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 طراحی سیستم تشخیص بهکمک کامپیوتر میتواند جهت باال بردن دقت متخصص در. ندولهای ریوی بافت اولیه سرطان ریه هستند:چکیده
 کنونی باCAD  در سالهای اخیر پژوهشهایی در این زمینه صورت گرفته با این حال سیستم های.زمینهی تشخیص و توصیف این بافت بهکار رود
 ای است که قادر باشد مکان اکثر ندول هاCAD  بنابراین هدف اصلی این پژوهش توسعه ی سیستم.حساسیت کم دارای مثبت کاذب باالیی هستند
 قطعهبندی تصویر ریه و تشخیص ندول گامهای اصلی این.را تا جایی که امکان دارد تشخیص دهد و در کنار این امر تعداد مثبت کاذب آن کم باشد
، در مرحله تشخیص ندول.تیسالیس و آستانهگذاری مورد استفاده قرار میگیرند- ترکیب روشهای آنتروپی فازی، در گام قطعهبندی.پژوهش هستند
 استفاده از ویژگیهای.ویژگیهای شدت روشنایی و هندسی ندول استخراج میشوند و نواحی مشکوک با کمک ماشین بردار پشتیبان مشخص میگردد
 بهمنظور ارزیابی روش.شدت روشنایی باعث افزایش حساسیت میشود درحالیکه بهکارگیری ویژگیهای هندسی باعث کاهش مثبت کاذب میشود
 نتایج بهدستآمده در. بهدستآمده است%92  حساسیت طبقهبندی حاصل. و تابا استفاده شده استLIDC  از تصاویر مجموعه دادههای،پیشنهادی
. مفید بودن این پژوهش را نشان میدهد،مقایسه با نتایج گزارششده توسط سایر مقالهها
. ماشین بردار پشتیبان، آستانهگذاری، قطعهبندی، ندول ریوی:واژههای کلیدی
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Abstract: Lung nodules are the primary tissue of lung cancer. Designing a computer-aided diagnosis system can be used in order to
enhance the accuracy of the radiologist in the detection and description of these tissues. The aim of this study is to provide an approach
to detection of lung nodules on CT scan images. This study was conducted in two main stages of nodule segmentation and detection.
In the segmentation stage, combination procedures such as Fuzzy-Tsallis entropy and thresholding were used. In the nodule detection
stage, intensity and geometric features are extracted and suspicious areas are determined by support vector machine. Using intensity
features causes increasing true positive rate while using geometrical features causes decreasing false positive rate. To evaluate the
proposed method, images of LIDC and Taba datasets were used. Classification sensitivity is 92%. The obtained results comparing to
those reported by other articles, indicate the usefulness of the research.
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 -1مقدمه
ندولهای 1ریوی عامل آشکارساز سرطان ریه هستند بنابراین شناسای ی
زودهنگام این بافت امری مهم است .مرگ و میر در اثر سرطان ریه بر
اساس آمار ارائهشده بیش از هر نوع سرطان دیگری است [.]2 ،1
تصویربرداری از ناحیه مشکوک میتواند راهحل مناسبی جهت تشخیص
ندول ریوی باشد؛ اما تشخیص ندول از روی تصویر سیتیاسکن 2توسط
متخصص با چالشهایی روبهرو است .بهطورمثال آنچه پزشک در روش
دستی جهت تفکیک ندول از سایر ساختارها انجام میدهد دنبال کردن
مورد مشکوک در اسالیدهای متوالی است به این معنی که ندول خود را
در اسالیدهای متوالی تکرار میکند[.]3
با توجه به تو ضیحات بیان شده ،ت شخیص ندول به صورت د ستی از
یک سو نیازمند تجربه و تخ صص باالی متخ صص ا ست و از سوی دیگر
او را با حجم وسیییعی از اطالعات روبهرو میکند .در این راسییتا طراحی
سی ستم ت شخیص بهکمک کامپیوتر ( 3)CADمیتواند جهت باال بردن
دقت تشخیص متخصص به کار رود.
ندول بر اسییاس مورفولو،ی ،اندازه ،نحوه اتصییال به سییایر بافتها و
جایگاه قرارگیری در بافت ریه به انواع مختلفی تق سیم می شود .ازجمله
مهمترین انواع ندول میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 .1ندول غیرمنفرد :4ندولی که به سایر اجزا یا بافتهای ریه مانند
نایژهها متصل است.
 .2ندول منفرد :5ندولی که به سایر اجزا یا بافتهای ریه متصل نیست
و تنها توسط بافت اصلی ریه احاطه شده باشد.
 .3ندول کوچک :ندولی که اندازه آن بین  2تا  10میلیمتر باشد [. ]4
 .4ندول متصل به دیواره :ندولی که به دیواره ریه چسبیده باشد [.]5
 Shimoyamaو همکاران [ ]6در سال  2009روشی جهت شناسایی
6
خود کار ندول های غیرمنفرد ارا ئه داد ند .آن ها از روش کانتور ف عال
جهت جداسیازی ریه در ابتداییترین برشها اسیتفاده کردند .سیپس از
این پنجره تولیدی بهصورت دستی در برشهای بعدی استفاده کردند.
 Suiو هم کاران [ ]7مسییی له نامت عادل بودن داده های ندولی و
غیرندولی را مورد بررسیییی قرار دادند .آن ها برای حل این مشیییکل از
ترکیب روش  Undersamplingو  SMOTEاسییتفاده نمودند .بر اسییاس
گزارش دادهشییده ،عالوهبر متعادلسییازی دادهها ،نویز نیز در تصییویر به
خوبی حذف شده است و دادههای اضافی نیز بهدرستی حذف شدهاند.
تقوی نامین و هم کاران [ ]8در سیییال 2010الگوریتمی ج هت
ت شخیص ندول و تعیین درجه بدخیمی آن با بهکارگیری  kنزدیکترین
همسیییایه فازی 7ارائه دادند .آن ها ویژگی های هندسیییی و ویژگی های
مبتنی بر شدت روشنایی را جهت پیدا کردن شکل و اندازه ندول بهکار
بردند.
کشییانی و همکاران [ ]3در سییال  2012روشییی جهت تشییخیص
ندول های کوچک و بزرگ غیرمنفرد متصیییل به دیواره ریه ارائه دادند.

آنها برای جداسییازی ندول از سییایر اجزا ،از مدل کانتور فعال اسییتفاده
کردند .آنها ابتدا ریه را تو سط کانتور فعال جدا سازی نمودند ،سپس با
ا ستفاده از ویژگیهای آماری دوبعدی ،نایژک و ندول را جدا نمودند .در
پایان ندول با ا ستفاده از ویژگیهای شدت رو شنایی سهبعدی از نایژک
جدا شد.
با تو جه به پژوهش های مت فاوتی که ج هت تشیییخیص ندول در
سالهای اخیر ارائه شده است؛ هنوز هم طراحی سیستم تشخیص ندول
با مشکالت متعددی روبهرو است .این مشکالت را میتوان به دو قسمت
اصلی قطعهبندی ریه و تشخیص ندول تقسیم نمود.
الف :قطعهبندی تصویر ریه :قطعهبندی خودکار بافت ریه بهعلت شرایط
خاص این بافت بهعنوان یک چالش مطرح میشود [ .]9این بافت شامل
چربی ،بافت اصلی ،رگ ،نای ،نایژک 8و در برخی موارد بافت سرطانی
است که باعث ایجاد شدت روشناییهای متفاوت در تصویر میگردد؛
درنتیجه قطعهبندی تصویر ریه با مشکالت زیر مواجه است:
 .1نویز ایجادشده هنگام تصویربرداری
9
 .2ویژگیهای تصویر (ضخامت هر برش  ،ابعاد پیکسلها)
 .3تفاوت مورفولو،ی 10ندولها با یکدیگر
 .4موقعیت ندول در ریه و جایگاه همسایگی ساختارها با شدت
روشنایی مشابه
همه موارد ذکرشده باعث می شود قطعهبندی ریه بهدرستی صورت
نگیرد .بهطورم ثال در راب طه با موقع یت ندول ،هن گامی که ندول به
دیواره ریه متصییل باشیید درصییورتیکه طی فرایند قطعهبندی اطالعات
شی و پسزمینه بهدر ستی حفظ ن شود ،ق سمتی از بافت ریه که شامل
ندول است از بین میرود [.]6
این مسیی له را میتوان اینگونه مطرح نمود که برخی از ندولها به
دیواره ریه متصل هستند و الگوریتمهای قطعهبندی هنگام مواجه با این
ندولها ناموفق عمل میکنند [ .]6-10درنتیجه جداسیازی ریه با وجود
چنین ندولهایی بهعنوان یک چالش مطرح میشود.
در این پژوهش مرح له جداسیییازی ر یه با وجود این چالش مورد
بررسی قرار گرفته است .بهعبارتی راهحلی جهت قطعه بندی تصویر ریه
ارائه میشیییود بهنحویکه با وجود ندولهای متصیییل به دیواره باز هم
شیمای ریه حفظ شیود و تصیویر صیحیحی از ریه راسیت و چ نتیجه
شود .شکل  1نمونهای از یک ندول متصل به دیواره را نشان میدهد.

شکل  :1ندول متصل به دیواره
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در پژوهشهای قبلی [ ]12 ،11 ،10 ،8از روشهای آستانهگذاری

در برخی پژوهشها از ویژگیهای شدت روشنایی [ ]14 ،10و در برخی

سراسری مانند روش اتسو بهصورت مستقیم استفاده شده است .بهعبارتی

دیگر از ویژگیهای هندسی ندول [ ]15استفاده شده است.

در این روشها نتایج قطعهبندی به شرایط هیستوگرام و پایگاه داده

در این پژوهش انتخاب ویژگی ندول ،بر ا ساس خواص آناتومیکی

11

مرتبط وابسته است .اما نوآوری این پژوهش این است که در این پژوهش

ندول اسییت .از بین ویژگیهای مورداسییتفاده در پژوهشهای مختلف،

از روشهای آستانهگذاری تطبیقی بهصورت مستقیم استفاده نمیشود

ترکیبی از ویژگیهای شدت رو شنایی و شکل هند سی ندول انتخاب

بلکه ابتدا تصویر با استفاده از آستانهگذاری آنتروپی فازی-تیسالیس به

میشییود .اسییتفاده از ویژگیهای شییدت روشیینایی نتیجه مناسییبی در

تصویری چندسطحی تبدیل میشود و پس از آن از روش آستانه گذاری

تشخیص ندول داشتهاند.

تطبیقی اتسو استفاده میشود.

برخالف روش های پیشیییین در این پژوهش از ترکیب ویژگی های

مزیت این روش این است که در تصویر چند سطحی جزئیات شئ و

دوبعدی و سییهبعدی شییدت روشیینایی با ویژگیهای دوبعدی هندسییی

پسزمینه بهخوبی حفظ میشییود .هنگامی که تفکیکپذیری مناسییبی

اسییتفاده شییده اسییت .در پژوهشهای دیگر بهطور معمول ویژگیهای

بین شی و پسزمینه ایجاد شده باشد هی ستوگرام تصویر دارای دو قله

هندسی سهبعدی با ویژگیهای دوبعدی شدت روشنایی ترکیب میشود

اصلی خواهد بود.

[ .]7درحالیکه در این پژوهش ویژگیهای شدت رو شنایی سهبعدی با

بهترین پاسییر روش آسییتانهگذاری سییراسییری زمانی اسییت که
هیستوگرام تصویر دارای دو قله اصلی باشد [ .]13بنابراین با اعمال این
روش ،همواره روش آستانهگذاری دوسطحی پاسر مناسبی ارائه میدهد
و تصویر سیتیاسکن بهدرستی قطعهبندی خواهد شد.
این در حالی ا ست که در پژوهشهای گذ شته آ ستانهگذاری بدون
در نظر گرفتن شرایط هیستوگرام بوده و این امر باعث میشود در همان
ابتدای کار بسییییاری از اطالعات شیییئ و زمینه از بین رود ،قطعهبندی
نادرسییت صییورت گیرد و تنها در برخی از موارد پاسییر مناسییبی تولید
شود.
هدف از این پژوهش توسییعه ی سیییسییتم  CADجهت شییناسییایی
ندولها بهخصیییوص ندول های متصیییل به دیواره ریه اسیییت .در اکثر
روشهای پی شین قطعهبندی ندول مت صل به دیوراه به در ستی صورت
نمیگیرد و اطالعات این بافت از دسیییت میرود اما روش قطعهبندی
پیشنهادی هنگام وجود ندول متصل به دیواره نیز موفق عمل میکند.
ب :تشخیص ندول :استخراج ویژگی و تشخیص ندول بهعلت شباهت

ویژگیهای هندسی دوبعدی ترکیب شدهاند.
نتایج حاصیییل از این پژوهش نیز نشیییان میدهد که ترکیب این
ویژگیها با ویژگیهای هندسی باعث کاهش مثبت کاذب میشود.

 -2روش پیشنهادی
دیاگرام روش پیشیینهادی در شییکل  2آورده شییده اسییت .ورودی این
الگویتم ت صویر سیتیا سکن ریه ا ست و خروجی آن ت صویری شامل
مکان ندول در برش میانی تصاویر است.
 -1-2قطعهبندی تصویر ریه
قطعهبندی تصییویر سیییتیاسییکن ،جهت به دسییت آوردن ناحیه مورد
بررسی 12ا ست .روشهای متعددی جهت قطعهبندی موجود ا ست اما با
توجه به شرایط خاص ت صویر سیتیا سکن و بافت ویژه آن ،نمیتوان
تنها به یک روش قطعهبندی بسیینده کرد .لذا در این پژوهش به دسییت
آوردن ناحیه ریه شامل چندین مرحله است .این مراحل عبارتاند از:


دودویی کردن تصویر

در تفکیک بافتها ی اصلی مانند استخوان و عروق موفق است اما



ادغام حاشیه تصویر با پسزمینه

استخراج ویژگی و تشخیص ندول از سایر بافتها مانند نایژک کار



حذف اجزای اضافی



پر کردن حفرههای تصویر



بهدست آوردن تصویر نهایی

ندول به دیگر بافتها با چالش روبهرو است .هرچند تصویر سیتیاسکن

دشواری است [.]4
پس از قطعهبندی صییحی تصییویر ریه ،تشییخیص ندول با کمک
استخراج ویژگی و با استفاده از ماشین بردار پشتیبان صورت میگیرد.
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شکل  :2دیاگرام روش پیشنهادی.

 -1-1-2دودویی کردن تصویر با کمک روش آنتروپی فازی-
تیسالیس
روشهای متفاوتی جهت دودیی کردن تصییویر موجود اسییت .توجه به
هیسیییتوگرام تصیییویر باعث سیییهولت در انتخاب روش دودویی کردن
است[.]16
شییکل -3الف تصییویر اولیهای از یک برش سیییتیاسییکن را نشییان
میدهد .هیسییتوگرام این تصییویر در شییکل  -3ب آورده شییده اسییت.
هیسییتوگرام نشییانگر این اسییت که بازه شییدت روشیینایی تصییاویر
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سیییتیاسییکن ریه بین مقادیر مثبت و منفی تغییر میکنند .تصییاویر
سیتیاسکن در واحد هانسفیلد 13هستند.
هنگامی که بازه مقادیر شییدت روشیینایی متغیر و نامشییخص باشیید
اعمال الگوریتمهای پردازش تصیییویر با مشیییکل مواجه میشیییود [.]6
راهکاری که جهت این مس له ارائه میشود نرمالسازی تصویر است.
نرمالسیییازی عالوهبر انتقال بازه داده ها به یک بازه دیگر ،باعث
افزایش کنترا ست تصویر میگردد .نمونهای از نتیجه اعمال نرمال سازی
بر روی ت صویر اولیهای از یک برش سیتیا سکن در شکل  -3پ آورده
شده ا ست .هی ستوگرام متناظر نیز در شکل  -3ت ن شان داده شده
است.
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هی ستوگرامهای حا صل از اعمال نرمال سازی در مرحله قبل ،دارای
بیش از دو قله هستند؛ ازاینرو دودویی کردن این تصاویر ،همواره پاسر
منا سبی نمی دهد .دلیل این امر این ا ست که حد آ ستانه در ت صاویری
که دارای هی ستوگرام دو قلهای نی ستند بهدر ستی انتخاب نمی شود و
تفکیک مناسبی از شئ و پسزمینه حاصل نمیگردد [.]17
جهت حل این مس له میتوان تصویر را به یک تصویر میانی متناظر
کرد که عالوه بر اینکه اطالعات تصییویر بهخصییوص شییی را حفظ کند
هیستوگرام حاصل از آن نیز دارای دو قله اصلی باشد.
جهت به دسییت آوردن تصییویری با مشییخصییات ذکرشییده ،از روش
آ ستانهگذاری چند سطحی آنتروپی فازی-تی سالیس و تکامل تفا ضلی
[ ]18استفاده میشود.
در آسییتانهیابی مبتی بر آنتروپی فازی-تیسییالیس ،هدف بیشییینه
کردن محتوی تمامی کالسها در هیستوگرام تصویر است .در این روش
ابتدا میزان رخ دادن هر یک از سطوح خاکستری تصویر به دست آورده
میشود .این احتمال با  pنشان داده میشود.
آنتروپی تیسییالیس یک حالت عمومی از آنتروپی شییانون اسییت که
بهصورت زیر ارائه میشود.
n

1 
1   pi 

  1  i 1 

H n 

()1
که  αیک پارامتر حقیقی مثبت نامسیییاوی با  1و  piاحتمال رخداد
سط خاکستری  iاست.
برای یک تصیییویر توزیل کلی به دو کالس ،یکی برای شیییی  C1و
دیگری برای زمینه  C2تقسیییم میشییود .البته روش کلی تیسییالیس
میتوا ند با به کارگیری بیش از دو کالس مان ند کالس  C1و ...و Cn
گسیییترش پ یدا ک ند .در این بخش از پژوهش سییییه کالس ج هت
چندسطحی کردن هیستوگرام در نظر گرفته شده است.
در روش آنتروپی فازی-تیسیییالیس به کار گرف ته شیییده در این
پژوهش ،از تابل ذوزنقهای جهت تخمین عضیییویت  nناحیه قطعهبندی
استفاده شده است.
بنابراین تابل عضییویت میتواند از  n-1سییط آسییتانه یا  nسییط
قطعهبندی نتیجه شییود .روابط ( )2تا ( )4توابل عضییویت را مشییخص
میکند.
k  a1

()2

a1  k  c1
k  c1
k  a1
a1  k  c1

( )3

a 2  k  c2
k  c2
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 1

 k  c1
μ k   
1
 a1  c1
0

0

 k  a1

 c1  a1
μ2  k   
 k  c2
 a2  c2


0

0

 k  an
μn  k   
 cn  an
1


k  an 1

( )4

an 1  k  cn 1
k  cn 1

در اینجا  تابل عضییویت اسییت .این تابل عضییویت
پارامتر ناشیییناخته به نامهای  a1, c1, , an1, cn1اسیییت که شیییر
 0  a1  c1   an1  cn1  L  1برقرار است.
ماکزیمم مقدار آنتروپی فازی برای هر قطعه از  nسییط قطعهها به
صورت معادالت زیر تعریف میشود.
دارای )2  ( n  1

( )5

l 1
p  i   μ1  i  α 
1 
) 
( 1  
α  1 
pc1
i 0


() 6

α


1  l 1  p  i   μ2  i   
H (t ) 
1  

 
α  1  i 0 
pc2
 


H cα1 ( t ) 

α
c1

( )7




 
1  l 1  p  i   n  i   
H cn (t ) 
1  
 
  1  i  0 
p
 
cn

 



که مقادیر متغیر  pبهصورت زیر به دست میآید:
L 1

Pc1  t    P  k   1  k 

( )8

k 0

L 1

Pc2  t    P  k   2  k 

( )9
()10

k 0

L 1

Pcn  t    P  k   n  k 
k 0

مقدار بهینه پارامترها میتوانند با ماکزیمم کردن آنتروپی کلی زیر
به دست میآید:

()11

 a1 , c1,, an 1 , cn 1   Argmax
  H c  t   H c  t    H c  t   


   1     H c  t  





  H c  t  H c  t 
 


2

n

1

1

n

2

مقادیر  Hدر این رابطه در فرمولهای  5تا  6تعریف شده است.
جهت بهینهسییازی کلی الزم اسییت تا معادله  11بهینه شییودN-1 .
مقدار آ ستانه میتوانند با بهکارگیری پارامترهای فازی به صورت زیر به
دست آیند:
()12
()13

a c
t1  1 1
2
a2  c2
2

t2 

a c
tn 1  n 1 n 1
2

()14
الزم به ذکر اسییت که جهت به دسییت آوردن پارامترهای بهینه از
الگوریتم تکامل تفاضیلی اسیتفاده شیده اسیت .پس از به دسیت آوردن
پارامترهای بهینه ،تصویر چندسطحی ریه حاصل میشود.
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شکل  -3ث تصویر چندسطحی و شکل  -3ج هیستوگرام متناظر
آن را نشییان میدهد .تصییویر چندسییطحی و هیسییتوگرام آن شییامل
مشخصات زیر هستند:
الف :اطالعات هندسیی تصیویر ،بهخصیوص شیکل شیئ در تصیویر
چندسطحی بهخوبی حفظ شده است.
ب :هیستوگرام تصویر چندسطحی دارای دو قلهی اصلی است.
با توجه به شییرایط حاصییلشییده از تصییویر چندسییطحی ،میتوان
دریافت که دودویی کردن این تصییویر تفکیک مناسییبتری از شیییء و
پسزمینه حا صل میکند .شکل  -3چ نتیجه حا صل از دودویی کردن
تصویر چندسطحی را نشان میدهد.
الزم به ذکر است که در مرحله دودویی کردن از روش آستانهگذاری
اتسو استفاده شده است [.]13
 -2-1-2ادغام حاشیه تصویر با پسزمینه و حذف اجزای اضافی
ت صویر حا صل از دودوییکردن ،هنوز هم شامل نواحی ا ضافی ا ست که
میبایست از تصویر حذف گردند .تصویر دودویی بهدستآمده از مرحله
قبل ن شان میهد که حا شیههای ت صویر با ق سمت پسزمینه هم سان
نی ستند .در این مرحله به ادغام حا شیه با پسزمینه پرداخته می شود.
شکل  -3ح نمونهای از این ادغام را نشان میدهد.
ریه تنها جزئی از تصویر است که در عمل قطعهبندی بایستی حفظ
شود؛ بنابراین پس از ادغام حا شیه با پسزمینه به حذف اجزای ا ضافی
در ت صویر پرداخته می شود .شکل  -3خ نحوه حذف این اجزا را ن شان
میدهد .در این شییکل بسیییاری از اجزای غیرمتصییل به ریه ،بهخوبی
حذفشدهاند و تفکیک مناسبی از شیء و پسزمینه حاصل شده است.

 -3-1-2پر کردن حفرههای تصویر
تصیویر حاصیل از مرحله قبل فاقد اجزای اضیافی اسیت اما این تصیویر
شامل حفره است .پر کردن حفرهها در تصویر دودویی اهمیت دارد؛ زیرا
این ام کان وجود دارد که هر یک از این حفره ها خود ندول باشییی ند.
بهعبارتی وجود این حفرهها هنگام تشییخیص ندول در تفسیییر تصییویر
دخالت دارند.
در این مرحله جهت پر کردن حفره ها از یک پنجره سیییتونی 6x1
اسیییت فاده میشیییود .بهع بارتی این پنجره بر روی تصیییویر میلغزد و
حفره های تصیییویر پر میگردد .به کارگیری این نوع پنجره با توجه به
خاصیت آناتومیکی ریه و با مشورت متخصص انتخاب شده است.
شکل  -3د نتیجه حا صل از پر شدن این حفرهها را ن شان میدهد.
همانگونه که مشیاهده میشیود حفره بزرگ موجود در تصیویر  1که با
دایره محدود شده است بهخوبی پوشش داده شده است .این حفره یک
ندول متصل به دیواره است.
 -4-1-2به دست آوردن تصویر نهایی
در این مرحله پردازشهای صورتگرفته بر روی تصویر دودویی به پایان
میر سد .ت صویر دودویی بهد ستآمده ،شمای منا سبی از ریه را ن شان
میدهد .جهت به دسییت آوردن تصییویر نهایی قطعهبندیشییده ،از And
منطقی بین تصویر اولیه و تصویر دودویی استفاده میشود.
شییکل  -3ذ نمونهای از تصییویر نهایی قطعهبندیشییده را نشییان
میدهد .همانطور که مالحظه می شود در این ت صویر حفرهها بهخوبی
پوشانده شدهاند و قسمتهای اضافی حذف شدهاند.

(ب)

(الف)

شکل  :3مراحل به دست آوردن تصویر قطعهبندی شده از تصویر ریه( :الف) .تصویر اصلی از یک برش سیتیاسکن( .ب) هیستوگرام تصویر
اصلی( .پ) تصویر نرمال( .ت) هیستوگرام حاصل از تصویر نرمال( .ث) تصویر حاصل از آنتروپی فازی-تیسالیس و تکامل تفاضلی با چند
آستانه (ج) هیستوگرام حاصل از تصویر چند سطحی( .چ) تصویر حاصل از دودویی کردن تصویر چند سطحی( .ح) تصویر حاصل از ادغام
حاشیه تصویر با پسزمینه (خ) تصویر حاصل از حذف اجزای اضافی( .د) تصویر حاصل از پر کردن حفرهها( .ذ) تصویر نهایی حاصل از روش
قطعهبندی پیشنهادی.
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(پ)

(ت)

(ث)

(ج)

(چ)

(ح)

شکل  :3مراحل به دست آوردن تصویر قطعهبندی شده از تصویر ریه( :الف) .تصویر اصلی از یک برش سیتیاسکن( .ب) هیستوگرام تصویر
اصلی( .پ) تصویر نرمال( .ت) هیستوگرام حاصل از تصویر نرمال( .ث) تصویر حاصل از آنتروپی فازی-تیسالیس و تکامل تفاضلی با چند
آستانه (ج) هیستوگرام حاصل از تصویر چند سطحی( .چ) تصویر حاصل از دودویی کردن تصویر چند سطحی( .ح) تصویر حاصل از ادغام
حاشیه تصویر با پسزمینه (خ) تصویر حاصل از حذف اجزای اضافی( .د) تصویر حاصل از پر کردن حفرهها( .ذ) تصویر نهایی حاصل از روش
قطعهبندی پیشنهادی.
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(د)

(خ)

(ذ)
شکل  :3مراحل به دست آوردن تصویر قطعهبندی شده از تصویر ریه( :الف) .تصویر اصلی از یک برش سیتیاسکن( .ب) هیستوگرام تصویر
اصلی( .پ) تصویر نرمال( .ت) هیستوگرام حاصل از تصویر نرمال( .ث) تصویر حاصل از آنتروپی فازی-تیسالیس و تکامل تفاضلی با چند آستانه
(ج) هیستوگرام حاصل از تصویر چند سطحی( .چ) تصویر حاصل از دودویی کردن تصویر چند سطحی( .ح) تصویر حاصل از ادغام حاشیه تصویر با
پسزمینه (خ) تصویر حاصل از حذف اجزای اضافی( .د) تصویر حاصل از پر کردن حفرهها( .ذ) تصویر نهایی حاصل از روش قطعهبندی پیشنهادی.

شکل  4تصویر قطعهبندیشده ریه را نشان میدهد .این تصویر بدون در
نظر گرفتن شرایط هیستوگرام قطعهبندی شده است .قسمتی که توسط
منحنی قرمز رنگ در دیواره ریه احاطه شده است یک ندول متصل به
دیواره ریه بوده است .بافت این ندول بهعلت از دست رفتن اطالعات شئ
و پس زمینه از بین رفته است.
مقایسه شکل  4و تصویر قطعهبندیشده در شکل  -3ذ موفقیت
قطعهبندی روش پیشنهادی را نشان میدهد؛ ندول متصل به دیواره در
روش پیشنهادی به درستی پوشش داده شده است.
شکل  :4تصویر قطعهبندی شده ریه بدون در نظر گرفتن شرایط
هیستوگرام.

Serial no. 94

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

ع .قنبری و همکاران  /مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،50شماره (4زمستان 1771-1757 ،)1399

1765

)) Corrij  max(G(i, j

 -2-2تشخیص ندول
هدف اصلی پس از قطعهبندی تصویر ریه ،تشخیص ندول است .در این
مرحله دادهها به دو دسته مجزا بهصورت زیر تقسیم میشوند:
 دادههای آموزشی که شامل  80درصد دادهها است.
 دادههای تست که شامل  20درصد دادهها است.
تشخیص ندول با کمک استخراج ویژگی و با استفاده از ماشین بردار
پشتیبان صورت میگیرد .استخراج ویژگی فرایندی است که در آن با
انجام عملیاتی بر روی دادهها ،ویژگیهای بارز و تعیینکننده مشخص
میشود .این فرایند در هر طبقهبندی نقش اساسی دارد .استخراج ویژگی
کارآمد منجر به تفکیک بهتر دادهها میگردد [.]3
ندول دارای ویژگیهایی اسیییت که تا حدود زیادی آن را از سیییایر
سیییاختارها متمایز میسیییازد .ازجمله این ویژگیها میتوان به شیییدت
رو شنایی و شکل هند سی ندول ا شاره نمود که در این پژوهش از آنها
استفاده شده است.
طی مرحله آموزش ،ویژگیهای مربو به شدت رو شنایی و شکل
هنییدسیییی نییدول از نواحی مختلف نییدولی و غیرنییدولی تصیییویر
قطعهبندیشییده ،اسییتخراج میشییوند .طبقهبند بر اسییاس این ویژگیها
آموزش میبیند و درنهایت طبقهبندی بر این اساس صورت میگیرد.
الزم به ذکر اسیت که نواحی ندولی و غیرندولی توسیط متخصیص
برچسبگذاری شده است.

()17
در رابطه باال ) G(i,jماتریسی است که همبستگی متقابل دوبعدی بین
پنجره  3×3حاوی ندول و  8پنجره  3×3اطراف آن را نشان میدهد.
این ماتریس بهصورت رابطه ( )18محاسبه میشود.
) G(i, j )  F (i, j )  K (i, j
()18
) K(i,jپنجره  3×3حاوی ندول F(i,j) ،پنجره  9×9بزرگ اطراف ندول و
 οعالمت عملگر همبستگی متقابل دو ماتریس است.
از نظر پز شکی م شخص شده ا ست که شدت رو شنایی ندولها و
نایژکها شبیه به یکدیگر و متفاوت از دیگر ق سمتهای ریه ا ست [.]3
لذا شدت روشنایی ویژگی مناسبی جهت تفکیک ندول و نایژک از سایر
ساختارها است .ازآنجاکه هدف اصلی ،مس له تشخیص ندول از غیرندول
است ،بایستی راهحلی جهت تفکیک ندول از نایژک نیز ارائه شود.
طبق نظریه پزشیییکی در [ ]3ندول حداقل  5میلیمتر طول دارد
در حالی که نایژک بهطور معمول طولی کمتر از ندول دارد؛ ب نابراین
اطال عات برش های ق بل و ب عد از برش هدف ،میتوان ند برای حذف
نواحی غیرندولی به کار روند .در این پژوهش همانند [ ]3این ویژگی ها
بهعنوان ویژگیهای سهبعدی مبتنی بر شدت رو شنایی مورد ا ستفاده
قرارگرفتهاند .این ویژگیها بهصورت موارد زیر هستند.
.1

میانگین سهبعدی :میانگین سهبعدی طبق رابطه ()19
محاسبه میشود.
1 1 p
 L i  k , j  l  ,
9 k ,l 1

 -1-2-2ویژگیهای شدت روشنایی
مؤثرترین ویژگی آماری جهت ت شخیص ندول ،مقادیر پیک سلها ا ست
[ .]3در این پژوهش ویژگیهای مربو به شیییدت روشییینایی ،شیییامل
م یانگین دوب عدی ،وار یانس دوب عدی ،همبسیییتگی مت قا بل دوب عدی،
میانگین سییهبعدی ،واریانس سییهبعدی و همبسییتگی متقابل سییهبعدی
بهکار گرفته شده است.
.1

میانگین دوبعدی :برای هر پیکسل در مرکز یک همسایگی
 3×3مقدار میانگین دوبعدی بهصورت زیر تعریف میشود:
1 1
)  L(i  k , j  l
9 k ,l  -1

()15

M ij 

در اینجا  iو  jمختصات پیکسل را نشان میدهند و  Lتصویر قطعهبندی
شده ریه است.
.2

واریانس دوبعدی :مقدار واریانس پیکسلها در یک همسایگی
 3×3بهصورت زیر تعریف میشود:
1 1
 ( L(i  k , j  1)  M ij )2
9 k ,l 1

()16

varij 

واریانس ،نشاندهنده نحوه پراکندگی دادهها اطراف مقدار میانگین است .
.3

بیشینه مقدار همبستگی متقابل دوبعدی :همبستگی متقابل
جهت به دست آوردن میزان ارتبا بین یک پنجره و
پنجرههای مجاور آن به کار میرود .این ویژگی بهصورت رابطه
( )3محاسبه میشود:
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M ijp 

1 pq
M   M ijp ,
9 p  p 1

ij

p 1

1
 M ijp ,
9 p pq

()19

M ij 

3d averaging  M ij  M ij

در اینجا  pاندیس شییماره برش M ijp ،متوسییط مقدار میانگین هر پنجره
در برش هدف،

M ij

متوسیییط مقدار میانگین هر پنجره در برش بعدی

ij

در همان مختصییات و  Mمتوسییط مقدار میانگین هر پنجره در برش
قبلی در همان مختصات است .برای برش اولیهی هر مجموعه داده M ij
بهعنوان

M ij

تعریف میشیییود و برای برش نهایی

M ij

بهعنوان

Mij

تعریف میشییود .پارامتر  qتعداد برش مورد بررسییی قبل و بعد از برش
هدف است [.]3
هنگامی که مقدار میانگین یک پنجره در برش هدف باال باشییید
ممکن است در فرایند تست بهعنوان ندول برچسب بخورد .اما اگر مقدار
م یانگین پنجره ها ،در یک م کان مشیییخص از برش های قبلی  M ijیا
بعدی  M ijپایین با شد به این معنی ا ست که مقدار میانگین سهبعدی
پایین ا ست؛ بنابراین آن پنجره ممکن ا ست بهعنوان غیرندول (نایژک)
تلقی شییود .مقادیر پایین  M ijو  M ijمنجر به برچسییبگذاری درسیت
نایژک ،بهعنوان قسیییمت غیرندولی میشیییود .بنابراین ویژگی میانگین
سهبعدی مؤثر بوده و موجب افزایش ح سا سیت و کاهش مثبت کاذب
میشود [.]3
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.2

()20
در اینجا

واریانس سهبعدی :واریانس سهبعدی نیز با توجه به مقدار
واریانس دوبعدی در برشهای قبلی و بعدی ،از طریق رابطه
( )6محاسبه میشود.
3d variance  varij  varij

ij

var

مقدار واریانس در یک مختصات مشخص در برش قبل

از برش هدف و  varij+مقدار واریانس در همان مختصات در برش بعد
از هدف است.
.3

()21
در اینجا

همبستگی متقابل سهبعدی :همبستگی متقابل سهبعدی نیز
بر اساس همبستگی متقابل دوبعدی ،از طریق رابطه ()21
محاسبه میشود:
3d Corrij  Corrij  Corrij

ij

Corr

و


ij

Corr

مقدار همبستگی متقابل در برش قبل و بعد ا ز

برش هدف است.
بنابر توضیییی حات ب یانشیییده میتوان پی برد ویژگی های شیییدت
رو شنایی دوبعدی جهت تفکیک ندول و نایژک از سایر دادهها منا سب
ه ستند؛ درحالیکه ویژگیهای شدت روشنایی سهبعدی جهت تفکیک
ندول از نایژک کاربرد دارند.
 -2-2-2ویژگیهای هندسی ندول
ندول از لحاظ هندسیییی با دیگر اجزا تفاوت هایی دارد؛ بهعنوانمثال
میزان کروی بودن ندول ،آن را از دیگر ساختارها متمایز میکند [.]19
در این پژوهش سعی بر آن بوده ا ست که اکثر ندولها بدون توجه
به اندازه و مکان قرارگیری در ریه ت شخیص داده شوند؛ بنابراین از بین

(الف)

ویژگیهای هندسییی ،بایسییتی ویژگیهایی در نظر گرفته شییوند که به
پارامترهایی همچون اندازه یا زاویه چرخش وابسته نباشند .از این موارد
میتوان به میزان دایرهای بودن و اسیییتحکام 14اشیییاره کرد که در این
پژوهش نیز به کار رفته است.
الف :میزان گردی:
4πa
p2

()22

=Circularity

در اینجا  aمساحت ناحیه مورد بررسی و  pطول محیط شئ
موردنظر است.
ب :استحکام :تناسب پیکسلهایی که در بدنه محدب و خود
ناحیه هستند را نشان میدهد[.]20
شکل  5نمونه ای از فرایند تشخیص ندول را نشان میدهد .شکل 5
 الف برش اولیه از یک ت صویر سیتیا سکن را ن شان میدهد .ا شیایمحصییور در مسییتطیلها ندول هسییتند .پس از قطعهبندی ناحیه مورد
بررسیی ،جهت یافتن ندول تنها به ریهها محدود میشیود که در شیکل
 -5ب نشان داده شده است.
پس از ا ستخراج ویژگی و ا ستفاده از ما شین بردار پ شتیبان نتایج
تشخیص ندول ،حاصل میشود .شکل  -5ج نمونهای از این تشخیص را
ن شان میدهد .در شکل  -5د ندولها درون م ستطیل مح صور شدهاند.
اشیییا محصییور در مثلثها نیز نشییاندهنده غیرندولهایی هسییتند که
اشتباه برچسب ندول گرفتهاند .مستطیل توپر ،مکانی شامل ندول بوده
است که اشتباه برچسب ندول گرفته است.

(ب)

شکل  :5تشخیص ندول( :الف) .تصویر اصلی از یک برش سیتیاسکن ریه( .ب) تصویر قطعهبندی شده ریه( .ج) تشخیص ندول( .د) تحلیل تصویر.
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شکل  :5تشخیص ندول( :الف) .تصویر اصلی از یک برش سیتیاسکن ریه( .ب) تصویر قطعهبندی شده ریه( .ج) تشخیص ندول( .د) تحلیل تصویر.

 -3نتایج روش پیشنهادی
در این پژوهش از دو گروه دادهای  ELCAPو تابا استفاده شده است.
 :ELCAP این گروه دادهای با همکاری بین گروههای
تحقیقاتی  ELCAPو  VIAتهیه شده است و وابسته به LIDC
است .دادههای موجود در این گروه برای اولین بار در سال
 2003انتشار یافت و بهصورت رایگان در دسترس عموم قرار
گرفت [ .]21این گروه شامل  50بیمار و  397ندول است که
توسط  4رادیولو،یست برچسبگذاری شده است.
برچسبگذاری طی دو مرحله صورت گرفته است .در مرحله
اول رادیولو،یسییتها بدون آگاهی از نظر یکدیگر تصییاویر را
برچسبگذاری نمودند .در مرحله دوم برچسبگذاری بر این
ا ساس بوده ا ست که هر رادیولو،ی ست از نظر سه نفر دیگر
آگاه بوده است .هر برش سیتیاسکن در این مجموعه دارای
ضخامت  1/25میلیمتر است .اطالعات دقیق تصاویر ازجمله
مکان دقیق ندولها در فایلهای جداگانهای پیوسییت شییده
است.
در این گروه دادهای  31در صد از ندولها منفرد 30 ،در صد
مت صل به نایژک یا غیرمنفرد و  39در صد مت صل به دیواره
هسیییتنید .مییانگین قطر نیدول در این گروه دادهای 8/5
میلیمتر با انحراف استاندارد  3/6است [.]22
 تابا :گروه دادهای دوم در مرکز تصیییویربرداری پزشیییکی تابا
وابسیته به دانشیگاه علوم پزشیکی شییراز تهیه شیده اسیت.
تصییاویر توسییط متخصییص ،جملآوری و بهصییورت دسییتی
برچسبگذاری شده است .این گروه شامل دو مجموعه داده
است.
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الف .مجموعه دادهای اول :در این گروه دادهای ،ضییخامت هر برش
 5میلیمتر ا ست .این مجموعه داده شامل  4ندول غیرمنفرد ،دو
ندول منفرد و  2ندول متصل به دیواره است.
ب .مجموعه دادهای دوم :در این گروه دادهای ،ضییخامت هر برش
 0/625میلیمتر اسیییت .این مجموعه داده نیز شیییامل  6ندول
غیرمنفرد ،سه ندول منفرد و چهار ندول متصل به دیواره است.
این پژوهش طی دو مرحله صورت گرفته است:
 -1قطعهبندی تصویر ریه
 -2تشخیص ندول
قطعهبندی نادر ست ت صویر ریه ممکن ا ست به ت شخیص نادر ست
ندولهای کاندید منجر شود [ .]8قطعهبندی ندولهای متصل به دیواره
بهعلت ساختار و موقعیت مکانی آنها در ریه بهعنوان یک چالش مطرح
میشود که در این پژوهش به این چالش نیز پرداخته شده است.
هنگامی که مرزهای ریه به درسیتی قطعهبندی شیوند اکثر ندولها
بهخصوص ندولهای نزدیک به دیواره ریه ،بهدرستی جداسازی میشوند
و این امر بهبود تشیییخیص ندول را در پی خوا هد داشیییت که روش
قطعهبندی پیشنهادی در این قسمت موفق بود.
سییهم اصییلی این پژوهش شییامل ارائه روشییی جهت توسییعه ی
روش های قط عهب ندی ر یه و ترک یب ویژگی های ه ندسیییی و شیییدت
روشنایی جهت طبقهبندی ندولها است.
شرح کلی روش قطعهبندی بهصورت زیر است:
 -1تصییویر اولیه با کمک روش آنتروپی فازی-تیسییالیس به یک
تصویر چندسطحی تبدیل میشود.
 -2هیستوگرام تصویر چندسطحی دارای دو قله اصلی است .این
تصیویر با کمک روش آسیتانهگذاری سیراسیری اتسیو به یک
تصویر دودویی تبدیل میشود.
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 -3حاشیییه تصییویر دودویی با پسزمینه ادغام میشییود و اجزای
اضافی تصویر حذف میگردد.
 -4حفرههای ت صویر با کمک یک ساختار مورفولو،ی که با توجه
به ساختار آناتومیکی ریه انتخاب شده است پر میشود.
 -5تصویر نهایی با  andمنطقی بین تصویر دودویی و تصویر اولیه
به دست میآید.
الزم به ذکر است که هنگام تبدیل تصویر به یک تصویر چندسطحی

الف .متخ صص یک مورد را بهعنوان ندول ت شخیص میدهد و طبقهبند
نیز این مورد را ندول پیشبینی میکند؛ در این صییورت نتیجه بهعنوان
( TPمثبت صحی ) گزارش میشود.
ب .متخ صص یک مورد را بهعنوان ندول ت شخیص میدهد اما طبقهبند
این مورد را غیرندول پیشبینی میکند؛ در این صییورت نتیجه بهعنوان
( FNمنفی کاذب) گزارش میشود.

جهت به دست آوردن بهترین مقادیر آستانه ،الگوریتم تکامل تفاضلی با

ج .متخصیییص یک مورد را بهعنوان غیر ندول تشیییخیص مید هد ا ما

تعداد  100تکرار به کار گرفته شده است.

طبقهبند این مورد را ندول پیشبینی میکند؛ در این صیییورت نتیجه

پس از قطعهبندی ریه ،نتایج با کمک متخصص ارزیابی شده ا ست.

بهعنوان ( FPمثبت کاذب) گزارش میشود.

طبق نظر متخصییص ندولهای متصییل به دیواره بهخوبی پوشییش داده

د .متخصص یک مورد را بهعنوان غیرندول تشخیص میدهد و طبقهبند

شدهاند.

نیز این مورد را غیر ندول پیشبینی میک ند؛ در این صیییورت نتی جه

روش قطعهبندی پی شنهادی بر روی مجموعه دادههای معرفی شده

بهعنوان ( TNمنفی صحی ) گزارش میشود.

در این پژوهش منجر به قطعهبندی صیحی تصیویر ریه از سیایر نواحی

با تو جه به ماتریس درهم ریختگی ،ج هت ارز یابی سییییسیییتم

شده است .شکل  -2ذ نمونهای از قطعهبندی صحی تصویر ریه ،شامل

معیارهایی موجود ا ست که چند مورد از این معیارها در زیر آورده شده

ندول مت صل به دیواره را ن شان میدهد .همانگونه که م شخص ا ست

است:

ندول مت صل به دیواره در این ت صویر بهخوبی قطعهبندی شده و شمای

درجه درستی:

ریه حفظ شده است.
از مزایای روش قطعهبندی در این پژوهش میتوان به عدم وابستگی
به نوع پایگاه داده اشییاره نمود .ازآنجاکه شییرایط هیسییتوگرام برای همه
تصییاویر یکسییان میشییود بنابراین این روش قطعهبندی به پایگاه داده
خاصی وابسته نیست .بهعبارتی یکسان سازی هیستوگرام تصاویر باعث
میشیییود که برخالف برخی از پژوهش ها [ ]12 ،11 ،10 ،8این روش
م ستقل از م شکالتی همچون نویز ،ویژگیهای ت صویر ،مورفولو،ی ندول
و موقعیت ندول در تصویر باشد.
پس از قطعهبندی ،ویژگیها ی شییدت روشیینایی و هندسییی ندول

) (TP  TN
) (TP  TN  FP  FN

()23

accuracy 

حساسیت:
()24

TP
detection rate  sensitivity  recall 
) (TP  FN

دقت:
TP
)(TP  FP

()25

precision 

در صورتیکه یک تصویر قطعهبندی شده از تصویر سیاسکن ریه را در
نظر بگیریم شرایط زیر حاکم است:

استخراج می شوند .سپس جهت طبقهبندی و تفکیک ندول از غیرندول



اکثر پیکسلها غیرندول هستند و برچسب منفی دارند.

از ما شین بردار پ شتیبان با ه سته تابل شعاعی پایه 15ا ستفاده می شود.



درصیید کمی از پیکسییلها ندول هسییتند و برچسییب مثبت

علت اسییتفاده از تابل شییعاعی پایه این اسییت که ویژگیهای اسییتخراج
شیییده به صیییورت غیرخطی هسیییتند و این نوع هسیییته برای دادههای
غیرخطی مناسب است [.]24 ،23

دارند.
این عدم تناسیییب میان تعداد داده ها در دو کالس ممکن اسیییت
موجب عدم کارایی مناسییب برخی از معیارهای ارزیابی تعریفشییده در

هن گام طب قهب ندی ،کالس مث بت برای ندول و کالس منفی برای

روابط ( )23تا ( )25شیییود .به طورمثال هنگامی که تعداد موارد منفی

غیرندول تعریف شییده اسییت .جهت ارزیابی روش پیشیینهادی ،عناصییر

ب سیار بیش تر از موارد مثبت با شد تعریف درجه در ستی در روابط ()23

موجود در ماتریس درهم ریختگی مورد نیاز است که به صورت جدول 1

ممکن است رسا نباشد.

تعریف میشود.

فرض کنید  1000مورد جهت طبقهبندی موجود باشییید که 995

ماتریس درهم ریختگی با تو جه به نظر متخصیییص و پیشبینی

مورد منفی و تنها  5مورد مثبت باشد .در این صورت اگر طبقهبند همه

طبقهبند ایجاد میشیییود .در ماتریس درهم ریختگی چهار حالت پیش

موارد را بهعنوان منفی پیشبینی کند در این صیییورت درجه درسیییتی

میآید:
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 % 99/5خواهد شد؛ هرچند که همهی موارد به ا شتباه برچ سب منفی

پی شنهادی بر روی مجموعه دادههای  LIDCبه صورت جدول  3ا ست.

گرفته اند.

در جدول  4مقایسهای بین مقادیر درجه درستی دو روش دیگر و روش

جهت جلوگیری از چنین م شکالتی در ارزیابی از معیارهای دیگری
که شییامل  TPباشییند اسییتفاده میشییود .این معیارها با عنوانهای

G-

 meanو  F-measureبه صورت زیر ارائه میشود:

()27

2  precision  recall
precision  recall

نتایج روش پیشیینهادی بر روی مجموعه دادههای تابا نیز در جدول
 5آورده شییده اسییت .میزان  FPو حسییاسیییت برای این دادهها توسییط

precision  recall

()26

پیشنهادی آورده شده است.

G  mean 

متخصص تعیین شده است.
در این پژوهش به تو سعه ی سی ستم  CADپرداخته شده که قادر

F  measure 

به شناسایی مکان اکثر ندول ها باشد و در کنار آن میزان  FPنیز پایین
باشد.

مقدار هر یک از معیارهای ارزیابی در روش پیشیینهادی بهصییورت
جدول  2نشان داده شده است.

حساسیت و میزان  FPبه دست آمده در این روش به ترتیب  %92و
 5است .هر چند میزان  FPنسبت به روش های پی شین کاهش چندانی

در این روش انتظار میرفت که با ا ضافه کردن ویژگیهای هند سی

ندا شته اما ح سا سیت به صورت قابل توجهی افزایش یافته که حاکی از

دو بعدی به ویژگیهای شدت روشنایی دوبعدی و سهبعدی ،حساسیت

آن است که به کارگیری ویژگی های شدت روشنایی و هندسی درکنار

میزان باالیی داشته باشد و مثبت کاذب نیز کاهش یابد.

یکدیگر منجر به تشخیص بهتری خواهد شد.

نتایج بهد ستآمده در این پژوهش ،حاکی از آن ا ست که با ا ضافه
کردن ویژگیهای هندسیییی دوبعدی به ویژگیهای شیییدت روشییینایی
دوبعدی و سییهبعدی ،درحالیکه تعدادی از غیرندولها حذف میشییوند
این امکان نیز وجود دارد که به اشتباه تعداد اندکی از ندولها نیز حذف

سپاسگزاری
نویسییندگان این مقاله از جناب آقای دکتر وحید ابوطالبی دانشییار

شیییوند .ازاینرو در کنار کاهش مثبت کاذب ،به میزان اندکی افزایش

محترم دانشکده برق دانشگاه یزد ،جناب آقای مهندس محسن کشانی

منفی کاذب وجود دارد که این امر باعث کاهش حسییاسیییت سیییسییتم

و کلیه کارکنان محترم مرکز تصیییویربرداری پزشیییکی تابا که در این

خواهد شد.
در این پژوهش ح سا سیت سی ستم  %92و میزان مثبت کاذب 5

پژوهش همکاری الزم را داشتند تشکر به عمل میآورند.

بهدسییت آمد .مقایسییه میزان حسییاسیییت روشهای مختلف و روش
جدول  :1ماتریس درهم ریختگی
پیشبینی توسط طبقهبند بهعنوان
غیر ندول

پیشبینی توسط طبقهبند بهعنوان ندول

FN

TP

تشخیص توسط متخصص بهعنوان ندول

TN

FP

تشخیص توسط متخصص بهعنوان غیر ندول

جدول  :2مقدار هر یک از معیارهای ارزیابی بر حسب درصد با بهکارگیری مجموعه دادههای

Serial no. 94

LIDC

F-measure

G-mean

precision

sensitivity

86/7

86/8

82

92
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 روشهای متفاوت با بهکارگیری مجموعه دادههایFP/scans  حساسیت و میزان:3جدول
روشها

حساسیت

FP/scans

Dehmeshki [25]

90

14/6

Taghavi [8]

88

10/3

Alex Martins Santos [4]

90/6

گزارش نشده

Farag [22]

79

گزارش نشده

Keshani [3]

89

7/3

Cascio [26]
Han [27]

88

2/5

89/2

4/14

Teramoto [28]

90/1

4/9

Teramoto [29]

80

4/2

kbarizadeh [30]

85/5

22

روش پیشنهادی

92

5

LIDC  مقایسه درجه درستی روش پیشنهادی با یک روش دیگر با بهکارگیری مجموعه دادههای:4 جدول

accuracy
Yuan Sui[7]

92/94

Alex Martins Santos []

88 /04

روش پیشنهادی

90/5

 روش پیشنهادی با بهکارگیری مجموعه دادههای تاباFP/scans  حساسیت و میزان:5 جدول
حساسیت

FP/scans

93

7

روش پیشنهادی

[5]
[6]

[7]

[8]

nodules in 3D CT data using gaussian mixture models, tsallis
entropy and SVM,” Engineering Applications of Artificial
Intelligence, vol. 36, pp. 27–39, 2014.
I. R. S. Valente, P. C. Cortez, et al., “Automatic 3D pulmonary
nodule detection in CT images: A survey,” Computer methods and
programs in biomedicine, vol. 124, pp. 91–107, 2016.
S. Shimoyama, N. Homma, M. Sakai, T. Ishibashi, and M.
Yoshizawa, “Auto detection of non-isolated pulmonary nodules
connected to the chest walls in X-ray CT images,” Proceedings of
the Conference of IEEE ICCAS-SICE, pp. 3672–3675, 2009.
Y. Sui, Y .Wei & D. Zhao, “Computer-Aided Lung Nodule
Recognition by SVM Classifier Based on Combination of
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S. T. Namin, H. Abrishami Moghaddam, R. Jafari, M. EsmaeilZadeh and M. Gity, “Automated detection and classification of
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2010 IEEE SMC Conference, pp. 3774-3779, 2010.
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