marginal hyperplan (MMH)این کار را با  SVMحالتهای ممکن است. 

 ابر صفحه جدا کننده باید به یک فاصله باشند و با ابرصفحه موازی باشند.

 ننده:معادله صفحه جدا ک

(40) W.X+b = 0 

W  بردار وزن است و برابر باW = {w1, w2, …, wn}  است وn  تعداد شاخصها وb  یک اسکالر است. مثال در یک فضای

 شاخص دو بعدی داریم:

 معادله خط جدا کننده: 

(43) w0+w1x1+w2x2 = 0 

 هر نقطه ای که در باالی این خط بیافتد شرط زیر را داراست:

(44)  w0+w1x1+w2x2 > 0 

 هر نقطه ای که در زیر این خط بیافتد شرط زیر را داراست:

(49) w0+w1x1+w2x2 < 0 
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 تحلیل و تجزیه داده ها -4

مقاطع ریوی از بیمارستان امام خمینی تهران تحت نظر متخصص جمع آوری اسکن مربوط به  CTدر این مطالعه تصاویر 

تصویر از مقطع ریوی جمع آوری شده است  06خیم و بد خیم است. در کل  شده است. این تصاویر شامل ندول ریوی خوش

  تصویر داشتیم. 76ه برای هر کالس ک

 

 شرح انجام پروژه  4-1

و تصاویر همه به  مورد نظر در دو کالس خوش خیم و بدخیم، اندازه تصاویر با یکدیگر هماهنگ شدپس از خواندن تصاویر 

های مورد استخراج ویژگی سپس سگمنت بندی صورت گرفت. k-meansه از روش ناحیه بندی با استفاد .یک اندازه در آمدند

کالس  3، این ماتریس باید نرمالیزه و به پس از تشکیل ماتریس دادهماتریس دادگان به دست آمد.  ه انجام شد وذکر شدنظر 

بدانیم کدام روش نرمالیزاسیون در این مساله بهتر  شود تاگفته شد استفاده میروش نرمالیزاسیون که  8هر بندی شود. از طبقه

شده باید به دو دسته آموزش و تست تقسیم  یزهرساند. سپس دادگان نرمالجواب داده و ما را به صحت باالتری در تشخیص می

بند که کدام طبقه بند استفاده شده باید ارزیابی شوند و نتایج بررسی شوندطبقه بندی انجام شود و بعد از آن سهشده و طبقه

به منظور طبقه بندی نمونه داشتیم.  76 برای هر کالس بهتر و دقیق تر از دیگری عمل کرده و نتایج به چه صورت بوده است.

برای تست در نظر گرفته شدند. فرآیند  %36ها برای آموزش و داده %46های آموزش و تست تقسیم شدند. ها به دستهداده

و در نهایت معیارهای ارزیابی صحت، دقت،  مرتبه اجرا شد k-NN  ،466 و SVM ،MLPطبقه بند  7طبقه بندی برای هر 

 مرتبه اجرا به عنوان عدد نهایی گزارش شد برای 466خاص بودن و حساسیت بدست آمده و در نهایت میانگین آنها پس از 

دارای  MLPساختار شبکه عصبی جه را گزارش کردیم. در نظر گرفتیم و بهترین نتی 3و  5، 7را  kنیز پارامتر  k-NN طبقه بند

نرون. تابع فعالسازی الیه مخفی  4نرون و الیه خروجی با  5و  8نرون، الیه مخفی با  38الیه بود. یک الیه ورودی با  7

  الگوریتم لونبرگ مارکواردت بوده است. MLPالگوریتم یادگیری شبکه سیگموئید و در الیه خروجی خطی بوده است. 

 

 

دومین سگمنت ناحیه بندی )ج( و  k-meansاولین سگمنت ناحیه بندی با )ب( تصویر اصلی، ر اول . )الف( ای از تصوینمونه : 1شکل

 k-meansبا 
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 )ج( : تصویر خاکستری، k-meansها برای ناحیه بندی سگمنت)ب( تصویر اصلی، )الف( ای از تصاویر مورد نظر. نمونه : 2شکل

 باینری: تصویر  k-meansرای ناحیه بندی ها بسگمنت

 

 k-meansای از تصاویر . روش سگمنتیشن نمونه : 3شکل

هایی که با استفاده از روش اول دهد. برای ویژگیبهترین نتایج طبقه بندی دو کالس مورد نظر را نشان می 4دولج

 .بهتر بوده استنرمالیزه شده بودند، نتایج طبقه بندی  min-maxنرمالیزاسیون یعنی 

 اولین روش نرمالیزاسیون به ازاینتایج طبقه بندی بهترین  :1جدول 

SVM MLP kNN(k=7) kNN(k=5) kNN (k=3) 
طبقه  /پارامترهای بدست آمده

 بند

46.54% 34.64% 48% 46.03% 48% Accuracy 

48.40%  Nan 97.48%  43.54%  94.48%  Sensitivity 

39.48%  38.43%  30.09%  37.44%  33.79%  Precision  

Nan Nan 39.60%  30.95%  39.36%  Specificity  

49.83 34.93 40 49.77 40 Mean Error 

44.65 43.75 9.37 9.47 47.53 Std Error 

86.56 70.47 74.35 70.77 79.77 TP 

86.64 84.35 85.35 88.77 88.03 TN 

44 47.83 43.35 47.93 4.474  FP 

4.83 4.56 7.35 5.83 8.43 FN 
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. (=3،7K ) بوده است %48و برابر  KNNطبقه بند با توجه به جدول باال، بهترین مقدار طبقه بندی دو کالس مربوط به 

 بوده است. و  %46.45 برابر SVMصحت  داشته است. %46.03، صحتی برابر مقدار =K 5به ازای  KNNپس از آن 

 اند.فقط نمودارهای بهترین نتایج رسم شدهدهد. نمودارهای خطای سه طبقه بند را نشان می 0شکلو  5شکل،  8شکل

 دهد.محور افقی تعداد تکرارها و محور عمودی مقدار خطا را نشان می

 

 تکرار 111بر حسب  SVMبند  طبقهنمودار خطا برای  : 4شکل

 

 تکرار 111ب ( بر حسn=5) MLPنمودار خطا برای طبقه بند :  5شکل
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 تکرار.  111( بر حسب K=7) KNNنمودار خطا برای طبقه بند :  6شکل

 دهد.نمودار عملکرد شبکه عصبی را نشان می 3شکل

 

 استهترین عملکرد و کمترین خطا رسیده به ب شبکه در اپوک چهارمMLP (n=5 .)نمودار عملکرد شبکه عصبی :  7شکل

 نتیجه گیریبحث و  -5

روش نتظار داشتیم، با استفاده از روش پیشنهادی توانستیم با صحت باال، ندول ریوی منفرد را با استفاده از همانطور که ا

و برابر  KNNبهترین مقدار طبقه بندی دو کالس مربوط به طبقه بند نتایج با توجه به تشخیص دهیم.  k-meansسگمنتیشن 

برابر  SVMداشته است. صحت  %46.03صحتی برابر مقدار ، =5Kبه ازای  KNN(. پس از آن =3،7K بوده است ) 48%

اسکن از قفسه  CTهای مشخص شده در تصاویر تواند از روی ندولبا توجه به اینکه روش پیشنهادی میو بوده است.  46.45%

های هش هزینههای مناسبی را برای تفکیک ندول از غیر ندول ارائه دهد. کاهای الزم را استخراج کند و ویژگیسینه ویژگی

ها و آسیب کمتر به بیمار را به همراه خواهد داشت. همچنین با توجه بیماران ، جلوگیری از انجام غیر ضروری بیوپسی از ندول

تواند در کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان شود، میبه اینکه این روش باعث تشخیص سرطان در مراحل ابتدایی بیماری می

های تشخیص به کمک کامپیوتر برای خدمت به ن موثر باشد. همچنین موجب ارتقا و بهبود روشریه و درمان به موقع آ

 . خواهد شد هاپزشکان و رادیولوژیست
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 پیشنهادات  

 توانیم برای مطالعات آینده پیشنهادات زیر را انجام دهیم : می

 و ...( VQنتیزاسیون برداری )های دیگر سگمنتیشن، نظیر آشکارسازی برون هشته، کوااستفاده از روش  -4

 محلی و غیر محلی و ...مورفولوژیک، های استخراج ویژگی  -3

 و ...  ((PSO، کلونی زنبور عسل(GA) های انتخاب ویژگی بهینه مانند الگوریتم ژنتیکاستفاده از روش  -7

 ظیر درخت تصمیم گیری و ...ده کاوی نالگوریتم های دا ، فازی عصبی و ....Cاز طبقه بندهای میانگین فازی استفاده   -8

 مقایسه نتایجهمچنین و جهت تعمیم روش پیشنهادی های داده دیگر استفاده از پایگاه  -5
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