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1۳99/11/25  تاریخ پذیرش مقاله،1۳99/1۰/۳۰ تاریخ دریافت مقاله
 استفاده از تكنيکهای پردازش تصویر و الگوریتمهای، با فراگيری بيماری کرونا در سراسر دنيا در طول یکسال گذشته:چکیده
 تعيين درصد پيشرفت.ضرورت یافته است19-( قفسه سينه بيماران مبتال به کوویدCXR) هوش مصنوعي جهت آناليز تصاویر سيتياسكن
در ناحيه ریه شخص بيمار یكي از نيازمندی های اساسي و ضروری مراکز بستری بيماران کرونایي محسوب19-و گسترش ویروس کووید
 به مقاالت مبتني بر روشهای یادگيری عميق با بكارگيری شبكههای عصبي کانولوشن اختصاص، بيشترین تحقيقات در این حوزه.ميگردد
 در این ميان تعداد معدودی از مقاالت به موضوع تعيين درصد درگيری. که عمدتا به موضوع غربالگری افراد بيمار و سالم ميپردازند،داشته
 عدم شكلگيری بانکهای اطالعات تصاویر منسجم با. پرداختهاندCXR ریوی و پيشرفت ویروس در بيماران کرونایي بر اساس تصاویر
 بر اساس، تعيين ميزان درگيری ریوی مبتالیان به بيماری.اطالعات یكپارچه و جامع یكي از معضالت اصلي در این حوزه محسوب ميگردد
 ميزان دوز و، شدت روشنایي، دارای معضالت و مشكالت خاص خود از جمله تفاوت در ابعاد، در روزهای متواليCXR تصاویر متفاوت
 بكارگيری.زاویه تابش اشعه در این تصاویر بوده که بكارگيری یک فيلتر تفاضلگير ساده روی دادههای دو تصویر را غيرممكن ميسازند
.یک روش بهينهسازی خود تطبيق با ماهيت تفاضلي و چند هدفه ميتواند دقت و صحت کار را افزایش و زمان تحليل را کاهش دهد

[ DOI: 10.52547/joc.14.5.1 ]

[ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.12.8 ]

. الگوریتم تكامل تفاضلي خود تطبيق چند هدفه،  پردازش تصاویر اشعه ایكس، درگيری ریوی،19- کووید:کلمات کلیدی

Evaluation of Lung Involvement in Patients with Coronavirus
Disease from Chest CT Images Using Multi-Objective SelfAdaptive Differential Evolution Approach
Ali Karsaz
Abstract: Under the global pandemic of COVID-19 over the last year, the use of image processing
techniques and the artificial intelligence algorithms to analysis chest X-ray (CXR) images is
becoming important. Determining the lung involvement and percentage development of COVID-19
is one of most important requirements for the hospitalization centers. The most studies in this field
belong to the articles based on the deep learning methodologies using convolution neural networks,
which are usually implemented to facilitate the screening process. Only a few number of studies are
about the determining the percentage of lung involvement and development of coronavirus based on
CXR images. The lack of comprehensive datasets of CT images with a large amount of samples is
one of the most important issues in this field. Determining of lung infection in COVID-19 patients,
based on different CXR images in different days, has its own challenges such as different image sizes,
illumination density, radiation dose of X-ray and angle of radiation, which makes it impossible to the
implement a simple differential filter on two different images. Using an optimization self-adaptive
algorithm with differential and multi-objective approach can improve the performance accuracy with
a corresponding reduction in computation time.
Keywords: COVID-19, lung involvement, chest X-ray images, image processing, multiobjective self-adaptive differential evolution algorithm.
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با  76درصد ،خستگي با  44درصد ،سردرد با  8درصد و تنگي نفس با ۳

 -1مقدمه

درصد فراواني در مبتالیان به کووید 19-ميشود ] .[2-۳بسياری از مراکز

ویروسهای خانواده کرونا برای اولين بار در سال  196۰مورد مطالعه

بهداشتي و غربالگری از نمونههای گرفته شده از مخاط بيني و گلو برای

قرار گرفته و تاکنون هفت نمونه از این ویروسها کشف شدهاند .از دسامبر

شناسایي افراد مبتال به کووید 19-استفاده ميکنند نمونههای گرفته شده،

 ،2۰19موارد جدیدی از ذاتالریه 1با ویروسي ناشناخته در بازار

تحت آزمایشي با عنوان واکنش زنجيرهای پليمراز ترانسکریپتاز

عمدهفروشي غذاهای دریایي شهر ووهان چين شيوع پيدا کرد .این بيماری،

معكوس (RT-PCR) 4قرار ميگيرند .این فرآیند آزمایشي گاهي عفونت

از  1۰ژانویه  2۰2۰در وهان چين شروع و در تاریخ  ۳۰ژانویه  2۰2۰سازمان

را تشخيص نميدهد لذا نتایج منفي کاذب آن نسبتا باال است .اما

بهداشت جهاني آن را به عنوان یک بيماری عمومي و یک مخاطره بين-

آزمایشهای تكميلي شامل اندازهگيری عالئم باليني ،مانند سرفه ،درجه

المللي معرفي و در فوریه  2۰2۰آن را کرونا یا کووید 19-نام گذاری

حرارت بدن و یا تصویربرداری اشعه ایكس از قفسه سينه ميتواند صحت

نمود .همهگيری مبتالیان به کووید 19-باعث شده است این بيماری از
تعداد چند صد نفره مبتال در اوایل سال  2۰2۰ميالدی آنهم در یک منطقه

و اسكن قفسه سينه بيمار را بهترین راه برای تشخيص ابتال به این ویروس

محدود از کشور چين ،به تعداد مبتالیان بيش  1۰۰ميليون نفر در اوایل سال

معرفي نموده است .درصد موفقيت تشخيص در این روش تا حدود 97

 2۰21برسد.

درصد و روشي کم هزینه و ایمنتر نسبت به روش  RT-PCRمحسوب

بيماری کرونا بوسيله ویروس کووید ،19-یا  SARS-COV2که

مي شود ] .[۳شكل ( ،)1یک نمونه از تصاویر  CXRرا در فرد سالم (شكل

متعلق به خانواده بيماریهای تنفسي از قبيل سندروم تنفسي حاد(SARS) 2

-1الف) ،شخص مبتال به سرماخوردگي (شكل -1ب) و شخص مبتال به

و یا سندروم تنفسي خاورميانه (MERS) ۳است ،شخص را مبتال ميکند.

کووید( 19-شكل -1ج) نشان ميدهد.

بروز عالیم کووید 19-متفاوت و دارای دوره نهفتگي متوسط حدود 5
روز است ] .[1عالیم باليني در بيماری کرونا شامل تب با  98درصد ،سرفه

ب)

در موارد حاد بيماری کووید ،19-مایعاتي از رگهای خوني بسيار

به سلول جدید وارد ميشود .آثار تخریب سلولي به صورت گرههای
6

کوچک موجود در ششها نشت کرده و وارد کيسههای ریز هوا که خون

کوچک و یا به شكل یكپارچه بوده که در تصاویر سيتياسكن به صورت

از آنجا اکسيژن خود را دریافت ميکند ،ميشود که به آن سندرم دیسترس

نواحي لكههای زمينه شيشهای ) ،(GGOظاهر ميگردند (شكل 4-] )2

تنفسي (ARDS) 5حاد ميگویند ] .[۳زماني که ویروس کووید 19-به

 .[5در شكل ( ،)2که یک عكس مقطعي  CXRاست ،انواع عوارض ناشي

ریه ميزبان ميرسد ،از طریق اتصال به پروتئين غشاء سلولي ،معروف به

از آلودگي ریوی در بيمار کووید 19-ذکر شده است.

7

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.12.8

الف)

ج)

شكل  :1تصویر اشعه ایكس یا سيتياسكن قفسه سينه الف -شخص سالم ،ب -شخص مبتال به سرماخوردگي معمولي ،ج -شخص مبتال به کووید.19-

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-10-03

شناسایي را بهبود بخشد ] .[۳انجمن رادیولوژی آمریكا نيز عكسبرداری

آنزیم مبدل آنژیوتانسين (به اختصار  )ACE2وارد سلول انساني ميگردد

1- Pneumonia
)2- Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS
)3- Middle East Respiratory Syndrome (MERS
)4- Reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژهنامه کووید19-

)5- Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS
6- Consolidations
)7- Ground-glass opacity (GGO
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] .[4-5ویروس پس از ورود به سلول باعث تخریب آن شده با ترک سلول،
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زمينه شيشهای یا ) :c, d ،(GGOلكههای زمينه شيشهای نقطه نقطهای و تكه تكهای :e, f ،عوارض تكهتكه تودهای :g ،نوارهای فيبری :h ،گرههای سخت غيرمعمول ].[4

 -2روشهای تشخیص کووید 19-بر اساس

از دو شبكه  VGG19و  DenseNetبوده که معيار امتياز  F1آنها به

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-10-03

شكل  :2تصاویر مقطعي  ،CXRعوارض ناشي از ویروس کووید ،19-فلشها و کادرهای قرمز رنگ عوارض را نشان ميدهند  :a, bنمونهای از عوارض نواحي لكههای

ترتيب  89و 91درصد برای اشخاص سالم و بيمار گزارش شده است .یک

تصاویر :CXR
بخش عمده مقاالت تشخيص کرونا مبتني بر تصاویر سيتياسكن
کانولوشن (CNN) 1بنا نهاده شدهاند .سابقه بكارگيری CNNها در دسته
بندی بيماریهای تنفسي به پيش از شيوع جهاني ویروس کرونا و به سال
 2۰17باز ميگردد ،برای مثال ،در مقاله ] ،[6نویسندگان یک شبكه 121
الیه مبتني بر  CNNبه نام  ChesNetکه با  1۰۰.۰۰۰عكس سيتياسكن
قفسه سينه آموزش دیده است ،را پيشنهاد دادهاند .این مقاله ناحيه زیر
نمودار مشخصه عملكرد سيستم ،(ROC) 2را  ۰/76در سناریویي شامل 14
کالس مختلف اعالم کرده است .در خصوص ویروس کرونا ،کارهای
متعددی در یک سال گذشته صورت پذیرفته است به عنوان مثال ،سه
ساختار مبتني بر  CNNشاملResNet50, InceptionV3 ،
 InceptionResNetV2در مقاله ] [7بر اساس بانک اطالعاتي شامل
تنها  5۰تصویر کرونا و  5۰تصویر بدون بيماری کرونا بكارگيری شدهاند.
بهترین نتيجه بر اساس معيار دقت در این مقاله با استفاده از ResNet50
مختلف  CNNبرای تشخيص ابتال به کووید 19-بر اساس  5۰تصویر افراد
سالم و  25تصویر افراد مبتال استفاده شده است .بهترین نتایج حاصله ناشي
)1- Convolutional Neural Network (CNN
)2- Receiver Operating Characteristic (ROC
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژهنامه کووید19-

ارایه شده است ،البته تنها  ۳58تصویر آن متعلق به بيماران کرونایي بوده
است دقت شبكه  COVID-Netبر روی این بانک اطالعات تصاویر،
 9۳/۳درصد بدست آمده است .به نظر ميرسد با توجه به حجم کم نمونه-
های آموزشدر دسته کووید 19-در این مقاله ،اگرچه دقت قابل قبولي
بدست آمده است وليكن در سایر معيارهای ارزیابي مانند صحت و امتياز
 F1نتایج قابل قبولي نداشته باشد.
در مقاله ] [1۰با ترکيب موفق یک  CNNبرای استخراج ویژگيها و
یک شبكه حافظهدار کوتاه-بلند مدت ،(LSTM) ۳برای دستهبندی جهت
تشخيص خودکار کرونا بكار رفته است مدل ارایه شده با یک بانک
اطالعات تصاویر تجميع شده از چندین بانک اطالعاتي شامل 4575
تصویر 1525( ،تصویر کووید 1525 ،19-تصویر سرماخوردگي معمولي و
 1525تصویر  CXRافراد سالم) آموزش دیده است ،مزیت روش ارایه
شده در این مقاله توازن در تعداد نمونههای هر دسته بوده که برای این
منظور از روش دادهافزایي استفاده شده است .یک شبكه کانولوشن از نوع
 VGG19به عنوان نسل ارتقاء یافته از شبكههای  GoogLeNetدر مقاله

)3- Long Short Term Memory Network (LSTM

Journal of Control, Vol. 14, No. 5, Special Issue on COVID-19

] [ DOI: 10.52547/joc.14.5.1

به ميزان  98درصد گزارش شده است .در مقاله ] ،[8از هفت ساختار

اطالعات تصاویر  COVIDxشامل  1۳975تصویر آموزش دیده در ][9
] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.12.8

قفسه سينه ،براساس مفاهيم یادگيری عميق و استفاده از شبكههای عصبي

ساختار اختصاصي مبتني بر  CNNبا نام  COVID-Netکه بر روی بانک

4

ارزیابي ميزان درگيری ریوی بيماران کرونایي در تصاویر سيتي اسكن قفسه سينه با استفاده از الگوریتم تكامل تفاضلي خود تطبيق چند هدفه
علي کارساز

] ،[11بر اساس بانک اطالعات تصاویری شامل  1۳2تصویر کووید،19-

صورت پذیرفت .بر حسب ميزان درگيری لوبهای ریه به کرونا ویروس،

 1۳2تصویر افراد دارای سرماخوردگي و  1۳2تصویر افراد سالم آموزش

یک سيستم نمرهدهي تعریف شد .با توجه به اینكه در هر ریه 5 ،لوب وجود

دیده است بر اساس معيار اعتبار سنجي متقابل ،دقتي در حدود  1۰۰درصد

دارد ،نمره بين  ۰تا  5برای درگيری هر لوب ریه در نظر گرفته شد .در این

در تشخيص تصاویر کرونایي بدست آورده است .روش داده افزایي نتایج

سيستم نمرهدهي ،حداقل امتياز صفر و حداکثر آن  25بود ].[15

داده آموزش داشته است به عنوان مثال مقاله ] [12با استفاده از یک شبكه

عدم وجود بانکهای اطالعات تصاویر منسجم با تعداد باالی تصویر در

 VGG16و بهرهبرداری از یک شبكه متقابل توليد کمكي،(GAN) 1

دسته مبتالیان به کووید 19-روبرو بوده از این جهت دقتهای گزارش

برای توليد مصنوعي تصاویر اشعه ایكس از یک بانک اطالعات شامل 4۰۳

شده در این دسته از مقاالت را با تردید روبرو ميسازند ] .[14از طرف

تصویر کرونایي و  124تصویر افراد سالم توانسته دقت را از ميزان  85درصد

دیگر لزوم ایجاد یک سيستم درجهبندی و نمرهدهي تصاویر از نظر ميزان

به  95درصد افزایش دهد .دادهافزایي به شكلهای مختلف مانند چرخش

درگيری ریوی بيماران مبتني بر روشهای هوش مصنوعي وجود دارد

افقي و عمودی ،افزودن نویز با واریانس مشخص ،تغيير شكل االستيكي و

] .[15بر این اساس روش ارایه شده در این مقاله مبتني بر پردازش تصاویر

تغيير سایز تصویر توانسته به افزایش دقت کمک نماید ] .[1-1۰-12به این

متوالي  CXRبيماران بوده و تكنيکهای هوش مصنوعي در فرآیند بهينه-

ترتيب در مقاله ] [12تعداد بيش از  7۰هزار تصویر  CXRشامل بيش از

سازی و ارزیابي ميزان پيشرفت ویروس بكارگيری شدهاند.

 85۰۰تصویر کووید 19-توليد و بكارگيری شده است .کتابخانههای
معروف پایترک ] [1۳جهت بهرهبرداری از CNNهای مختص کووید-
 19از جمله  COVID-Netمورد استفاده بسياری از نویسندگان بوده
است.
در ميان مقاالت معرفي شده فوق که درصد دقتهای باالیي را مبتني
بر مفاهيم یادگيری عميق گزارش کردهاند برخي از پژوهشها در موضوع
تشخيص کووید 19-از روی تصاویر  CXRنگاه واقع بينانهتری داشتهاند

 -3بانکهای اطالعات تصاویر کووید:19-
عالرغم گذشت تنها یکسال از شيوع بيماری کرونا ،بانکها و
پایگاههای اطالعات تصاویر زیادی در مراکز پژوهشي و بيمارستانها
شكل گرفتهاند .وليكن هنوز یک بانک تصاویر منسجم با تعداد تصاویر
باال به خصوص جهت بكارگيری و آموزش CNNها ایجاد نشده است

بویژه ،وانگ و همكارانش که بر موضوع تشخيص کووید 19-از روی

در ادامه به برخي از معروفترین این پایگاههای اطالعات تصاویر CXR

تصاویر متوالي از قفسه سينه متمرکز بودهاند معيار حساسيت 2بدست آمده

اشاره ميشود.

از تصاویر سيتياسكن را تنها  69درصد گزارش کردهاند حال آنكه دقت
در تست  RT-PCRبيماران کرونایي حدود  91درصد بوده است].[14
عوارض ناشي از کرونا در  9درصد بيماراني که نتيجه تست RT-PCR
آنها منفي بوده ،شدهاند .بر اساس این شواهد مقاله مورد نظر فرآیند

 -3-1بانک اطالعات تصاویر کووید 19-جامعه پزشكي و
رادیولوژی ایتاليا:[17] (SIRM) 3
این بانک اطالعات تصاویر  CXRشامل  ۳84تصویر کرونا مثبت با
کيفيتهای متفاوت از  71بيمار مبتال به کرونا است .از این ميان  94تصویر

تشخيص بيماری کرونا را از روی تصاویر  CXRکه عمدتا مبتني بر روش-

مربوط به اشعه ایكس قفسه سينه و  29۰تصویر سيتياسكن ریه ميباشد.

های یادگيری عميق است ،را به عنوان یک روش قطعي تشخيص قلمداد

این بانک اطالعاتي همواره در حال بروز رساني تعداد تصاویر خود است.

نكرده و آنرا صرفا جهت اولویتبندی بستری بيماران مراجع به مراکز

 -3-2بانک تصاویر کرونا ویروس سایت :[18] GitHub

پزشكي مفيد دانسته است .دکتر فنگ پن و همكارانش در بخش
رادیولوژی بيمارستان یونيون شهر ووهان ،تصميم گرفتند تا سيستمي برای
طبقهبندی تصاویر سيتياسكن ریه بيماران مبتال به کرونا ویروس تدوین
کنند .هدف از انجام این مطالعه ،ارزیابي تغييرات تصاویر  CXRبيماران

جوزف پائول کوهن و همكارانش یک بانک اطالعات تصاویر در
 GitHubبا جمع آوری  ۳19عكس رادیوگرافي از بيماران کووید،19-
 SARS ،MERSو  ARDSاز منابع موجود ایجاد کردند یكي از ویژگي-

] .[15در این مطالعه ،سيتياسكن قفسه سينه بيماران با استفاده از دو

درگيری و بستری با مشخصات کامل شامل سن ،جنسيت ،محل مراجعه،

دستگاه شرکت فليپس و زیمنس انجام گرفت .در این مطالعه ،تفسير

سابقه بيماری ،عالئم و  ...است این بانک اطالعاتي جهت مطالعاتي که به

تصاویر سيتياسكن ریه ،طبق استاندار فليچنر ) [16] (Fleichnerو با
بررسي عوارضي مانند  GGOتصاویر و الگوهای انتشار پيشرونده
)1- Auxiliary Generative Adversarial Network (GAN
2- Sensitivity
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژهنامه کووید19-

موضوع اندازهگيری ميزان ابتالی بيماران ميپردازند ،مفيد است.

)3- Italian Society of Medical and Interventional Radiology (SIRM
COVID-19 Database
Journal of Control, Vol. 14, No. 5, Special Issue on COVID-19

] [ DOI: 10.52547/joc.14.5.1

کرونایي ،از مراحل اوليه بيماری تا بهبودی و ترخيص از بيمارستان بود

های مفيد این بانک اطالعاتي ،ارایه تصاویر بيماران در روزهای مختلف

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.12.8

اگرچه با همين ميزان پائين حساسيت ،تصاویر  CXRموفق به تشخيص

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-10-03

خوبي در افزایش دقت در روشهای تشخيص کرونا جهت بهبود حجم

چنانچه مالحظه گردید روشهای مبتني بر یادگيری عميق با چالش
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 -3-3بانک اطالعات تصاویر کگل :[19] Kaggle
بانک اطالعات تصاویر کگل یک سایت بسيار معروف در حوزه
پردازش تصویر شامل  5247تصویر  CXRافراد سالم ،افراد مبتال به
سرماخوردگي با منشا باکتری و ویروسي با کيفيتهای متفاوت از 400p

مسابقات و چالشهای بينالمللي به خصوصي را جهت ارتقا سطح
تشخيص و غربالگری انجام ميدهند ،در مورد این بيماری بانکهای
اطالعاتي محدودتر و با تعداد کمي از تصاویر وجود دارند بسياری از این
بانکها به لحاظ حفظ محرمانگي اطالعات بيماران دارای اطالعات ناقص
و غير همگوني مي باشند.

باکتری و  1۳45مورد مربوط به سرماخوردگي با منشا ویروسي و کرونا

شرایط عكس برداری متفاوت ،به شكل کلي تصاویر به لحاظ ابعاد با

است .جهت مقایسه ،این پایگاه داده در موضوع تصاویر شبكيه چشم و

یكدیگر متفاوت هستند همچنين با مراجعه شخص بيمار به مراکز مختلف

تشخيص دیابت چشمي جهت بهرهگيری و آموزش CNNها دارای بيش

عكسبرداری و استفاده از دستگاههای مختلف ،این موضوع حتي برای

از  ۳5هزار تصویر ميباشد حال آنكه در موضوع تصاویر  CXRتنها 5247

تصاویر یک شخص نيز مطرح بوده به عنوان مثال شكل ( )۳در بانک

تصویر را دارا ميباشد.

اطالعات تصاویر  CXRسایت  ،GitHubمربوط به یک مرد ميانسال
ساکن امریكا با تست  RT-PCRمثبت بوده که در زمان مراجعه سابقه

 -4معضالت موجود جهت تعیین میزان
درگیری ریوی بیماران کرونایی در تصاویر :CXR

سرفه و تب را داشته است .تصویر (-۳الف) دارای ابعاد 842 × 1090
بوده تصویر (-۳ب) از همين شخص  5روز پس از اولين مراجعه با ابعاد
 1439 × 1800ميباشد .گسترش قابل توجه ویروس در ریههای

در تصویر برداری قفسه سينه بوسيله اشعه ایكس با توجه به جهت

شخص در تصویر دوم کامال مشهود است .همچنين تصویر (-۳ج) یک

تابش اشعه ،تصاویر متفاوتي شامل تصاویر جانبي چپ (LL) 1و جانبي

تصویر  CXRاز پهلوی سمت چپ بيمار بوده که دارای ابعاد

راست ،(RL) 2محوری خلفي -قدامي( (PA) 3تصاویر شكل ،)1
محوری قدامي -خلفي( (AP) 4تصاویر الف و ب در شكل  )۳و تصاویر
مقطعي( (AI) 5تصاویر شكل  )2وجود دارد این تنوع در تصاویر به همراه

 862 × 660است.
 -4-3معضل دیگر در پردازش تصاویر جهت تشخيص ميزان
پيشرفت بيماری در ریه شخص بيمار این است که از فرآیند همسانسازی
شدت روشنایي در دو تصویر مربوط به دو روز متوالي ،نميتوان بهره برد.

عدم یكساني هوای موجود در ریههای بيمار در هر بار عكس برداری،

بيمار ،خود یكي از دالیل اصلي تفاوت در سطح متوسط روشنایي تصاویر

کمبود تعداد تصاویر برای یک شخص در فواصل زماني مشخص و نيز

 CXRمحسوب ميگردد .در صورت همسانسازی شدت روشنایي در دو

عدم دسترسي به یک بانک اطالعات تصاویر با تعداد و کيفيت مناسب و

تصویر یک شخص بيمار ،اطالعات ميزان رشد و یا کاهش سطح درگيری

بعضا عدم ثبت اطالعات کافي و مورد نياز و سایر آرتيفكتهای 7موجود

ریهها ،تحت تاثير قرار گرفته فرآیند تشخيص را دچار اشكال ميکنند.

بر دشواری کار جهت هوشمندسازی فرآیند تشخيص ميافزاید .در تعيين
ميزان پيشرفت و حجم درگيری سطح ریههای بيمار از روی تصاویر،
مشكالت متعددی وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته ميشود:

 -4-4عدم یكنواختي ناحيه عكس برداری مشكل دیگری است که
در واقع به موضوع جابجایي در راستای محورهای  xو  yاز یک تصویر به
تصویر دیگر باز ميگردد لذا نميتوان با روش تفاضلگيری ساده به
استخراج ميزان درگيری ریوی بيمار پي برد.

 -4-1عدم وجود بانکهای اطالعات تصاویر مناسب :به علت شيوع

معضالت دیگری مثل تفاوت در کيفيت تصاویر ،وضعيتهای متفاوت

بيماری کرونا در بازه زماني یکساله ،بر خالف بسياری از بيماریها که

فيزیولوژیكي و بدني بيمار و استفاده از دوزهای مختلف تابش اشعه ایكس

در طول ساليان متمادی ،بانکهای اطالعاتي تكميل شدهای دارند و حتي

در دفعات متفاوت عكسبرداری بر دشواری کار ميافزاید.

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژهنامه کووید19-

Journal of Control, Vol. 14, No. 5, Special Issue on COVID-19

] [ DOI: 10.52547/joc.14.5.1

)1- Left Lateral (LL
)2- Right Lateral (RL
)3- Posterior Anterior (PA
)4- Anterior Posterior (AP

)5- Axial imaging (AI
6- Angulation
7- Artifacts

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.12.8

عدم یكنواختي سطح نور ،ابعاد ،کيفيت و زاویه تابش اشعه 6در تصاویر،

علت عمده این موضوع این است که رشد و یا کاهش سطح درگيری ریه

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-10-03

تا  2000pاست .از این ميان  2561مورد مربوط به سرماخوردگي بامنشا

 -4-2تصاویر با ابعاد وکيفيتهای مختلف :به علت تهيه تصاویر در
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ب)
گسترش بيماری در ریه پس از پنج روز از اولين مراجعه ،ج)  CXRجانبي چپ ) (LLاز پهلوی چپ بيمار.

 -5روش بهینهسازی تکامل تفاضلی:

 -5-1انتخاب:

الگوریتمهای فراکاوشي ،فراتكاملي یا فرااکتشافي نوعي از

انتخاب چهار عضو از ميان جمعيت اوليه ) (NPبه صورت تصادفي و

الگوریتمهای تصادفي هستند که برای یافتن پاسخ بهينه به کار ميروند.

در محدوده مقادیر مسئله در این مرحله صورت ميپذیرد .از ميان این چهار

در واقع الگوریتمهای فراکاوشي ،یكي از انواع الگوریتمهای بهينهسازی

عضو ،عضو چهارم را به عنوان بردار هدف 4در نظر ميگيریم:

تقریبي هستند که دارای راهكارهای برونرفت از نقاط بهينه محلي بوده و

]𝑟1 , 𝑟2 , 𝑟3 , 𝑟4 ∈ [0, 𝑁𝑃 − 1

()1

معيارهای مختلفي ميتوان الگوریتمهای فراکاوشي را به دستههای کلي از

برای ایجاد یک جهش در این الگوریتم ،برای هر بردار 𝐺 𝑋𝑖,که در

قبيل الگوریتمهای مبتني بر جمعيت ،الگوریتمهای الهام گرفته از طبيعت،

آن  𝑖 = 0,1,2, … , 𝑁𝑃 − 1و اندیس 𝐺 معرف شماره نسل است،

الگوریتمهای حافظهدار و یا تفاضلي ،الگوریتمهای قطعي در مقابل

بردار 𝑉 به عنوان بردار سنجش 5و برابر مجموع بردار  𝑟1و 𝐹 برابر تفاضل

الگوریتمهای احتمالي و الگوریتمهای دارای ساختار همسایگي متغير

دو بردار  𝑟2و  𝑟3به صورت زیر خواهد بود:

تقسيم بندی نمود ] .[2۰در ميان روشهای متعدد بهينهسازی فراکاوشي

()2

) 𝐺𝑉 = 𝑋𝑟1,𝐺 + 𝐹(𝑋𝑟2 ,𝐺 − 𝑋𝑟3,

در طول چند دهه گذشته ،روش بهينهسازی تكاملي تفاضلي را ميتوان به

تمامي بردارها در این روش با ابعاد 𝐷 در نظر گرفته ميشوند ،در این

عنوان یک روش دارای حافظه ارزیابي نمود که جهت غلبه بر برخي

رابطه با استفاده از 𝐹 که به عنوان ضریب مقياس 6معرفي ميشود ميتوان

عيوب الگوریتمهای قدیمي و سنتي مانند الگوریتم ژنتيک ارایه شدند .در

طول گام تفاضل را کنترل کرد.

این الگوریتم بر خالف سایر روشهای بهينهسازی ابتدا عملگر جهش و

 -5-3بازترکيب:

سپس عملگر برش اتفاق ميافتد و نيز شانس انتخاب وابسته به ميزان

بردار هدف از مرحله اول و بردار جهش یافته از مرحله دوم ،در این

شایستگي نبوده و برای تمامي انتخابها ،شانس مساوی در نظر گرفته مي-
شود .پارامترهای تنظيم در این روش شامل اندازه جمعيت ،(NP) 1وزن
جهش (F) 2و احتمال بازترکيب (CR) 3ميباشد ] .[21این الگوریتم را

صورت زیر توصيف نمود:

𝑇) 𝑈 = (𝑢0 , 𝑢1 , … . . , 𝑢𝐷−1
بر اساس رابطه فوق تنها یک مولفه از بردار 𝑈 که به شكل تصادفي با
احتمال 𝑏𝑑𝑛𝑎𝑟 انتخاب ميگردد ،دستخوش جهش شده و سایر مولفهها

1- Number of Population
2- Mutation weight
3- Crossover probability
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژهنامه کووید19-

()۳

𝑗𝑉
𝑏𝑑𝑛𝑎𝑟 = 𝑗 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑗) ≤ 𝐶𝑅,
{ = 𝑗𝑈
𝑗) 𝐺(𝑋𝑟4,
]𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑗 ∈ [0, 𝐷 − 1

4- Target vector
5- Trail vector
6- Scale Factor
Journal of Control, Vol. 14, No. 5, Special Issue on COVID-19

] [ DOI: 10.52547/joc.14.5.1

ميتوان در مراحل چهارگانه انتخاب ،جهش ،بازترکيب و انتخاب به

مرحله ترکيب ميشوند:

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.12.8

قابليت کاربرد در طيف گستردهای از مسائل علمي را دارند .بر اساس

 -5-2جهش:

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-10-03

الف)

ج)

شكل  :۳تصاویر  CXRشخص با آلودگي ریوی به کووید ،19-الف)  CXRقدامي -خلفي ) (APقفسه سينه شخص بيمار پس از چهار روز با عالیم سرفه و تب ،ب)
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بدون تغيير از بردار 𝐺 𝑋𝑟4,به بردار 𝑈 منتقل ميگردند این فرایند بر اساس

𝑙𝑅𝑋𝐶 در اولين مراجعه وجود دارد .حجم این ناحيه به عنوان معيار اوليه

ضریب آستانه 𝑅𝐶 که ضریبي بين صفر و یک است صورت ميپذیرد.

در نظر گرفته ميشود .ممكن است اولين تصویر  CXRبيمار نيز درگير
ویروس شده و به سفيد شدن بخشي از این ناحيه بيانجامد در هر صورت

 -5-4انتخاب:
با ارزشگذاری بردار بدست آمده 𝑈 از مرحله قبل و بردار هدف در
مرحله اول ،بردار با شایستگي باالتر انتخاب ميگردد:
()4

) 𝐺𝑓(𝑈𝑖,𝐺 ) < 𝑓(𝑋𝑖,
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑂𝑡ℎ

𝐺𝑈𝑖,
{ = 𝑋𝑖,𝐺+1
𝐺𝑋𝑖,

در این رابطه تابع )  𝑓(.تابع هزینه است.

مقاله تعيين درصد نسبي رشد و یا کاهش بيماری است.
}𝑔𝑛𝑢𝐿 ∈ 𝑗 𝐶𝑋𝑅𝑙 = {𝐶𝑋𝑅1(𝑖, 𝑗)|𝑖,

()7

رابطه ( )7بخشي از اولين تصویر اشعه ایكس قفسه سينه بيمار یا
 𝐶𝑋𝑅1که ناحيه قرارگيری ریه بيمار است را به صورت 𝑙𝑅𝑋𝐶 مشخص
ميکند .تشخيص ناحيه ریه با توجه به تيرهتر بودن آن نسبت به پيكسلهای
مجاور پس از تبدیل تصویر به فرمت خاکستری ،1بر اساس روش آستانه -

پارامترهای 𝐹 و ضریب آستانه 𝑅𝐶 را به شكل خود تنظيم در آورد ].[22

گذاری و لبهیابي صورت ميپذیرد .لبهیابي مورد استفاده در این مقاله

پارامترهای کنترلي  𝐹𝑖,𝐺+1و  𝐶𝑅𝑖,𝐺+1را برای هر بردار 𝑖 در نسل 𝐺 +

مبتني بر روش لبهیابي کني 2بوده است .پس از تعيين ناحيه ریه بيمار ،مي-

 1به شكل زیر ميتوان بروزرساني نمود:

توان حجم ریه بيمار را بر اساس تعداد پيكسلهای این ناحيه به شكل

𝐹 + 𝑟𝑎𝑛𝑑1 × 𝐹2
𝑟𝑎𝑛𝑑2 < 𝜏1
𝐹𝑖,𝐺+1 = { 1
()5
𝐺𝐹𝑖,
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ
𝑟𝑎𝑛𝑑3
𝑟𝑎𝑛𝑑4 < 𝜏2
{ = 𝐶𝑅𝑖,𝐺+1
()6
𝐺𝐶𝑅𝑖,
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

𝑙 𝑅𝑋𝐶𝑃 در نظر گرفت.
ذکر گردید یک بيمار با مراجعه به مراکز مختلف تصویر برداری و یا با

در روابط فوق } 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑗 , 𝑗𝜖{1,2,3,4یک متغير تصادفي با

دستگاههای مختلف و بعضا با دوزهای تابش و یا کيفيتهای متفاوت

توزیع یكنواخت در بازه ] ،[0 , 1و  𝜏1 , 𝜏2 , 𝐹1 , 𝐹2با مقادیر ثابت در

عكسبرداری در یک دستگاه ،تصاویر متفاوتي را دریافت ميکند .با در

نظر گرفته ميشوند ].[2۳اخيرا یک روش تكامل تفاضلي همكارانه برای
بهينهسازی چند منظوره همراه با محدودیتهای مسئله با موفقيت

 -6-2هم ابعاد سازی

تصاویر :همانطور که در بخش قبلي

نظر گرفتن  𝐶𝑋𝑅1به عنوان اولين تصویر گرفته شده شخص در روز
نخست مراجعه با ابعاد  ℎ𝐶𝑋𝑅1و  𝑤𝐶𝑋𝑅1که معرف ارتفاع و عرض
تصویر است و  𝐶𝑋𝑅2به عنوان دومين تصویر گرفته شده از ریه بيمار

محدودیت خود تنظيم در مباحث پردازش تصویر بكارگيری نشده است

تصویر را به ابعادی در حدود یكدیگر تبدیل نمود در رابطه زیر 𝑟𝑚𝐼

ارایه الگوریتمي که بتواند این روش قدرتمند بهينهسازی را در مباحث

نسبت عرض و ارتفاع در دو تصویر است:
)

()8

پردازش تصویر بكارگيری نماید ،موضوع این مقاله است.

 -6روش پیشنهادی تعیین میزان درگیری ریه

ℎ𝐶𝑋𝑅1 𝑤𝐶𝑋𝑅1

,

ℎ𝐶𝑋𝑅2 𝑤𝐶𝑋𝑅2

(𝑛𝑎𝑒𝑚 = 𝑟𝑚𝐼

𝑟𝑚𝐼 × 𝐶𝑋𝑅2𝑟 = 𝐶𝑋𝑅2

()9

در رابطه ( 𝐶𝑋𝑅2𝑟 ،)9همان عكس  𝐶𝑋𝑅2کاهش ابعادیافته و
𝑛𝑎𝑒𝑚 عملگر ميانگين است .در حالت کلي نسبت عرض و ارتفاع دو

بیمار مبتال به کرونا:
یكي از مسایل اساسي در مطالعات باليني بيماران مبتال به کووید19-

تصویر  𝐶𝑋𝑅1و  𝐶𝑋𝑅2با هم برابر نيستند

ℎ
𝑤
) ( 𝐶𝑋𝑅1 ≠ 𝐶𝑋𝑅1
ℎ𝐶𝑋𝑅2 𝑤𝐶𝑋𝑅2

 .توجه به

بستری در مراکز درماني ،اندازهگيری دقيق ميزان پيشرفت و یا کاهش

این نكته حائز اهميت است که به دليل عدم برابری نسبت ارتفاعها و

سطح عفونت در تصاویر  CXRبوده این موضوع در حال حاضر به شكل

عرضها در دو تصویر نمي توان تصویر بزرگتر را به یک نسبت مشخص

دستي و توسط متخصصين بخشهای عفوني و رادیولوژی صورت مي-

کوچکسازی نمود تا هم ابعاد تصویر کوچکتر شود بلكه تنها با استفاده

پذیرد .اساس کار در این روش مقایسه دو تصویر در دو روز متفاوت و

از روابط ( )8و ( ،)9دو تصویر در حدود ابعاد یكدیگر قرار ميگيرند.

تشخيص تفاوتها در دو تصویر  CXRاست .تعيين تفاضل دو ماتریس

بدست آوردن بهترین نسبت همسانسازی ،تاثير زیادی بر نتيجه نهایي

تنها در ناحيه ریوی بيمار ميتواند بر اساس روش تكامل تفاضلي چند هدفه

تشخيص دارد.

به شكل بهينهای استخراج شود ،مراحل زیر جهت روش پيشنهادی این

 -6-1استخراج ماسک ناحيه

 :𝐶𝑋𝑅1قطعا مهمترین ابزار

بررسي شدت درگيری ریوی بيماران به ویروس کرونا ،استفاده از تفاضل-
ریوی :جهت تعيين درصد

گيری دو تصویر است وليكن این امر به دالیل متعدد که قبال ذکر شد به

رشد و یا کاهش درگيری ریوی بيمار ،ابتدا نياز به تعيين ناحيه ریه بيمار

راحتي امكان پذیر نيست در واقع در حالت کلي تعيين پيكسلهای متناظر

1- Gray scale

2- Cany

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژهنامه کووید19-
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مقاله در نظر گرفته شده است:

 -6-3تعيين پنجره تطبيق در

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.12.8

بكارگيری شده است ] .[24تاکنون مسئله بهينهسازی چند منظوره همراه با

چند روز پس از اولين مراجعه با ابعاد  ℎ𝐶𝑋𝑅2و  𝑤𝐶𝑋𝑅2ميتوان دو

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-10-03

مطالعات بيشتر روی روش تكامل تفاضلي نشان داد که ميتوان

مالک عمل ،ناحيه باقي مانده و غير درگير ریه بوده چرا که هدف از این

ارزیابي ميزان درگيری ریوی بيماران کرونایي در تصاویر سيتي اسكن قفسه سينه با استفاده از الگوریتم تكامل تفاضلي خود تطبيق چند هدفه

8

علي کارساز

در دو تصویر که ميبایست بر اساس آنها عمل تفاضل گيری صورت
پذیرد غير ممكن است .وجود یک روش مناسب تطبيق دو تصویر نخستين
و مهمترین گام در این فرآیند محسوب ميشود .لذا تعيين ناحيه بدون

= )𝑗 𝐶𝑋𝑅2𝑟𝑐 (𝑖,
}]) 𝑤{𝐶𝑋𝑅2𝑟 (𝑖, 𝑗)| min 𝐿2 (𝐼𝑚𝑟 , ℎ𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑤𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑠ℎℎ , 𝑠ℎ
()14

تغييرات در تصاویر جهت ایجاد تطبيق دو عكس ضروری است قطعا

توجه به این نكته حائز اهميت است که معيار شباهت دو تصویر

جهت تطبيق دو تصویر  CXRاز کل تصویر شامل بخشهای درگير ریوی

مرکزی تطبيقي در رابطه ( ،)1۳واریانس دادههای دو بخش انتخابي است

نميتوان بهره برد همچنين نواحي حاشيهای تصویر به علت تغيير از یک

در واقع دو بخش انتخابي در دو تصویر ممكن است کامال شبيه یكدیگر

تصویر به تصویر دیگر و تغيير پهنای این حواشي در تصاویر ،روش قابل

بوده وليكن به علت شدت روشنایي در تصاویر ،متفاوت دیده شوند ،معيار

اتكایي نيستند .در روش پيشنهادی از یک پنجره در ناحيه مرکزی تصویر

واریانس ميتواند تفاوت در روشنایي تصاویر را حذف نماید.

 -6-5تطبيق دو تصویر و حذف حواشي زاید تصاویر:

واقع بر مهره کمری بيمار در تصاویر  PAبا ابعاد 𝑐 ℎ𝐶𝑋𝑅1و 𝑐𝑤𝐶𝑋𝑅1
یک ،یک پنجره با سایز 𝑐 ℎ𝐶𝑋𝑅1𝑐 × 𝑤𝐶𝑋𝑅1و به اندازهای که این

تطبيق استخراج شده است .با قرارگيری مراکز تطبيق دو تصویر بر روی

پنجره به بخش ریوی وارد نشود در مرکز تصویر ،انتخاب ميگردد:

یكدیگر ،حداکثر بخش مشترک دو تصویر حفظ و حواشي زایدی که در

+

)

()1۰

ℎ𝐶𝑋𝑅1𝑐 ℎ𝐶𝑋𝑅1

:

−

ℎ𝐶𝑋𝑅1

2
2
𝑤𝐶𝑋𝑅1 𝑐 𝑤𝐶𝑋𝑅1
𝑐 𝐶𝐶𝑋𝑅1
2

+

2

:

2

2

−

( 𝐶𝑋𝑅1𝑐 = 𝐶𝑋𝑅1

ℎ𝐶𝑋𝑅1𝑐 𝑤𝐶𝑋𝑅1
2

,

2

به این پنجره ،پنجره مرکزی  𝐶𝑋𝑅1گفته ميشود .توجه به این نكته
حائز اهميت است که تعيين ابعاد پنجره تطبيق به علت قرارگيری روی
بخش استخواني مهره کمری و هم رنگي پيكسلها در این ناحيه ،از طرفي
باید به اندازه کافي بزرگ بوده تا پس از تطبيق آن با ناحيه مشابه در

هر یک از تصاویر موجود است ،حذف ميگردد.
()15

ℎ𝑓 = min(ℎ𝐶𝑋𝑅1 , ℎ𝐶𝑋𝑅2𝑟 ) − 2𝑠ℎ_ℎ

()16

𝑤_𝑤𝑓 = min(𝑤𝐶𝑋𝑅1 , 𝑤𝐶𝐶𝑋𝑅2𝑟 ) − 2𝑠ℎ

در روابط ( )15و ( )16ارتفاع و عرض تصاویر نهایي به ترتيب با 𝑓ℎ
و 𝑓𝑤 مشخص ميگردند با فرض برابری ابعاد دو تصویر ،در صورتي که
یک تصویر روی تصویر دوم به ميزان مشخصي (مثال 𝑤_ 𝑠ℎدر راستای

 𝐶𝑋𝑅2و تفاضلگيری ،عدد معنيداری را بيابد و از طرف دیگر ابعاد

عرض و یا  𝑠ℎ_ℎدر راستای ارتفاع) جابجا شود بخش مشترک دو تصویر

این پنجره نباید به اندازهای باشد که وارد نواحي ریوی که در دو عكس

که همچنان روی هم قرار دارند برابر ابعاد تصویر منهای دو برابر ميزان

متفاوت است ،بشود .لذا پيكسلهای واقع در این پنجره و ناحيه ریوی باید

جابجایي در آن راستا خواهد بود .در صورتي که ابعاد دو تصویر در

دارای حداقل اشتراک باشد.

راستای مشخص برابر نباشند مي توان کوچكترین بعد را در نظر گرفت.

()11

𝑙𝑅𝑋𝐶 ∩ 𝑐𝐿1 (ℎ𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑤𝐶𝑋𝑅1𝑐 ) = 𝐶𝑋𝑅1

پس از حذف حواشي زاید در دو تصویر ،تصاویر نهایي 𝑓 𝐶𝑋𝑅1و
𝑓 𝐶𝑋𝑅2با ابعاد یكسان 𝑓𝑤 × 𝑓 ℎباقي خواهند ماند.

 -6-6تعيين ناحيه پيشرفت درگيری کرونایي ریه بيمار:
تفاضلگيری ساده دو تصویر در دو روز متفاوت نميتواند به تعيين صحيح

()12
در رابطه ( 𝐶𝑋𝑅1𝑐𝑜 ،)12اشاره به پنجره مرکزی بهينه شده دارد .از

ناحيه درگيری کرونایي بيانجامد علت این موضوع تفاوت عمده دو تصویر

این منظر با یک مسئله کمينهسازی در پنجره مرکزی به شرط بيشينه نمودن

در حواشي دو عكس و تفاوت در شدت روشنایي ،کيفيت ،ابعاد ،ميزان

تشابه آن با بخش متناظر مرکزی در تصویر  𝐶𝑋𝑅2روبرو هستيم و این

چرخش ،دوز تابش اشعه در تصاویر بوده که باید در فرآیند تفاضلگيری

ایده بهينهسازی چند هدفه را به ذهن متبادر ميسازد.

لحاظ گردند .در واقع دو تصویر عالوه بر تفاوت در بخش کرونایي

 -6-4تعيين پنجره تطبيق در

 :𝐶𝑋𝑅2با جابجایي پنجره

𝑜𝑐 𝐶𝑋𝑅1بدست آمده از مرحله قبل روی بخشهای مرکزی تصویر
𝑟 ،𝐶𝑋𝑅2ناحيهای با بيشترین شباهت تعيين ميگردد .به این ترتيب جهت
تطبيق دو تصویر ،ميزان شيفت تصویر دوم در راستای محور عرضي،
𝑤_ 𝑠ℎو ميزان شيفت در جهت محور عمودی تصویر 𝑠ℎ_ℎ ،بدست
ميآید .کل فرآیند تطبيق را ميتوان در قالب یک تابع کمينهسازی
𝑐 ℎ𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑤𝐶𝑋𝑅1و ميزان جابجایي پنجره تطبيق روی تصویر
𝑐𝑟 𝐶𝑋𝑅2است ،به شكل زیر بيان نمود:
()1۳

= ) 𝑤𝐿2 (𝐼𝑚𝑟 , ℎ𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑤𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑠ℎℎ , 𝑠ℎ
])𝑗 𝑣𝑎𝑟[𝐶𝑋𝑅1𝑐𝑜 (𝑖, 𝑗) − 𝐶𝑋𝑅2𝑟𝑐 (𝑖,
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژهنامه کووید19-

تفاوتهای مختلفي از جمله شدت روشنایي هستند لذا استفاده از فيلتر
تفاضلگير ،تنها در ناحيه ماسک اعمالي ریوی باید صورت پذیرد .تعيين
نقاط درگيری در این ناحيه بر اساس روش آستانهگذاری صورت مي-
پذیرد:
()17

𝑓𝐶𝑋𝑅𝑑 = 𝐶𝑋𝑅1𝑓 − 𝐶𝑋𝑅2

()18

𝑑𝑅𝑋𝐶 ∩ 𝑙𝑅𝑋𝐶 = 𝑑𝑖𝑣𝑜𝐶𝑅𝑋𝐶
در رابطه فوق 𝑑𝑅𝑋𝐶 معرف تصویر تفاضلي در وضعيت خاکستری

دو تصویر نهایي 𝑓 𝐶𝑋𝑅1و 𝑓 𝐶𝑋𝑅2است .و نهایتا ناحيه درگيری با
کووید ،19-که با 𝑑𝑖𝑣𝑜𝐶𝑅𝑋𝐶 معرفي ميشود اشتراک این تصویر
تفاضلي با ماسک ناحيه ریوی است.
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واریانس که متاثر از نسبت کاهش ابعاد 𝑟𝑚𝐼 ،ابعاد پنجره تطبيق

جدید ،در سایر نقاط مانند حواشي و یا روی تصویر استخوانها نيز دارای

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.12.8

}) 𝑐𝐿1 (ℎ𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑤𝐶𝑋𝑅1

min

𝑐ℎ𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑤𝐶𝑋𝑅1

)𝑗 𝐶𝑋𝑅1𝑐𝑜 (𝑖,
|)𝑗 = {𝐶𝑋𝑅1𝑐 (𝑖,
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استفاده شده است .روش کار به این صورت است که در تصویر شماره

پس از استخراج دو پنجره تطبيق در مرکز تصاویر اصلي ،به نوعي مرکز
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علي کارساز

 -6-7محاسبه درصد درگيری ریه با کووید:19-

با

سنجش ميزان گسترش ویروس کووید 19-موثر هستند .که لزوم کمينه-

استخراج ناحيه درگير 𝑑𝑖𝑣𝑜𝐶𝑅𝑋𝐶 و محاسبه تعداد پيكسلهای این ناحيه

سازی تابع ) 𝑤 𝐿2 (𝐼𝑚𝑟 , ℎ𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑤𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑠ℎℎ , 𝑠ℎرا تحت

ميتوان به درصد درگيری ناحيه ریوی 1از رابطه زیر دست یافت:

رابطه ( )14ایجاد نمود با توجه به بازه نسبتا وسيع مقادیر در این پارامترها،

𝑅𝑋𝐶𝑃

𝑑𝑖𝑣𝑜𝐶

()19

𝑙 𝑅𝑋𝐶𝑃

𝑃𝑜𝐿𝐼 = 100

که در آن 𝑑𝑖𝑣𝑜𝐶𝑅𝑋𝐶𝑃 اشاره به حجم درگيری ریه بيمار به
کووید 19-بر اساس تعداد پيكسلهای ناحيه درگيری است.

-6-8

بهينهسازی چند هدفه پارامترهای تطبيق :همانگونه

استفاده از روشهای جستجوی کلي ،فرآیندی زمانبر خواهد بود .به
راحتي ميتوان این مسئله بهينهسازی را در قالب یک مسئله بهينهسازی
فراکاوشي چند هدفه بيان نمود با توجه به مزایای نسبي روش بهينهسازی
مبتني بر تكامل تفاضلي خود تنظيم چند هدفه در این مقاله از این روش
جهت یافتن پارامترهای بهينه استفاده شده است.

آن به ناحيه ریوی ميتواند فرآیند تعيين ناحيه درگيری ویروس را مختل

با تنظيم ضرایب  𝛾1و  𝛾2ميتوان بين تداخل پنجره تطبيق با ناحيه ریه و

نماید .این مسئله به کمينهسازی تابع ) 𝑐 𝐿1 (ℎ𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑤𝐶𝑋𝑅1در رابطه

حداکثر تشابه دو پنجره توازن برقرار نمود .فلوچارت روش پيشنهادی در

( )12منجر گردید .از طرف دیگر پارامترهای متعددی از جمله نسبت

شكل ( )4دیده مي شود.

داشتن پيكسلهای بيشتری جهت سنجش تشابه آن با پنجره متناظر در
تصویر  𝐶𝑋𝑅2ميگردد و از سوی دیگر افزایش ابعاد این پنجره و ورود

کاهش ابعاد 𝑟𝑚𝐼 ،ابعاد پنجره تطبيق 𝑐 ℎ𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑤𝐶𝑋𝑅1و ميزان
جابجایي پنجره تطبيق روی تصویر 𝑟 𝐶𝑋𝑅2در نتيجه نهایي تطبيق و

 -7شبیهسازی و بررسی نتایج:
جهت ارزیابي عملكرد روش پيشنهادی از مجموعه تصاویر بانک

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.12.8

شكل ( :)4دیاگرام بلوکي روش پيشنهادی تعيين درصد پيشرفت درگيری ناحيه ریوی به ویروس کرونا مبتني بر بهينهسازی تكامل تفاضلي خود تنظيم چد هدفه
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که بيان گردید از یک طرف افزایش ابعاد پنجره تطبيق باعث در اختيار

= ) 𝑤𝐿(𝐼𝑚𝑟 , ℎ𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑤𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑠ℎℎ , 𝑠ℎ
𝛾1 𝐿2 (𝐼𝑚𝑟 , ℎ𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑤𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑠ℎℎ , 𝑠ℎ𝑤 ) +
) 𝑐𝛾2 𝐿1 (ℎ𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑤𝐶𝑋𝑅1
()2۰

اطالعات تصاویر  GitHubکه توضيحات آن در بخش سوم آمد ،استفاده
شده است .شكل (-5الف) تصایر  CXRقفسه سينه یک بيمار  ۳5ساله که
مراجعه نموده را نشان ميدهد همچنين شكل (-5ب)  CXRهمان شخص
در تاریخ  24ژانویه یعني  5روز پس از عكس اول را نشان مي دهد.

)1 Percentage of Lung Involvement (PoLI
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژهنامه کووید19-
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با عالئم ابتدایي سرفه و تب به مدت چهار روز در تاریخ  19ژانویه 2۰2۰

1۰
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 CXRبيمار به روش آستانه گذاری و لبهیابي کني صورت پذیرفته را نشان
ميدهد .حجم ریه بيمار بر اساس تعداد پيكسل  ۳95965پيكسل است.

شكل  :6استخراج ماسک ناحيه ریوی 𝑙𝑅𝑋𝐶 به رش آستانهگذاری

 -هم ابعاد سازی تصاویر:

تصویر ( 𝐶𝑋𝑅1شكل -5الف)

دارای ابعاد  ،842 × 1090حال آنكه تصویر  𝐶𝑋𝑅2دارای ابعاد
 1439 × 1800است جهت همسان سازی از رابطه ( )8نسبت ضریب
کاهش ابعاد بدست ميآید.
=)

ℎ𝐶𝑋𝑅1 𝑤𝐶𝑋𝑅1

,

ℎ𝐶𝑋𝑅2 𝑤𝐶𝑋𝑅2
1090

() = 𝑚𝑒𝑎𝑛(0.58, 0.60) = 0.59 )21
ب)
شكل ( )5تصاویر  CXRبيمار مبتال به کرونا الف)  CXRاولين مراجعه با
رشد قابل مالحظه سطح درگيری ریوی

تعيين ميزان درگيری ریوی بيمار به دو روش سعي و خطا و نيز روش
پيشنهادی که مبتني بر بهينهسازی خود تنظيم چند هدفه است قابل

,

842

1439 1800

( 𝑛𝑎𝑒𝑚

با کاهش ابعاد تصویر  𝐶𝑋𝑅2به نسبت  0.59بر اساس رابطه ( )21و
گرد کردن ابعاد بدست آمده ،ابعاد 𝑟 859 × 1071 ،𝐶𝑋𝑅2که به
ابعاد  𝐶𝑋𝑅1نزدیک است ،بدست ميآید.
 تعيين پنجره تطبيق 𝑐 :𝐶𝑋𝑅1شكل (-7الف) پنجره تطبيقدر نظر گرفته شده با ابعاد  200 × 180که بزرگترین پنجره ممكن در
مرکز تصویر  𝐶𝑋𝑅1بهگونهای که ناحيه ریوی را دربر نگيرد را نشان

استخراج است .لذا در ادامه نتایج شبيهسازی ،در دو سناریوی تعيين مبتني

ميدهد .چنانچه در سناریوی دوم اشاره خواهد شد تعيين ابعاد این پنجره

بر سعي و خطا (مراحل  1-6تا  7-6از روش پيشنهادی بخش  )6و بر

تطبيق به دليل اهميت آن در تعيين مرکز تطبيق دو تصویر نيازمند بهينه-

اساس روش پيشنهادی (تمامي مراحل  1-6تا  8-6روش پيشنهادی) ارایه

سازی است.

ميگردد.
سناریوی اول :تعیین میزان درگیری مبتنی بر سعی و خطا:
در این سناریو تمامي مراحل  1-6تا  7-6از روش پيشنهادی به
صورت سعي و خطا و با در نظر گرفتن بهترین پارامترها صورت ميپذیرد:
 -استخراج ماسک ناحيه ریوی :چنانچه بيان گردید نخستين

 تعيين پنجره تطبيق 𝑐𝑟 𝐶𝑋𝑅2روی تصویر :𝐶𝑋𝑅2با جابجایي پنجره تطبيق 𝑐 𝐶𝑋𝑅1بدست آمده روی بخشهای مرکزی
𝑟 ،𝐶𝑋𝑅2ناحيهای با بيشترین شباهت تعيين ميگردد (شكل -7ب) .این
مورد در این سناریو با جستجوی عمومي و بازههای یک پيكسلي روی
محورهای عرضي و عمودی انجام ميشود.

استخراج ماسک ریه بيمار 𝑙𝑅𝑋𝐶 به عنوان ناحيه مورد مطالعه گسترش
بيماری است شكل ( )6ماسک ناحيه ریوی بيمار که از نخستين تصویر
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] [ DOI: 10.52547/joc.14.5.1

گام در روش پيشنهادی پس از تبدیل تصویر  CXRبه فرمت خاکستری،

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژهنامه کووید19-

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.12.8

عالیم سرفه و تب ،ب)  CXRهمان بيمار پنج روز پس از اولين مراجعه با

( 𝑛𝑎𝑒𝑚 = 𝑟𝑚𝐼

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-10-03
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 تعيين ناحيه پيشرفت درگيری کرونایي ریه بيمار :شكل( )8ناحيه پيشرفت درگيری ریوی بيمار ،پنج روز پس از اولين مراجعه را
بر اساس روابط ( )17و ( )18نشان ميدهد.

شكل  :8ناحيه پيشرفت ویروس کووید ،19 -پيكسلهای قرمز رنگ ناحيه رشد
ویروس در مدت  5روز پس از اولين مراجعه ،روش سعي و خطا و جستجوی
عمومي ،ميزان پيشرفت ویروس حدود  ۳۰درصد حجم ریه.

-

محاسبه درصد پيشرفت بيماری با کوید :19

ناحيه درگير

𝑑𝑖𝑣𝑜𝐶𝑅𝑋𝐶 ،بر اساس رابطه ( )19و شمارش تعداد پيكسلهای این ناحيه
قابل محاسبه است.
≅ 30%

()24

خطا و جستجوی عمومي بوده مقدار این تابع هزینه را در این سناریو با

ب) پنجره تطبيق 𝑐𝑟 𝐶𝑋𝑅2دارای بيشترین تشابه با پنجره 𝑜𝑐𝐶𝑋𝑅1

مقادیر ضریب کاهش ابعاد  ،0.59ابعاد پنجره تطبيق  200 × 180و
ميزان جابجایي این پنجره روی تصویر 𝑟 𝐶𝑋𝑅2به ميزان  𝑠ℎℎ = −6و
با

تعيين پنجرههای تطبيق ،ميزان جابجایي تصویر  𝐶𝑋𝑅2جهت ایجاد
بيشترین تشابه با تصویر  𝐶𝑋𝑅1بدست ميآید در این مثال تصویر
 𝐶𝑋𝑅2با جابجای  6پيكسل در راستای محور عمودی به سمت پائين و
تعداد  11پيكسل در راستای محور عرضي به سمت راست بر تصویر
 𝐶𝑋𝑅1منطبق خواهد شد.

()2۳

= 𝑤𝑤𝑓 = min(𝑤𝐶𝑋𝑅1 , 𝑤𝐶𝑋𝑅2𝑟 ) − 2𝑠ℎ
min(1090,1071) − 2 × |11| = 1049

پس از حذف حواشي زاید در دو تصویر ،تصاویر نهایي 𝑓 𝐶𝑋𝑅1و

()25

برای تابع هزینه ضرایب  𝛾1 = 𝛾2 = 1انتخاب شده است.
سناریوی دوم :تعیین درصد پیشرفت بیماری مبتنی بر روش
پیشنهادی:
چنانچه اشاره گردید با بهينهسازی ابعاد پنجره تطبيق و پارامترهای
ميزان جابجایي و تغيير ابعاد دو تصویر ،ميتوان به درصد قابل اطمينانتری
از پيشرفت ویروس کرونا دست یافت .بر این اساس مراحل  1تا  7بخش 6
روش پيشنهادی بر اساس تابع هزینه چند هدفه مرحله ( 8رابطه  ،)2۰طي
ميگردد .محدوده متغيرهای مسئله به شكل زیر در نظر گرفته شده است:

𝑓 𝐶𝑋𝑅2با ابعاد یكسان  830 × 1049باقي خواهند ماند.
()26

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژهنامه کووید19-

𝐿(𝐼𝑚𝑟 , ℎ𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑤𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑠ℎℎ , 𝑠ℎ𝑤 ) = 0.0039

= )] 𝑤min([𝐼𝑚𝑟 , ℎ𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑤𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑠ℎℎ , 𝑠ℎ
][0.5, 50, 50, −50, −50
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()22

= ℎ𝑓 = min(ℎ𝐶𝑋𝑅1 , ℎ𝐶𝑋𝑅2𝑟 ) − 2𝑠ℎℎ
min(842,859) − 2|−6| = 830

 𝑠ℎ𝑤 = 11به شكل زیر داریم:

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.12.8

در این سناریو تالش جهت کمينهسازی تابع هزینه ( )2۰به صورت سعي و

شكل  :7تعيين مرکز تطبيق دو تصویر  CXRالف) پنجرههای تطبيق 𝑜𝑐،𝐶𝑋𝑅1

-

395965

𝑃𝑜𝐿𝐼 = 100

شكل ( )8ناحيه پيشرفت ویروس را به ميزان  ۳۰درصد نشان ميدهد.

ب)

تطبيق دو تصویر و حذف حواشي زاید تصاویر:

118805

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-10-03
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()27

= )] 𝑤max([𝐼𝑚𝑟 , ℎ𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑤𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑠ℎℎ , 𝑠ℎ
][1.5, 300, 300, 50, 50

محدوده تغييرات پارامترهای شامل ،ضریب کاهش ابعاد در بازه ۰/5
تا  1/5لحاظ شده ابعاد پنجره تطبيق 𝑜𝑐 𝐶𝑋𝑅1که در بازه  5۰تا  ۳۰۰و
نهایتا ميزان جابجایي دو تصویر در جهتهای عرضي و ارتفاع است که در
بازه  -5۰تا  5۰انتخاب شده اند .همچنين  𝑁𝑃 = 10اندازه جمعيت و
 𝐶𝑅 = 0.2به عنوان احتمال بازترکيب لحاظ گردیده است .در روابط
( )5و ( )6جهت بهرهگيری از مزایای خود تنظيمي در بهينهسازی ،مقادیر
 𝜏1 , 𝜏2 , 𝐹1 , 𝐹2با مقادیر ثابت ] [0.1, 0.1, 0.2, 0.6در نظر گرفته
به شكل زیر بدست آمده است:

()28

الف)

= )] 𝑤𝑏𝑒𝑠𝑡([𝐼𝑚𝑟 , ℎ𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑤𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑠ℎℎ , 𝑠ℎ
][0.590, 244, 95, −10, 9
بر اساس بهينهسازی فوق ابعاد پنجره تطبيق  244 × 95بدست

ميآید شكل ( )9تصویر دو پنجره تطبيق را در دو تصویر نشان ميدهد.
چنانچه مشخص است برنامه بهينهسازی از یک طرف به دنبال پنجره با
حداکثر ابعاد برای ایجاد حداکثر شباهت است و از طرف دیگر به ميزان
ورود این پنجره به ناحيه ریه بيمار ،جریمه تعلق ميگيرد لذا این پنجره در
راستای ارتفاع تصویر گسترش یافته تا بدون ورود به ناحيه ریوی ،حجم

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-10-03

ميشود .به این ترتيب با اجرای برنامه با تكرار  2۰نسل نتيجه متغيرهای بهينه

پيكسلهای پنجره افزایش یابد .شكل ( )1۰ناحيه درگيری ریوی بيمار یا
نشان ميدهد .درصد پيشرفت ویروس بر اساس رابطه ( )19و شمارش

شكل  :9پنجرههای تطبيق در نظر گرفته شده از دو تصویر با بيشترین شباهت و

تعداد پيكسلهای این ناحيه به شكل زیر قابل محاسبه است.
()29

≅ 27.9%

110501
395965

𝑃𝑜𝐿𝐼 = 100

کمترین ورود به ناحيه ریه بيمار ،الف)  CXRاوليه ،ب)  CXRمراجعه پس
از  5روز

تابع هزینه بهينه شده به شكل زیر است:
(𝐿𝑏𝑒𝑠𝑡 (𝐼𝑚𝑟 , ℎ𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑤𝐶𝑋𝑅1𝑐 , 𝑠ℎℎ , 𝑠ℎ𝑤 ) = 0.0031 )۳۰
که بهبود  2۰درصدی را نسبت به تابع هزینه در سناریوی اول رابطه
( ،)25نشان ميدهد .شكل (-11الف) نمودار کاهش تابع هزینه را به
ازای  2۰تكرار در این سناریو نشان ميدهد .برای تابع هزینه ضرایب
 𝛾1 = 𝛾2 = 1مشابه با سناریوی اول انتخاب شده است.

گسترش ویروس  5روز پس از اولين مراجعه ،به روش بهينهسازی تكامل تفاضلي
خود تنظيم چند هدفه ،ميزان پيشرفت ویروس حدود  28درصد حجم ریه.

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژهنامه کووید19-
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شكل  :1۰تشخيص ناحيه درگيری ریوی بيمار به کووید ،19-ناحيه قرمز ناحيه

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.12.8

𝑑𝑖𝑣𝑜𝐶𝑅𝑋𝐶 را با دقت بيشتر نسبت به شكل ( )8با روش سناریوی اول

ب)
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شكل (-11ب) نمودار جبهه پارتو 1را به بر حسب توابع هزینه  𝐿1و

تصویر بر یكدیگر و استفاده از تكنيک تفاضلگيری به راحتي ميسر نگردد

 𝐿2به ازای ابعاد مختلف پنجره تطبيق مربعي نشان ميدهد همانطور که

در نظر گرفتن بخشي از تصویر بر روی ستون فقرات ميتواند پنجرهای

بيان گردید به عنوان مثال با یک پنجره تطبيق با ابعاد ،200 × 200

مناسب برای ایجاد تطبيق باشد ابعاد این پنجره ميتواند به گونهای در نظر

مقادیر  𝐿1 = 0.2دارای حداقل اشتراک پنجره با ناحيه ریه و = 𝐿2

گرفته شود که از یک سو حداکثر تشابه بر اساس معيار واریانس صورت

 0.01به معني حداکثر تشابه خواهند بود (شكل -11ب ،نقطه 𝐴) .با

پذیرفته و از سوی دیگر اشتراک آن با بخش ریوی در تصویر حداقل باشد.

افزایش ابعاد پنجره تطبيق ،اشتراک با ناحيه ریوی بيشتر شده  𝐿1به مقدار

این مسئله را ميتوان در قالب یک فرآیند بهينهسازی هوشمند مانند روش

 ۰/45ميرسد و در عوض ميزان تطبيق دو پنجره افزایش و تابع هزینه آن

بهينهسازی تكامل تفاضلي چند هدفه که بر اساس معيار تفاضل بين دو نسل

یعني  𝐿2به حدود ۰/۰۰675کاهش ميیابد (شكل -11ب ،نقطه 𝐵).

بنا شده است و در واقع دارای نوعي حافظه دروني است بهينهسازی نمود.
پيادهسازی روش پيشنهادی روی تصاویر سيتياسكن بانک اطالعات
تا حدود  2۰درصد نشان ميدهد.
روش پيشنهادی این مقاله ،اغلب معضالت و تفاوتهای دو تصویر
 CXRجهت تشخيص ميزان پيشرفت ویروس کرونا در ریه بيماران
کرونایي را مرتفع ساخته است .مسئله پيچش تصویر و برخي آرتيفكتهای
دیگر موجود در تصاویر (مانند تصاویر لولههای هوا و تجهيزات پزشكي
در تصاویر) ،نيازمند تالشهای بيشتر برای دستیابي هرچه دقيقتر به ميزان
پيشرفت و گسترش بيماری دارد.
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