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Abstract- Skin cancer affects millions of people all around the world. If skin cancer is detected in the early
stages, the survival rate is very high. So, computer-aided diagnosis (CAD) systems are being developed to help
dermatologists in early and accurate diagnosis. Segmentation is the first and most important step in the auto
diagnosis systems. The purpose of this paper is to introduce a new method based on geometric active contours
that combines texture and color information to separate the lesion area from healthy skin. The innovation of this
paper is the way that, color and texture information are combined together to define the speed function and the
use of texture features in the form of an image. To evaluate the proposed method, two databases including
dermoscopy images, were used. The ISIC2017 database (including 2750 data) and the PH2 database (including
200 data). Experimental results showed that, the proposed algorithm has the highest accuracy (97.92% for PH2
database and 94.78% for ISIC2017 test data), sensitivity (97.83% for PH2 database and 90.11% for ISIC2017
test data) and specificity (99.45% for PH2 and 98.53% for ISIC2017 test data) in comparison with recent stateof-the-art algorithms.
Keywords- dermoscopy images, fused texture features, geometric active contours, skin lesions, segmentation,
texture and color information.
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چکیده -سرطان پو ست ساالنه جان میلیونها نفر را در سرا سر جهان به خطر میاندازد .از آنجاکه ت شخیص زودهنگام این بیماری
میتواند کمک شایانی به درمان بیمار کند ،سامانه های ت شخیص به کمک رایانه در حال تو سعه ه ستند تا متخ ص صان پو ست را در این
زمینه یاری دهند .قطعهبندی ،اولین و مهمترین گام در سااامانههای تشااخیص خودکار اساات .در این ملاله ،یک رو

جدید براسااا

کانتورهای فعال هند سی معرفی می شود که با ا ستفاده از ترکیب اطالعات بافت و رنگ ق سمت ضایعه را از پو ست سالم جدا میکند.
نوآوری این ملاله در چگونگی ترکیب اطالعات بافت و رنگ در تابع سرعت و ا ستفاده از ویژگیهای بافت به صورت ت صویر ا ست .برای
ارزیابی رو

پیشنهادی از دو پایگاه دادهی  ISIC2017و  PH2که به ترتیب شامل  0572و  022تصویر درموسکوپی هستند ،استفاده شد.

ملایسااهی نتایج با پژوهش های اخیر نشااان میدهد ،الگوریتم پیشاانهادی باالترین مینان دقت  %25/20برای پایگاه دادهی  PH2و
 %29/57برای دادههای آزمایش پایگاه دادهی  ،)ISIC2017حساسیت  %25/78برای پایگاه دادهی  PH2و  %22/11برای دادههای آزمایش
پایگاه دادهی  )ISIC2017و اختصاصی بودن  %22/97برای پایگاه دادهی  PH2و  %27/78برای دادههای آزمایش پایگاه دادهی )ISIC2017
را برای هر دو پایگاه داده کسب کرد.
واژههای کلیدی :اطالعات بافت و رنگ ،تصاویر درموسکوپی ،ضایعات پوستی ،قطعهبندی ،کانتورهای فعال هندسی ،ویژگیهای بافت ادغامشده

 -1ملدمه

تشخیص سامانه ،تأثیر مستقیم دارد [.]8

مالنوما کشندهترین نوع سرطان پوست است که در مراحل اولیه
ظاهری شبیه به ضایعات خوشخیم دارد .مطالعات نشان میدهد،
تشخیص بالینی مالنوما از دقت پایینی برخوردار است .در مقابل
سامانههای تشخیص بهکمک رایانه ،توانایی چشمگیری برای
تشخیص زودهنگام مالنوما دارند .سامانههای تشخیص بهکمک رایانه
سه گام اصلی دارند )8 :قطعهبندی  )1 ،استخراج ویژگی )9 ،طبقه-
بندی .قطعهبندی اولین و مهمترین گام است ،زیرا بسیاری از
ویژگیهای مورد نیاز برای تشخیص ازجمله تقارن و بینظمی مرزی
از مرز ضایعه استخراج میشوند؛ بنابراین دقت قطعهبندی بر صحت

در مقالهی [ ،]8یک روش جدید برای قطعهبندی تصاویر
درموسکوپی براساس کانتورهای فعال هندسی معرفی شده است که
برای تعریف تابع سرعت از اطالعات آماری پوست سالم در کانالهای
روشنایی و اشباع استفاده میکند .سپس تابع سرعت با استفاده از
اطالعات رنگ پوست سالم و ضایعه در فضاهای رنگ *CIE L*a*b
و * ،CIE L*u*vبهروزرسانی میشود .در این پژوهش منحنی اولیه
بهصورت دستی تعریف شده است .معیار توقف براساس تفاوت
روشنایی پوست سالم و ضایعه است .در مقالهی [ ،]1یک روش
مبتنی بر  FCN8معرفی شده که شامل بهبودهای کلیدی متعدد
است .در مقالهی [ ،]9یک روش قطعهبندی نظارتشده برای تصاویر
87
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درموسکوپی براساس یکپارچگی ویژگیهای منطقهای پیشنهاد
شده که بهبودیافتهی روش  DRFI1است .در مقالهی [ ،]4یک روش
جدید مبتنی بر کانتورهای فعال هندسی با استفاده از معادلهی
تفاضلی با مشتقات جزئی معرفی شده که روشی براساس ناحیه است
و از اطالعات تصویر بهصورت محلی و سراسری استفاده میکند.
مقالهی [ ،]5از روش  ]0[ U-NETبرای قطعهبندی تصاویر استفاده
کرده است .در مقالهی [ ،]7یک روش براساس  FCNبرای قطعه-
بندی تصاویر ضایعات پوستی معرفی میشود .در مقالهی [ ،]8یک
روش مبتنی بر شبکههای عصبی مصنوعی معرفی شده که برای
تخمین احتمال هر پیکسل از تصویر ،از روش  U-NETاستفاده می-
کند .در مقالهی [ ،]3از روش  CDNN9استفاده شده که یک روش
براساس شبکههای عصبی مصنوعی است .اخیراً پژوهشهای زیادی
بر اساس شبکههای عمیق برای قطعهبندی تصاویر ضایعات پوستی
توسعه یافتهاند [ ]89-88که البته در مرحلهی آموزش بسیار زمانبر
هستند .اگرچه هنوز هم روشهای مبتنی بر کانتور فعال نتایج قابل
توجهی را در مقایسه با آنها گزارش میکنند [.]84

دریافت تصویر

پیشپرداز

محاسبهی تابع سرعت
تعریف تابع سرعت براساس اطالعات
پوست سالم در کانالهای روشنایی،
اشباع و تصویر بافت

تعریف منحنی اولیه

تکامل منحنی

بهروزرسانی تابع سرعت

انقباض منحنی تکاملی به سمت
مرزهای ضایعه

استخراج ویژگیهای آماری بافت و رنگ از
تصویر بافت و فضاهای رنگی یکنواخت؛ افزودن
ترکیب اطالعات به تابع سرعت

توقف منحنی براسا معیار
توقف و نمایش نتیجهی
قطعهبندی

هدف این مقاله ،بهبود روش پیشنهادی مقالهی [ ]8و ارائهی یک
روش جدید برای قطعهبندی تصاویر درموسکوپی با استفاده از
ترکیب اطالعات بافت و رنگ است .این مقاله در پنج بخش تدوین
شده است .در این بخش مقدمهای کوتاه برای معرفی موضوع تحقیق
بیان و روشهای پیشین بهطور خالصه مرور شد .در بخش دوم،
مراحل الگوریتم پیشنهادی شاملِ پیشپردازش ،تعریف خودکار
منحنی اولیه ،محاسبه و بهروزرسانی تابع سرعت و تعریف معیار
توقف بهطور کامل شرح داده خواهد شد .در بخش سوم ،نتایج حاصل
از الگوریتم پیشنهادی مقاله با پژوهشهای سالهای اخیر که از دو
پایگاه دادهی  ]85[ ISIC2017و  ]80[ PH2استفاده کردهاند،
مقایسه میشود .بخش چهارم شامل جمعبندی مراحل الگوریتم
پیشنهادی و دستآوردهای مقاله است.

شکل  1روندنمای کلی الگوریتم پیشنهادی برای قطعهبندی ضایعات
پوستی

 -1-0پیشپرداز

در این مرحله برای کاهش حجم محاسبات و افزایش سرعت تصاویر
1
ضایعات
2

برابر شدند (هدف از نصف کردن تصاویر قابل مقایسه

شدن روش پیشنهادی با سایر مقاالت اخیر [ ]9 ،8بوده است) .سپس
برای هموارسازی تصاویر ،فیلتر میانهی  1بُعدی به سه مؤلفهی ،R
 Gو  Bبهصورت جداگانه اعمال شد .سپس برای حذف یا کاهش اثر
موهای زائد ،از عملیات ریختشناسی بستن 4و عنصر ساختاری خط
استفاده شد .عنصر ساختاری یک ماتریس است که با اندازه و شکلی
مشخص تعریف می شود تا اشیاء مورد نظر را در تصویر ورودی پیدا
کند .عملگر بستن باعث میشود تا حفرههای کوچک تصویر پر شوند.
بنابراین برای پیدا کردن موهای زائد از عنصر ساختاری به شکل
خط ،طول  88و زاویههای  98و  08درجه (پارامترها بهصورت تجربی
انتخاب شده است) استفادهشد .پیکسلهای مو شناسایی و با مقادیر
پیکسلهای همسایه جایگزین شدند .نتیجهی عملیات حذف مو
برای یک تصویر درموسکوپی در شکل  1دیده میشود.

 -0الگوریتم پیشنهادی
در این بخش ،مراحل الگوریتم پیشنهادی بهطور خالصه بیان می-
شود .روندنمای کلی الگوریتم پیشنهادی مقاله در شکل  8نمایش
داده شده است.
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()8

الف)

) ∅(𝑥, 𝑦, 0تابع مجموعهسطح در لحظهی صفر 𝐶 ،منحنی اولیه و
)𝑦  𝑑(𝑥,فاصلهی اقلیدسی پیکسل )𝑦  (𝑥,از منحنی 𝐶 است .نواحی
داخلی و خارجی منحنی تکاملی در زمان 𝑡 به ترتیب از رابطههای
( )1و ( )9محاسبه میشوند [.]8

ب)

شکل 0عملیات حذف مو .الف) تصویر اصلی از پایگاه دادهی ISIC2017

[ ،]17ب) تصویر پس از عملیات حذف مو

 -0-0تعریف منحنی اولیه

تکامل منحنی در روش پیشنهادی محدود به انقباض است .بنابراین،
نیاز است منحنی اولیه طوری تعریف شود که تمام ضایعه را
دربرگیرد .برای این هدف ،تصاویر ضایعات به دو دسته تقسیم شدند،
تصاویر با قاب سیاه و تصاویر بدون قاب سیاه .سپس روش اتسو 5به
تصاویر  RGBاعمال شد و یک تصویر دودویی بهدست آمد .روش
اتسو یک روش خودکار برای آستانهگذاری است که با توجه به
هیستوگرام تصویر یک مقدار آستانه را انتخاب و تصویر ورودی را به
یک تصویر دودویی تبدیل میکند .این آستانه به نحوی انتخاب می-
شود که واریانس بینکالسی حداقل شود.

()1

}𝑅𝐼 = {(𝑥, 𝑦)│∅(𝑥, 𝑦, 𝑡) > 0

()9

}𝑅𝐸 = {(𝑥, 𝑦)│∅(𝑥, 𝑦, 𝑡) ≤ 0

 -8-0تابع سرعت

در مقالهی [ ]8تابع سرعت بهصورت رابطهی ( )4تعریف شده است.
()4

)𝑘 𝐹(𝑥, 𝑦) = 𝑃𝐿 (𝑥, 𝑦) ∗ 𝑃𝑆 (𝑥, 𝑦) ∗ (1 +

𝐿𝑃 و 𝑆𝑃 به ترتیب توابع توزیع روشنایی و اشباع پوست سالم هستند.

∅∇
|∅∇|( ∇ = 𝑘 انحنای منحنی است که بهعنوان نیروی داخلی برای
)

در ادامه برای تصاویری که در دستهی اول قرار داشتند ،از روش
پاک کردن مرزها استفاده شد .در ادامه تصاویر دودویی هر دو دسته
با استفاده از عملیات ریختشناسی گسترش و عنصر ساختاری دایره
به شعاع ( 88پارامترها بهصورت تجربی انتخاب شده است) منبسط
شدند .برای اطمینان از اینکه تصویر دودویی حاصل ،تمام ضایعه را
خواهدپوشاند ،پوش محدب تصویر دودویی محاسبه شد .منحنی
اولیهی بهدستآمده برای دو نمونه تصویر درموسکوپی ،در شکل 9
نمایش داده شده است.

الف)

اگر پیکسل درون منحنی 𝐶 است )𝑦 𝑑(𝑥,
}
)𝑦 −𝑑(𝑥,
در غیر این صورت

{ = )∅(𝑥, 𝑦, 0

تنظیم خصوصیات هندسی منحنی تکاملی بهکار میرود ∗ .عالمت
ضرب و ∇ عالمت گرادیان است.
استفاده از روشنایی و اشباع برای تعریف تابع سرعت کافی نیست،
زیرا در بسیاری از تصاویر درموسکوپی ،ضایعه و پوست سالم در این
دو کانال تفاوت چندانی ندارد .شکل  ،4تصویر یک ضایعهی مالنوما
و یکی از سختترین تصاویر پایگاه دادهی  ISIC2017است ،زیرا
ضایعه از دو رنگ کامالً متفاوت تشکیل شده است و ناحیهی بزرگی
از ضایعه ،رنگ و روشنایی نزدیک به پوست سالم دارد .شکل 5
نمودار پراکندگی پیکسلهای پوست سالم و ضایعه در کانال
روشنایی و اشباع برای تصویر ضایعهی مالنوما است .همانگونه که
میبینید پیکسلهای پوست سالم و ضایعه بهصورت خطی جدایی-
پذیر نیستند.

ب)

شکل  8تصاویر دودویی و منحنی اولیهی بهدستآمده برای دو تصویر

الف)

درموسکوپی خطهای آبی و ارغوانی به ترتیب ،منحنی اولیه و مرز تصویر
دودویی مرجع هستند) .الف) یک تصویر درموسکوپی با قاب سیاه از پایگاه

ب)

شکل  9یک تصویر درموسکوپی از پایگاه دادهی  ،ISIC2017به همراه

 ،]11[ PH2ب) یک تصویر درموسکوپی بدون قاب سیاه از پایگاه ISIC2017

تصویر دودویی مرجع .الف) تصویر اصلی ،ب) تصویر دودویی مرجع

[]17

پس از تعریف منحنی اولیه بهصورت خودکار ،تابع مجموعهسطح
اولیه با استفاده از رابطهی ( )8بهدست میآید [.]8
83
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Brightness

Saturation

همسایگیِ اطراف یک پیکسل ،یک مقدار کوچک است .در یک
همسایگی  ،9×9اگر 𝑋 بردار پیکسلهای همسایگی باشد ،محدوده
تغییرات محلی از رابطهی ( )0محاسبه میشود [.]88

Pixel

Pixel

الف)

ب)

()0


شکل  7نمودار پراکندگیِ پیکسلهای پوست سالم و ضایعه برای تصویر
درموسکوپی شکل  .9الف) در کانال روشنایی از فضای * ،CIE L*a*bب)

برای ایجاد تمایز کافی بین پیکسلهای پوست سالم و ضایعه نیاز
است از یک ویژگی قدرتمند دیگر در کنار روشنایی و اشباع استفاده
شود .پیشنهاد این مقاله استفاده از ویژگیهای بافت است ،زیرا در
اکثر تصاویر درموسکوپی ،پوست سالم بافتی یکنواخت و کامالً
متفاوت از ضایعه دارد.



آنالیز بافت تالش میکند تا ویژگیهای شهودی را که با اصطالحات
زبری ،نرمی ،همواری و  ...توصیف شده است ،بهصورت کمّی بیان
کند [ .]87در این مقاله ،برای استخراج ویژگیهای بافت از فیلتر
گابور ،روش ماتریس همرخدادی و فیلترهای آنتروپی ،انحراف معیار
و محدوده تغییرات محلی استفاده شد که چگونگی عملکرد و نتایج
استفاده از آنها در ادامه شرح داده میشود.

فیلتر گابور

()8

فیلتر آنتروپی محلی

1 𝑥 2 𝑦2
)𝑥 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑒𝑥𝑝 (− [ 2 + 2 ]) 𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑢0
𝑦𝜎 𝑥𝜎 2

که  𝑢0فرکانس موج سینوسیِ صفحهای در امتداد محور 𝑥 (جهت-
گیری صفر درجه) 𝜎𝑥 ،و 𝑦𝜎 انحراف معیار پوش گاوسی در امتداد
محورهای 𝑥 و 𝑦 هستند.

آنتروپی ،میزان بینظمی بافت را نشان میدهد .آنتروپی زیاد نشان-
دهندهی بافت ناهمگن است .در یک همسایگی  ،3×3اگر 𝐿 بیشینه-
ی سطوح خاکستری و )𝑔(𝑃 احتمال رُخداد سطح خاکستری 𝑔 در
نمودار هیستوگرام نرمالشده تعریف شود ،آنتروپی محلی از رابطهی
( )5بهدست میآید [.]88



√ = 𝐷𝑇𝑆

این فیلتر برای تحلیل تصاویر بافت حاوی فرکانس یا جهتگیریهای
خاص بهکار میرود .با استفاده از این فیلتر میتوان ،ویژگیهای
جهتدارِ تصویر را استخراج کرد .اگر طول موج و جهتگیری را به-
صورت بردار تعریف کنیم ،روش گابور یک بانک فیلتر ایجاد میکند
که شامل تمام ترکیبهای منحصر به فرد طول موج و جهتگیری
است .سپس ،فیلترهای تعریفشده بهطور همزمان به تصویر ورودی
اعمال میشوند .هر پیکسل ،یک پاسخ به هر فیلتر خواهدداشت .تابع
دوبُعدی گابور (در حوزهی مکان) از رابطهی ( )8محاسبه میشود
[.]87

فیلترهای آنتروپی ،انحراف معیار و محدوده تغییرات محلی بهصورت
مشابه عمل میکنند .این فیلترها در اطراف هر پیکسل از تصویر
ورودی یک همسایگی در نظر گرفته و مقادیر آماری را در آن ناحیه
محاسبه و بهعنوان ارزش همان پیکسل در تصویر خروجی ثبت می-
کنند [.]88

()5

2
𝑁∑
) ̅𝑥 𝑖=1(𝑥𝑖 −
𝑁−1

()7

 -9-0استخراج ویژگیهای بافت پیشنهادی

))𝑔(𝑃( 𝑃(𝑔) 𝑙𝑜𝑔2

فیلتر انحراف معیار محلی

این فیلتر نیز ،برای پیدا کردن لبهها و تشخیص نرمی یا زبری بافت
استفاده میشود .در نواحیِ با بافت نرم ،انحراف معیار محلی یک
مقدار کوچک است .در یک همسایگی  ،9×9اگر 𝑖𝑥 مقدار هر پیکسل،
̅𝑥 میانگین پیکسلها و 𝑁 تعداد پیکسلها باشد ،انحراف معیار محلی
از رابطهی ( )7محاسبه میشود [.]88

در کانال اشباع از فضای HSV



)𝑋(𝑛𝑖𝑚 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 = 𝑚𝑎𝑥(𝑋) −



ماتریس همرخدادی سطح خاکستری

ماتریس همرخدادی رابطهی فضایی پیکسلها را در تصاویر بیان
میکند .این ماتریس شامل 𝐺 × 𝐺 درایه است .تعداد سطوح
خاکستری ( 𝐺) ،بهعنوان یک عدد صحیح مشخص میشود .درایهی
)𝑗  (𝑖,در ماتریس همرخدادی برابر است با تعداد دفعاتی که دو سطح
خاکستری با مقادیر 𝑖 و 𝑗 به فاصلهای مشخص از هم قرار گرفتهاند.
ازجمله معیارهای آماری که از این ماتریس قابل محاسبه هستند
میتوان به انرژی ،کنتراست ،همگنی و همبستگی اشاره کرد که

𝐿−1

∑𝐻 = −

𝑔=0

فیلتر محدوده تغییرات محلی

این فیلتر برای پیدا کردن لبهها و تشخیص نرمی یا زبری بافت
استفاده میشود .در نواحیِ با بافت نرم ،محدودهی مقادیر در
38

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ).......................................................................... (JSCITجلد  ،8شماره  ،4زمستان 8938
تصاویر در فضای  RGBدر نظر گرفته شدند .بنابراین عملیات پنجره-
گذاری و محاسبهی ماتریس همرخدادی ،برای هر یک از مؤلفههای
 G ،Rو  Bبه صورت جداگانه انجام شد .برای این هدف ،در اطراف
هر پیکسل از تصویر ورودی یک پنجره با ابعاد  7×7درنظر گرفته
شد .برای محاسبهی ماتریس همرخدادی در هر پنجره ،جهتهای
 38 ،45 ،8و  895درجه و فاصلهی یک پیکسل درنظر گرفته شد.
تعداد سطوح خاکستری  8در نظر گرفته شد و ماتریس همرخدادی
به صورت متقارن محاسبه شد .سپس معیارهای آماریِ انرژی،
کنتراست ،همگنی و همبستگی برای هر پنجره محاسبه و یک بردار
ویژگی  48بُعدی برای هر پیکسل تعریف شد .تصاویر بافت حاصل
از این پنج روش برای تصویر ضایعهی مالنوما در شکل  0نمایش
داده شده است.

رابطههای آنها به ترتیب در ادامه آورده شده است [.]87
)𝑗 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 = ∑ ∑ 𝑃𝑑2 (𝑖,

()3
()88

𝑖

𝑗

)𝑗 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡 = ∑ ∑(𝑖 − 𝑗)2 𝑃𝑑 (𝑖,
𝑗

()88

)𝑗 𝑃𝑑 (𝑖,
|𝑗 1 + |𝑖 −

()81

)𝑗 ∑𝑖 ∑𝑗 (𝑖 − 𝜇𝑥 )(𝑗 − 𝜇𝑦 )𝑃𝑑 (𝑖,
𝑦𝜎 𝑥𝜎

𝑖

∑ ∑ = 𝑦𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑔𝑜𝑚𝑜𝐻
𝑗

𝑖

= 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑟𝑟𝑜𝐶

که 𝑥𝜇 و 𝑥𝜎 به ترتیب میانگین و انحراف معیار در امتداد محور 𝑥،
𝑦𝜇 و 𝑦𝜎 به ترتیب میانگین و انحراف معیار در امتداد محور 𝑦
هستند.
برای محاسبهی ماتریس همرخدادی ،تصویر ورودی مقیاسبندی
میشود .به این معنی که ،مقادیر شدت آن به سطوح خاکستریِ
خاصی نگاشته میشوند .محدودهای که برای مقیاسبندی استفاده
میشود بهصورت بردار ] [𝑙𝑜𝑤, ℎ𝑖𝑔ℎتعریف میشود .اگر 𝐺 تعداد
سطوح خاکستری باشد ،محدودهی ] [𝑙𝑜𝑤, ℎ𝑖𝑔ℎبه 𝐺 قسمت
مساوی تقسیم میشود و مقادیر هر قسمت به یک سطح خاکستری
مشابه نگاشته میشوند .برای نمونه ،مقادیر کوچکتر یا مساویِ
𝑤𝑜𝑙 به عدد یک و مقادیر بزرگتر یا مساویِ  ℎ𝑖𝑔ℎبه عدد 𝐺 نگاشته
میشوند [.]87

الف)

ب)

ج)

د)

هـ)

و)

شکل  1تصاویر بافت برای شکل  9حاصل از :الف) و ب) و ج) به ترتیب
فیلترهای آنتروپی ،انحراف معیار و محدوده تغییرات محلی ،د) و ها) به
ترتیب فیلتر گابور و رو

ماتریس همرخدادی ،و) تصویر ملیا بندی-
شده

همانگونه که در شکل  0میبینید ،فیلترهای محلی و فیلتر گابور
تمایز خوبی بین ضایعه و پوست سالم ایجاد کردهاند ،اما ویژگیهای
بافت مبتنی بر ماتریس همرخدادی موفق عمل نکردهاند .در مقابل
تصویر مقیاسبندیشده در ایجاد تمایز موفق عمل کرده است؛
بنابراین از فیلترهای محلی ،فیلتر گابور و تصویر مقیاسبندیشده
بهعنوان ویژگی بافت استفاده شد.

 -1-9-0تولید تصویر بافت

فیلترهای آنتروپی ،انحراف معیار و محدوده تغییرات محلی به تصاویر
ضایعات در فضای رنگ  ،RGBاعمال شد .بنابراین برای هر پیکسل
از تصویر ورودی ،سه بردار ویژگی  9بُعدی حاصل شد .بانک فیلتر
گابور با جهتگیریهای  38 ،45 ،8و  895درجه و طول موجهای
 45/15 ،11/01 ،88/98 ،5/05 ،1/81و  38/58تشکیل شد .هنگام
تشکیل مجموعهی ویژگیهای گابور برای قطعهبندی ،بهتر است
اطالعات موقعیت فضایی (مختصات پیکسل) را در هر دو راستای 𝑥
و 𝑦 اضافه کنیم .این اطالعات اضافی کمک میکند تا گروههایی که
بهصورت فضایی نزدیکتر هستند مشخص شوند .بنابراین14 ،
ویژگی گابور و  1ویژگی فضایی برای هر پیکسل از تصویر ورودی
خواهیم داشت .در ادامه بانک فیلتر به تصاویر سطح خاکستری
اعمال شد .درنتیجه ،بهازای هر تصویر ورودی ،یک بردار ویژگی 10
بُعدی برای هر پیکسل حاصل شد.

 -0-9-0ویژگیهای بافت ادغامشده

از آنجاکه ممکن است استفاده از یک روش برای همهی تصاویر
مؤثر نباشد ،بهتر است از ادغام ویژگیها استفاده شود .اما در بین
الیههای این بردارها ،همبستگی وجود دارد .پیوند ساده بین این پنج
بردار ویژگی ،ممکن است به تقسیمبندی اشتباه منجر شود .بنابراین،
قبل از ادغام ویژگیها از روش تحلیل مؤلفهی اصلی ( )PCAاستفاده
شد .هدف روش  PCAانتقال فضای ویژگی با بُعد باال به فضایی با
بُعد پایین است به گونهای که در آن فضا نتیجهی اَفکَنش دادهها
بیشترین واریانس را داشتهباشد .مزیت این کار این است که در

برای استخراج ویژگیهای بافت مبتنی بر ماتریس همرخدادی،
38

قطعهبندی تصاویر ضایعات پوستی با استفاده از ترکیب اطالعات بافت و رنگ  .......................................................شیما جباری و یاسر بالغی
فضایی با بُعد پایین محاسبات سادهتر میشوند .راستایی که این
هدف را برآورده میکند بردار ویژهی متناظر با بزرگترین مقدار
ویژهی ماتریس کوواریانس فضای اصلی است .در روش PCA
محورهای مختصات در امتداد  mبردار ویژهی متناظر با  mبزرگ-
ترین مقدار ویژه قرار میگیرند .اولین بردار ویژهی متناظر با بزرگ-
ترین مقدار ویژه ،اولین مؤلفهی اصلی است.

 -7-0محاسبهی تابع سرعت

تابع سرعت معرفیشده در مقالهی [ ]8بهمنظور استفاده از اطالعات
آماری بافت پوست سالم بهصورت زیر اصالح میشود.
()84

در این رابطه 𝑇𝑃 تابع توزیع بافت پوست سالم است.

پنج بردار ویژگی بهصورت رابطهی ( )89ادغام شدند .بردار نهایی
ویژگیهای بافت ،برای هر پیکسل از تصویر ورودی 90 ،بُعدی خواهد
بود.
3

()89

3

فرض می شود روشنایی ،اشباع و بافت پوست سالم از توزیع گاوسی
پیروی میکنند .بنابراین تابع توزیع پوست سالم طبق رابطههای زیر
محاسبه میشود [.]8
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𝐷
𝐷
𝐷
𝑑𝑒𝑠𝑢𝐹𝐹𝑇
𝐹𝐸𝐿𝐹𝑇(𝐴𝐶𝑃 =
𝐹𝐷𝑇𝑆𝐿𝐹𝑇(𝐴𝐶𝑃 ∪ )
)

𝐷_3
𝐷_26
𝐷_1
𝐹𝑅𝐿𝐹𝑇(𝐴𝐶𝑃 ∪
𝑟𝑜𝑏𝑎𝐺𝐹𝑇(𝐴𝐶𝑃 ∪ )
𝐼𝑆𝐹𝑇(𝐴𝐶𝑃 ∪ )
)

سپس برای انتخاب بهترین ویژگیهای متمایزکننده ،از روش PCA

استفاده و اولین مؤلفهی اصلی انتخاب شد .نتیجهی نهایی ،یک
تصویر بافت است که میتواند بهطور چشمگیری پیکسلهای پوست
سالم و ضایعه را از هم جدا کند .شکل  7تصویر بافت حاصل از
ضایعهی مالنوما است .شکل  ،8نمودار پراکندگی پیکسلهای پوست
سالم و ضایعه برای سه مؤلفهی اصلی اول و اولین مؤلفهی اصلیِ
ویژگیهای بافت ادغامشده است.

الف)

()80

(𝑆(𝑥, 𝑦) − 𝜇𝑆 )2
)
2𝜎𝑆 2

()87

(𝑇(𝑥, 𝑦) − 𝜇 𝑇 )2
)
2𝜎𝑇 2

𝑒𝑥𝑝 (−

𝑒𝑥𝑝 (−

1
𝑆𝜎𝜋√2
1
𝑇𝜎𝜋√2

= )𝑦 𝑃𝑆 (𝑥,

= )𝑦 𝑃𝑇 (𝑥,

برای محاسبهی تابع توزیع پوست سالم نیاز است مقادیر میانگین و
انحراف معیار محاسبه شوند .ابتدا با استفاده از روش اتسو ،تصاویر
دودویی کانال روشنایی و تصویر بافت بهدست میآید .سپس یک
ناحیه بهعنوان پوست سالم تعریف و مقادیر آماری در آن ناحیه به-
صورت تقریبی محاسبه میشوند .این ناحیه از اشتراک یک نوار
باریک به اندازهی  58پیکسل در همسایگی بیرونی منحنی اولیه
) (−50 < ∅(𝑥, 𝑦, 0) < 0و ناحیهی پوست سالم در تصویر
دودویی کانال روشنایی و تصویر بافت ،بهدست میآید .از آنجا که
ضایعه کامالً درون منحنی اولیه قرار دارد ،این ناحیه میتواند تقریبی
از توزیع آماریِ روشنایی ،اشباع و بافت پوست سالم را ارائه دهد .این
مقادیرِ آماری همراه با تکامل منحنی بهروزرسانی میشوند.

شکل  5تصویر بافت برای شکل  .9الف) تصویر بافت ،ب) تصویر
اتسو

)Fused Texture Features (PC1

Pixel

الف)

()85

(𝐿(𝑥, 𝑦) − 𝜇𝐿 )2
= )𝑦 𝑃𝐿 (𝑥,
𝑒𝑥𝑝 (−
)
2𝜎𝐿 2
𝐿𝜎𝜋√2
1

𝐿 روشنایی 𝑆 ،اشباع 𝑇 ،تصویر بافت 𝑃𝑆 ،𝑃𝐿 ،و 𝑇𝑃 بهترتیب تابع
توزیع روشنایی ،اشباع و بافت پوست سالم 𝜇𝑆 ،𝜇𝐿 ،و 𝑇 𝜇 بهترتیب
میانگین روشنایی ،اشباع و بافت پوست سالم 𝜎𝑆 ،𝜎𝐿 ،و 𝑇𝜎 بهترتیب
انحراف معیار روشنایی ،اشباع و بافت پوست سالم هستند(𝑥, 𝑦) .
مختصات پیکسل مورد نظر در کانالهای روشنایی ،اشباع و تصویر
بافت است.

ب)

دودویی حاصل از رو

)𝑘 𝐹(𝑥, 𝑦) = 𝑃𝑇 (𝑥, 𝑦) ∗ 𝑃𝐿 (𝑥, 𝑦) ∗ 𝑃𝑆 (𝑥, 𝑦) ∗ (1 +

ب)

شکل  7نمودار پراکندگیِ پیکسلهای پوست سالم و ضایعه در تصویر
بافت شکل  9پیکسلهای پوست سالم و ضایعه بهترتیب با رنگهای
سبن و ارغوانی نمایش داده شدهاند) .الف) اولین مؤلفهی اصلی ،ب) سه
مؤلفهی اصلی اول

 -1-0تکامل منحنی

طبق شکل  ،8ویژگیهای بافت ادغامشده توانایی قابل قبولی برای
ایجاد تمایز بین پیکسلهای پوست سالم و ضایعه دارند.

پس از محاسبهی تابع سرعت ،منحنی شروع به حرکت میکند و
بهسمت مرزهای ضایعه منقبض میشود .تکامل منحنی برای کانتور
فعال هندسی ،براساس رابطهی ( )88است [.]8
31
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] 𝑎 ∈ [0,1حساسیت رنگ است و یک جریمه برای سرعت پیکسل-
هایی است که در زمان 𝑡 بهعنوان ضایعه طبقهبندی شدهاند 𝑎 .به-
صورت دستی تنظیم میشود .این موضوع سبب میشود روند قطعه-
بندی برای متخصصان پوست قابل کنترل شود [.]8

∅𝜕
+ 𝐹|𝛻∅| = 0
𝑡𝜕

()88

)𝑡  ∅(𝑥, 𝑦,تابع مجموعهسطح 𝐹 ،تابع سرعت و ∇ گرادیان است.
 -5-0بهروزرسانی تابع سرعت

a* Channel
u* Channel

)𝑦 𝐹(𝑥,

b* Channel

()83

اگر 𝐼 (𝑡) (x, y) = 255
}
اگر 𝐼 (𝑡) (x, y) = 0

الف)

ب)

Pixel

Pixel

ج)

د)

شکل  2نمودار پراکندگی پیکسلهای پوست سالم و ضایعه در کانالهای
رنگ از فضاهای * CIE L*a*bو * ،CIE L*u*vبرای شکل  .9الف)
کانال * ،aب) کانال * ،bج) کانال * ،uد) کانال *v

 -7-0توقف منحنی

در طول تکامل ،میانگین روشنایی ناحیهی داخلی منحنی رو به
کاهش خواهدبود ،زیرا منحنی از ناحیهی پوست سالم که روشنتر
است بهسمت ضایعه که تیرهتر است حرکت میکند .عکس همین
نکته در مورد تصویر بافت صادق است ،زیرا در تصویر بافت ناحیهی
ضایعه از پوست سالم روشنتر است .برایناساس دو معیار )𝑡( 𝐷_𝐿
[ ]8و )𝑡(𝐷_𝐼𝑇 که بهترتیب انحراف روشنایی و شدت بافت نواحی
خارجی و داخلی منحنی در لحظهی 𝑡 هستند ،بهصورت زیر تعریف
میشوند.

بهدلیل تفاوتهای چشمگیر در روشنایی ،اشباع و بافت پوست سالم
ممکن است کاهش سرعت هنگام رسیدن به مرز ضایعه بهمیزان
کافی نبوده و منحنی به درون ضایعه کشیده شود .برای اطمینان از
اینکه منحنی در نزدیکی مرز با سرعت کم حرکت میکند ،تابع
سرعت بهصورت زیر اصالح میشود [.]8
)𝑦 𝑎𝐹(𝑥,

Pixel

Pixel

v* Channel

برای تکرارهای بعدی ،نیاز است مقادیر میانگین و انحراف معیار به-
روزرسانی شوند .در مقالهی [ ]8فرض شده در کانالهای رنگ *،a
* u* ،bو * ،vمختصات پیکسلهای ضایعه به هم نزدیک است و
فاصلهی چشمگیری از پیکسلهای پوست سالم دارد ،اما این فرض
همیشه درست نیست .در شکل  3نمودار پراکندگی پیکسلهای
پوست سالم و ضایعه در کانالهای رنگ برای ضایعهی مالنوما نمایش
داده شده است .همانگونه که در شکل  3میبینید پیکسلهای
ضایعه در هر چهار کانالِ رنگ پراکنده هستند .در کانالهای * bو
* vپیکسلهای پوست سالم و ضایعه در هم شدهاند .بنابراین ،در
کنار فرض تمایز مختصات رنگ ،فرض میشود در تصویر بافت ،شدت
پیکسلهای پوست سالم به هم نزدیک است و فاصلهی چشمگیری
از پیکسلهای ضایعه دارد .با توجه به شکل  ،8این فرضیه میتواند
در اکثر موارد درست باشد .برایناساس مراکز پوست سالم و ضایعه
در کانالهای رنگ و تصویر بافت محاسبه میشود .این مراکز برای
پوست سالم در یک نوار به اندازهی  58پیکسل در همسایگی بیرونی
منحنی و برای ضایعه در همسایگی داخلی منحنی محاسبه میشود.
در ادامه پیکسلهای تصویر براساس فاصلهای که از مراکز پوست
سالم و ضایعه دارند ،طبقهبندی میشوند و یک تصویر دودویی به-
دست میآید .با استفاده از این طبقهبندی توزیع مقادیر روشنایی،
اشباع و بافت پوست سالم میتواند بهطور دقیقتری محاسبه شود.
یک ناحیهی جدید برای پوست سالم تعریف میشود .این ناحیه از
اشتراک یک نوار به اندازهی  58پیکسل در همسایگی بیرونی منحنی
اولیه ) (−50 < ∅(𝑥, 𝑦, 0) < 0و ناحیهی پوست سالم در تصویر
دودویی بهدست میآید .سپس مقادیر میانگین و انحراف معیار و
درنتیجه تابع سرعت بهروزرسانی میشوند.

()18

̅̅̅̅̅̅
𝐿| = )𝑡( 𝐷𝐿
| )𝑡(𝑅𝐿
̅̅̅̅̅̅̅̅̅ (𝑡) −
𝑅

()18

̅̅̅̅̅̅̅
𝐼𝑇| = )𝑡( 𝐷𝐼𝑇
| )𝑡(𝑅𝐼𝑇
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ (𝑡) −
𝑅

𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒𝐿

𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒𝐿

𝑆𝑁

𝑆𝑁

̅̅̅̅̅̅̅̅̅ بهترتیب میانگین روشنایی پوست سالم و ضایعه
)𝑡(𝑅𝐿
̅̅̅̅̅̅ و
)𝑡(𝑅𝐿
𝑆𝑁

𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒𝐿

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ بهترتیب میانگین شدت پوست سالم و
)𝑡(𝑅𝐼𝑇
̅̅̅̅̅̅̅ و
هستند𝑇𝐼𝑅(𝑡) .
𝑆𝑁

𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒𝐿

ضایعه در تصویر بافت هستند .درطول تکامل ،معیار )𝑡(𝐷_𝐿 روند
افزایشی و معیار )𝑡(𝐷_𝐼𝑇 روند کاهشی خواهدداشت .درصورت نشت
منحنی بهدرون ضایعه ،معیار اول کاهش و معیار دوم افزایش پیدا
خواهدکرد .درصورت برقراری هر دو شرط ،منحنی متوقف
خواهدشد.

{ = )𝑦 𝐹 ∗ (𝑥,

روندنمای جزئی الگوریتم پیشنهادی در شکل  88نمایش داده شده
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 -0-8پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی

الف) الگوریتم پیشنهادی در نرمافزار متلب  R2018aو رایانهای با
مشخصات  Intel Core i5 4210U CPUپیادهسازی شد.

دریافت تصویر

ب) برای بررسی عملکرد الگوریتم ،از تصاویر دو پایگاه دادهی
 ISIC2017و  PH2استفاده شد .تصاویر دودویی موجود در دو پایگاه
داده ،بهعنوان تصویر دودویی مرجع مورد استفاده قرار گرفتند.

پیشپرداز

تعریف منحنی اولیه

ج) مقدار پارامتر حساسیت رنگ 𝑎 بهطور تجربی انتخاب شد .در
آزمایش کلی برای هر دو پایگاه داده مقدار این پارامتر  8/0درنظر
گرفته شد .با تنظیم این پارامتر برای هر تصویر بهصورت جداگانه،
میتوان نتایج بهتری کسب کرد.

t = 0

محاسبهی تابع مجموعهسطح و تابع سرعت اولیه

تکامل منحنی براسا

معادلهی حرکت و محاسبهی تابع مجموعهسطح جدید

 -8-8معیارهای ارزیابی
t=t+1

برای ارزیابی نتایج قطعهبندی از معیارهای دقت ،0حساسیت،7
اختصاصیبودن 𝐽𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑑 ،8و 𝑒𝑐𝑖𝐷 و انحراف نواحی استفاده می-
شود .تعریف و رابطهی این معیارها به شرح زیر است [:]88 ،9 ،8

بهروزرسانی تابع سرعت

تکامل منحنی براسا

معادلهی حرکت و محاسبهی تابع مجموعهسطح جدید

دقت :درصد پیکسلهای پوست سالم و ضایعه که درست طبقهبندی
شدهاند را نسبت به تمام پیکسلها بیان میکند.

بررسی شرط توقف
نادرست

درست

حساسیت :درصد پیکسلهای ضایعه که درست طبقهبندی شدهاند
را نسبت به تمام پیکسلهای ضایعه محاسبه میکند.

توقف منحنی و نمایش نتیجهی قطعهبندی

اختصاصی بودن :درصد پیکسلهای پوست سالم که درست طبقه-
بندی شدهاند را نسبت به تمام پیکسلهای پوست سالم محاسبه
میکند.

شکل  12روندنمای جنئی الگوریتم پیشنهادی

 -8نتایج

شاخص تشابه 𝑑𝑟𝑎𝑐𝑐𝑎𝐽 :میزان تشابه تصویر دودویی حاصل از
قطعهبندی و تصویر دودویی مرجع را بررسی میکند .هرچه شاخص
تشابه بیشتر باشد ،شباهت دو مجموعه بیشتر است.

 -1-8پایگاه داده

روش پیشنهادی بر روی دو پایگاه ( ISIC2017شامل  1888دادهی
آموزش 088 ،دادهی آزمایش و  858دادهی اعتبارسنجی) [ ]85و
( PH2شامل  188داده) [ ]80آزمایش شد .نمونهای از تصاویر این
دو پایگاه در شکل  88نمایش داده شده است.

شاخص تشابه 𝑒𝑐𝑖𝐷 :میزان همپوشانی تصویر دودویی حاصل از
قطعهبندی و تصویر دودویی مرجع را اندازهگیری میکند.
انحراف نواحی )  :𝐷(𝐼0 , 𝐼1این معیار بیانگر انحراف نواحیِ قطعه-
بندیشده بهعنوان ضایعه ،در تصویر حاصل از قطعهبندی خودکار و
تصویر دودویی مرجع است.
()11

الف)

ب)

()19

شکل  11دو نمونه از تصاویر درموسکوپی به همراه تصویر دودویی
مرجع .الف) پایگاه دادهی  ،]17[ ISIC2017ب) پایگاه دادهی ]11[ PH2

34

𝑁𝑇 𝑇𝑃 +
𝑁𝐹 𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 +

= )𝐶𝐶𝐴( 𝑦𝑐𝑎𝑟𝑢𝑐𝑐𝐴

)𝑅𝑃𝑇( 𝑒𝑡𝑎𝑅 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑃 𝑒𝑢𝑟𝑇 = )𝐸𝑆( 𝑦𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑖𝑠𝑛𝑒𝑆
𝑃𝑇
=
𝑁𝐹 𝑇𝑃 +
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𝑁𝑇
𝑁𝑇 𝐹𝑃 +

()14

تصو

= )𝑃𝑆( 𝑦𝑡𝑖𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝑝𝑆

یر

= )𝐴𝐽( 𝑑𝑟𝑎𝑐𝑐𝑎𝐽

8

()15

𝑃𝑇
𝑃𝐹 𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 +

()10

𝑃𝑇 ∗ 2
𝑃𝐹 2 ∗ 𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 +

= )𝐼𝐷( 𝑒𝑐𝑖𝐷

) 𝐴𝑟𝑒𝑎(𝐼0 ⨁𝐼1
) 𝐴𝑟𝑒𝑎(𝐼0

()17

1

= ) 𝐷(𝐼0 , 𝐼1

( TPمثبت صحیح)( TN ،منفی صحیح)( FP ،مثبت غلط) و
(منفی غلط) 𝐼0 ،تصویر دودویی مرجع و  𝐼1تصویر دودویی حاصل از
قطعهبندی ⨁ ،نماد  XOR3و )  𝐴𝑟𝑒𝑎(.مساحت است.
FN

9

 -9-8ملایسهی الگوریتم پیشنهادی با نتایج ملالهی []1

در شکل  ،81نتایج قطعهبندی با روش مقالهی [ ]8و الگوریتم
پیشنهادی برای پنج تصویر درموسکوپی نمایش داده شده است.
مقایسهی کمّی نتایج قطعهبندی برای این تصاویر در جدول  8دیده
میشود .با توجه به شکل  ،81انحراف تصاویر دودویی حاصل از
الگوریتم پیشنهادی نسبت به تصاویر دودویی مرجع ،کمتر است.
نتایج جدول  8نیز نشان میدهد ،الگوریتم پیشنهادی برای این
تصاویر بهتر عمل کرده است .در ادامه برای مقایسهی کلی این دو
روش ،از دو پایگاه  ISIC2017و  PH2استفاده شد .نتایج حاصل از
این دو روش ،در جدول  1دیده میشود.

4

5

الف)
جدول  :1ملایسهی نتایج قطعهبندی با رو

شکل  :10نتایج قطعهبندی با رو

ملالهی [ ]1و الگوریتم

پایگاه
داده

تصویر

[]8

ISIC2017
دادههای

رو

1

آموز )

روش
پیشنهادی

[]8
0

روش
پیشنهادی

ACC
()%

SE
()%

SP
()%

DI
()%

JA
()%

34/83

83/59

37/33

34/45

83/43

8/88

27/57

22/52

22/27

27/57

25/79

2/20

37/84

37/35

37/83

35/58

38/98

8/83

22/02

22/22

22/11

27/92

25/20

2/28

30/34

83/98

34/40

34/95

83/98

8/88

27/72

22/77

27/79

21/27

29/19

2/21

38/38

888

38/83

34/40

83/58

8/88

22/78

122

22/92

25/87

29/72

2/27

39/91

33

88/78

31/44

85/34

8/80

اول نتایج حاصل از رو

8

روش
پیشنهادی

[]8
9
ISIC2017

روش
پیشنهادی

آزمایش)

7

روش
پیشنهادی

ملالهی [ ]1و ردیف دوم نتایج الگوریتم

ج) تصویر دودویی حاصل از قطعهبندی ،د) ملایسهی مرزها مرز حاصل
از قطعهبندی و تصویر دودویی مرجع به ترتیب با رنگهای آبی و
ارغوانی/زرد نمایش داده شده است)
جدول  :0ملایسهی نتایج قطعهبندی با رو

ملالهی [ ]1و الگوریتم پیشنهادی،

برای دادههای آزمایش و اعتبارسنجی از پایگاه  ISIC2017و تصاویر پایگاه
PH2
پایگاه
داده

رو

ACC

SE

SP

DI

JA

)) 𝟏𝑰 𝝁(𝑫(𝑰𝟎 ,

()%

()%

()%

()%

()%

[]8

30/81

39/90

37/15

31/95

31/87

89/31

روش پیشنهادی

25/20

25/78

22/97

28/27

27/88

2/78

PH2
ISIC201
7
دادههای

دادههای

[]8

ملالهی [ ]1و الگوریتم پیشنهادی،

پیشنهادی است) .الف) منحنی اولیه ،ب) وضعیت نهایی منحنی تکاملی،

PH2

[]8

ج)

برای پنج تصویر از دو پایگاه  ISIC2017و  PH2برای هر تصویر ،ردیف

پیشنهادی ،برای تصاویر نمایش داده شده در شکل 10
) 𝟏𝑰 𝑫(𝑰𝟎 ,
()%

ب)

د)

27/12

22/25

21/72

25/50

27/77

آزمایش
ISIC201
7
دادههای

2/29

اعتبارسنجی

35

[]8

83/87

80/18

84/98

87/01

83/98

89/19

روش پیشنهادی

29/57

22/11

27/78

72/77

22/21

2/71

[]8
روش پیشنهادی

31/47
25/82

38/98
20/72

39/91
25/10

38/87
22/07

78/51
57/19

3/91
7/79
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جدول  :9ملایسهی الگوریتم پیشنهادی با دو رو

برای مقایسهی بهتر الگوریتم پیشنهادی و مقالهی [ ،]8منحنی
 ROCدر شکل  89نمایش داده شده است .این منحنی نمایشی از
میزان حساسیت در مقابل نرخ مثبت اشتباه است .سطح زیر منحنی
 )AUC( ROCعددی است بین  8و  8که کارایی سامانه را ارزیابی
میکند .برای پیشبینی تصادفی مقدار  AUCبرابر با  8/5و برای
پیشبینی عالی این مقدار برابر با یک است .مقدار  AUCبرای
الگوریتم پیشنهادی به مدل کامل نزدیکتر است .بنابراین منحنی
 ROCبرتری الگوریتم پیشنهادی را نشان میدهد.

برای دادههای اعتبارسنجی از پایگاه دادهی ISIC2017
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29/57

22/11

27/78
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در این مقاله یک سامانهی کامالً خودکار برای قطعهبندی تصاویر
ضایعات پوستی معرفی شد .در این سامانه منحنی اولیه بهصورت
خودکار تعریف میشود و در نتیجه سرعت اجرای الگوریتم بیشتر
شده و نیازی به دخالت کاربر نیست .تابع سرعت با استفاده از
اطالعات آماری روشنایی ،اشباع و بافت پوست سالم تعریف شد .برای
افزایش دقت قطعهبندی ،تابع سرعت در طول تکامل با استفاده از
اطالعات آماری از کانالهای رنگی یکنواخت و تصویر بافت به-
روزرسانی میشود.

ملالهی [ .]1الف) پایگاه  PH2ملدار  AUCبرای الگوریتم پیشنهادی و
ملالهی [ ]1به ترتیب  2/27و  ،)2/28ب) دادههای آزمایش پایگاه
ملالهی []1

به ترتیب  2/28و )2/77

 -7-8ملایسهی الگوریتم پیشنهادی با پژوهشهای اخیر

برای بررسی عملکرد الگوریتم پیشنهادی ،نتایج حاصل با نتایج
پژوهشهای اخیر مقایسه شد .مقایسهی نتایج برای پایگاه ،PH2
دادههای اعتبارسنجی و آزمایشِ پایگاه  ISIC2017به ترتیب در
جدولهای  4 ،9و  5دیده میشود .مقایسههای انجامشده بر روی
هر دو پایگاه داده برتری الگوریتم پیشنهادی را نشان میدهد.

الگوریتم پیشنهادی بر روی دو پایگاه  ISIC2017و  PH2آزمایش
شد و نتایج بهدستآمده با پژوهشهای اخیر مقایسه شد .الگوریتم
پیشنهادی ،باالترین میزان دقت ( %37/31برای پایگاه دادهی PH2
و  %34/78برای دادههای آزمایش پایگاه دادهی ،)ISIC2017
حساسیت ( %37/89برای پایگاه دادهی  PH2و  %38/88برای داده-
های آزمایش پایگاه دادهی  )ISIC2017و اختصاصی بودن (%33/45
برای پایگاه دادهی  PH2و  %38/59برای دادههای آزمایش پایگاه
دادهی  )ISIC2017را برای تصاویر هر دو پایگاه داده کسب کرد.
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