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 چکیده

ترین انواع سرطان های شناخته شده است. تشخیص به موقع پولیپ های داخل وزه سرطان روده بزرگ یکی از خطرناکامر

های فعلی تشخیص تصویری پولیپ، زمان بَر و غیرمطمئن هستند، چرا که افراد روده از اهمیت باالیی برخوردار است. روش

دهند. روش های هوش مصنننو ی میتواند با کاهش خطای انسننانی و یها را مورد ارزیابی قرار مهای خویش آنطبق دیدگاه

ین گزارش، قابلیت دسترسی گسترده کمک شایانی برای شناسایی پولیپ های سرطانی در تصاویر کلونوسکوپی باشد. در ا

به  نوان اسنننتخران کننده وی،گی،  نده  باقیما یادگیری  یل حلتترکیب جدیدی از چندین تکنیک ، از جمله چهارچوب 

های اصلی برای کاهش وی،گی، و یادگیری جمعی برای بهینه سازی الگوریتم پیش بینی کننده، در راستای تشخیص مؤلفه

سی آزاد  ستر ست. از مجمو ه داده  مومی با د شنهادی بکار برای آموزش و ارزیابی مدل پی Kvasirپولیپ ها بکار رفته ا

اند. راهکار یادگیری ماشننین نرارتی ها گنجانده شنندهداده این مجمو ه روند. تصنناویر واوی پولیپ، و بدون پولیپ درمی

را  مترمبتنی بر یادگیری  میق و یادگیری جمعی ، تشننخیص خودکار پولیپ در تصنناویر کولونوسننکوپی با نر  خطای ک

ای به کار رفته وش ه% است که این نتایج مطابق با جدیدترین ر 98.7اما دقت روش پیشنهادی نزدیک به سازد. ممکن می

 .در تحقیقات است
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 پیشگفتار

شخیص روابط و وی،گیبا توسعه روزافزون  سیستم ها قادر به ت هایی هستند که تا پیش از در ووزه هوش مصنو ی امروزه 

ای را شناسایی و بررسی ان قادر به ول آن بوده است. شبکه های  صبی این توانایی را دارند که روابط پیچیدهآن تنها انس

ست. چرا که با وجود گسترش تکنولوژی کمبود کنند. این قابلیت انگیزه ستفاده آن در کاربرد های پزشکی شده ا ای برای ا

 رمانی کشورها است. نیروی متخصص و باتجربه همچنان از چالش های سیستم د

سرطانی روده بزرگ با کمترین میزان دخ شخیص پولیپ های  شی کاربردی برای ت سعه رو الت نیروی انگیزه این پروژه، تو

ردی پولیپ های سننرطانی در روده بزرگ دارای تنوع بافت و رنه هسننتند که تشننخیص آن گاهی برای فانسننانی اسننت. 

ستفادمتخصص نیز دشوار خواهد بود. این مدل می شود. تواند در کنار پزشک متخصص برای کمک به تشخیص بیماری ا ه 

دهانه روم و  مانند سرطان دیگرتصاویر پزشکی همچنین میتوان از ساختار این طراوی در پیاده سازی مدلی مشابه برای 

ستفاده  صی . کردتومور های مغزی نیز ا شخی ستم های ت سی شکی کاز این رو این پروژه در نهایت به بهبود  شایانی پز مک 

 .بنابراین این پروژه برای تحقیقات بعدی در سایر زمینه های پزشکی نیز مفید میتواند باشد خواهد کرد.

اپارامترهای برخی از فراین مقاالت  برای پیاده سننازی مدل از آخرین تحقیقات مرتبط در این زمینه اسننتفاده شننده اسننت.

سیار متفاوت می ،در وین پیاده سازی شبکه معرفی نشده بود. شد. بدین منرور برای خروجی های مدل گاها در هر اجرا ب

افزایی افزایی در قسمت بردارهای وی،گی است. دادهتغییراتی نیز ایجاد شد. از جمله این تغییرات دادهپایداری بیشتری مدل 

شننود. در والی که با ند یادگیری میمعموال برای تصنناویر مورد اسننتفاده قرار میگیرد اما سننبب افزایش محاسننبات در فرای

شی در مروله یادگیری جمعی به روش  سی ایج AdaBoostافزایش داده های آموز سو سر ت یادگیری تغییری مح اد در 

 نخواهد شد. 

ست. این گزارش دربردارنده اطال اتی از پیش صل ا شده، کدهای مربوط و نتایج وا سازی  زمینه تحقیق، روش های پیاده 

 شود.گزارش به تمام  القه مندان در زمینه یادگیری ماشین و پردازش تصویر توصیه می مطالعه این
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 فصل اول

  مقدمه 

 

ست ]، 1رگسرطان روده بز شده ا شناخته  شرفته  شورهای پی مطابق [. 2،1از  وامل مهم مرگ و میر در جهان از جمله ک

های سنی مسن کاهش یافته است، اما ، نر  شیوع در بیماران گروه2020آمار تهیه شده برای سرطان روده بزرگ در  سال 

ست ] سرطان در جوانان افزایش یافته ا شخیص بیماری،  میزان  [.2بر کس، میزان ابتال به این  غربالگری به موقع، جهت ت

شی از آن را شبختانه ابتال و مرگ و میر نا ستمشدت کاهش میب خو سی شته،  شخیص مبتنی بر  هایدهد. طی دهه گذ ت

سرطان2رایانه شکی، و درمان  شخیص پز سترده برای غربالگری، ت سرطان روده بزرگ بکار ، به طور گ های مختلف، از جمله 

ترتیب به کنند. بدین ی معاینه و تشننخیص را محدود می، دامنهCADها به کمک فناوری اند. رادیولوژیسننتگرفته شننده

شرایط، کارایی رویکردهای  شده تا پولیپ های روده را در مراول اولیه بیماری از بدن فرد خارن بکنند. این  پزشکان کمک 

شننود. هوش مصنننو ی ، به مثابه تقلیدی از طرز تفکر انسننان تلقی می[. هوش مصنننو ی5-3] ددهش میدرمانی را افزای

شمند بودن، یادگیری ، و خقابلیت ستمی ا طا میهای هو سی سازماندهی را به هر  ستفاد6کند ]ود ه از یادگیری [. اخیراً، ا

ها ای روی تفسیر تصاویر پزشکی بجا گذاشته است. اکنون رادیولوژیستای، اثر قابل مالورهدر ووزه تشخیص رایانه 3 میق

ه، در فرایند تشخیص سرطان ایفای نقش ها به  نوان مرجع ثانویاند. آندر شرایط بهتری برای تشخیص بیماری قرار گرفته

 کنند.می

: پیش پردازش، استخران وی،گی ساخت مدل طبقه بندی کننده تصاویر، شامل سه مروله هستندهای در والت کُلی، روش

ابعاد تصویر مجدداً تنریم شده و از  تا برای تمامی تصاویر ضروری است مراول پیش پردازش و نرمالسازیو طبقه بندی. 

چون رنه، تراکم، شکل، های منحصر به فردی همشود. از طرفی دیگر، هر تصویر دارای وی،گیش کیفیت جلوگیری میکاه

یادگیری  های، به کمک الگوریتمدادههای استخران شده از مجمو ه [. برای انجام  مل طبقه بندی، وی،گی7]و بافت است
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از سوی د. البته استخران وی،گی، همچنان به پشتیبانی  ملیاتی گیرندهی قرار میاز نوع نرارتی، مورد آموزش 4ماشین

های پردازش تصویر و ای در ووزه[. یادگیری  میق طی سالیان گذشته، استفاده گسترده8] متخصصان انسانی نیاز دارد

فیلترهایی  با ا مال، نسبت به یادگیری کُل مدل 5 صبی پیچشی هایویدئو داشته است. یادگیری  میق، بر اساس شبکه

ی استخران وی،گی و طبقه بندی است. طرز کار این . این فرایند شامل دو مرولهروی قسمت های ورودی صورت میگیرد

مدل شبکه های  صبی پیچشی  در شکل زیر میتوان تفاوت ساختار[. 10-9است ]های سنتی قدیمی مدل، در تضاد با روش

 ه مشاهده کرد.های قدیمی تر مانند پرسپترون چندالی با مدل

 

 

 تفاوت مدل شبکه عصبی پیچشی با مدل پرسپترون چندالیه  1-1شکل 

 

های  صبی  میق است. ، و بخشی از شبکهانع کننده در ووزه یادگیری ماشین، یک تکنیک کارآمد و قپیچشی شبکه  صبی

، 2015[.در سال 26-10مغان آورده است ]اخیراً نتایج  الی را از نرر توانایی تشخیص پولیپ روده به ار CNN الوه بر این، 

بنابراین استقاده ازین [. 11های غیررایانه ای بجا گذاشت ] ملکرد بهتری از روش CNNدر یک آزمایش تشخیص پولیپ، 

وی بخش های ربه دلیل استفاده از فیلتر های گوناگون بر ها  CNNروش های تشخیص پولیپ ها بسیار کارآمد خواهد بود. 

ها را از انبوهی از تصاویر پراکنده استخران بکنند. بدین ترتیب های مطلوبی از وی،گیتوانایی را دارند که نمایش اینتصویر 

 [.11شود ]وظیفه تشخیص پزشکی بخوبی انجام می

های اریو الگوریتم یادگیری ماشین، جهت تشخیص ناهنج CNNکه  ملکرد سیستم ترکیبی  در این پروژه تالش شده است

یری جمعی در یادگیری ماشین، یادگ ووزهنی )وجود پولیپ در تصاویر آندوسکوپی( را مورد بررسی قرار بدهیم. در جسما

ادگیری، دقت دسته گوریتم یترکیب چند البنابراین [. 27، برای بهبود کارایی سیستم طبقه بند بکار رفته است ]ر موارداکث

 فعلی، از مجمو ه داده تصاویر آندوسکوپیپروژه ای [. بر28دهد ]زایش میهای جدید را افقدرت پیش بینی روی نمونه بندی،

Kvasir  .ها  بارتند اخصاین شاستفاده شده است. کیفیت طبقه بندی، بر اساس چندین معیار مورد ارزیابی قرار گرفته است

 و ... . ، وساسیتF1، نر  خطا، امتیاز از دقت
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افزایش تعداد (، PCAهای اصلی )ی کار، تحلیل مؤلفهاده شده است. در ادامهاستف ResNet-50برای استخران وی،گی از 

بخش تحقیقات قبلی، نمای ُکلی از  اندا مال شده AdaBoostو یادگیری جمعی  KNNبردار های وی،گی با روش 

شود. وسکوپی بحث میدهد. همچنین راجع به نحوه استفاده از هوش مصنو ی برای تحلیل تصاویر آندآندوسکوپی را ارائه می

های نتایج و بحث و بررسی، نتایج ارائه شده معرفی، دهد. در بخشها، جزئیاتی از متدولوژی بکار رفته را ارائه میبخش روش

در  شوند.ارائه می گیری و پیشنهاداتبندی، نتیجهجمعدر بخش  پروژههای این شود. نتیجه گیریها بحث میو راجع به آن

 مت پیوست کدهای پیاده سازی شده توضیح داده میشود.پایان، در قس

 

 تحقیقات قبلی 1-1

 آندوسکوپی 1-1-1

دهد تا اندام یا بافت داخل بدن بیمار آندوسکوپی، یک  مل پزشکی با ماهیت غیرجراوی است که به پزشک این اجازه را می

باشد، برای مثال اسفاگوسکوپی یط خاصی را دارا می[. با توجه به بیماری تشخیصی، هر نوع آندوسکوپی شرا31را رویت بکند ]

ی باریک و منعطف، به ، گاستروسکوپی )شکم(، کولونوسکوپی )روده بزرگ(، هیستروسکوپی )روم(.در آندوسکوپی، یک لوله

، ، در آندوسکوپی از باال-1-2مطابق شکل گیرند.همراه یک سنسور نوری و کپسول متصل به آن ، مورد استفاده قرار می

شود.  الوه بر این، پزشک شود. برای معاینه روده ،اندوسکوپ از داخل مقعد وارد میاندوسکوپ از طریق دهان وارد بدن می

هایی با رشد مشکوک به بیماری، برای های بیوپسی )نمونه برداری( را دارد.بدین ترتیب بافتتوانایی استفاده از گیره

 وند. شهای تکمیلی نمونه برداری میبررسی

 

 یکولونوسکوپ -یگوارش یتوسط انجمن آندوسکوپ کیستماتیس یغربالگر شنهادیو پ نییاز باال و پا یآندوسکوپ نهیمعا 1-2شکل 

 ]60[ اروپا
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شوند. این در والیست که تهیه می وارشیگ -ایر تصویر از مسیر رودههزا 55در والت  ادی، در طول آندوسکوپی، بیش از 

خورند. در وقیقت، تجزیه و تحلیل تمامی تصاویر ثبت شده گوارشی، فقط در چند مورد به چشم می های مسیرناهنجاری

ی پیچیده، شکل هندسی زخم،رنگبندی هر تصویر، روی نتایج توسط سنسور، زمان بَر است. کنتراست پایین، پس زمینه

اند. به منرور پیشگیری از ی را دشوار نمودهبخش بندی و طبقه بندی تاثیرگذار هستند. این شرایط، فرایند تشخیص بیمار

ی روشی جدید برای تشخیص شوند. نیاز مبرمی به توسعههای متخصصان مختلف در نرر گرفته میتشخیص غلط، دیدگاه

کار صورت گرفته برای بررسی و تحلیل  وجم شود. در این وضعیت،شی اوساس میهای مسیر گوارخودکار ناهنجاری

 [.35یابد ]وپی کاهش میهای آندوسکداده

 

 های تشخیص پولیپ مبتنی بر هوش مصنوعی در آندوسکوپیتکنیک 1-1-2

در جدیدترین مطالعات، چندین روش  در تصاویر پزشکی شده است. شبکه  صبی پیچشیامروزه توجه مضا فی به روش 

[، 10 نوان مثال، شین و همکاران ] اند. بهمؤثر برای تشخیص زودهنگام و خودکار پولیپ های روده بزرگ ، معرفی شده

 نوان مکانیزم  به Inception-ResNetاند. رویکرد مبتنی بر نواوی تصویر را معرفی نموده شبکه  صبی پیچشیروش 

های پس یادگیری ترکیب ها با تکنیکدر سیستم تشخیصی بکار گرفته شده است. روش تشخیصی آن، 6یادگیری انتقالی

-CVC-ClinicDB, ETISها، از چندین مجمو ه داده  مومی، و در دسترس از جمله آن یشده است. در مطالعه

LaribPolypDB  ،CVC- ClinicVideoDB و مجمو ه داده ویدئوهای کلونوسکوپی کلینیک مایو ،- ASO  استفاده

جام آزمایشات استفاده های مختلف، برای انو پیکربندی Kvasir، از مجمو ه داده [18است. گروه دیگری از محققان ] شده

. نتایج نشان یادگیری انتقالیها، یادگیری  میق و های مورد استفاده  بارتند از طبقه بندی سراسری وی،گیاند. والتنموده

از یادگیری انتقالی کند. از طرفی دیگر،  ملکرد از والت پایه غالب و تصادفی بهتر  مل می شبکه  صبی پیچشیداده که 

های زمانی اجرای آزمایش اند، و تعداد دورهبهینه سازی نشده شبکه  صبی پیچشیبهتر است زیرا پارامترهای  یادگیری  میق

، استخران وی،گی و تنریم  افزاییداده( با R-CNNمبتنی بر ناویه ) شبکه  صبی پیچشی[ 19اندک است. لین و همکاران ]

مایکروسافت را، برای تشخیص  COCOو  ImageNetهای ههای از قبل آموزش دهی شده از مجمو ه داددقیق، با وزن

تری را بجا  ملکرد مطلوب ResNet-CNNو  R-CNNهای اند. نتایج این تحقیق نشان داده که مدلپولیپ بکار گرفته

 یچشیشبکه  صبی پهای ها روی اکثر تصاویر پولیپ، بهتر از سایر الگوریتمگذارند.  الوه بر این، قدرت محلی سازی آنمی

 موجود است. 

جدید را معرفی نمودند.  Y-NET[، با ترکیب دو انکودر و ساخت یک شبکه دیکودر، یک معماری 20محمد و همکاران ]

VGG-19 شود. تصاویر مجمو ه داده پولیپ مایواز پیش آموزش دهی شده به انکودر اول منتقل می- ASU  به هر دو

را برای استخران  ResNet-101پوششی و  R-CNN[ ، معماری 21همکاران ] شوند. زوبل وانکودر ادغام شده ا مال می
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جهت آموزش یک  یادگیری انتقالیها، از رویکرد های تصویر بکار گرفتند. بخاطر محدود بودن تعداد مجمو ه دادهوی،گی

اده شده استف Bayreuth ،CVC-ClinicDB، ETIS-LaribPolypDBهای معماری شبکه پیچیده روی مجمو ه داده

به  نوان استخران گر وی،گی را  3VInception، با  7ایران، چهارچوب تشخیص تک مرولهاست. یک گروه دیگر از پ،وهشگ

فیدفوروارد ، برای ایجاد کادر مرزی ثابت برای  شبکه  صبی پیچشیاز  ایتشخیص تک مرولهپیشنهاد دادند.در این روش، 

، با استفاده از مجمو ه ای تشخیص تک مرولهکند. ارزیابی مدل فاده میهای وی،گی مختلف استهر شی، روی نگاشت

[ 23صورت گرفته است. وانی و همکاران ] CVC-ColonDB, CVC-ClinicDB, and ETIS-LaribPolypDBهای داده

 ی ه دادهها تصاویر مختلفی از مجمو های مختلف یادگیری  میق را مقایسه کردند. آندر تحلیل خود ،  ملکرد تکنیک

ColonDB-CVC و تصاویر اندوتالس و شلی را مورد استفاده قرار  8آمده از آندوسکوپی کپسول بی سیم،  تصاویر بدست

استفاده کردند.  9گرادیان نزولی تصادفی با گشتاوربهینه سازی شده با  etN-ZF[، از الگوریتم 24دادند. ندیمی و همکاران ]

شوند. پاتینو در یکدیگر ترکیب می یادگیری انتقالیک افزایش داده(، پیش پردازش و افزایی )تکنیدر این روش، داده 

به  VGG-16ها، بندی کودو را پیشنهاد دادند. در روش آنبر طبقه مدل یادگیری  میق مبتنی [،25بارینتوس و همکاران ]

 است. ، روی مجمو ه داده خصوصی از دانشگاه دوتسو بکار رفتهر وی،گی نوان استخراجگ

                                              

7 SSD 

8 WCE 

9 SGDM 
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 فصل دوم

 هاروش

 

 مجموعه داده 2-1

از  . برای آموزش، ا تبارسنجی و تست مدل تشخیص پولیپ،در این پروژه استفاده شده است Kvasirاز مجمو ه داده 

  گیابایت استفاده شده است. 68.35گیگابایت و وافره دیسک  12.69با رم   1گر ابری گوگل کولبمحاسبه

شوند، اما فقط سطح  )دسته، کالس( تقسیم می 8تصاویر بدست آمده از مسیر گوارشی به ، ]Kvasir ]18در مجمو ه داده 

)یک نوع سلول  zها به ازوفاژیت، خط اند. سایر دستهرای اجرای این تحقیق انتخاب شدهغیرپولیپ( ب -دو دسته )پولیپ 

ها تشخیص چندین ی برای این تحقیق ندارند. آنبردهای دوگانه مربوط بوده و کاررکتوم و نشانه پوششی(، پیلوروس، سکوم،

 لعه برابری ندارد. اند، که با هدف این مطانوع بیماری گوارشی را صورت داده

 Kvasirاطالعات مجموعه داده   1-2 جدول

  Kvasir فیتوص

 یرنگ ریتصو داده نوع

 jpg فرمت نوع

 x 576 720 داده ابعاد

 500سالم  - 500 پیپول داده تعداد

 

 

                                              

1 Google Colab 
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مجمو ه داده ی  بدون پولیپپولیپ و  واوینمونه هایی از مجمو ه تصنناویر  به ترتیب 2-2و  2-1در صننفحه بعد، شننکل 

Kvasir .را نشان میدهند 

 

 

 Kvasirدر مجموعه داده پیپول یحاو یکولونوسکوپ رینمونه تصاو  2-1شکل 

 

 

 Kvasirعه داده در مجمو پیبدون پول یکولونوسکوپ رینمونه تصاو  2-2شکل 

 

 پیش پردازش تصاویر  2-2

، ]26[ هامختلفی همچون آرتیفکت های بصریهای نوری دوربین تحت تأثیر وی،گیدر طول غربالگری اندوسکوپیک، وی،گی

تحت پیش پردازش قرار باید گیرند. بنابراین قبل از استخران وی،گی، تصاویر قرار می ]7[  ها، و درخشندگی]26[ هاویگنت

 بگیرند تا افت کیفیت به وداقل برسد. 

 

 روش فیلتر میانی  2-2-1

به صورت همزمان تمامی  . این فیلتربرای وذف اطال ات غیرضروری بکار رفته است ]38[  ییک فیلتر میاندر این شیوه، 

افته متناظر با هر همسایگی ، تابع تعمیم ی)1(کند. معادله ( جایگزین می3x3ها را با ناویه میانی از پیش تعریف شده )پیکسل

  دهد.میانی را نشان می

(1)                           𝑓′(𝑚. 𝑛) = 𝑀𝑒𝑑 | (−𝑘 ≤ 𝑢. 𝑣 ≤ 𝑘){𝐹(𝑚 + 𝑢. 𝑛 + 𝑣)}. 
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مقدار میانی بر روی یک بدین ترتیب  خواهند بود. -1و  1مقادیر صحیح بین  vو  u. بنابراین 1برابر با  k(، 1در معادله )

.𝑓′(𝑚ی کار، کاهش نویز در تصویر شود. نتیجهمحاسبه می 3x3فیلتر  𝑛) .است 

 

 روش آستانه گیری  2-2-2

شوند. روی تصاویر لحاظ شده است. با انجام این کار، اشیای مدنرر از پس زمینه جدا می 2 الوه بر این، فرایند آستانه گیری

. به  نوان مثال، روش آستانه گیری به ]39[زمینه و پس زمینه شوند : پیش تصاویر از نرر پیکسلی به دو نوع تقسیم می

، پیش زمینه، و تصاویری با  Tهایی با مقدار کمتر از کند. پیکسل( را مشخص میTصورت خودکار ، یک مقدار آستانه )

وری کپسول شوند. از سوی دیگر، نورپردازی یا تنریمات نامناسب در منبع ن، پس زمینه محسوب میTمقدار بیشتر از 

با تغییر محدوده دینامیک تصاویر، کنتراست دستکاری شده  شوند.تصاویر می 3، منجر به تغییر سطوح کنتراستآندوسکوپی

. با افزایش محدوده دینامیک روی طیفی از تصاویر، امکان افزایش مقدار پیکسلی تصاویری ]40[ شوندو تصاویر یک دست می

 گیرد.صورت می (2) . این کار به کمک معادله]40[ با کنتراست کم و زیاد وجود دارد

(2)                                    𝑂(𝑥. 𝑦) = 𝑂1 + (
𝑂2−𝑂1

𝐼2−𝐼1
) [𝐼(𝑥. 𝑦) − 𝐼1]. 

به ترتیب مقادیر وداکثری و ،  .𝐼2 𝐼1شوند. معادل با تعداد سطوح مطلوب در نرر گرفته می 𝑂2، و  0با  برابر 𝑂1در اینجا ، 

 سطح خاکستری هستند. وداقلی

 

 سازینرمال 2-2-3

 . در این پروژه ابعادشونداست که طی آن، ابعاد تصاویر تغییر یافته و به مقیاسی یکسان تبدیل می ، فرایندیسازینرمال

ست چرا که تضمین کرده تمامی ی مهمی امروله سازی. نرمالسازی در نرر گرفته شده استبرای نرمال (224*224)

 شود :تصویر اینگونه محاسبه می سازینرمال .پیکسلی یکسانی برخوردارند مقیاستصاویر از 

(3)  𝑥′ =  
𝑥−�̅�

𝜎
.                                                                

مراول نمونه ای از تصاویر ، 2-3معیار هستند. شکل انحراف  σمیانگین بردار وی،گی، و  �̅�بردار وی،گی اصلی،  𝑥که در آن، 

 . پردازش را طی نموده اندسازی و پیشنرمال

 

                                              

2 threshold 

3 contrast 
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 ]60[ یسازپردازش و نرمال شیپس از پ یریاز تصاو ییهامثال  2-3شکل 

 

 استخراج ویژگی  2-3

ی ماشین است. تکنیک های بسیاری استخران وی،گی یکی از قدم های مهم در تشخیص محتوای تصاویر در ووزه یادگیر

، ]41[4های جهت دارز هیستوگرام گرادیانها  بارتند اچند نمونه از این تکنیکبرای این منرور تاکنون ارائه شده است. 

 پروژه. در ]43[7و الگوهای دودویی محلی ]42[6، تبدیل وی،گی با مقیاس ثابت]42، 41[5های مقاوم تسریع شدهوی،گی

، برای استخران وی،گی بکار رفته است.  نوان یک تکنیک خودکار مبتنی بر شبکه  صبی پیچشی ی  میق، بهواضر، یادگیر

در پایان هر . ]10[ وجم  ریمی از تصاویر مختلف را دارا هستند ها بینهای  صبی پیچشی، امکان فراگیری وی،گیشبکه

صورت دوبعدی مشاهده کرد. از این نتایج تصویری برای به نتایج واصل از پردازش تصویر ورودی را به الیه پیچشی میتوان 

 .]43، 11[ دست آوردن بردار وی،گی استخراجی هر تصویر میتوان استفاده نمود

کند. خروجی شبکه  صبی اینگونه محاسبه  الوه بر این،  ملکرد در والت موازی، اجرای محاسبات ماتریسی را تسریع می

 شود :می

(4)                         𝑦 =  𝜎(𝜔𝐿 …  𝜎(𝜔2 𝜎(𝜔1𝑥 + 𝑏1) + 𝑏2) … + 𝑏𝐿). 

 

                                              

4 HOG 

5 SURF 

6 SIFT 

7 LBP 
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نورون خروجی مقدار  𝑦و تابع فعالسازی  σ، بایاس 𝑏یک دسته از پارامترهای شبکه،  𝜔ورودی، بردار  𝑥 (،4در معادله )

بع غیرخطی، اجرای تبدیل ترکیبی است ین تای اکند. وظیفهتابع فعالسازی، نقش مهمی در یادگیری  میق ایفا می هستند.

به 𝑥  برای ورودی ReLUبه  نوان مثال، تابع فعالسازی غیرخطی  که امکان یادگیری روابط پیچیده تر را فراهم میکند.

 :شودصورت زیر تعریف می

(5)                                           𝑓(𝑥) = max(0. 𝑥). 

شوند. به اوتماالت تبدیل می را هر گره مقدار به گونه ای است که ی کامالً متصل،ی الیهرو 8اراز سوی دیگر، تابع بیشینه همو

 است. معادله مربوطه به شرح زیر است : 1مجموع مقادیر این اوتماالت برابر با 

(6)                                𝑆(𝑦𝑖) =  
𝑒𝑦𝑖

∑ 𝑒𝑦𝑘𝐾
𝑘=1

.        𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1. … . 𝐾. 

یا همان تعداد گره  تعداد ا داد وقیقی متناظر با توزیع اوتمال K. ام گره در الیه است iبرابر مقدار ورودی y𝑖 که در آن 

 است.  های آن الیه

 

 ResNet-50یادگیری انتقالی با  2-3-1

 نوان به  9یادگیری انتقالینیاز دارد.  های آموزشیساخت یک مدل یادگیری  میق، تحت تمامی شرایط به انبوهی از داده

با بهتره گیری از آن میتوان میزان دقت  بسیار کارآمد است.  های موجود، برای مدیریت دادهیک راه ول بهینه و کاربردی

داده دچار محدودیت  که خصوصاً در زمینه پزشکیمدل را افزایش و زمان آموزش دهی را کاهش داد. یادگیری تقویتی 

. در این روش از یک شبکه از پیش آموزش داده شده با دقت باال در طراوی ]44[ گذاری مواجه است، کاربرد داردبرچسب 

، LeNeT ،SqueezeNeTمتعددی همچون  آموزش داده شده پیچشی هایشبکهدر وال واضر، مدل استفاده میشود. 

GoogleNeT  ،AlexNeT و ،VGG پروژهباشند. در این در دسترس می ،ResNet-50  با جایگزینی سه الیه نهایی، با

آموزش مدل ساخته پس از . گیرد، تحت بازسازی قرار مییلهای جدید متناظر با مجمو ه داده تصویری مورد تحلوی،گی

(، از روی تصاویر تست FCهای وی،گی از طریق فعالسازی الیه کامالً متصل )، در نهایت نمایشResNet 50- به کمکشده 

تمامی نقاط تصویر جمع آوری کرده و به صورت بردار نمایش های ورودی را از ، وی،گیFCآیند. الیه بدست می و آموزش

 شویم. وی،گی استخران شده روبرو می 2048. بدین ترتیب در مجموع با میدهد

موضوع به تعداد  های  صبی مختلف، از نرر دقت و زمان آموزش با یکدیگر تفاوت دارند. اینالزم بذکر است که شبکه

مقایسه ای از شبکه های معروف طبقه بندی  2-2در جدول های  میق شبکه، و وجم مجمو ه داده آموزش ربط دارد. الیه

                                              

8 softmax 

9 Transfer Learning 
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های سخت افزاری بدلیل محدودیتبا اینکه بهترین دقت را دارد  Inception-ResNet-V2ی شبکهصورت گرفته است. 

زمان محاسبات به استفاده شده است.  RESNET-50گذاشته شده و از شبکه  صبی  میق ، کنارهای  پیاده سازی شبکه

و هم زمان آموزش شبکه  صبی  میق، هم زمان پردازش . یک ]46[ دارد ها بستگیی شبکه  صبی و وجم دادههانداز

 . ]51[ تری خواهد داشتطوالنی

 ]49، 48[ شده مختلف یدهآموزش شیاز پ یهاشبکه سهیمقا  2-2جدول 

زمان محاسبه  دقت % پارامتر )میلیون(  مق شبکه نام شبکه

 تخمینی

AlexNet 8 61 96.1 22 

GoogleNet 22 7 96.9 67 

ResNet-50 50 25.6 99.02 209 

ResNet-101 101 44.6 98.8 288 

VGG-19 19 144 98.4 492 

Inceptio- ResNet-

V2 
164 55.9 99.3 953 

 

 

 افزاییداده 2-4

شکی برچسب گذاری داده ها نیاز یکی از چا صاویر پز ست. در زمینه ت لش های یادگیری نرارتی کمبود داده برچسب دار ا

 افزاییداده. برای جبران وجم کوچک داده میتوان از روش های [44] به دقت بسننیار باال و نرر متخصننص مربوطه اسننت

ستفاده کرد. برخی از متداول ضعیت افزاییداده اند از: بارت  افزاییدادهترین روش های ا  افزاییدادهرنه و  افزاییدادهها، و

ست. در این پروژه، روش تعدادی . KNN [59]با  صویری و برخی برای داده های برداری ا از این روش ها برای داده های ت

KNN  ی نزدیک ترین برای هر بردار وی،گبرای افزایش تعداد بردار های وی،گی به کار گرفته شننده اسننت. طبق این روش

، 8و  7. معادله [59] آن دو را به مجمو ه اضنننافه میکنیم 11یابیو برون 10یابیهمسنننایه به آن را پیدا کرده و سنننپس درون

 نشان میدهد.  یابیو درون یابینحوه محاسبه بردار جدید را به روش درون

   

(7)                                                  𝑐′ = (𝑐𝑘 − 𝑐𝑗)𝜆 + 𝑐𝑗 .                                    
     

                                              

1 0 interpolation 

1 1 extrapolation 
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(8)                                                 𝑐′
𝑗 = (𝑐𝑗 − 𝑐𝑘)𝜆 + 𝑐𝑗 . 

𝑐𝑗، دو بردار همسایه  𝑐𝑗و   𝑐𝑗(، 8( و )7در معادالت )
بین  λ یابی هستند.یابی و دروننبردار های جدید از روش برو ′𝑐 و  ′

 قرار داده ایم. 0.5در این تحقیق آن را برابر با را کنترل میکند.  یابیو درون یابیصفر و یک قرار دارد که درجه درون

 

 طبقه بندی جمعی 2-5

گیری قرار های آموزشی برچسب گذاری شده تحت یادتابع مدنرر بر اساس دادهدر یادگیری نرارتی برای طبقه بندی، 

های مختلفی برای طبقه بندی وجود دارند. لگوریتماین روش در ووزه آمار و یادگیری ماشین بسیار پرکاربرد است. ا گیرد.می

و  13kترین همسایگی ، طبقه بند بیزی ساده، درخت تصمیم، نزدیک12 بارتند از ماشین بردار پشتیبانچند نمونه 

AdaBoostقه بند برای مدل پیشنهادی، استخران کننده وی،گی . به منرور تعیین بهترین طبHOG ]41[  برای انجام

 گزارش شده است. 2-3به کار گرفته شده است که نتایج آن طبق جدول آزمایشات روی تصاویر کولونوسکوپی 

 ]60[ مختلف یبندهاطبقه سهیمقا  2-3جدول 

 دقت % بندنام طبقه

 95.7 درخت تصمیم

 97.5 بیز ساده

KNN 97.9 

SVM 98.5 

AdaBoost 98.7 

 

در ردیف  SVMآورد، و می باالترین دقت را به ارمغان AdaBoostشود که با توجه به نتایج ارائه شده در جدول، مشاهده می

ولیپ است. استفاده شده است. هدف تفکیک تصاویر پولیپ از غیرپ AdaBoostبعدی قرار دارد. لذا برای طبقه بندی از 

AdaBoost ،های داده یک الگوریتم یادگیری جمعی است که به  نوان جایگزین ابزار طبقه بندی تکی، برای طبقه بندی

تری واصل ، دقت یادگیری یکسان را در زمان کوتاهSVMمله جرود. این روش بر خالف سایر ابزارها از مجهول بکار می

 .]52[ کندمی

                                              

1 2 SVM 

1 3 KNN 
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وداکثری تغییرات اساسی )مقادیر وی،ه( در مجمو ه داده، وجم آن قبل از آموزش طبقه بند، ضمن وفظ  PCAبا ا مال 

یک فرایند آماری است که به صورت گسترده برای تحلیل داده و کاهش ابعاد  PCA دهیم )کاهش بُعدیت(.را کاهش می

های جدید دادهشوند در بعدی تبدیل می-mبعدی به -nهای اصلی ، دادهPCAاساس بردارهای وی،ه در بر رود.داده بکار می

m-های اصلی نخواهند بود. ها هرگز بیشتر از وی،گی. آن]55[ های اصلی استها برابر یا کمتر از وی،گیعدی، تعداد وی،گیب

های مهم در محاسبات ها پوشش داده شده و اکثر وی،گی% واریانس داده PCA ،90وی،گی استخراجی با  2048با کاهش 

ها، برای آموزش و برچسبهای ورودی بردار داده ،PCAرسد. پس از تحلیل  ات به وداقل میمانند و تکرار اطالباقی می

یب کرده و با جبران بندهای مختلف را ترک، تصمیمات طبقهجمعی، الگوریتم روند.  الوه بر اینبند بکار میمدل طبقه

نشان داده شده است. در هر تکرار  2-6 . این موضوع در شکل]56[ دهدبهبود میبندهای ضعیف،  ملکرد کلی را طبقه

شود. شکل مشاهده می 2-4در شکل  AdaBoost. شبه کد ]57[ کندها با توجه به نر  خطا تغییر میآموزش، وزن نمونه

 دهد.را نشان می y(x)بند نهایی  بندها برای طبقهترکیب طبقه 5-2

 

 

 ]AdaBoost ]60 – یتیتقو تمیالگور  2-4 شکل
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 ]60[ ینیب شیپ هر یبرا یوزن تیاکثر یرأ  2-5 شکل

 

 

 

 تا رندیگیم قرار مکرر آموزش تحت فیضع یهارندهیادگی ، تیتقو بر یمبتن یجمع یریادگی روش یکُل یمتدولوژ  2-6 شکل

 ]60[ .باشد انحراف نیکمتر یدارا یینها مدل و بشوند اصالح یقبل یهامدل یخطاها
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 و ارزیابیمعیارهای سنجش عملکرد  2-6

بندی ه وفور در مسائل طبقهین ماتریس بشود. اسنجیده می پراکنشی ماتریس پیشنهادی، با محاسبه CAD ملکرد سیستم 

 رود. این ماتریس والت جدولی با دو سطر و دو ستون دارد و شامل پارامترهای زیر است :آماری بکار می

 شود.ناسایی میداخل فریم واوی پولیپ ش : پولیپی (TP)مثبت صحیح 

 شود.: پولیپی داخل فریم تصویر بدون پولیپ شناسایی می(FP)مثبت کاذب 

 شود.:هیچ پولیپی در فریم تصویر بدون پولیپ شناسایی نمی (TN)منفی صحیح 

 شود(.رود )شناسایی نمیدر فریم واوی پولیپ از دست می: یک پولیپ (FN)منفی کاذب 

، 15دقت تکرارپذیر، 1F، امتیاز 14های رایج انحراف  ملکردی از جمله دقتلتبا توجه به پارامترهای فوق، وا

 شوند:نر  مثبت کاذب تعریف می و 17وساسیت ،نر  خطا ،16کنندگیمشخص

(9)                                  𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
 ×  دقت   .100% 

 

(10) 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
𝐹𝑃+𝐹𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
 ×  نر  خطا                                   .100% 

 

(11)                            𝑃𝑃𝑉 (𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛) =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 ×  ت تکرارپذیردق .100% 

 

(12) 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 (𝑇𝑃𝑅. 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙) =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 ×  وساسیت                                 .100% 

 

(13)                                  𝐹1 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 × (
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ×𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛+𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 F1امتیاز   .(

 

(14)   𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 =  
𝑇𝑁

𝑇𝑁+𝐹𝑃
 ×  کنندگیمشخص                     .100%

 

                                              

1 4 Accuracy 

1 5 Precision 

1 6 Specificity 

1 7 Sensitivity 
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(15)                                            𝐹𝑃𝑅 =  
𝐹𝑃

𝐹𝑃+𝑇𝑁
 نر  مثبت کاذب  

مقدار منفی کاذب  FNمقدار مثبت کاذب و  FPمقدار منفی صحیح،  TNمقدار مثبت صحیح،  TP در معادالت ذکر شده،

عادل با میانگین وزنی م F1امتیاز از طریق ماتریس پراکنش میتوان به دست آورد. را  FNو  TP ،TN ،FPمقادیر  است.

بینی شده به عنی نسبت مقادیر مثبت بدرستی پیشوساسیت یباشد. برای بازیابی می (13( برای پیش بینی و )11معادله )

های بینی شده به تعداد کل والتعنی نسبت مقادیر منفی بدرستی پیشی کنندگیمشخصهای مثبت، تعداد کُل والت

 قابل وصول است. ( 15( و )12، از طریق معادالت )18یاتی گیرندهنین منحنی مشخصه  ملهمچ منفی.

 

                                              

1 8 ROC 
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 فصل سوم

 سازیپیاده

 

صل به نحوه پیاده سکوپی پرداخته در این ف شخیص پولیپ در  کس های کلونو شنهادی برای ت سازی بخش های مدل پی

صل قبل روش ست. در ف صل، شده ا شدند. در این ف سازی آنهای به کار رفته معرفی  به زبان پایتون و با کتابخانه  پیاده 

سریع فرایند یادگیری و ذخیره شرح داده 1کراس شد. همچنین برای ت ضای ابری گوگل کولبخواهد   2سازی بهتر نتایج از ف

 استفاده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

1 Keras 

2 Google Colab  
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 کتابخانه ها و توابع فراخوانی 3-1

 ست.استفاده شده ا sklearnو  OpenCV  ،tensorflow ،matplotlib  به طور کلی در این پروژه از کتابخانه های

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمایشیخواندن مجموعه داده و تقسیم آن به داده آموزشی و  3-2

هداری حل نگ تدا آدرس م کل  در این بخش اب قه از مجمو ه داده طبق شننن یب در   -3-2هر طب و  org_polypبه ترت

org_normal .ذخیره شده است 

 

 ه آدرس مجموعه دادهذخیر  3-2شکل

 فراخوانی کتابخانه ها و توابع  3-1شکل 
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صاویر پسدر ای سمت از کد آدرس جدید ت ست. از آنجایی که مجمو ه داده دارای تعداد  ن ق شده ا سیم بندی تعریف  از تق

ست. در  شده ا صورت متعادل انجام  شی به  شی و آموز سیم داده های آزمای ست، تق سانی از دو طبقه ا و  rnd_polypیک

rnd_normal با دستور  ا در نهایتآدرس ها ذخیره میشوند تshuffle در  به صورت تصادفی تصاویر هر پوشهtest  وtrain 

 شود. ریخته

 

 ذخیره آدرس جدید تصاویر مجموعه داده  3-3شکل 

قرار دارند، به دو مجمو ه آموزشی و آزمایشی با درنرر  normal_cecumو  polypsتصاویر مجمو ه داده که در دو پوشه 

ریخته  trainو   testدر دو زیرپوشه  datasetه داده برای قسمت آموزشی جدا شده اند. در پوشه درصد مجمو  90گرفتن 

شوند. هرکدام دو بخش  صویر   دارند.  normal_cecumو  polypsمی شه مربوط به  3-4در ت  trainو  testدر  polypsپو

 تقسیم میشوند. rnd_polypساخته شده است. تصاویر دارای پولیپ بر اساس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پیپول حاوی ریتصاو میقست  3-4کل ش
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 پردازش تصاویرپیش 3-3

تغییر میکند.   x224 224اسننت. برای آموزش بهتر شننبکه به  Kvasir 720 x 576اندازه اولیه تصنناویر در مجمو ه داده 

سته سته هایی با نام  16 1اندازه د شی به د ست. مجمو ه آموز شود.  batchesدر نرر گرفته ا به مدل برای آموزش داده می

 ذخیره میشود. val-batchesیابی از روی مجمو ه آزمایشی ساخته شده و در دسته های ارز

 

 

 پردازش تصاویرپیش  3-5شکل 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

1 batch 
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 طراحی مدل 3-4

به  نوان مدل یادگیری انتقالی استفاده شده است. این مدل در ابتدا  ResNet50برای طراوی مدل شبکه پیچشی از مدل 

شبکه طبق مروله پیش base_modelشبکه به  نوان مدل پایه با نام  صاویر قرار میگیرد. اندازه ورودی   x 224پردازش ت

پس  ،آموزش داده نمیشننود ResNet50کانال رنگی در نرر گرفته شننده اسننت. در مروله اول آموزش الیه ی  3با   224

trainable  آن برابر باFalse یک الیه  شنننده اسنننت. پس از الیه پایهglobalAveragePooling  سنننه الیه کامال پیش از

 با دو گره خروجی مربوط به دو طبقه قرار گرفته است. softmaxقرار میگیرد. در آخرین الیه از متصل 

 پذیر دارد.هزار پارامتر آموزش 4، مدل اولیه تنها 3-6طبق خالصه مدل در شکل 

 

 

 طراحی مدل  3-6شکل 
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 آموزش مدل 3-5

. در آموزش این مروله با 3-7پذیر نبود، آموزش داده میشننود، شننکل انتقالی آن آموزش در مروله اول مدل اولیه که الیه 

ست. برای جلوگیری از بیش  1ایپاک 20 ست. طبق این صورت گرفته ا شده ا ستورات توقف زودهنگام تعریف  برازش مدل د

 آموزش مدل متوقف میشود.ایپاک خطای داده تست کاهش نیابد  5دستورات اگر تا 

 

 

 آموزش مدل در مرحله اول  3-7ل شک

 

ستور  ResNet50سپس در مروله دوم آموزش، مدل پایه  ست. مدل مانند مروله قبل با د شده ا آموزش  fitآموزش پذیر 

 داده میشود.

                                              

1 epoch 



 

  فصل سوم: پیاده سازی

 

23 

 

 

 

 آموزش مدل در مرحله دوم  3-8شکل 

 

 

 هاویژگیبردار استخراج  3-6

 3-9ده شده در مروله قبلی توابعی طراوی شده است که در شکل برای استخران بردار های وی،گی از روی مدل آموزش دا

ست. تابع  شاهده ا شبکه  preprocessقابل م صویر مرتبط با آن را طبق اندازه ورودی  صویر را گرفته و ت در ورودی آدرس ت

دل اسننتخران آدرس تصننویر را در ورودی میگیرد. این تابع تصننویر را به م feature_extractorدهد. تابع در خروجی می

 دهد.، بردار وی،گی استخراجی، را قرار می2048وی،گی میدهد. سپس در خروجی برداری به اندازه 
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 توابع استخراج ویژگی  3-9شکل 

 

بردار وی،گی هر تصویر با برچسب آن  dataبا وذف سه الیه کامال متصل، مدل استخران وی،گی ساخته شده است. در 

 .3-10مربوط به داده های آموزشی ذخیره میشود، شکل  yو  Xسپس در دو بردار  dataریخته شده است. اطال ات 

 

 

 استخراج ویژگی  3-10شکل 
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 ، همانند آنچه برای داده آموزشی صورت گرفت، بردار های وی،گی برای داده تست نیز محاسبه میشود.3-11طبق شکل 

 

 

 استخراج ویژگی داده تست  3-11شکل 

 

 ای اصلیلفه هتحلیل مؤ 3-7

درصد واریانس  10لفه های اصلی با کاهش است. این بردارها به روش تحلیل مؤ 2048بردار وی،گی استخران شده به طول 

شننامل کلیه بردار های  X_totalشننوند. طول اشننان کاهش میابد. با این  مل داده ها برای ورود به مدل بعدی آماده می

 تری تبدیل میشوند.به بردار با طول کوتاه fit_transformزمان با دستور وی،گی آموزشی و تست است. این بردارها هم

 

 

 لفه های اصلیتحلیل مؤ  3-12شکل 
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 بردارهای ویژگی آموزشی افزاییداده 3-8

ترین همسایه افزایش یافته به جهت یادگیری بهتر مدل یادگیری جمعی،  تعداد بردار های وی،گی آموزشی به روش نزدیک

یابی یابی و درونترین بردار با برچسب یکسان به هر بردار پیدا شده و سپس با روش برونق این روش ابتدا نزدیکاست. طب

 بردار وی،گی جدید با همان برچسب ساخته شده و به مجمو ه اضافه میشود.

 

 

 افزاییداده  3-13شکل 
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 طبقه بندی با روش یادگیری جمعی 3-9

شکل با تخمین AdaBoostری جمعی یادگیدر این قسمت، مدل  ست. طبق  شده ا صمیم طراوی  ، 3-14گر پایه درخت ت

 آموزش داده شد. fitبا دستور  y_train  و برچسب X_trainاین مدل با داده های آموزشی 

 

 

 AdaBoostیادگیری جمعی با َ  3-14شکل 
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 سنجش عملکرد مدل 3-10

شکل  سب بردار های و3-15طبق  سط مدل ، ابتدا برچ ست تو شود. از روی مقادیر پیش AdaBoostی،گی مجمو ه ت می

سنناخته شنند. این ماتریس  confusion_matrixی برچسننب ها ماتریس پراکنش با دسننتور عبینی شننده و مقادیر واقپیش

 در خروجی نمایش داده شده است. matplotlibتوسط توابع 

 

 

 سنجش عملکرد مدل  3-15شکل 
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تریس پراکنش به دست آمده در دستورات قبل میتوان به راوتی  میتوان والت های رایج انحراف  ملکردی با استفاده با ما

شکل  سبه کرد. در  ست محا سبه هر  3-16را برای داده ت شگرهای  ملکرد به همراهنحوه محا سنج ها خروجی آن کدام از 

 نمایش داده شده است.

 

 

 سنجشگر های مدل  3-16شکل  

 

مربوط به مدل را نیز رسم نمود. از این مدل در فصل نتایج برای  ROCمیتوان نمودار  3-17ز کد شکل با استفاده ا

 مقایسه مدل پیاده سازی شده با مقاالت مرتبط استفاده شده است.

 

 

ROCمنحنی   3-17شکل 
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 فصل چهارم

 نتایج

 

 

 (CADای )عملکرد سیستم تشخیص رایانه 4-1

یدترین ،  ملکرد جد4دهیم. در جدول را ارائه می CADی  ملکرد الگوریتم پیشنهادی در سیستم ، نتایج ارزیاب در این بخش

پیاده  شوند.واضر مقایسه می ها از جمله روش مقاله ای که برای پیاده سازی مدل استفاده شده، با پروژهو بهترین روش

ها به صورت تصادفی برای % داده 70است ) آزمایش شده Kvasir، فقط روی مجمو ه داده سازی الگوریتم معرفی شده

 .روند(% برای تست بکار می 30آزمایش و 

 ROC. ]58[ رودبرای ارزیابی، یا به نمایش درآوردن  ملکرد طبقه بندها بکار می ROCدر تصمیم گیری پزشکی، منحنی 

های در آستانه ،نفی صحیح( )نر  م FPRیک منحنی اوتماالتی است و طی آن وساسیت )مساوت زیر منحنی( نسبت به 

ها را نشان شاخص تفکیک پذیری است و توانایی مدل برای تمایزدهی دسته AUCشود. از سوی دیگر، مختلف ترسیم می

 ملکرد بهتر مدل است. در شکل  باالتر )مساوت زیر منحنی مشخصه  ملیاتی گیرنده( بیانگر AUROCدهد. همچنین می

 کنندگیمشخص، وساسیت و F1دقت، نر  خطا، شاخص  برای این مدل،ان داده شده است.  ملکرد سیستم مربوطه نش 1-4

 هستند.  %98.7و  %98.7، %98.7، %1.3، %98.7 ه بزرگ ، به ترتیب برابر با مل طبقه بندی تصاویر پولیپ رود
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 /یکولونوسکوپ ریمختلف از تصاو یهاهشده در مجموعه داد یساز ادهیو روش پ یقبل قاتیتحق نیعملکرد ب سهیمقا  4-1جدول 

 یآندوسکوپ

 FPR کنندگیمشخص وساسیت F1 خطا دقت تکنیک پایگاه داده  روش

پیاده 

سازی 

 شده 

داده  مجمو ه
Kvasir 

 

 پردازش پیش
CNN TFL 

ResNet50 
PCA 

 افزاییداده

جمعی 
(AdaBoost) 

98.7 1.3 98.7 98.7 98.7 0.013 

 تحقیق

 مرجع

[60]  

ده مجمو ه دا
Kvasir 

 

 پردازشپیش
CNN TFL 

ResNet50 
PCA 

جمعی 
(AdaBoost) 

98.64 

 

1.36 

 

98.62 

 

97.9 

 

99.38 

 

0.0062 

 

ویتنب

رگ 

2019 

[20] 

ETIS-

LaribPolypD

B  وCVC-

ClinicDB  و

“Bayreuth 

RCNN 
 پوششی

ResNet101 
TFL 

- - 83.3 87 - - 

لئو 

2019 

[21] 

ETIS-

LaribPolypD

B ،CVC-

ClinicDB و  
CVC- 

ColonDB 

 پردازشپیش

چهارچوب 
SSD 

Inception-

V3 

- - 76.8 80 - - 

وانی 

2019 

[22] 

CVC-

ColonDB ،

های ویدئو فریم

WCE تصاویر ،

آندوسکوپی از 

 اندواتلس و شیلی

 افزاییداده

تکنیک 

یادگیری 

 میق 

(VGG 19 با )

چهارچوب 
Keras 

94 5.5 93 94 - - 

ندیمی 

2020 

[23] 

 تصاویر دریافتی از

آندوسکوپی 

کپسول روده 

 بزرگ

 داده افزایی
CNN TFL 

SGDM 

98 2 - 98 96 - 



 

  بحث و بررسیفصل پنجم: 

 

32 

 

پاتینو 

برتینو

 س، 

2020 

[24] 

مجمو ه داده 

خصوصی دانشگاه 

 دوستو

پردازشپیش  

 CNN 4مدل 

 الیه
VGG 16 

83 17 83 86 - - 

 

 

 

 ادهیمدل پ یو سمت چپ منحن [60] مرجع تحقیق یسمت راست منحن پ،یپول یطبقه بند یبرا ROC یمنحن سهیمقا  4-1شکل 

 شده یساز
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 قضاوت غلط در سیستم تشخیص  4-2

برد. تمامی تصاویر تست ، هنوز از مشکل دقت ناکافی یا قضاوت غلط روی تصاویر آندوسکوپی رنج میسازی شدهپیادهمدل 

بدین ترتیب سیستم ضایعاتی  ه هستند.شکل دچار اشتباچندین تصویر از لحاظ بافت، تراکم و اند و مشخص شد که شده

، زیرا تصاویر این مساله بشدت چالش برانگیز است کند.همچون زخم، التهاب و خونریزی را به  نوان پولیپ دسته بندی می

ها بین ساختار سطحی. تمایزدهی این وی،گی های بسیاری دارند، از جمله شکل ظاهری، رنه وون پولیپ شباهتپولیپ و بد

تصویر ، 4-2ردیف اول شکل  ی تصاویر با دسته بندی غلط است. درنشان دهنده 2-4 شکل گیرد.سختی صورت میه بها آن

 نرمال دستهپولیپ در  تصویر دارای در ردیف دوم شکل، .بینی شده استنرمال به  نوان تصویر دارای پولیپ در مدل پیش

رگ ناموزون و تاخورده است، و گاهی اوقات با توجه به شکل و ی بز لت این است که ساختار روده .طبقه بندی شده است

 شوند.بافت، تصاویر به اشتباه پولیپ تشخیص داده می

 

 

با قضاوت اشتباه به  ریسطر دوم تصاو پ،یپولبا قضاوت اشتباه به عنوان  ریغلط، سطر اول تصاو یبا دسته بند ریتصاو  4-2شکل 

 نرمال
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 پنجمفصل 

 بحث و بررسی

 

و  AdaBoostو  ResNet50با استفاده از  سازی شده پیادهتوان گفت که روش نمودارها و نتایج فوق، میر نرر گرفتن با د

تر برای اسننتخران وی،گی،  ملکرد گذارد. اسننتفاده از الیه  میقها،  ملکرد طبقه بندی خوبی را بجا میترکیب خودکار آن

های تر، دارای وی،گیهای  میق لت این اسنننت که الیه دهد.افزایش می های کم  مقطبقه بندی را در مقایسنننه با الیه

همچنین، در شننوند. تر سنناخته میهای پایینتر در الیههای سننطوح پایینها بر اسنناس وی،گیآن سننطوح باالتری هسننتند.

شد. این روش در مقالافزایی دادهسازی این مدل از پیاده ستفاده  سایه ا ست اما به روش نزدیک ترین هم ه مرجع نیامده ا

ها در تمایزدهی وی،گیبندها نقش مهمی در سننوی دیگر، طبقه از به آن به جای گذاشننته اسننت. ملکرد بهتری را نسننبت 

با اجرای کند. یه  مل میاش بهتر از بقماهیت تطبیقی به دلیل AdaBoost، 2-3طبق جدول بندی دارند. مسنننائل طبقه

AdaBoostدر  دهند.های بیشنننتر،  ملکرد کُلی را ارتقا میدهد. همچنین دادهرد کُلی را افزایش میبند قوی  ملک، طبقه

سبت به روش مقاله مرجع به دلیل مروله  ست اما در اجراهای افزایی دادهنهایت، این روش ن شتری ه سابات بی دارای محا

سننازی شننده از ثبات خوبی برخوردار همختلف دقت های خروجی دارای پراکندگی کمتری هسننتند. بنابراین این مدل پیاد

 کند.است که آن را برای استفاده در تشخیص های پزشکی مناسب می
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 فصل ششم

 شنهاداتیگیری و پبندی و نتیجهجمع

 

شده  پیاده سازیو یادگیری جمعی  با استفاده ترکیبی یادگیری انتقالی ، روش جدید و خودکار تشخیص پولیپدر این پروژه

به  نوان مدل پایه  ResNet50های پیچشی مدل گیرد. الیهانجام می ResNet50 مدل ان وی،گی به کمکاست. استخر

شود. ها از مدل استخران میپس از یادگیری مدل وی،گی. جدید به آن اضافه شده استهای کاماًل متصل و الیه منتقل شده

های اصلی استخران و دسته بندی تصاویر بر اساس مؤلفه از طرفی دیگر طبقه بندهای تطبیقی تقویتی جمعی، برای یادگیری

، وجود پولیپ تصویر 1000در آزمایش روی  روند )پولیپ و غیرپولیپ(.های مربوطه بکار میشده از مجمو ه داده، با برچسب

است.  %1.3 نر  خطای سیستم پیشنهادی در ودشناسایی شده است.  Kvasirمجمو ه داده ، روی % 98.7با دقت 

روش پیاده سازی شده در این پروژه روشی موثر % هستند.  98.7و  %98.7، %98.7به ترتیب  F1وساسیت، وی،گی و امتیاز 

به خاطر ساختار غیرمنرم برای شناسایی پولیپ در روده بزرگ است. در این روش نر  خطا به طور چشمگیری پایین است. 

 کند.ه اشتباه طبقه بندی میروده بزرگ، سیستم تشخیصی هنوز برخی تصاویر را ب

 

 پیشنهادات

رایانه ای میتواند با ا مال تکنیک های توجه و کاهش تعداد محاسبات بهبود پیدا کند. در آینده، اثربخشی سیستم تشخیص 

پیشنهاد میشود در سیستم های آینده متغیری به  نوان درصد اوتمال وجود پولیپ نیز گزارش شود. در این صورت قضاوت 

ایی تاثیرگذاری کمتری خواهد داشت.خطا در نتیجه نههای 
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