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شيخاحمدي3

 8دانشجو ،گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،سنندج ،ایران.
 2استادیار ،گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ،ماهشهر ،ایران.
 3استادیار ،گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،سنندج ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
احمد کاظمی

چکيده
اکثر پژوهشها برروی استخراج ویژگیها در دامنه فرکانس ،مکان و کاهش ابعاد ویژگی
تمرکز دارند .هدف اصلی عمده آنها استفاده از روشهای مکاشفهای برای افزایش کارکرد
برآوردگر الگوریتم یادگیری و ادامه دستیابی به وضعیت مطلوب و همچنین دستهبندی
بدون تداخل کاربر و اجرای خودکار آن از طریق مدل ایجادشده در مراحل باال است .در
این مقاله ،روش یادگیری جدیدی مبتنی بر الگوریتم بهبودیافته ازدحام سالپ پیشنهاد
شده است که در درخت تصمیم ،نزدیکترین همسایههای  Kو نایو بیز پیادهسازی و
ارزیابی شده است .نتایج نشاندهنده بهبود عملکرد الگوریتم مورد نظر در مقایسه با
الگوریتمهای یادگیری سنتی است .از لحاظ دقت ،حساسیت و خطای دستهبندی ،بهترین
عملکرد مدل پیشنهادی از روش یادگیری درخت تصمیم با مقادیر بهترتیب ،٪۹۹.81
 ٪8۱۱و  ٪۱.16بهره میگیرد .از لحاظ معیار ویژگی ،بهترین عملکرد مدل پیشنهادی
مبتنی بر روش یادگیری نزدیکترین همسایههای  Kبا مقدار  ٪8۱۱است.

واژگان کليدي :دستهبندی تصویر  ،الگوریتم یادگیری ،الگوریتم ازدحام سالپ.
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روش جدید دستهبندي خودکار تصاویر مبنی بر الگوریتم
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مقدمه
تصویربرداری پزشکی از یکی از مهمترین ابزارهای پزشکی مدرن محسوب میشود .انواع مختلف تکنیکهای تصویربرداری برای
تشخیص انواع بیماریها به کار میروند .تصاویر پزشکی مهم می توانند نقش مهمی در کمک به تشخیص پزشکی ایفا کنند .با این حال ،در
کاربردهای بالینی ،بررسی دستی تصاویر معموالً زمان زیادی می گیرد .بنابراین ،روش تشخیص خودکار برای پزشکان مفید خواهد بود .در
رابطه با نیاز به تحلیل پزشکی ،دستهبندی تصاویر خودتصادم 8یکی از مهمترین مسائل به شمار میرود [ .]۵ ،۴عمدتاً ،تصاویر MRI
بهمنظور تشخیص وجود تومور در مغز به کار میروند .اطالعات دریافتی از تصویر مورد نظر در درمان بیمار اهمیت بسیار زیادی دارد.
تصویرکاوی دانش ضمنی تصاویر را به کار میگیرد .یکی از مهمترین تکنیکهای تصویرکاوی عبارت است از دستهبندی تصاویری که
تصاویر موجود را به چند دسته ازپیشتعیینشده تصاویری که به آنها تعلق دارند اختصاص میدهد .بدین منظور ،دستهبندیها باید ابتدا
توسط متخصص مشخص و برچسبزنی شوند .سپس ،ویژگیهای اصلی این تصاویر استخراج میشوند و با استفاده از یادگیری ماشین به
سیستم آموزش داده میشود که دفعه بعد تصاویری که وارد سیستم میشوند در گروه درست دستهبندی شوند[.]1-6
دستهبندی نوعی مسأله یادگیری ماشین است که در مورد نحوه تخصیص تگها به دادههای جدید بر اساس مجموعهای از دادههای
تگشده بحث میکند .نتیجه توسط ورودی ارائه میشود .بهمنظور پیشبینی نتیجه ،الگوریتم مجموعه آموزش حاوی مجموعهای از
خصیصهها و نتیجه را پردازش میکند .الگوریتم دستهبندی پیکسلهای تصویر را به مجموعهها یا کالسهای مطلوب تخصیص میدهد
مراحل اصلی در فرایند دستهبندی تصاویر عبارتند از :استخراج ویژگیها ،کاهش ابعاد ویژگیها ،دستهبندی و ارزیابی[.]8
بهطور کلی ،روشهای یادگیری ماشین را می توان به دو گروه یادگیری تحت نظارت و یادگیری بدون نظارت تقسیم کرد .در یادگیری
بدون نظارت مجموعه دادههای آموزش با دستهبندیهای ازپیشتعریفشده به کار نمیرود .در یادگیری نظارتشده یا یادگیری از نمونهها،
کاربر نقش آموزگار را ایفا میکند و باید نمونههایی برای هر کالس ارائه کند[.]3 ،2
تاکنون ،پژوهشهای متعددی بهمنظور دستهبندی تصاویر  MRIصورت گرفته است .اکثر پژوهشها روی استخراج ویژگیها در دامنه
فرکانس ،مکان و کاهش ابعاد ویژگی تمرکز دارند .هدف این پژوهشها ایجاد نوعی مدل دستهبندی بهمنظور افزایش بازدهی دستهبندی
تصاویر مربوط بوده است .الزم به ذکر است که روشهای پیشنهادشده ،عالوه بر نقاط قوتشان ،محدودیتهایی هم دارند .با در نظر گرفتن
اهمیت این موضوع در این پژوهش ،سعی میکنیم از نقاط قوت روشهای قبلی نفع ببریم و بر محدودیتها و کاستیهایشان غلبه کنیم و،
در نهایت ،دقت درست در روش پیشنهادی را بیابیم .در این پژوهش هدف استفاده از روشهای مکاشفهای برای افزایش کارکرد برآوردگر
الگوریتم یادگیری و ادامه دستیابی به وضعیت مطلوب و همچنین دسته بندی بدون تداخل کاربر و اجرای خودکار آن از طریق مدل
ایج ادشده در مراحل باال است .در پژوهش حاضر ،از الگوریتم ازدحام سالپ بهمنظور بهبود عملکرد الگوریتمهای یادگیری استفاده شده است.
در نهایت ،انتظار میرود مدل پیشنهادی در دادههای آزمایشی ،که هنوز در مدل تولیدشده دیده نشدهاند ،عملکرد خوبی داشته باشد.
بهمنظور پیادهسازی و بهکارگیری مدل پیشنهادی ،الگوریتمها و روشهای یادگیری ماشین نظیر  ،KNNنایو بیز و درخت تصمیم به کار
خواهند رفت .با توجه به اینکه روش های یادگیری سنتی هستند و نتایج ایجادشده توسط این روشها ممکن است اطمینانپذیری باالیی
داشته باشند ،این مطالعه ر وی بهبود عملکرد مرحله یادگیری تمرکز دارد ،تا مدلی کارامد و قابلاطمینان به دستهبندی درست دادهها دست
یابد .نتایج نشاندهنده بهبود عملکرد یادگیری الگوریتمها در مقایسه با الگوریتمهای یادگیری سنتی است.

کارهاي تحقيقاتی مرتبط
نویسندههای مطالعه [ ]۹در سال  2۱81بر روی تشخیص الگوی شبکه رنگدانه در تصاویر درماتوسکوپی بر اساس طبقهبندی فازی
پیکسلها کارکردهاند .یکی از مهمترین الگوهای درماتوسکوپیک شبکه رنگدانه است .یک روش ابتکاری برای تشخیص الگو برای تشخیص
آن در تصاویر پوستی ارائهشده است .روشها :شامل دو مرحله است .در مرحله اول ،با استفاده از یک فرآیند یادگیری ماشین تحت نظارت و
پس از انجام استخراج ویژگیهای رنگ و بافتهای مختلف ،طبقهبندی فازی پیکسلها به سه دسته موجود در تعریف الگوی ("خالص"،
"سوراخ" و "دیگر ") انجامشده است.
در دستهبندی تصاویر ،یک پیکسل یا گروهی از پیکسلها بر اساس مقدار خاکستری تگگذاری میشوند .دستهبندی یکی از
روشهای رایج استخراج اطالعات به شمار میرود .در دستهبندی ،معموالً چند ویژگی برای مجموعهای از پیکسلها به کار میروند (مثالً،
تعداد زیادی تصویر شیئی بخصوص الزم است) [ .]8۱ ،۴ویژگیهای مهم تصاویر از مجموعه دادهها استخراج میشوند و توسط الگوریتمهای
یادگیری ماشین به کار میروند و به سیستم آموزش میدهد تا تصاویر در دفعات بعد در گروه درست دستهبندی شوند .مراحل پایه فرایند
self-colliding
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دسته بندی تصاویر عبارتند از :آموزش سیستم و آزمایش سیستم .سیستم ابتدا ویژگیهای پایه را از دادههای ورودی استخراج میکند و بعد
ابعاد مجموعه ویژگی را بهمنظور تسریع عملکرد سیستم کاهش می دهد .در مرحله بعد با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین مدلی برای
دستهبندی دادهها ایجاد میکند.
اکثر مطالعات روی استخراج و کاهش ویژگیهای تصاویر در زمینه یادگیری تمرکز داشتهاند .در مطالعه[ ،]88نویسندهها تحلیل جزء
اصلی در مرحله انتخاب ویژگی و ماشین بردار پشتیبان 2در مرحله یادگیری را ایجاد کردهاند .نویسندههای مذکور در روش پیشنهادی با
استفاده از  PCAابعاد ویژگیها را تا  8۱2۴ویژگی کاهش دادهاند .سپس ،با استفاده از  PCA ،DWTو  KSVMبا کرنل  GRBبه عملکرد
بهتر در دستهبندی تصاویر دست یافتهاند.
نویسندههای مطالعه[ ]82بر روی الگوریتم خوشهبندی فازی برای دستهبندی تصویر میکرو ارگانی کارکردهاند .تصویر میکرو آهن
 cDNAاطالعاتی مفصل درباره هزاران عبارات ژنی را بهطور همزمان فراهم میکند .ازاینرو میکرو آرایه تقسیمبندی تصویر یک کار مهم
است .در این مقاله ،روشهای تقسیمبندی تصویر خوشهای فازی موجود برای سازگاری با تصاویر میکرو ارگانیک  cDNAمورد آزمایش
قرارگرفته است .الگوریتمهای موردنظر برای این هدف شامل روش مبتنی بر خوشهبندی فازی میباشد .نتایج تقسیمبندی نشان میدهد که
روش خوشهبندی فازی در تقسیم نقاط میکروسکوپ نسبت به دیگر روشها تحت تصاویر نویزدار بهتر است.
نویسندههای مطالعه[ ]83روش خود را تحلیل خوشهبندی طیفی اجزاء مستقل برای دستهبندی بافت از  MRIمغز شرح میدهند.
این نویسندگان از روش خوشهبندی ویژگی پراکندگی طیفی زاویهدار-طیفی استفاده کردهاند .روش پیشنهادی اولویتبندی یکسانی برای
ویژگیهای عمومی و محلی ارائه میکند .بنابراین ،به دنبال کسب بازدهی روشهای معمول برای استخراج بافتهای غیرعادی است .ابتدا،
 MRIچندطیفی با استفاده از خوشهبندی مبتنی بر فاصله به دستهبندیهای مختلف تقسیم میشود .سپس ،تحلیل جزء مستقل بهمنظور
خوشه کردن دادهها به کار میرود .عالوه بر این ،ماشین بردار پشتیبان بهمنظور تحلیل بافت به کار میرود .نتایج نشان میدهند که
دستهبن دی بافت مغز با این روش عملکردباال ،مخصوصاً برای ضایعات و تومورهای کوچک ،تحلیل بالینی فراهم میسازد.
متدلوژی نویسندگان در مقاله منبع[  ]8۴روش فازی میباشد .طبقهبندی فازی پیکسلهای تصویری را که مربوط به تنوع سطحی
خاک در جهتهای مختلف است تشخیص میدهد .از یک تابع گسترده بهعنوان یک تابع عضویت فازی برای هر کالس استفاده میکند،
جایی که کالس اختصاص دادهشده به هر پیکسل ،دارای بیشترین حقیقت فازی عضویت است .این دستهبندی برای اولین بار انجام میشود،
پسازآن یک رقابت بهعنوان گامی دوم برای نازک شدن لبهها اجرا میشود؛ عملکرد الگوریتم تا حدودی شبیه الگوریتم لبهیابی canny
است ،اما بسیار سریعتر عمل میکند .برای هر دو ،سطح مناسب حساسیت باید توسط کاربر برای بهترین نتایج انتخاب شود ،زیرا لبههای
بیشتر با نویز بیشتری نسبت به لبههای کمتر و نویز کمتر است.
متدلوژی نویسندگان در مقاله منبع[ ]8۵دستهبندی  MRIبه عادی یا یکی از هفت بیماری مختلف است .در ابتدا ،دو سطح تبدیل
موجک دوبعدی گسسته ( )DWT 2Dاز تصویر ورودی محاسبه میشود .بازگشت به تعمیم ناهمگن مشروط آن ،که نوعی روش آماری است،
پارامترهای این مدل بردارهای ویژگی اصلی را شکل میدهد .بعد از نرمالسازی این ویژگیها LDA ،و  PCAابعاد را کاهش میدهد و
سپس تصاویر با استفاده از الگوریتمهای  KNNو الگوریتمهای بردار پشتیبانی دستهبندی میشوند.
در روش منبع[ ،]86به منظور تشخیص سرطان مغز با استفاده از کامپیوتر برای پیشبینی اولیه ،نویسندهها از ویژگیهای بافت و
منطق دستهبندی شبکه عصبی مصنوعی استفاده کردهاند .این امر شامل استخراج ویژگیهای بافت از نمونه  MRIمغز میشود که با
بهرهگیری از تبدیل موجک گسسته و ویژگیهای مورفولوژیکی ،و برای دستهبندی شبکه عصبی به کار رفته است .در این روش ،با استفاده از
تکنیکهای پردازش تصویر ،دستهبندی بسیار مناسبی صورت گرفته است.
نویسندههای مطالعه منبع[ ]81روشی تحت عنوان «بهبود عملکرد» (شبکههای عصبی مصنوعی برای دستهبندی تصاویر  MRIدو
پارامتر مهم در شبکههای عصبی) پیشنهاد کردهاند که منجر به افزایش دقت و همگرایی شده است .مشکل اصلی در شبکههای عصبی این
است که شبکههای دقتباال مستلزم زمان همگرایی زیاد هستند ،و شبکههایی که زمان همگرایی پایین دارند نیز دقت کمتری دارند.
بنابراین ،اهمیت همگرایی و دقت باال است .این نویسندگان در شبکه عصبی و شبکه کوهن بهبودهایی در روش آموزش این شبکهها با
استفاده از تکرار آزاد داشته اند و نهایتاً منجر به بهبود سرعت همگرایی و دقت شدهاند .نتایج روش مذکور بهبود بهرهوری در مقایسه با
شبکههای مرسوم نشان میدهد .نتایج نشان میدهد که سرعت تقریباً  ۵تا  8۱برابر بیشتر است و پیچیدگی محاسباتی این شبکهها کاهش
یافته است.

Support vector machine
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در منبع[ ،]81نویسندهها سیستمی ترکیبی برای تشخیص تومور در تصاویر  MRIاستفاده کردهاند و دستهبندیشان به کمک
شبکه های عصبی مصنوعی و نزدیک همسایه صورت گرفته است .در روش پیشنهادی ،نویسندهها ویژگیها را با استفاده از تبدیل موجک
گسسته استخراج کردهاند و سپس بهمنظور انتخاب بهترین ویژگیها روش  PCAرا به کار بردهاند .خصیصههای انتخابشده بهعنوان
ورودیهای دستهبندها به کار میروند.

روش پيشنهادي
اکثر پژوهشها روی انتخاب ویژگیها و کاهش ابعاد آنها تمرکز داشتهاند و ،از طرف دیگر ،با توجه به اینکه روشهای یادگیری فعلی
قدیمی هستند ،نتایج حاصل از این روشها ممکن است نرخ خطای باال و اطمینان پذیری پایینی داشته باشد .بنابراین ،مطالعه حاضر روی
بهبود عملکرد مرحله یادگیری تمرکز دارد تا مدل کارامد و قابلاطمینان را بتوان برای دستهبندی درست دادهها به کار برد .روش پیشنهادی
تصاویر را بهصورت خودکار بر اساس دستهها دستهبندی میکند .در این پژوهش ،روشهای الگوریتم ازدحام سالپ بهمنظور جستجوی فضای
پارامترها برای انتخاب مقادیر بهینه برای تابع ارزیاب روش یادگیری به کار رفته است[.]3
با توجه به اینکه روشهای یادگیری سنتی هستند و نتایج ایجادشده توسط این روشها ممکن است خطاهای زیادی داشته باشند،
این مطالعه روی بهبود عملکرد مرحله یادگیری تمرکز دارد ،تا به مدلی کارامد و قابلاطمینان برای دستهبندی درست دادهها دست یابد.
جنبه نوآوری و تازگی را میتوان بهصورت زیر شرح داد:
 oدستهبندی خودکار تصاویر به دستههای مربوطه.
 oاستفاده از روش مکاشفهای بهمنظور جستجوی فضای پارامتر.
 oآزمایش خروجی مدل ایجادشده و انتخاب مقادیر مناسب برای پارامترها.
 oایجاد مدل یادگیری کارامد برای جمعآوری خودکار دادههای تصویر با استفاده از روشهای یادگیری ماشین بر اساس روشهای
مکاشفهای.
در دسته بندی پیشنهادی تصاویر ،مجموعه داده مناسب انتخاب خواهد شد .سپس باید دستهبندی هر تصویر مشخص میشود ،یعنی
عمل تگگذاری انجام خواهد گرفت .پس از آن ،بهمنظور بهکارگیری تصاویر در مراحل بعدی ،تصاویر به بردار ویژگی تبدیل میشود ،و با
استفاده از روش انتخاب ویژگی ویژگیهای غیرمفید شناسایی میشوند و سعی میشود تعداد محدودی از ویژگیهایی که اهمیت بیشتری
دارند انتخاب شود .این امر میتواند منجر به افزایش دقت دستهبندی نهایی میشود[.]3
بعد از تعیین ویژگیهای مناسب ،عملیات دستهبندی انجام خواهد شد .روشهای مختلفی برای دستهبندی با عملکردهای مختلف
وجود دارد .در این پژوهش ،هدف استفاده از روش  ،SSAافزایش کارکرد برآوردگر الگوریتم یادگیری و دستیابی به وضعیت مطلوب و
همچنین دستهبندی بدون تداخل کاربر است .این امر با استفاده از مدل تستشده با معیارهای مختلف انجام میشود که نهایتاً منجر به
ایجاد روشی قابلاطمینان می شود .در این پژوهش ،در مرحله یادگیری الگوریتمهای نایوبیز ،نزدیکترین همسایگی و درخت تصمیم به کار
رفتهاند که با استفاده از الگوریتم ازدحام سالپ بهبود یافتهاند .جزئیات روش پیشنهادی در ادامه آمده است[.]1
در این پژوهش از  8۱۱تصویر  MRIبا اندازه  2۵6×2۵6پیکسل و  1۱تصویر  MRIبا اندازه  ۵82×۵82پیکسل استفاده شده
است[ .]2۱همه این تصاویر توسط افراد متخصص برچسبگذاری شدهاند .هر تصویر یک وضعیت دارد :عادی یا غیرعادی .در سوی دیگر ،مغز
سالم یا بیمار و نوع بیماریاش برچسبگذاری شده است .در این مجموعه داده 8۱ ،درصد از تصاویر عادی و  ۹۱درصد از تصاویر غیرعادی
هستند که شرایط مغزی مختلفی دارند.
بهمنظور استخراج ویژگی ،ضرایب تبدیل موجک گسسته بهعنوان بردار ویژگی به کار رفتهاند .تبدیل موجک ابزار ریاضی قدرتمندی
برای استخراج ویژگیها محسوب میشود و میتواند برای استخراج ضرایب موجک از تصاویر  MRIبه کار رود .موجکها توابع محلی پایه
ه ستند .مزیت اصلی موجک این است که اطالعات فراوان محلی درباره عملکرد سیگنالها ،مخصوصاً برای دستهبندیهای مفید ،فراهم
میسازد .نمونه دادهها در شکل  8نشان داده شده است[.]8۹
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شکل  -1نمونه دادهها با اندازه 252×252

استخراج و کاهش ویژگی
یکی از موجکهای گسسته موجک هار میباشد که به سبب نوعی تناوب موج مربعی و سادگی آن ،بیشترین کاربرد را در انتخاب
ویژگی داراست .با استفاده از این موجک ،تابع مورد نظر را میتوان در سطوح مختلف تحلیل کرد .موجک گسسته توانایی تحلیل سیگنالها
در دامنههای فضایی و زمانی و همچنین انعطافپذیری بیشتر ،فشردهسازی بهتر و عملکرد باال را متحول میسازد .تبدیل موجک گسسته را
میتوان با استفاده از فرمول  8شرح داد.

بیانگر ضریبهای تقریب در سیگنال )x(n

بیانگر اجزاء سیگنال ) x(nو برابر با تابع موجک هستند ،در حالی که
ضریبهای
است .توابع ) h(nو ) g(nدر معادله ضریبهای فیلترهای باالگذر و پایینگذر هستند .پارامترهای  jو  kبهترتیب مقیاس و فرستنده موجک
هستند .در مرحله قبلی ،تعدادی از ویژگیها از تصاویری استخراج شدهاند که مستقیماً روی تابع دستهبندی تأثیر میگذارند .اگر قرار باشد
ابعاد دادهها کاهش یابد ،عملکرد نهایی دستهبندی میتواند بهبود یابد.
در روش بهکار رفته ،عملیات تجزیه سهسطحی در هر تصویر مطابق با بهکارگیری موجک تصادفی انجام میشود .در مطالعه حاضر ،از
آنجایی که دو نوع از ابعاد تصویر وجود دارد ،در مرحله اول ماتریس مورد نظر به صورت یک دوم اندازه تصویر برآورد میشود ،در مرحله
دوم یک چهارم و در مرحله سوم یک هشتم که در نتیجه ،در این مرحله ،برای یک تصویر ماتریس خطی برآوردشده ایجاد خواهد شد .این
ماتریس خطی بهعنوان ماتریس ویژگی تصویر درنظر گرفته میشود .با این کار ماتریس جزئیات تصویر نادیده گرفته خواهد شد .یکی از
دالیل نادیده گرفتن ماتریس جزئیات تفاوت در ساختار تصاویر  MRIمغز سالم با تصاویر  MRIنواحی غیرضروری مغز است .در نتیجه،
نیازی به دانستن لبههای عمودی ،افقی و مورب نیست .شکل  2مراحل تبدیل شکل موج موجک در سه سطح را نشان میدهد.

...

HL

LLLL LLHL
LLLH LLHH

HH

تصویر

LH

HL

LL

HH

LH

شکل  -2مراحل تبدیل موجک ورتکس در سه سطح
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پس از استخراج ویژگیها از تصاویر ،داده های یادگیری و آزمایش همه بردارهای ویژگی در ماتریس در ابعاد زیر ،تحت انواع ماتریس
ویژگیها ،وجود خواهد داشت.
()2

ماتریس ویژگیها = [تعداد تصاویر یادگیری و آزمایش * تعداد ویژگیها]

با داشتن تعداد  8۱۱و  1۱تصویر و  8۱2۴خصیصه ،دو ماتریس ویژگی استخراجشده با اندازههای  8۱2۴×8۱۱و  8۱2۴×1۱وجود
خواهد داشت .تعداد ویژگیهای تولیدی بسیار زیاد است و این تعداد ویژگیها در عملکرد نهایی تأثیر منفی خواهد داشت درنتیجه باید ابعاد
ویژگیها کاهش یابد .یکی از برجستهترین روشهای انتخاب ویژگی روش  PCAمیباشد .این ابزار بهمنظور تبدیل ویژگیهای ورودی
موجود به فضایی جدید از ویژگیهایی با ابعاد کمتر به کار میرود.
ایده اصلی پشت استفاده از  PCAدر روش مورد نظر کاهش ابعاد ضریبهای موجک استخراجشده در مرحله استخراج ویژگی است،
که دقت و بازدهی در نتایج در دسته مورد نظر را نتیجه میدهد .شکل  3این نکته را نشان میدهد[.]88

روش PCA

ماتریس ویژگی

ماتریس ویژگی کاهشیافته
شکل  -3کاهش ویژگی

روش  PCAهمبستگی بین متغیرهای داده را نشان میدهد و ،از آن جایی که تصاویر  MRIهمبستگی باالیی دارند ،این روش
بهمنظور کاهش فضای داده به فضای ویژگی به کار میرود.
ابتدا PCA ،ناحیهای را پیدا میکند که در آن مجموعههای داده تصویر نقاط داده در آن بیشترین فاصله را دارند .به بیان دیگر،
واریانس این تصاویر تا حد ممکن بزرگ است .محور دوم به همین شکل به دست می آید ،به این شرط که عمود بر محور اول باشد .این دو
محور با هم بهترین تطابق در صفحهها را نتیجه می دهند .این روش در ادامه همه اجزاء جزء اصلی را پیدا میکند .کارکرد کاهش ابعاد از
طریق بهکارگیری تحلیل اجزاء اصلی بهصورت زیر است[:]88
مجموعه داده  Xبا  Nنقطه را در نظر گیرید ،که هر کدام دارای  pبعد است:

الف) مطابق معادله ( )3میانگین ماتریس محاسبه میشود (میانگین هر بعد)

ب) سپس انحراف میانگین دادهها حساب شده تا هر ستون از میانگین آن ستون کسر شود .سپس ،طبق معادله ( )۴در ماتریس
ذخیره میشود.

ج) کوواریانس ماتریس  ،XMکه ماتریس  p × pبا نام  C_XMرا محاسبه میکند .مطابق معادله ( )۵در ماتریس ذخیره میشود.

مجلـهی علمی پژوهش در علوم رایانه  ،شماره  ،41تابستان  ،4931ص 29 -92
ISSN: 2745-3673

http://www.Rcsj.ir

در این معادله C_XM (i,j) ،بیانگر همبستگی بین دو بعد  iو  jاست .مطابق معادله ()6

اگر  C_XM (i,j) > 0باشد i ،و  jبهطور یکسان تغییر میکنند ،اگر  C_XM (i,j) < 0باشد i ،و  jمعکوس خواهند بود ،و اگر
 C_XM (i,j) = 0باشد ،میتوان نتیجه گرفت  iو  jمستقل از هم هستند.
د) سپس مقادیر و بردارهای کوواریانس ماتریس  C_XMمحاسبه میشود .طبق قواعد جبر خطی ،ماتریس متقارن  n × nدارای n
بردار ویژه و  nمقدار ویژه است.
ه) بردارها و مقادیر ویژه بهترتیب نزولی مرتب میشوند .اجزاء اصلی اهمیت به ترتیب از اهمیت زیاد به کمک مرتب میشوند .بهمنظور
کاهش ابعاد ،میتوان اجزاء جزئی ،که با کاهش مقدار کوچک اطالعات در ارتباطند ،را از میان برد .مطابق معادله ()1

در روش پیشنهادی 8۱ ،مقدار ویژه و بردار ویژه انتخاب خواهد شد که اهمیت بیشتری داشتند .دلیل انتخاب این رقم این است که با
 8۱مقدار ویژه ،پیشبینیهای دادهها میتواند بیانگر بیش از  ۵۱درصد دادهها باشد.

الگوریتم ازدحام سالپ
سالپ عضوی از خانواده سالپ با بدن بشکهشکل شفاف مشابه با عروس دریایی است .بهعالوه ،سالپها همانند عروسهای دریایی
حرکت میکنند؛ بهطوری که در حرکت به جلو آب از طریق بدن پمپاژ میشود[ .]1شکل سالپ در تصویر ( ۴الف) آمده است .محققان
زیستشناسی اطالعات دقیقی درباره این موجود زنده فراهم نمیسازد ،زیرا در محیطهای زیست دور از دسترس زندگی میکنند و بهسختی
در محیط آزمایشگاهی قابل نگهداری هستند[ .]8۹رفتار ازدحام سالپها از ویژگیهای برجسته و جالبتوجهشان است .در اعماق اقیانوسها،
سالپها معموالً زنجیره سالپ مبتنی بر ازدحام را تشکیل میدهند .این رفتار ازدحام در شکل ( ۴ب) نشان داده شده است .رفتار زندگیشان
هنو ز دقیقاً گزارش نشده است ،اما بعضی از محققان معتقدند که با شکار و تغییرات هماهنگ سریع به بهترین جنبش و تحرک دست
مییابند[.]1

شکل  -۴رفتار ازدحام سالپها

موقعیت سالپها از طریق معادله ( )1بهروزرسانی شده است:

در این معادله x1j ،بیانگر موقعیت سالپ رهبر در بعد jام Fj ،موقعیت منبع غذا در بعد jام ubj ،بیانگر کران باالی بعد jام lbj ،بیانگر
کران پایین بعد jام ،و  c2 ،c1و  c3اعداد تصادفی هستند .معادله  1نشان میدهد که سالپ رهبر صرفاً موقعیتش را مطابق با منبع غذا تنظیم
میکند c1 .ضریب اصلی  SSAبرای ایجاد توازن در اکتشاف و بهرهبرداری است که بهصورت معادله ( )۹تعریف میشود:
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در این معادله ،تکرارهای فعلی و حداکثر تکرارها به ترتیب با  lو  Lنشان داده شدهاند c2 .و  c3اعداد تصادفی هستند که بهطور
یکنواخت بین [ ]۱،8ایجاد شدهاند .بهروزرسانی موقعیت دنبالکنندهها از طریق معادله ( )8۱انجام میشود:

از آن جایی که مدت بهینه سازی به معنی تکرار است ،تفاوت بین تکرارها برابر است با  ،8و با در نظر گرفتن  ،v0=0این معادله
بهصورت زیر ( )88ارائه میشود:

در این معادله i ≥ 2 ،و  xijبیانگر موقعیت jامین سالپ دنبالکننده در jامین بعد است .به در نظر گرفتن معادله ( )1و معادله (،)88
زنجیرههای سالپ را میتوان شبیهسازی کرد.

ارزیابی و نتایج
برای ارزیابی مدلهای دستهبندی تصویر چند معیار وجود دارد که میتوان بهصورت معادالت ( )8۴تا ( )8۹محاسبه کرد.

در این معادله TP ،مثبت صحیح FP ،مثبت غلط TN ،منفی صحیح و  FNمنفی غلط است .و به صورت جدول زیر تشریح خواهند
شد[.]1
جدول  :1سناریوهاي مختلف براي دستهبنديها و تصاویر

پیشبینیشده
منفی

مثبت

FN

TP

مثبت

TN

FP

منفی

در این مرحله ،مدلهای پیشنهادی با استفاده از معیار باال در نرمافزار متلب نسخه  2۱81پیادهسازی و ارزیابی شدهاند .معیارها
عبارتند از صحت ،حساسیت ، ،خطا و دقت .همه نتایج به درصد هستند.
بهمنظور ارزیابی روش پیشنهادی بایستی مدل به هرکدام از دستهبندهای مورد نظر اعمال شود تا نتیجه روند دستهبندی مشخص
شود .الگوریتم ازدحام سالپ با توجه به دو نوع از تصاویر با اندازههای مختلف در اختیار دستهبندهای مختلف قرار میگیرد .جدول  2نتایج
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ارزیابی روش پیشنهادی با استفاده از دستهبندها برای تصاویر با اندازه  2۵6×2۵6را نشان میدهد .محور افقی نشاندهنده معیار ارزیابی و
محور عمودی نشاندهنده عملکرد روش پیشنهادی با استفاده از دستهبند درخت تصمیم در وضعیت پایه است.
جدول  -2نتایج ارزیابی روش پيشنهادي با استفاده از دستهبندهاي مختلف براي تصاویر با اندازه252×252

Accuracy
89.1
77.5
78.1
99.23
96.8
98.1

Recall
100
96.9
90.99
100
89.99
100

Error
2.9
2.6
4.1
0.081
0.09
0.089

Precision
67.1
71.1
45.3
92.18
90.11
90.34

dt
KNN
NB
DT+SSA
KNN+SSA
NB+SSA

نتایج نشان دهنده بازدهی باالی روش پیشنهادی با استفاده از درخت تصمیم با الگوریتم  SSAبا معیار حساسیت  ،٪8۱۱معیار
خاصیت  ،٪۹۹.23معیار خطای  ،٪۱.۱18معیار دقت  ٪۹2.81است .همانطور که میتوان دید ،روش پیشنهادی برای درخت تصمیم در
مقایسه با روشهای یادگیری دیگر در همه معیارهای پیشنهادی کارامدتر است.
جدول  3نتایج ارزیابی روش پیشنهادی با استفاده از دستهبندها برای تصاویر با اندازه  ۵82×۵82را نشان میدهد.
جدول  -3نتایج ارزیابی روش پيشنهادي با استفاده از دستهبندهاي مختلف براي تصاویر با اندازه 512×512

Accuracy
66.2
44.5
54.1
97.44
90.1
91.3

Recall
90
77.1
76.39
100
89.92
100

Error
6.1
7.2
8.1
0.096
0.19
0.18

Precision
60.6
55.9
23.6
90.11
86.36
79.12

dt
KNN
NB
DT+SSA
KNN+SSA
NB+SSA

نتایج نشان دهنده بازدهی باالی روش پیشنهادی با استفاده از درخت تصمیم با الگوریتم  SSAبا معیار حساسیت  ،٪8۱۱معیار
خاصیت  ،٪۹1.۴۴معیار خطای  ،٪۱.۱۹6معیار دقت  ٪۹۱.88است .همانطور که میتوان دید ،روش پیشنهادی برای درخت تصمیم در
مقایسه با روشهای یادگیری دیگر در همه معیارهای پیشنهادی کارامدتر است.

جمعبندي
در این مقاله ،روش یادگیری جدید مبتنی بر الگوریتم ازدحام سالپ پیشنهاد شده است که در الگوریتم یادگیری درخت تصمیم،
نزدیکترین همسایگی و نایو بیز پیادهسازی و ارزیابی شدهاند .نتایج نشاندهنده بهبود عملکرد یادگیری الگوریتمها در همه معیارهای
بهدستآمده با استفاده از الگوریتم  SSAدر مقایسه با الگوریتمهای یادگیری سنتی است.
از لحاظ معیار دقت ،بهترین عملکرد مدل پیشنهادی با استفاده از روش یادگیری درخت تصمیم با مقدار  ٪۹2.81برای تصاویر با
اندازه  2۵6×2۵6در مقایسه با روشهای پیشنهادی دیگر و همچنین در میان دو اندازه معرفی شده میباشد .از لحاظ معیار صحت ،بهترین
عملکرد مدل پیشنهادی با استفاده از روش یادگیری درخت تصمیم با مقدار  ٪8۱۱برای تصاویر با اندازه  2۵6×2۵6در مقایسه با روشهای
پیشنهادی دیگر و همچنین در میان دو اندازه معرفی شده میباشد ..از لحاظ معیار خطا ،بهترین عملکرد مدل پیشنهادی با استفاده از روش
یادگیری درخت تصمیم با مقدار حداقلی  ۱.۱18برای تصاویر با اندازه  2۵6×2۵6در مقایسه با روشهای پیشنهادی دیگر و همچنین در
میان دو اندازه معرفی شده میباشد ..از لحاظ معیار دقت ،بهترین عملکرد مدل پیشنهادی با استفاده از روش یادگیری درخت تصمیم با
مقدار  ۹۹.23%برای تصاویر با اندازه  2۵6×2۵6در مقایسه با روشهای پیشنهادی دیگر و همچنین در میان دو اندازه معرفی شده میباشد.
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