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طبقهبندی گلبولهای سفید با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی
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 1گروه مهندسي برق ،دانشكده مهندسي برق و کامپيوتر ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 2گروه مهندسي برق ،دانشكده مهندسي ،دانشگاه خليجفارس بوشهر ،بوشهر ،ايران
(دريافت مقاله -35/5/1 :پذيرش مقاله)35/1/23 :

زمينه :مشاهده ،دستهبندی و شمارش انواع مختلف گلبولهای سفيد در نمونة خون ،يكي از گامهای اساسي در درمان بيماریهای مختلف است.
هدف از انجام اين پژوهش طراحي و پيادهسازی سيستمي سريع ،قابل اعتماد و مبتني بر پردازش تصاوير ميكروسكوپي نمونه خون برای طبقهبندی
چهار نوع از گلبولهای سفيد است.
مواد و روشها :در اين مقاله ،از روش خوشهبندی  k-meansاصالحشده برای انجام عمل بخشبندی تصوير استفاده شده است .عالوه بر اين،
عمل طبقهبندی گلبولهای سفيد با استفاده از يک شبكه عصبي کانولوشني عميق و با کمک دادههای موجود در پايگاه داده  – MISPپايگاه داده
رايگان و متشكل از تصاوير ميكروسكوپي نمونه خون – انجام شده است .همچنين ،روشهای مختلف رگوالريزاسيون مثل حذف تصادفي و
افزايش تعداد تصاوير پايگاه داده ،برای جلوگيری از بيش برازشِ ( )Overfittingمدلِ پيشنهادی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
يافتهها :در بخش طبقهبندی ،دقت شبكه عصبي برابر  33درصد اندازهگيری شده است که نسبت به بسياری از پژوهشهای پيشين موفقتر بوده
است .همچنين در بخش بخشبندی ،شاخص اطالعات متقابل برابر  8/19حاصل شد.
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مقدمه
همگام با توسعه گسترده الگوریتمهای رایانهای و یادگیری
ماشین و به موازات آن ،افزایش توان پردازندههای رایانهای،
استفاده از این الگوریتمها در کاربردهای مختلف پزشکی و
زیستشناسی به سرعت رو به گسترش است .استفاده از این
الگوریتمها حوزههای مختلفی را در بر میگیرد :از
سیستمهای خودکار و نیمهخودکار جهت پردازش تصاویر
پزشکی تا پردازش اطالعات ژنوم انسان با استفاده از
الگوریتمهای مربوط به پردازش دادههای بزرگ.)1-3( 1
همانگونه که اشاره شد ،پردازش خودکار و نیمهخودکار
تصاویر مختلف پزشکی ،همانند تصاویر سیتی ،امآرآی،2
سونوگرافی و تصاویر میکروسکوپی نمونه خون به کمک
سیستمهای بینایی ماشین و پردازش تصویر یکی از
کاربردهای بسیار متداول در این حوزه است ( .)2هدف از
اِعمال الگوریتمهای پردازش تصویر ،معموالً ایجاد تصاویر
جدید با ویژگیهای متفاوت نسبت به تصویر اصلی و یا
استخراج ویژگیهایی بر اساس تصویر اصلی است.
یکی از کاربردهای سیستمهای پردازش تصویر در حوزه
خون است ( .)۴هدف از بررسی میکروسکوپی نمونه خون
میتواند شامل شمارش سلولهای مختلف موجود در نمونه
خون ،مانند گلبولهای سفید ،گلبولهای قرمز و پالکتها و
یا تحلیل کیفی این سلولها ،همانند تشخیص انواع مختلف
سرطانِ خون همانند لوسمی حاد لنفاوی باشد ( .)۵در این
بین ،تحلیل کمّی و کیفی انواع مختلف گلبولهای سفید،
بسیار حائز اهمیت است چرا که میتواند به تشخیص و
بررسی روند درمان بیماریهای مختلفی مانند ایدز و سرطان
خون کمک کند .به همین جهت شمارش انواع مختلف
گلبول سفید در نمونه خون یکی از گامهای مهم در بررسی
و آزمایش نمونه خون است.

شمارش انواع مختلف گلبول سفید در نمونه خون به دو
روش کلی خودکار و غیرخودکار قابل انجام است .در
روشهای غیرخودکار ،نمونه خون توسط یک متخصص
بررسی میشود که در آن ،شمارش و تحلیل گلبولهای
نمونه خون ،فرایندی کُند ،خستهکننده و خطاپذیر است .در
مقابل این سبک ،سیستمهای خودکار متعددی برای بررسی
کمّی گلبولهای سفید خون وجود دارند که اساس کار آنها
عمدتاً بر دستگاههای جریانسنج 3و ویژگیهای شیمیایی
گلبولها استوار است .این سیستمها اغلب گرانقیمت و تا
حدودی کُند هستند و صرفاً اطالعات کمّی مربوط به
گلبولها را در اختیار قرار میدهند .به همین جهت طراحی
و پیادهسازی سیستمهایی ارزان ،سریع و قابل اعتماد ،جهت
شمارش انواع مختلف گلبول سفید ،حائز اهمیت است .یکی
از روشهای متداول در طراحی و پیادهسازی این سیستمها،
پردازش تصاویر میکروسکوپی نمونه خون است.
به عنوان نمونه در ( ،)۶روشی مبتنی بر اطالعات رنگ
پیکسلها برای بخشبندی گلبولها معرفی شده است .این
روشها از نظر محاسباتی و پیادهسازی ،بسیار ساده هستند
اما عملکرد دقیقی در جداسازی هسته و سیتوپالسم ندارند.
در برخی پژوهشهای پیشین روشهای گسترش
آبپخشان۵

ناحیه۴

و

برای تشخیص گلبولهای سفید مورد استفاده

قرار گرفته است ( ۷و  .)۸به دلیل مرز مبهم سیتوپالسم،
کاربرد این روشها در این مسایل به نتایج نسبتاً مطلوبی
منجر شده است و امروزه جزء شیوههای استاندارد تشخیص
محسوب میشوند .همچنین در ( )۹روشی مبتنی بر
عمودسازی

گرام-اشمیت۶

برای تشخیص گلبول سفید و

مدلهای پارامتری تغییرپذیر ۷برای جداسازی هسته از
سیتوپالسم مورد بررسی قرار گرفته است.
برای انجام دستهبندی گلبولها اولین گام ،استخراج
ویژگیهای تصویر است .با توجه به ماهیت مسأله در

Big data
MRI
3 Flowcytometry
Region growing
5 Watershed
6 Gram-Schmidt orthogonalization method
7 Parametric deformable models
2
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بسیاری از مقاالت پیشین ویژگیهای مورفولوژیک و بافتی،
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پزشکی ،آنالیز کمّی و کیفی تصاویر میکروسکوپی نمونه

سال بيست و يكم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

طبقهبندی گلبولهای سفيد با استفاده از شبكه عصبي کانولوشني51 /

ادراکي و همكاران

برای مقایسه گلبولها مورد استفاده قرار میگیرند ( 1۱و

مشخص کننده گلبول سفید از پسزمینه جدا میگردد و در

 .)11برای دستهبندی این اطالعات استخراج شده میتوان از

ادامه برای آموزش شبکه عصبی ،تعداد تصاویر موجود در

ابزارها و تکنیکهای مختلف دستهبندی استفاده کرد .به طور

پایگاه داده به کمک روشهای مختلف افزایش مییابد .در

نمونه در برخی تحقیقات پیشین از شبکه عصبی پیشخور

گام بعد چند ساختار متفاوت برای شبکه عصبی ،در نظر

و روش فازی برای دستهبندی گلبولها استفاده شده است

گرفته شده عملکرد آنها در طبقهبندی نوع سلولها مقایسه

( .)12-1۴همچنین در مقاالت پیشین به عنوان یکی از

میشود و در نهایت مدل نهایی بر اساس این مقایسه انتخاب

نمونههای موفق طبقهبندی گلبولهای سفید ،در گام نخست

و به کمک دادههای موجود آموزش داده میشود .همچنین

از دو مجموعه از ویژگیها برای عمل طبقهبندی استفاده

الگوریتم  k-meansاصالحشده با کمک تبدیالت

شده است :ویژگیهای بافتی و ویژگیهای مورفولوژی.

مورفولوژیک برای انجام بخشبندی و مقایسه نتایج با

برای محاسبه ویژگیهای بافتی ،از ماتریس همایش ۸در کنار

ماسکهای موجود ،مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

الگوهای دودوئی محلی ۹استفاده شده و پس از انتخاب

پس از این مقدمه کوتاه ،تعریف دقیق مسأله و برخی

ویژگیها با در نظر گرفتن نسبت تفکیککننده فیشر ،1۱عمل

پیشنیازها در بخش پیشنیازها ارائه میشوند .همچنین مدل

طبقهبندی به کمک دو روش بردار ماشین پشتیبان و

پیشنهادی در بخش توصیف مدل مورد بررسی قرار میگیرد

پرسپترون چندالیه 11انجام شده است ( .)1۵دقت نهایی ۹۵

و در بخش شبیهسازیها نتایج شبیهسازی به تفصیل ارائه

درصد در طبقهبندی حاصل شده ،که اگرچه بسیار

میشوند .در بخش نتیجهگیری نیز نتیجهگیریهای اصلی

موفقیتآمیز است ،اما با توجه با اهمیت شمارش دقیق

حاصل از این پژوهش ارائه خواهد شد.

گلبولها ،با اعمال تغییراتی قابلیت بهبود دارد.

تشخیص نوع این گلبولهاست .در این تحقیق ،تمرکز ما بر

شمارش گلبولهای سفید نمونه خون نشان داده شده

تشخیص نوع گلبول سفید در تصاویر برشداده شده

است .همانگونه که در شکل مشخص است ،این فرایند

گلبولهای سفید ،به عنوان بخشی از یک سیستم جامع برای

از چهار بخش عمده تشکیل یافته است :پیشپردازش،

شمارش گلبولها خواهد بود .برای انجام این کار از پایگاه

بخشبندی ،استخراج ویژگی و طبقهبندی تصویر .هدف

(12)MISP

از انجام پیشپردازش ،کاهش نویزها و تغییرات تصادفی

و یک شبکه عصبی کانولوشنی 13استفاده شده است .این

شدت روشنایی در تصویر و ایجاد تصویر مناسب برای

پایگاه داده شامل  1۴۹تصویر میکروسکوپی از گلبولهای

گامهای بعدی است .برای مدل کردن نویز موجود در

سفید ائوزینوفیل ،لنفوسیت ،مونوسیت و نوتروفیل است (1۵

تصویر و کاهش آن بر اساس این مدلها ،روشهای

و  .)1۶از آنجا که این پایگاه داده شامل هیچ تصویری از

مختلفی وجود دارد .به عنوان نمونه ،در بسیاری موارد،

سلولهای بازوفیل نیست ،تشخیص این نوع گلبول در این

فیلترهای حوزه مکان ،همانند فیلترهای میانگین ،میانه و

تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته است .در گام ابتدایی با

گاوسی و یا فیلترهای پیچیدهتر حوزه فرکانس و فیلترهای

استفاده از ماسکهای مربوط به بخشبندی سلولها ،قسمت

تطبیقی 1۴برای کاهش نویز مورد استفاده قرار میگیرند

داده رایگان پردازش سیگنال و تصویر پزشکی

8

Co-occurance matrix
)Local binary patterns (LBP
10 Fisher's discriminant ratio
11 Multi-layer perceptron
12 Medical Image and Signal Processing
)13 Convolutional neural network (ConvNet
14 Adaptive filters
9
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تصاویر میکروسکوپی گلبولهای سفید خون با هدف

در شکل  ،1بلوک دیاگرام فرایند پردازش تصویر به منظور
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هدف از انجام این پژوهش ،ارائه رهیافتی مبتنی بر پردازش

مواد و روشها

سال بيست و يكم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931
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( .)1۷در ادامه ،هدف از بلوک بخشبندی ،مشخص کردن

مرزها و ویژگیهای سطحی در کنار طبقهبندهای مختلفی

و جدا کردن قسمتهایی از تصویر است که مایل به

مانند بردار ماشین پشتیبان ( ،)1۹سالها برای طبقهبندی

پردازش آنها هستیم .در این تحقیق هدف از انجام این

تصاویر مورد استفاده قرار گرفتهاند .انتخاب و استخراج

بخش ،جدا کردن گلبولهای سفید خون از پس زمینه و

ویژگیها در استفاده از این سبک برای طبقهبندی تصاویر

سایر اِلِمانهای موجود در تصویر برای انجام پردازشهای

با چالشهای زیادی روبروست .یکی از روشهای

بیشتر است .با توجه به اهمیت این مرحله ،محققین،

جایگزین پیشرفته برای طبقهبندی تصاویر که امروزه

روشهای متعددی برای انجام آن پیشنهاد دادهاند که از

بسیار مورد توجه است ،استفاده از شبکههای عصبی

جمله آنها میتوان به روشهای مبتنی بر اطالعات لبهها،

کانولوشنی است .این شبکههای عصبی که تغییریافته مدل

روشهای خوشهبندی همانند  ،k-meansالگوریتمهای

کالسیک شبکههای عصبی پرسپترون چند الیه هستند ،با

و روشهای

توجه به کاهش قابل مالحظه تعداد وزنها و ساختار خود

مبتنی بر یادگیری عمیق 1۶و شبکههای عصبی مصنوعی

که مبتنی بر استخراج ویژگیهای تصویر به شکل محلی

اشاره نمود (.)1۸

است ،برای استفاده در طبقهبندی تصاویر و مسائل مربوط

آبپخشان ،الگوریتمهای

آستانهگذاری1۵

به بینائی ماشین بسیار مناسب هستند و در ادبیات پزشکی
مدرن ،عملکرد قابل قبولی از آن گزارش شده است (.)2۱
در ادامه به اختصار الگوریتمها و ساختارهایی که در
قسمتهای آتی این نوشتار مورد استفاده قرار میگیرند
مرور میشوند.

شبکههای عصبی کانولوشنی نوع خاصی از شبکههای
عصبی عمیق پیشخور هستند که با اعمال تغییراتی بر
شبکههای کالسیک پرسپترون چند الیه طراحی شدهاند .این
شکل  )1بلوک دیاگرام فرایند پردازش تصویر جهت شمارش انواع
گلبولهای سفید در تصویر نمونه خون.

در مسائل طبقهبندی تصویر ،پس از مشخص کردن
قسمتهایی از تصویر که هدف ما پردازش و مطالعه آن
است ،استخراج ویژگیهای بخش مورد نظر بایستی انجام
گیرد .در اغلب روشهای طبقهبندی ،بخشی از دادهها
جهت آموزش طبقهبند 1۷استفاده میگردد و دقت مدل با
ویژگیها نیز همانند سایر قسمتها به روشهای مختلفی
انجام میپذیرد .به عنوان نمونه ،ویژگیهای مربوط به

دارند که آنها را به انتخابی مناسب برای پردازش سیگنالهای
طبیعی و ماتریسهای چندبُعدی تبدیل میکند .این ویژگیها
عبارتاند از :ارتباطات محلی بین نورونها ،وزنهای
مشترک در هر الیه ،استفاده از تعداد الیههای زیاد و استفاده
از ویژگی جمعآوری.)21( 1۸
شبکههای عصبی کانولوشنی در بخشهای ابتدایی ،از
الیههای کانولوشنی و الیههای جمعآوری تشکیل شدهاند.
نورونهای الیههای کانولوشنی توسط مجموعهای از
ضرایب (وزنهای شبکه عصبی) به بخشی از نورونهای
15

Thresholding
Deep learning
17 Classifier
18 Pooling
16
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طبقهبندی گلبولهای سفيد با استفاده از شبكه عصبي کانولوشني53 /

ادراکي و همكاران

الیه پیشین متصل میشوند .جمع ورودیهای وزندار در هر

مقداردهی اولیه پارامترها را کمتر میکند که بدین ترتیب به

قسمت ،از تابعی غیرخطی ،موسوم به تابع فعالسازی،

صورتی طبیعی ،به تسریع فرایند یادگیری کمک میکند.

همانند تابع سیگموئید و یا تابع رلو 1۹عبور میکند .این

یکی دیگر از چالشهایی که در آموزش شبکههای عصبی

الیهها وظیفه استخراج ویژگیها از ورودی شبکه عصبی را

عمیق با تعداد وزنها و پارامترهای زیاد موضوعیت مییابد،

به عهده دارند و ویژگی اصلی آنا استخراج ویژگیهای

بیشبرازش 23است .در این حالت ،آزادی مدل پیشنهادی

محلی و پیوستگی بین این ویژگیهاست .در مقابل ،الیههای

بسیار بیشتر از مدل واقعی دادههاست و اگرچه نتایج حاصل

جمعآوری وظیفه تجمیع ویژگیهای مشترک را بر عهده

از استفاده از مدل بر دادههای آموزش بسیار مطلوب است،

دارند .این الیهها معموالً با انتخاب بیشینه مقادیر در یک

اما عملکرد مدل روی دادههای آزمون ضعیف خواهد بود.

همسایگی ،عالوه بر کاهش ابعاد مسأله ،کار تجمیع ویژگیها

در واقع در این وضعیت ،مدل به جای یادگیری الگوهای

را نیز انجام میدهند .در هر شبکه عصبی کانولوشنی تعدادی

موجود ،دادهها را به حافظه میسپارد .روشهای مختلفی،

از الیههای جمعآوری و کانولوشنی به همراه توابع غیرخطی

همچون اعتبارسنجی متقابل 2۴برای جلوگیری از بیشبرازش

نظیر رلو در کنار تعدادی الیه چگال 2۱با اتصاالت کامل (و

وجود دارد .در ( )23روشی با عنوان حذف تصادفی 2۵برای

نه محلی) بین نورونها کار استخراج ویژگی و طبقهبندی را

جلوگیری از این پدیده در شبکههای عصبی عمیق پیشنهاد

انجام میدهند .وزنهای بانکهای فیلتر این شبکهها نیز

شده است که در آن ،طی آموزش شبکه عصبی ،خروجی

همانند سایر شبکههای عصبی با استفاده از قاعده بازگشت

برخی نورونها به طور تصادفی از فرآیند آموزش حذف

به عقب 21محاسبه میشود (.)21

میشوند .این موضوع از وابستگی بیش از حد مدل به

چالشهای آموزش شبكههای عصبي مصنوعي
بروز پیدا میکند ،کُندی روند آموزش شبکه به دلیل تغییر
توزیع ورودیهای هر الیه در طول آموزش است .این تغییر

( )23در بسیاری از کاربردها نظیر بینایی ماشین و پردازش
اسناد مورد بررسی قرار گرفته و پیشرفت چشمگیر عملکرد
مدلهای پیشنهادی در این موارد نشان داده شده است.

به دلیل تغییر وزنها و پارامترهای الیه پیشین رخ میدهد که
منجر به کُند شدن روند یادگیری شبکه عصبی میشود .سه
دلیل عمده کاهش نرخ یادگیری در این شیوه عبارتند از:
لزوم استفاده از نرخهای یادگیری پایینتر ،مقداردهی اولیه
دشوار پارامترها و برخورد با مدلهایی با خواص غیرخطی
اشباعشونده .در

پژوهشهای پیشین روشی با عنوان

شکل  )2مدل حذف تصادفی در آموزش شبکههای عصبی عمیق :در این
روش خروجی برخی نورونهای شبکة عصبی در هر گام از فرایند آموزش

نرمالیزاسیون دستهای 22مبتنی بر نرمال کردن ورودی هر الیه

به طور تصادفی صفر میشود و تأثیر آنها در آن مرحله در نظرگرفته

شبکه عصبی به عنوان جزئی از مدل و در طول هر دسته از

نمیشود؛ الف :یک شبکه عصبی ساده پیش از اعمال حذف تصادفی .ب:

دادههای آموزش پیشنهاد شده است ( .)22این روش امکان

پس از اعمال حذف تصادفی.

الگوريتمهای بهينهسازی شبكههای عصبي

19

ReLu
Dense layers
21 Back propagation
22 Batch normalization
23 Overfitting
24 Cross validation
25 Dropout
20
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یکی از چالشهایی که در آموزش شبکههای عصبی عمیق

دادههای آموزش جلوگیری میکند .عملکرد این روش در

سال بيست و يكم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

 /18طب جنوب

تابع خطا در شبکههای عصبی بسته به کاربرد آنها

که در آن 𝛼 نرخ هر گام و 𝜖 یک رقم

تعریفهای مختلفی دارد .به طور نمونه در حالت

است و ) 𝑡𝜃( 𝑓′مشتق تابع خطا نسبت به پارامترها در گام

طبقهبندی با دو دسته ،در بسیاری موارد تابع آنتروپی

زمانی 𝑡 است .عالوه بر این تابع 𝑠  𝑔,نیز به صورت زیر

متقابل دودوئی 2۶و در حالت دستهبندی با چند دسته

قابل تحصیل است:

معموالً تابع آنتروپی متقابل قیاسی 2۷به عنوان تابع خطای
شبکه عصبی درنظر گرفته میشود .در همه این حالتها
هدف از آموزش شبکه عصبی ،یافتن وزنهای شبکه به
طریقی است که تابع خطا کمینه گردد .در اغلب
روشهای موجود برای تغییر وزنها این کار با استفاده از
اطالعات مشتق مرتبه اول و دوم تابع خطا نسبت به
وزنها و حرکت در جهت کاهش خطا انجام میگیرد.
روشهای مختلفی همانند نزول گرادیان تصادفی،2۸
آدام 2۹و آدادلتا 3۱برای تغییر وزنها در هر گام از فرایند
آموزش ،پیشنهاد شدهاند .در ادامه روابط ریاضی روش

متعادلکننده31

𝑔𝑡 = (1 − 𝛾)𝑓 ′ (𝜃𝑡 )2 + 𝛾𝑔𝑡−1
𝑠𝑡 = (1 − 𝛾)Δ𝜃𝑡2 + 𝛾𝑠𝑡−1

()3
()۴

جایی که 𝛾 نرخ نزول 𝑠0 = 0 ،و  𝑔0 = 0است.
همانطورکه مشاهده میشود این روش فقط از اطالعات
مشتق مرتبه اول تابع خطا استفاده میکند و به تنظیم دستی
نرخ یادگیری نیاز ندارد .همچنین در کاربردهای مختلف
مشاهده شده است که این روش در شرایطی که گرادیان
تابع خطا نویزی باشد ،عملکرد قابل قبولی از خود نشان
میدهد (.)2۴

بهینهسازی آدادلتا که در این تحقیق مورد استفاده قرار
گرفته است به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد.

شاخص اطالعات متقابل

اگر ماتریس وزنها در گام 𝑡 را با 𝑡𝜃 نشان دهیم آنگاه

در بررسی آماری دادهها ،شاخص اطالعات

قاعده تغییر وزنها در روش آدادلتا از طریق رابطه ( )1و

𝑓 ′ (𝜃𝑡 ),

()1
()2

()۵

𝜖 √𝑠𝑡−1 +

معیاری برای سنجش میزان وابستگی دو متغیر تصادفی
است .به بیان ساده ،این شاخص ،میزان اطالعات بهدست
آمده از یک متغیر توسط متغیر دیگر را نشان میدهد.

𝛼 = 𝑡𝜃Δ

𝜖 √𝑔𝑡 +
𝑡𝜃= 𝜃𝑡 − Δ

𝜃𝑡+1

تعریف این شاخص برای دو متغیر تصادفی گسسته𝑋 و
𝑌 از این قرار است:

)𝑦 𝑝(𝑥,
)
)𝑦(𝑝)𝑥(𝑝

( 𝐼(𝑋, 𝑌) = ∑ ∑ 𝑝(𝑥, 𝑦) log
𝑋∈𝑥 𝑌∈𝑦

Binary cross entropy
Categorical cross entropy
28 Stochastic gradient descent
29 Adam
30 AdaDelta
31 Offset
32 Mutual information
27

http://bpums.ac.ir

] [ DOI: 10.29252/ismj.21.1.65

26

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-07

( )2محاسبه میشود:

متقابل32

طبقهبندی گلبولهای سفيد با استفاده از شبكه عصبي کانولوشني11 /

ادراکي و همكاران

که در آن (𝑦  p)𝑥,تابع توزیع مشترک دو متغیر تصادفی و

دلیل در این مقاله از روش مقداردهی اولیه

(𝑥) pو (𝑦) pبه ترتیب تابع توزیع مرزی متغیرهای

 k-means++استفاده شده است .در این روش نقاط اولیه

تصادفی 𝑥 و 𝑦 هستند .یکی از کاربردهای نوعی این

(مراکز هر دسته) به ترتیب و به شکل احتمالی بر اساس

شاخص مقایسه عملکرد بخشبندی تصویر است که در

فاصله از مراکز دستههای پیشین انتخاب میشوند.

قسمتهای بعدی مقاله بدان پرداخته میشود.

الگوریتمهای مختلف خوشهبندی همانند  k-meansدر
بسیاری از کاربردهای بخشبندی تصویر مورد استفاده قرار

الگوريتم خوشهبندیk-means

میگیرند .در این روشها عموماً هر پیکسل به عنوان یک

هدف از ارائه الگوریتم  k-meansدر حالت کلی

داده در نظر گرفته شده اطالعات مربوط به رنگ (و در برخی

طبقهبندی Nداده با  Mویژگی به  Kدسته است به طوری

موارد مکان آن) به عنوان ویژگیهای هر داده اعالم میشود.

که مجموع فاصله اعضای هر دسته تا مرکز آن برای کل

در این پژوهش از معیار اقلیدسی با وزنهای متفاوت برای

دادهها کمینه شود .به عبارت دیگر هدف نهایی از ارائه

سنجش فاصله دو نقطه در عمل خوشهبندی به روش

الگوریتم ،کمینه کردن تابع خطای زیر با یافتن نقاط بهینه

 k-meansاستفاده شده است .تابع فاصله در این روش به

برای مرکز دستههاست:

این شکل تعریف میشود:
𝑘

()۶

) 𝑖𝑐 𝐽 = ∑ ∑ 𝐷2 (𝑥,

2

()۷

𝑗

𝑖𝐶∈𝑥 𝑖=1

که در آن ( 𝑖𝑐  D)𝑥,نشاندهنده فاصله مرکز دسته 𝑖 ام تا
داده 𝑥 است .در پیادهسازی الگوریتم  k-meansمیتوان از

𝑗

) 𝑗𝐶 𝐷(𝑥𝑖 , 𝐶) = √∑ 𝑎𝑗 (𝑥𝑖 −

𝑗

که در آن 𝑖𝑥 و 𝑗𝐶 نشاندهنده ویژگی 𝑗ام داده 𝑖𝑥 و 𝐶
هستند .همچنین ضرایب 𝑗𝑎 تأثیر هر یک از ویژگیها در

استفاده کرد .مستقل از تعریف فاصله ،روش اجرای

میشود تأثیر ویژگیهای مختلف در محاسبه تابع فاصله

الگوریتم مذکور به صورت زیر است (:)2۵

یکسان نیست؛ بنابراین میتوان با انتخاب مناسب این

دادهها به طور تصادفی به 𝑘 دسته ناتهی 3۴تقسیم میشوند.

ضرایب ،تأثیر متفاوت ویژگیها بر تابع فاصله را توصیف

 .1با استفاده از تقسیمبندی موجود دادهها ،مرکز هر دسته به

کرد .روشهای گوناگونی برای محاسبه این ضرائب وجود

معیارهای مختلفی همانند فاصله اقلیدسی و فاصله

شکل میانگین دادهها محاسبه میشود.
 .2فاصله هر داده از مرکز هر دسته محاسبه شده و تقسیمبندی

دارد که در این تحقیق از الگوریتم ژنتیک بدین منظور
استفاده شده است.

بر اساس نزدیکترین مرکز دسته انجام میپذیرد.
 .3اگر تغییری در دستهبندی ایجاد شد ،الگوریتم از گام 2

توصيف مدل

خروجی الگوریتم در نظر گرفته میشوند.

گلبولهای سفید نشان داده شده است .با توجه به اینکه فرایند

الزم به ذکر است انتخاب دستهبندی اولیه و مرکز دستهها به

پیش پردازش ،تشخیص و جداسازی گلبولها روی مجموعه

شکل کامالً تصادفی ،موجب همگرایی کُند روش و افزایش

داده در اختیار ما از قبل انجام شده است ،در این پژوهش

احتمال قرارگیری در نقطه کمینه محلی میشود .به همین

تمرکز عمده بر طراحی و پیادهسازی دو بخش پایانی ،یعنی

Manhatan
Non-empty set
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مَنهَتن33

محاسبه تابع فاصله را مشخص میکنند .چنانکه مشاهده

سال بيست و يكم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

 /12طب جنوب

بخشبندی و طبقهبندی تصویر ورودی است .در واقع ،در
این تحقیق ،یک سیستم کامل برای شمارش گلبولهای سفید
از تصاویر میکروسکوپی نمونه خون معرفی نخواهد شد،
بلکه تنها بخشهای مربوط به بخشبندی نهایی و طبقهبندی
مورد بررسی قرار میگیرند که این محدودیت به واسطهی
تصاویر موجود در پایگاه داده اعمال شده است .در ادامه پس

شکل  )3نمونه تصاویر ورودی و خروجی در قسمت بخشبندی :هدف از

از معرفی پایگاه داده ،به مسأله بخشبندی تصویر میپردازیم.

انجام این بخش جداسازی کامل تصویر گلبول سفید از پسزمینه است –

طبقهبندی تصاویر نیز به عنوان گام پایانی مورد تجزیه و

الف :تصویر ورودی نمونه .ب :تصویر ماسک ایدهآل تولید شده در قسمت
بخشبندی برای جداکردن گلبول سفید.

تحلیل قرار خواهد گرفت.

در این نوشتار ابتدا تصویر از فضای رنگی  RGBبه فضای
پايگاه داده

رنگی  HSVمنتقل شده است .در فضای رنگی HSV

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد ،در این پژوهش از

المانهای تشکیلدهنده هر پیکسل به جای میزان رنگهای

تصاویر موجود در پایگاه داده  MISPاستفاده شده است.

قرمز ،سبز و آبی ،رنگ ،میزان اشباع و شدت روشنایی هر

این پایگاه داده شامل مجموعاً  1۴۹تصویر از چهار نوع

پیکسل در نظر گرفته میشوند .به این ترتیب هر پیکسل

گلبول سفید است که از آزمایش نمونه خون  1۱نفر به

تصویر ،یک داده با سه ویژگی خواهد بود ،اما تأثیر هر یک

دست آمده است .این تصاویر رنگی در فضای RGB

از این المانها در خوشهبندی و تعیین فاصله نقطهها یکسان

توسط یک دوربین کَنون  V13۵و یک میکرُسکوپ نوری

نیست .به همین دلیل در این پژوهش از فاصله اقلیدسی

هر تصویر ،ماسک مشخصکننده گلبول از پسزمینه توسط

مختصات مکانی هر پیکسل در سنجش فاصله نیز بررسی

افراد متخصص تعیین شده است.

شده است .به این ترتیب تابع فاصله بین نقطهای مانند
(𝑦  P= )ℎ, 𝑠, 𝑣, 𝑥,که در آن  𝑥 ،𝑣 ،𝑠 ،ℎو 𝑦 به ترتیب

بخشبندی تصوير
هدف از انجام این بخش همانطور که پیشتر اشاره شد،
جداسازی کامل گلبول سفید از تصویر پسزمینه است .در
واقع هدف از انجام این قسمت تولید تصویر دودویی
هماندازه با تصویر ورودی است که پیکسلهای متعلق به
گلبول سفید را از پسزمینه جدا کند.

مقادیر  ،value ،saturation ،hueمکان عرضی و مکان
طولی

پیکسل

هستند

با

مرکز

دسته

( 𝑐𝑦  C=)ℎ𝑐 , 𝑠𝑐 , 𝑣𝑐 , 𝑥𝑐 ,برابر است با:
(

𝑥 − 𝑥𝑐۸ 2
𝑦 − 𝑦𝑐 2
( 𝑦𝑎 ) +
)
) 𝑊
𝐻

)𝐶 𝐷(𝑃,
( 𝑥𝑎 = √𝑎ℎ (ℎ − ℎ𝑐 )2 + 𝑎𝑠 (𝑠 − 𝑠𝑐 )2 + 𝑎𝑣 (𝑣 − 𝑣𝑐 )2 +

شکل  3نمونه ورودی و خروجی مطلوب برای این قسمت
را نشان میدهد.
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کَنون در ابعاد  2۵۹2×3۸۷2ذخیره شدهاند .همچنین برای

وزندار استفاده شده است .همچنین اثر لحاظ کردن

که در آن 𝑖𝑎ها ضرایب ثابت و تعیینکننده تأثیر هر ویژگی
در سنجش فاصله و 𝑊 و 𝐻 به ترتیب عرض و ارتفاع
برای یافتن مقادیر مناسب ضرایب ویژگیهای هر پیکسل،
از الگوریتم ژنتیک استفاده مینماییم .در این گام ابتدا 1۶
Canon
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تابع خطای مربوط به انتخاب ضرایب 𝑖𝑎 به شکل میانگین

شبیهسازی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

نرمالیزه شده شاخص اطالعات متقابل ،برای خوشهبندی

در تمام مدلهای بررسی شده در این مقاله ،ابعاد هستههای

معیار و خوشهبندی حاصل از اعمال الگوریتم در نظر گرفته

الیههای کانولوشنی برابر  ،3×3ابعاد فضای خروجی برابر

شده و عمل بهینهسازی این تابع خطا با انتخاب ضرایب

 ،32تعداد نورونهای الیههای چگال یک و دو به ترتیب

𝑖𝑎 با کمک الگوریتم ژنتیک انجام میگیرد .در واقع ضرایب

برابر  12۸و چهار ،و همچنین تابع فعالسازی برای تمامی

𝑖𝑎 به کمک الگوریتم ژنتیک به گونهای محاسبه میشوند

الیهها به جز الیه آخر ،تابع رلو و در الیه آخر تابع

که حاصل خطای خوشهبندی روی  1۶تصویر انتخاب شده

سافتمَکس 3۸در نظر گرفته شده است .تابع رلو در بسیاری

کمینه شود .جزئیات مربوط به شبیهسازیهای این قسمت

از پژوهشهای پیشین حوزهی بینائی ماشین ،عملکرد

در بخش  ۴ارائه شده است.

بسیار مطلوبی از خود نشان داده است .به طور مثال در ()2۶

پس از اعمال خوشهبندی توسط الگوریتم ،k-means

استفاده از تابع رلو باعث تسریع همگرایی یادگیری شبکهی

دستهای که میانگین اشباع پیکسلها در آن بیشتر است به

عصبی تا شش برابر در مقایسه با سایر توابع فعالسازی در

عنوان دسته مشخصکننده گلبول سفید در نظر گرفته

آموزش شبکه عصبی با پایگاههای داده مختلف شده است.

میشود .سپس با استفاده از تبدیالت مورفولوژیک باز

این تابع در کنار تسریع فرایند همگرایی ،به دلیل محاسبات

کردن ،بستن و فرسایش ،3۶سوراخهای کوچک موجود در

سادهتر در مقایسه با توابعی مثل سیگوئید ،حجم محاسبات

ماسک حاصل از گام قبل ،پر شده لبههای ماسک کمی نرم

الزم را نیز کاهش میدهد .به این ترتیب این تابع تقریبا در

میشوند .همچنین در انتها برای پاکسازی تصویر،

تمامی مسائل بینائی ماشین به عنوان تابع فعالسازی

قسمتهای همبندی 3۷که مساحت آنها از یک آستانه معین

الیههای میانی به کار گرفته میشود.

کمتر یا بیشتر باشد از تصویر حذف خواهند شد.

برای تعیین تعداد الیههای چگال و همچنین تعداد
نورونهای این الیهها ،باید به این نکته توجه کرد که در

در این پژوهش برای طبقهبندی تصویر حاصل از ترکیب

چگال ،به دلیل اتصال کامل بین نورونها ،بخش زیادی از

ماسک بخشبندی و تصویر ورودی ،از یک شبکه عصبی

پارامترهای شبکه عصبی را تشکیل میدهند .به همین جهت

کانولوشنی استفاده میشود .در ادامه ساختارهای مختلفی

و با در نظر گرفتن این نکته که جلوگیری از بیشبرازش

برای شبکه عصبی در نظر گرفته شده و عملکرد آنها در

شبکه عصبی یکی از چالشهای اصلی در حل این مسئله

بخش شبیهسازی مقایسه میگردد .شکل  ۴دو مورد از

است ،میبایست تعداد الیهها و همچنین تعداد نورونهای

ساختارهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاند

هر الیه برابر با کمترین میزان ممکن در نظر گرفته شود .با

را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود این

توجه به نوع مسئله (طبقهبندی با چهار کالس) تعداد

ساختارها از دو یا سه الیه کانولوشنی ،دو الیه چگال و یک

نورونهای الیه آخر شبکه عصبی مشخص است .همچنین

الیه جمعآوریکننده تشکیل شدهاند .در هر دو مدل

برای جلوگیری از بیشبرازش دادهها ،به جز الیهی پایانی

پیشنهادی الیه نرمالیزاسیون دستهای ،پس از الیههای

تنها از یک الیه چگال استفاده شده است .به این ترتیب با

کانولوشنی به کار گرفته میشود .همچنین اثر الیه حذف

آزمایش چند مقدار مختلف (با توجه به ابعاد فضاهای ایجاد
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Connected components
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Softmax
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یک شبکه عصبی کانولوشنی ،بایاسها و وزنهای الیههای
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تصویر از میان دادههای موجود انتخاب میشوند و سپس

تصادفی و الگوریتمهای بهینهسازی مختلف در بخش

سال بيست و يكم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

 /17طب جنوب

شده در الیههای کانولوشنی) به عنوان تعداد نورونهای

مسائل یادگیری ماشین ،بهینهسازی کامل این هایپرپارامتر با

الیه چگال ،میتوان مقدار مناسب این هایپرپارامتر را تعیین

روشهای تحلیلی عمال امکانپذیر نیست و میبایست از

کرد .با این حال میبایست عنوان کرد که همانند بسیاری از

روشهای مبتنی بر آزمون و خطا استفاده کرد

شکل  )۴ساختارهای مختلف بررسی شده برای شبکه عصبی کانولوشنی :در این پژوهش ساختارهای متفاوتی از شبکههای عصبی کانولوشنی با تعداد الیههای متفاوت
برای مقایسه کارایی آنها در فرایند طبقهبندی گلبولها مورد بررسی قرار گرفتهاند که دو نمونه از این ساختارها در این شکل نشان داده شده است؛ الف :ساختار با سه

يافتهها
آمادهسازی پايگاه داده
پیش از این اشاره شد که پایگاه داده  MISPشامل مجموعاً
 1۴۹تصویر از گلبولهای سفید نمونه خون است که این
تعداد برای آموزش شبکه عصبی مورد استفاده در فرایند
طبقهبندی کافی نخواهد بود .به همین دلیل الزم است پیش
از آموزش شبکه عصبی ،تعداد تصاویر موجود در پایگاه
داده را به کمک روشهای مختلف کارامدی افزایش دهیم.
با توجه به اینکه گلبولهای سفید خون ،جهتگیری
مشخص فضایی ندارند ،یکی از روشهایی که میتوان به
کمک آن ،تصاویر جدیدی به پایگاه داده اضافه کرد
ما برای افزایش تعداد تصاویر موجود در پایگاه داده از سه
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برای ایجاد تصاویر جدید استفاده کردهایم .همچنین برای
کاهش اندازه ورودی شبکه عصبی ،سادگی مدل و کاهش
تعداد وزنها و بایاسهای موجود در شبکه ،ابعاد تصویر
اصلی را پس از ترکیب با ماسک مشخصکننده گلبول سفید
به  ۶۴×۶۴پیکسل کاهش دادهایم .چنانکه نتایج شبیهسازی
نشان میدهد این اندازه ،مقداری بهینه است که کمتر از آن،
نتیجه رضایتبخشی حاصل نخواهد شد.
شکل  ۵تصاویر مختلف تولید شده از یک تصویر موجود
در پایگاه داده را نشان میدهد .با اعمال این تغییرات تعداد
تصاویر موجود در پایگاه داده از  1۴۹تصویر به 1۴۹۱
تصویر افزایش یافته است که مقدار قابل قبولی برای
آموزش شبکه عصبی مورد استفاده میباشد.
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چرخش و قرینهسازی تصاویر اصلی است .در این پژوهش

روش چرخش ،قرینهسازی و اضافه کردن نویز گاوسی
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الیه کانولوشنی .ب :ساختار با دو الیه کانولوشنی.
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شکل  )۵تغییرات اعمال شده روی یک نمونه تصویر موجود در پایگاه داده ،برای افزایش تعداد تصاویر موجود در طول فرایند آموزش شبکه عصبی.

همانطور که در بخش بخشبندی تصویر توضیح داده شد،

حداکثر تکرارها برابر  3و همچنین نرخ جهش برابر  ۱/2در

الگوریتم

نظر گرفته شده است .با توجه به این که روشی برای تعیین

 k-meansتوسط الگوریتم ژنتیک انجام میگیرد .شکل ۶

پارامترهای الگوریتم ژنتیک برای عملکرد بهینه به شکل

نمودار تابع خطای تعریف شده در تکرارهای مختلف

نظری و در حالت کلی وجود ندارد ،در حل اغلب مسائل

الگوریتم ژنتیک را نشان میدهد .پس از اتمام اجرای

از مجموعهای از پارامترهای مرسوم استفاده میشود .در این

الگوریتم ژنتیک ،بهترین ضرایب یافته شده در قسمت بعد

مسئله نیز از پارامترهای پیشفرض نرمافزار متلب استفاده

برای سنجش عملکرد الگوریتم خوشهبندی مورد استفاده

شده است ،اما با توجه به حجم زیاد محاسبات ،تعداد

واقع شده و میانگین شاخص اطالعات متقابل برای همه

اعضای جمعیت کاهش یافته است .همچنین با توجه به

تصاویر موجود در پایگاه داده محاسبه شده است .این نتایج

همگرایی روش پس از تکرارهای محدود (با آزمون و خطا)

در جدول  1قابل مشاهده است.

تعداد تکرارهای الگوریتم برابر سه در نظر گرفته شده است.

بهینهسازی

ضرایب

فاصله

معیار

در

همانطور که از جدول مزبور قابل مشاهده است ،اجرای
جدول  )1مقايسه عملكرد خوشهبندی (بخشبندی تصوير) با
کمک معيار شاخص اطالعات متقابل قبل و بعد از وزندهي
پارامترها به کمک الگوريتم ژنتيک

ميانگين شاخص اطالعات متقابل
واريانس شاخص اطالعات متقابل

۱/۵۹
۱/۱۷

۱/۷3
۱/۱۶

الگوریتم ژنتیک برای اصالح وزنهای پارامترهای مختلف،
موجب بهبود چشمگیر شاخص اطالعات متقابل در
بخشبندی تصویر شده است .الزم به ذکر است که روشهای
سادهتری ،مانند روش آستانهگذاری ،نیز برای بخشبندی
تصویر در این حالت وجود دارد .به عنوان نمونه ،حاصل
شاخص اطالعات متقابل در اعمال روش ساده آستانهگذاری
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پارامترهای در نظرگرفته شده

بدون در نظر
گرفتن وزنها

با در نظر
گرفتن وزنها
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بخشبندی

در اجرای الگوریتم ژنتیک تعداد اعضای جمعیت برابر ،2۵

سال بيست و يكم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

 /15طب جنوب

اُتسو 3۹بر تصاویر سیاه و سفید در این پایگاه داده برابر ۱/۷۶

متوالی ،کاهش نیابد ،آموزش متوقف شده و مدل موجود به

میباشد که با وجود سادگی ،عملکرد بسیار قابل قبولی دارد،

عنوان مدل نهایی اعالم میشود .سپس دقت نهایی مدل با

در حالیکه استفاده از روش خوشهبندی  k-meansبا وزنهای

کمک دادههای سنجش نهایی ارزیابی میگردد .این دقت،

متغیر میتواند در کاربردهای پیچیدهتر همانند جداسازی

معیار خوبی از دقت واقعی مدل خواهد بود زیرا این دادهها

قسمتهای نشاندهنده هسته و سیتوپالسم نیز مورد استفاده

در هیچ یکی از بخشهای فرآیند آموزش مورد استفاده قرار

قرار بگیرند.

نگرفتهاند و برای مدل ناشناخته هستند.
شکل  ۷و شکل  ۸نمودار تابع خطا و دقت مدلهای
پیشنهادی در شکل  ۴را نشان میدهند .همانطور که
مشاهده میشود ،روش بهینهسازی آدادلتا عملکرد مطلوبی
در فرایند یادگیری شبکه عصبی داشته است .جدول 2
حاصل دقت نهایی مدلهای پیشنهادی روی دادههای
سنجش پایانی را نشان میدهد .همانطور که انتظار میرود،
عملکرد نهایی این مدل نسبت به مدلهای کالسیک ،مثل

شکل  )۶الف :ضرایب بهترین نمونه یاغتهشده در انتخاب ضرایب

پرسپترون چندالیه و بردار ماشین پشتیبان ،با دقت باالتری

الگوریتم  – .k-meansمحور افقی :شمارهی ضریب .محور عمودی:

همراه است .در پژوهشهای پیشین مثل ( )۸دقت

ضریب .ب :نمودار تابع خطا در تکرارهای الگوریتم ژنتیک جهت بهینهسازی
ضرایب تابع فاصله در الگوریتم خوشهبندی  – k-meansمحور افقی:
شمارة تکرار الگوریتم .محور عمودی :تابع خطا

طبقهبندی با کمک این روشها در بهترین حالت نزدیک به
 ۹۵درصد است که عملکرد بسیار مطلوب شبکههای عصبی
کانولوشنی را در مقایسه با این روشها نشان میدهد.

به عنوان گام پایانی فرایند شمارش گلبولهای سفید ،پس
از اجرای عملیات بخشبندی ،تصاویر موجود در پایگاه
داده به طور تصادفی به سه قسمت تقسیم مینماییم۶۸ :
درصد دادهها برای آموزش شبکه عصبی 1۵ ،درصد دادهها
برای برای اعتبارسنجی و  1۷درصد دادهها برای تست
عملکرد مدل مورد استفاده ،قرار میگیرند .سپس آموزش
مدلهای پیشنهادی انجام شده و حاصل دقت و تابع خطا
در طول فرایند آموزش روی دادههای آموزش و دادههای
انتخاب مدل نمایش داده میشود .در طول آموزش شبکه

طبقهبندی دادههای آزمون نشان داده شده است .همانگونه
که مشاهده میشود و بررسی تصاویری که به اشتباه
طبقهبندی شدهاند شکل  ۹نیز نشان میدهد ،طبقهبندی
اشتباه در میان گلبولهای سفید با ساختار هسته نزدیک رخ
داده است .در انتها خاطرنشان میشود شبیهسازیهای این
بخش با استفاده از زبان برنامهنویسی

پایتون۴3

کتابخانههای یادگیری عمیق تِنسورفلو )2۷( ۴۴و برخی
منابع دیگر انجام شده است.

عصبی با استفاده از الگوریتم توقف سریع ۴۱هنگامی که
حاصل تابع خطا بر دادههای سنجش میانی در دو

دوره۴1

Early stopping
Epoch
Confusion matrix
Python
Tensorflow
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طبقهبندی

همچنین در جدول  3ماتریس

اغتشاش۴2

مربوط به

طبقهبندی گلبولهای سفيد با استفاده از شبكه عصبي کانولوشني11 /
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شکل  )۷نمودار دقت و تابع خطا برای مدل پیشنهادی با دو الیه
کانولوشنی با استفاده از روشهای مختلف بهینهسازی در فرایند طبقهبندی
گلبولهای سفید .محور افقی :دوره آموزش .محور عمودی :دقت طبقهبندی و
تابع خطا

شکل  )۹تصاویر مربوط به گلبولهایی که توسط طبقهبند به اشتباه
طبقهبندی شدهاند.

بحث
با توجه به اهمیت شمارش سریع و قابل اعتماد انواع
مختلف گلبولهای سفید در نمونه خون ،در این مقاله
کانولوشنی با استفاده از روشهای مختلف بهینهسازی در فرایند طبقهبندی
گلبولهای سفید.محور افقی :دوره آموزش .محور عمودی :دقت طبقهبندی و
تابع خطا

مبتنی بر پردازش تصویر برای شمارش انواع مختلف
گلبولهای سفید در نمونه خون معرفی و پیادهسازی شد.
در قسمت بخشبندی ،از الگوریتم خوشهبندی k-means

جدول  )2دقت نهايي مدلهای پيشنهادی روی دادههای
سنجش در طبقهبندی گلبولهای سفيد
دقت

مدل پيشنهادی

دو الیه کانولوشنی – adam
دو الیه کانولوشنی – Adadelta
سه الیه کانولوشنی – adam
سه الیه کانولوشنی Adadelta -

۱/۸3
۱/۹۹
۱/۷1
۱/۹۹

تابع خطا
۱/۷۶
۱/۱3
2/۸۷
۱/۱2

با معیار اقلیدسی اصالح شده برای سنجش فاصله در کنار
تبدیالت مورفولوژیک برای انجام اصالحات نهایی استفاده
گردید .این الگوریتم با تعریف معیار مناسبتری از فاصله
مکانی پیکسلها میتواند در آینده در مسائل دشوار
بخشبندی تصاویر پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین در بخش طبقهبندی تصاویر ،ساختار سادهای از

جدول  )9ماتريس اغتشاش طبقهبندی روی دادههای آزمون
برچسبگذاری صحيح
ائوزینوفیل
لنفوسیت
مونوسیت
نوتروفیل

خروجی طبقهبند

http://bpums.ac.ir

قرار گرفت .همانطور که انتظار میرفت شبکههای عصبی
کانولوشنی با انتخاب ساختار و دادههای مناسب ،عملکرد
رضایتبخشی در مسائل بینائی ماشین مرتبط با تصاویر و
سیگنالهای پزشکی از خود نشان میدهند.

] [ DOI: 10.29252/ismj.21.1.65

نوتروفیل
۱/۱۱2۶
۱
۱/۱۱2۶
۱/۹۹۴۷

مونوسیت
۱/۱۱2۷
۱
۱/۹۹۴
۱/۱۱2۷

لنفوسیت
۱
1
۱
۱

ائوزینوفیل
۱/۹۹۱۴
۱
۱/۱۱23
۱/۱۱۹3

یک شبکه عصبی کانولوشنی به عنوان طبقهبند مورد استفاده
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شکل  )۸نمودار دقت و تابع خطا برای مدل پیشنهادی با سه الیه

قسمتهای بخشبندی و طبقهبندی یک سیستم سریع

1931  فروردين و ارديبهشت/1  شماره/سال بيست و يكم

 طب جنوب/10

استفاده در شبکة عصبی کانولوشنی را در صورت پیچیدهتر

نتيجهگيری

 با افزایش تعداد،بودن مرز طبقهبندی در فضای ویژگیها

در پژوهشهای پیش رو و با هدف بهبود نتایج حاصل از

الیهها و یا افزایش ابعاد فضاهای خروجی هر الیه

 با توجه به پیچیدگی نسبی مدل ارائه شده در،طبقهبندی

.قدرتمندتر کرد

 میبایست تعداد و گوناگونی تصاویر موجود در،این بخش
 در این راستا برای استقالل دادهها.پایگاه داده افزایش یابد

تضاد منافع

 بهتر،و افزایش توان طبقهبندی دادهها در شرایط متفاوت

.هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است

است از پایگاههای داده فراهمشده در مراکز درمانی مختلف
 میتوان مدل مورد، همچنین در صورت لزوم.استفاده کرد
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Abestract
Background: Observing, categorizing and counting various types of white blood cells in a blood sample is one
of the most important steps in the treatment of various diseases. This study aimed to develop a fast and reliable
system based on processing microscopic images of blood samples for classifying four types of white blood cells.
Materials and Methods: The modified k-means clustering method was used to perform image segmentation.
Furthermore, white blood cells were classified using a deep convolutional neural network with the help of data in the
MISP database, a free database composed of microscopic blood sample images. Moreover, several regularization
techniques such as dropout and image augmentation were applied to prevent overfitting of the network.
Results: The classification accuracy of the neural network was found to be 99%, which is more successful than
many earlier studies. In the segmentation section, the cross-reference index was 0.73.
Conclusion: The results of this research show that processing the microscopic images of the blood sample can
help develop rapid and reliable systems using different methods of image processing and machine learning.

Key words: Image segmentation, image classification, deep neural networks, microscopic images of blood samples, white
blood cell, convolutional neural network
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