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Abstract
One of the main reasons of death in the world, mostly affecting seniors, is brain stroke. Almost 85% of
all brain strokes are ischemic due to internal bleeding in a part of the brain. Due the high mortality rate,
quick diagnosic and treatment of ischemic and hemorrhagic strokes are of utmost importance. In this
paper, to realize microwave brain imaging system, a circular array-based of modified bowtie antennas
located around the multilayer head phantom with a spherical target with radius of 1 cm as intracranial
hemorrhage target aresimulated in CST simulator. To obtain satisfied radiation characteristics in the
desired band (from 0.5-5 GHz) an appropriate matching medium is designed. First, in the processing
section, a confocal image-reconstructing method based using delay and sum (DAS) and delay, multiply
and sum (DMAS) beam-forming algorithms is used. The reconstructed images generated shows the
usefulness of the proposed confocal method in detecting the spherical target in the range of 1 cm. The
main purpose of this paper is stroke classification using deep learning approaches. For this, an image
classification algorithm is developed to estimate the stroke type from reconstructed images. By using
the proposed deep learning method, the reconstructed images are classified into different categories of
cerebrovascular diseases using a multiclass linear support vector machine (SVM) trained with convolutional neural networks (CNN) features extracted from the images. The simulated results show the
suitability of the proposed image reconstruction method for precisely localizing bleeding targets, with
89% accuracy in 9 seconds. In addition, the proposed deep-learning approach shows good performance
in terms of classification, since the system does not confuse between different classes.
Keywords: confocal image reconstruction algorithm, convolutional neural network, support vector
machine classifier, intracranial hemorrhage stroke detection, microwave head imaging
system
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چکیده :یکی از عوامل رایج مرگومیر در دنیا که بیشتر افراد مسن در معرض آن هستند ،سکته مغزی است .حدود  85درصد
از تمام سکتههای مغزی ،از نوع سکته مغزی ایسکمیک بوده و ناشی از خونریزی داخلی بخشی از مغز است .با توجه به آمار
باالی مرگ ومیر ناشی از سکته مغزی ،تشخیص و درمان سریع سکته مغزی ایسکمیکی و سکته مغزی هموروژیک بسیار مهم
است .در این مقاله یک سیستم تصویربرداری مایکروویو مغز ،برای تشخیص خونریزی داخل جمجمه کروی شکل با شعاع یک
سانتیمتر در نرم افزار  CSTشبیهسازی و برای تصویربرداری از یک سری آرایه آنتن پروانهای اصالح شده در اطراف فانتوم سر
چند الیه ،استفاده شده است .برای داشتن ویژگیهای تشعشی مورد نظر در محدوده باند فرکانسی  0/5الی  5/5گیگاهرتز ،یک
محیط تطبیق مناسب طراحی شده است .ابتدا در بخش پردازش از روشهای بازسازی تصویر مانند الگوریتمهای بیمفرمر تأخیر
و جمع و همچنین تأخیر ضرب و جمع استفاده میشود .تصاویر بازسازی شده مفید بودن روش متداول پیشنهادی را در تشخیص
هدف کروی در محدوده یک سانتیمتر نشان میدهد .هدف اصلی این مقاله طبقهبندی سکته مغزی ایسکمیکی و هموروژیک با
استفاده از رویکردهای یادگیری عمیق است .برای این منظور یک الگوریتم طبقهبندی تصویر برای تخمین نوع سکته از تصاویر
بازسازی شده ایجاد میشود که در این راستا با استفاده از روش پیشنهادی یادگیری عمیق تصاویر بازسازی شده توسط یک
ماشین بردار پشتیبان خطی چند کالسه با ویژگی استخراج شده توسط یک شبکه عصبی کانولوشن آموزش میبینند .نتایج
شبیهسازی شده عملکرد مناسب روش پیشنهادی را در تعیین محل دقیق اهداف خونریزی با دقت  89درصد و در مدت زمان
 9ثانیه نشان میدهد .عالوه بر این ،روش پیشنهادی یادگیری عمیق به دلیل سردرگم نبودن سیستم در بین طبقات مختلف از
نظر طبقهبندی عملکرد خوبی را نشان میدهد.
کلمات کلیدی :تشخیص خون ریزی داخل جمجمه ،سیستم تصویربرداری مایکروویو سر ،شبکه عصبی کانولوشن ،طبقهبندی
ماشین بردار پشتیبان ،الگوریتم بازسازی تصویر کانفوکال
تاریخ ارسال مقاله1400/9/2 :
تاریخ بازنگری مقاله1400/10/25 :
تاریخ پذیرش مقاله1401/3/21 :
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طبقهبندی سکته مغزی بر اساس  /.....مجید روحی -جلیل مظلوم -محمدعلی پورمینا -بهبد قلمکاری
 -1مقدمه
اخیراً سیستمهای تصویربرداری مایکروویو 1بهعنوان یک سیستم اسکن قابل حمل مغز ،مورد توجه قرار گرفته شده است [.]1-5
هدف از سیستم تصویربرداری مایکروویو مغز برای کاربردهای مانند تشخیص تومور سرطانی ،آسیبهای مغزی ایسکمیک یا
خونریزی و نظارت بر فعالیتهای مغزی است [ .]1،2در این سیستم چندین فاکتور اصلی در عملکرد تصویربرداری نقش بسزایی
دارند .این عوامل شامل بعد آنتن و ویژگیهای تابش آن ،روشهای بازسازی تصویر ،روشهای پسا پردازش و غیره است .در
مرجعهای [ ]1الی [ ]3چندین روش تصویربرداری برای استفاده در سیستمهای تصویربرداری پزشکی پیشنهاد شده است .بهطور
کلی روشهای تصویربرداری به دو شاخه اصلی کمی و کیفی طبقهبندی میشوند .روشهای کمی مانند توموگرافی ،ثابت دی
الکتریک منطقه مورد نظر 2را بر اساس روشهای تکرار شونده استخراج میکند .تصویری که با استفاده از این روشها بازسازی
میشود ،دارای هزینه زمان زیاد محاسبه ولی در مقابل تفکیکپذیری خوبی را دارد .از طرف دیگر روشهای کیفی مانند روشهای
مبتنی بر رادار ،بر اساس تاخیر سیگنالهای منعکس شده بوده و به دلیل سریعتر بودن از روشهای کمی از آنها به عنوان
روشهای زمان واقعی که مناسبتر برای استفاده در بیمارستان هستند ،استفاده میشوند .روشهای یادگیری ماشین که در
سیستمهای تصویربرداری مایکروویو اعمال میشوند ،توانایی باالیی در امکان تقسیمبندی ،خوشهبندی و طبقهبندی دارند [-6
 .]15در مرجع [ ، ]8یک شبکه عصبی با تصویربرداری مایکروویو برای یادگیری مدل رو به جلو برای یک سیستم پیچیده جمع
آوری دادهها ،ترکیب شده است .عالوه بر این در مرجع [ ]9شبکه عصبی با عملکرد پایه شعاعی برای تخمین موقعیت و اندازه
مغز تکثیر یافته در داخل بافت استخوان با تصویربرداری مایکروویو پیشنهاد شده است .در مرجع [ ]10سعی شده از یک شبکه
عصبی عمیق برای ارتقاء تصاویر ساخته شده بهرهمند شوند .شبکه عصبی عمیق آنها آموزش دیده شده بود تا از تصاویر مایکروویو
ایجاد شده با استفاده از روش پسبینی 3به عنوان ورودی استفاده کند و از آن یک تصویر بسیار بهتر داشته باشد .در حقیقت،
نویسندگان تالش کردهاند تا از روشهای تکراری برای حل مسئله معکوس الکترومغناطیسی غیر خطی عبور کنند .اخیراً ،استفاده
از روشهای یادگیری عمیق برای بهبود تصویربرداری مایکروویو  2بعدی برای برنامه تصویربرداری پستان مورد بررسی قرار گرفته
است [ .]11محققانی که از روشهای مبتنی بر رادار استفاده میکنند ،رویکردهای یادگیری ماشین برای تشخیص ضایعات پستان
را نیز بررسی کردهاند [ .]12در مرجع [ ]13یک روش طبقهبندی جدید برای تشخیص خودکار از تصویر بازسازی شده بر اساس
توموگرافی مایکروویو ارائه شده است ،به عنوان مثال این روش میتواند برای تشخیص یک تومور سرطانی در داخل بافت پستان
مورد استفاده قرار گیرد .در سیستم توموگرافی مایکروویو تصویر بازسازی شده بر اساس خصوصیات دی الکتریک محیط ایجاد
شده است .نوع دیگر طبقهبندی مستقیماً بر اساس ویژگی سیگنال ،بدون بازسازی خاصیت دی الکتریک استوار است .به عنوان
مثال ،یک روش جدید برای طبقهبندی خونریزی هموروژیک 4از سکته مغزی ایسکمیک 5در مرجع [ ]15ارائه شده است.
در این مقاله مزایای استفاده از روش یادگیری عمیق برای تشخیص و طبقهبندی دو نوع سکته مغزی در مدل دقیق فانتوم سر
کامل در سیستم تصویربرداری مایکروویو چند استاتیک مورد بررسی قرار گرفته است .برای این منظور ،یک آرایه دایرهای شکل
از آنتنهای پروانهای در اطراف مدل سر ناسالم قرار داده شده است تا از  0/5گیگاهرتز تا  5گیگاهرتز را پوشش دهد .سیگنالهای
منعکس شده از کانالهای مختلف چند استاتیک جمع آوری شده ،سپس به عنوان ورودی در الگوریتم بازسازی تصویر کانفوکال،
برای نقشه برداری از اطالعات استخراج شده در تصاویر  2بعدی استفاده میشود .به دلیل اهمیت خوشهبندی برای تشخیص
سکته مغزی خونریزی هموروژیک از ایسکمیک ،پس از ایجاد تصویر از منطقه مورد نظر ،از یک روش پسا پردازش ترکیبی جدید
استفاده میشود .به این منظور ،الگوریتم استخراج ویژگی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن 6اعمال میشود .سپس ،طبقهبندی
ماشین بردار پشتیبان 7برای طبقهبندی استفاده میشود .نتایج بهدست آمده توسط سیستم تصویربرداری پیشنهادی نشان میدهد
که استفاده از روش یادگیری عمیق پیشنهادی ،توانایی خوبی در تشخیص دو نوع سکته ذکر شده در تصاویر مبتنی بر رادار با
ابهام زیاد را دارد.
 -2پیکربندی سیستم تصویربرداری مغز

()2

نشریه روشهای هوشمند در صنعت برق /سال چهاردهم /شماره پنجاه و شش /زمستان 1-12 /1402
در این بخش سناریوی تصویربرداری مایکروویو مغز برای ایجاد ارتباط بین رویکرد یادگیری عمیق و اثبات اثربخشی آن در
طبقهبندی سکته مغزی توصیف میشود .سناریوی تصویربرداری مایکروویو مغز شبیهسازی شده در شکل ( )1نشان داده شده
است .تحقق سناریوی تصویربرداری مایکروویو مغز شامل سه سطح اصلی است .مطابق یک رویکرد از پایین به باال در سطح اول
 16آنتن در اطراف فانتوم کامل قرار دارند که موج الکترومغناطیسی را در دامنه فرکانس  0/5تا  5گیگاهرتز تابش میکنند .در
سطح بعدی ،الگوریتم بازسازی تصویری کانفوکال قرار دارد که میتواند موج منعکس شده از پوست در مرز فانتوم سر را به حداقل
برساند .یک محیط تطبیق مناسب بین آنتنها و فانتوم سر نیز طراحی شده است .این الیه خاص میتواند به افزایش عمق نفوذ
موج منتقل شده در داخل فانتوم سر کمک کند.
همانطور که در شکل ( ) 1نشان داده شده برای تحقق سیستم تصویربرداری پیشنهادی مدل چند الیهای فانتوم سر انسان در
نرم افزار  CSTایجاد شده است [ .]16فانتوم سر مورد استفاده شامل تمام جزئیات تشریحی سر انسان از الیه پوست تا ماده سفید
مغزی برای سهولت در مدلسازی و تصویربرداری است .تمام خصوصیات الکتریکی مواد فانتوم سر استفاده شده در جدول ()1
آمده است .همچنین همانطور که در شکل ( )1مشاهده میشود ،از شانزده آنتن پیشنهادی که سر را در فاصلههای مساوی 10
میلیمتر از الیه پوست محاصره میکنند و یک سکته مغزی خونریزی که در داخل سر قرار دارد در مدل استفاده شده است.
طراحی یک چارچوب انتشار مناسب که شامل آنتن ،محیط تطبیق و مدل مغز است مرحله مهم در تنظیم تصویربرداری مایکروویو
مغز است .در این مقاله ،با محافظت از آنتنها در محیط تطبیق مناسب طراحی شده اثرات عدم تطابق بین آنتن و فانتوم سر
کاهش مییابد [ .]17مدلی که برای شبیه سازی استفاده شده ،مدل مولتی استاتیک است .به عبارتی در هر مرحله فقط یک
آنتن فرستنده و یک آنتن گیرنده فعال وجود دارد به این ترتیب هیچ نوع اثر متقابل امواج ایجاد شده روی آنتنهای کناری در
سیگنالهای دریافتی وجود ندارد .برای اطمینان از تطبیق الکتریکی بین آنتنها و منطقه تحت آزمایش ،یک محیط انتقال بر
اساس جاروکردن پارامتری ویژگی های الکتریکی طراحی شده است .مشخصات الکتریکی محاسبه شده برای این محیط مقدار
گذردهی الکتریکی نسبی برابر  20و مقدار ضریب رسانایی ماده برابر  0/5زیمنس بر متر است.

شکل ( :)1طراحی و نحوه چیدمان آنتنها در تصویربرداری مایکروویو از مغز
Figure (1): The proposed microwave imaging setup and design of the antenna.
Table (1): Rical charactelecteritics of the multi-layer brain phantom

جدول ( :)1خصوصیات الکتریکی الیههای مختلف مغز
شعاع داخلی (میلیمتر)

شعاع خارجی (میلیمتر)

الیه

عمق (میلیمتر)

120
118

پوست

2

80

چربی

1/4

78

جمجمه

4/1

76/6

116/6

مایع مغزی-نخاعی

0/5

73/4

113/4

ماده خاکستری

7

72/9

112/9

ماده سفید

بخش داخلی

65

105

خون

10

10

--
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شکل ( :)2شش نمونه از خصوصیات سیگنالهای بازتابی شبیهسازی شده آنتن پیشنهادی در درون محیط تطبیق طراحی شده
Figure (2): Six samples of the simulated return loss characteristics of the proposed antennas inside the proposed matching medium

شش نمونه از خصوصیات سیگنالهای بازتابی شبیهسازی شده آنتن پیشنهادی در موقعیتهای مختلف درون محیط تطبیق
طراحی شده در شکل ( )2نشان داده شده است .از شکل ( )2مشاهده میشود که با یک انتخاب مناسب برای میزان مجاز و
هدایت محیط تطبیق تمام شانزده آنتن از  0/5تا  5گیگاهرتز تابش میشوند.
 -3الگوریتم بازسازی تصویر در سیستم تصویربرداری مغز مایکروویو
در این بخش برای نشان دادن امکان سیستم تصویربرداری مایکروویو مبتنی بر رادار در تشخیص سکته مغزی از الگوریتم
تصویربرداری کانفوکال استفاده شده و نتایج تجزیه و تحلیل شده است .بدیهی است که تشخیص خونریزی در سکته مغزی
امری اضطراری بوده و الزم است که بهصورت زمان واقعی در نظر گرفته شود .پس از شبیهسازی و تنظیمات سیستم تصویربرداری
طراحی شده ،تمام سیگنالهای منعکس شده برای بازسازی تصاویر در نرمافزار متلب ذخیره میشوند .این روند شامل سه بخش
اصلی پیش-پردازش ،پردازش و پسا-پردازش است .در بخش پیش-پردازش ،هدف اصلی کالیبراسیون سیگنالهای منعکس شده
حذف کالتر است .بخش پردازش شامل یکپارچهسازی منسجم مبتنی بر الگوریتم تاخیر و جمع 8است .سرانجام در پسا-پردازش
از الگوریتم یادگیری عمیق برای تشخیص نوع سکته مغزی استفاده میشود .برای ادغام سیگنال منسجم ،باید تأخیرهایی را که
به دلیل ساختار چند ایستایی در سیگنالهای منعکس شده در مسیرهای مختلف وجود دارد ،جبران کرد .بنابراین در مرحله اول
کالیبراسیون پیشنهادی باید تاخیر در وضعیت آنتن در نظر گرفته شود .برای این مورد ،باید تغییر فاز بین هر آنتن با بقیه را پیدا
کرد .این زمان تاخیر برابر با فاصله مستقیم بین فرستنده و گیرنده تقسیم بر سرعت موج در محیط اتصال است [ .]18مرحله
بعدی استخراج محل خونریزی سکته مغزی از سیگنالهای منعکس شده است .پس از شناسایی این نقطه ،برای جبران این
تاخیر ابتدا قبل از تأخیرهای محاسبه شده همه مقادیر را صفر در نظر گرفته میشود .در مورد تصویربرداری چند ایستایی میدان
نزدیک برای بازسازی یک تصویر ،باید یک الگوریتم شکل دهنده پرتو متمرکز مانند الگوریتم تابش شکل کانونی را اعمال کنیم.
برای این منظور ،اولین قدم شناسایی نقاط کانونی برای محاسبه الگوی انرژی سیگنال منعکس شده در این نقاط است که برای
الگوریتم تصویربرداری چند ایستایی با ادغام سیگنالهای منسجم انجام میشود .با توجه به بعد و عرض پالس 320 ،نقطه کانونی
در داخل منطقه مورد نظر در نظر گرفته شده است.
همانطور که بیان شد بهمنظور ایجاد تصویر بر اساس سیگنالهای دریافتی از الگوریتم بازسازی تصویر کانفوکال تاخیر و جمع
استفاده شده است [ .]19برای افزایش دقت در تشخیص هدف ،از یک بیمفرمر بهبود یافته به نام تأخیر ضرب و جمع 9استفاده
شده است .بیمفرمر تاخیر و جمع بر اساس جابجایی سیگنالهای منعکس شده در حوزه زمان برای ایجاد یک سیگنال همدوس
کار میکند .نهایتا با جمعبندی نتایج میتوان انرژی را در نقاط کانونی محاسبه کرد .در این مقاله بر اساس مدلسازی افت مسیر
در سیگنالهای منعکس شده مقدار  36به عنوان بهترین انتخاب برای تأثیر پذیری موثر در ساختار چند الیه پیشنهادی محاسبه
شده است .برای استفاده از الگوریتم بازسازی تصویر کانفوکال با داشتن  Mآنتن و با در نظر گرفتن  Snبه عنوان iامین سیگنال
برگشتی ،انرژی در هر موقعیت کانونی  rرا میتوان بهصورت زیر نشان داد:

()4

نشریه روشهای هوشمند در صنعت برق /سال چهاردهم /شماره پنجاه و شش /زمستان 1-12 /1402
Tw

M

]r  [x; y; z

()1

 S (t   (r))] dt
2

i

[

n

i 1

I(r) 

0

که در آن:
) 2di (r
v Ts

()2

i (r) 

di (r)  r  ri

()3
است τi(r) .به عنوان iامین تاخیر زمانی گسسته نشان داده میشود .در این حالت ) di(rفاصله زمانی گسسته از iامین آنتن منتقل
کننده  rnتا نقطه کانونی  rرا نشان میدهد v ،نشانگر سرعت متوسط موج منتشر شده در محیط مغز است Tw ،طول پنجره است
و  Tsفاصله نمونهگیری است .در یک سیستم چند مرحلهای میتوان  M2سیگنالهای را ثبت کرد .اما برای محاسبه مشخصات
انرژی فقط  M (M-1)/2سیگنال مورد نیاز است .یکی دیگر از پرتوهای مفید برای الگوریتم بازسازی تصویر کانفوکال ،پرتو تأخیر،
ضرب و جمع است [ .]20این الگوریتم مانند تاخیر و جمع ،شامل سیگنالهای تغییر یافته در زمان و جفت سیگنالهای ضرب
شده است که بهمنظور محاسبه انرژی در یک نقطه کانونی جمع میشوند .انرژی مربوط به نقطه کانونی  rدر محیط مغز بهصورت
زیر تعریف میشود:
2
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که در آن  Mتعداد آنتنها در تصویربرداری چند استاتیک است .در روش بازسازی تصویر کانفوکال ،شدت (روشنایی) پیکسل
تصویر در nامین محدوده سلول و جهت  θبا ) Fi(nمطابق رابطه زیر نشان داده میشود:
N

ji
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در این مقاله فرض شده است که جبهه موج کروی برای موج منتشر شده در داخل محیط مغز است .در معادله (،)5
سیگنال دریافتی از آنتن و  Nتعداد کل آنتنهای دریافت کننده است .همچنین برای در نظر گرفتن اثرات محیطی ،میرایی و
تلفات انتشار fi ،را به عنوان پارامتر وزن اضافه شده است .بهمنظور جبران اختالف فاز ناشی از مسیرهای متفاوت ،از مؤلفه فاز φi
استفاده میشود [ .]21از طریق پردازش دادههای خام ،تصویر بازسازی شده  2بعدی با استفاده از سناریوی تصویربرداری
دیفرانسیل ،با کمکردن تصویر مغز سالم از مغز همراه با سکته مغزی ،در شکل ( )3نشان داده شده است .همانطور که قبالً ذکر
شد از معادله مرسوم کانفوکال تاخیر و جمع استفاده شده است .همانطور که در شکل ( )3نشان داده شده است ،نتیجه بازسازی
شده از وضوح و کنتراست خوبی برای تعیین ناحیه مورد انتظار در محل خونریزی سکته مغزی برخوردار است.
)Xi(n

 -4روش ترکیبی شبکه عصبی کانولوشن  -ماشین بردار پشتیبان برای طبقهبندی تصاویر
یک چالش اساسی در طراحی روش یادگیری عمیق برای سیستم تصویربرداری مایکروویو مغز ،تعیین نوع سکته مغزی است .این
چالش را میتوان مربوط به تصویر بازسازی شده از سیگنالهای دریافتی دانست .بهمنظور پرداختن به این موضوع از ترکیب روش
شبکه عصبی کانولوشن برای استخراج ویژگی و روش طبقهبندی ماشین بردار پشتیبانی به عنوان طبقهبند استفاده شده است.
در این بخش روش طبقهبندی انواع سکته مغزی برای سیستم تصویربرداری مایکروویو مغز بر اساس شبکههای عصبی کانولوشن
و ماشین بردار پشتیبان ارائه شده است .همچنین در این رویکرد از توصیف شبکههای عصبی باقیمانده کمک گرفته شده است.
شبکه عصبی باقیمانده 10یک شبکه عصبی مصنوعی 11با تکیه بر ساختارهای شناخته شده از سلولهای هرمی در قشر مغز است.
شبکه عصبی باقیمانده اخیراً به دلیل عملکرد بسیار خوب در تشخیص تصویر ،محبوبیت زیادی کسب کرده است .روش خاص در
نظر گرفته شده براساس نقشه برداری باقیمانده امکان دستیابی به نتایج بهتر را در مرحله آموزش فراهم میکند [ .]22بهطور
خاص ،مدلهای شبکه عصبی باقیمانده مبتنی بر اتصاالت/میانبرها هستند که به شما اجازه عبور از بعضی الیهها را میدهند.
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(ب) بیم فرمر تأخیر ،ضرب و جمع

(الف) بیم فرمر تأخیر و جمع

شکل ( :)3تصویر بازسازی شده از روش بازسازی تصویر کانفوکال
Fugure (3): Reconstructed image from confocal image reconstruction method with, (a) DAS beamforming, (b) DMAS beamforming

مدلهای معمول این شبکه با پرشهای دو یا سه الیه که حاوی غیرخطی بودن و نرمالسازی دستهای در این بین هستند ،اجرا
میشوند .بلوک اصلی یادگیری باقیمانده با اتصال پرشی در شکل ( )4نشان داده شده است .معماری شبکه عصبی باقیمانده برای
طبقهبندی تصویر ،رگرسیون و استخراج ویژگی مناسب است .این معماری ،از اتصالهای پرشی استفاده میکند تا یک گروه از
ورودیهای کانولوشن را به خروجی خود اضافه کند" .اتصال پرش" نشان داده شده در شکل ( )4هسته اصلی اجرای شبکه عصبی
باقیمانده بوده ،که این ایدهی ساخت شبکهای متشکل از شاخههایی با اتصالهای پرش است .برای هر شاخه ،اختالف ،نقشه
فعالسازی باقیمانده بین ورودی و خروجی در هر شاخه ،توسط الگوریتم آموزش داده میشود .این نقشه فعالسازی باقیمانده
همراه با نقشههای فعالسازی قبلی جمع شده و "دانش جمعی" شبکه عصبی باقیمانده را ایجاد میکنند .آموزش شبکههای
عصبی عمیقتر در طول تاریخ دشوار بوده است .یادگیری باقیمانده با اتصالهای پرش امکان آموزش مدلهای عمیقتر را از هر
زمان دیگری فراهم میکند ،بهطوریکه شبکههایی با عملکرد باال با بیش از  1000الیه به وجود آورده است .برای اکثر مدلهای
اخیر مشاهده میشود که مدلهای عمیقتر از قدرت بیشتری برخوردار هستند .این نقشه شناسایی هیچ پارامتری ندارد و فقط
برای افزودن خروجی از الیه قبلی به الیه پیشرو استفاده میشود .با این حال گاهی اوقات  xو ) F(xابعاد یکسانی نخواهند داشت.
نگاشت هویت یا همان نقشهشناسایی در یک ضریب تصویرسازی خطی  Wضرب میشود تا کانالهای میانبر برای مطابقت با
باقیمانده گسترش یابد [ .]23این کار اجازه میدهد تا  xو ) F(xبه عنوان ورودی به الیه بعدی ترکیب شوند.
()6
y  F  x, Wi   Ws .x
معادله داده شده زمانی استفاده میشود که ) F(xو  xدارای ابعاد متفاوتی مانند  32*32و  30*30داشته باشد Ws .را میتوان
با کانولوشن  1×1پیادهسازی کرد که پارامترهای اضافی را به مدل معرفی میکند .در این مقاله ویژگی استخراج شده از شبکه
عصبی باقیمانده ،به عنوان ورودی در ماشین بردار پشتیبان استفاده میشود .ماشین بردار پشتیبان به عنوان طبقهبندیکننده
خطی با بیشترین فاصله در فضای ویژگی تعریف میشود [ .]25فرایند اصلی در ماشین بردار پشتیبان یافتن یک ابرصفحه بهینه
در فضای ویژگی است که ویژگیهای طبقهبندی را به حداکثر میرساند.

شکل ( :)4ساختار یادگیری باقیمانده با اتصال پرش[]24
Figure (4): The building block of residual learning with skip connection.
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مفهوم حداکثر حاشیه با صفحات محدودکننده و بردارهای پشتیبان در شکل ( )5نشان داده شده است .مرز تصمیمگیری با
معادله ( )7که در شکل ( )5نشان داده شده بهعنوان خط مرکزی میتواند توسط یک بردار عادی از ابرصفحه و یک افست تعریف
شود.
f  x  = w T x+ b
()7
در این مقاله ،هدف اصلی شناسایی بافت سالم از نمونههای سکته مغزی است که یک مسئله سه کالسه هست .مسئله مجموعه
دادههای آموزشی جداکننده را سه کالسه Zi ،یک بردار ویژگی و  yiرا برچسب کالس در نظر بگیرید .اگر فرض کنید که هر یک
از کالسها را میتوان با یک ابرصفحه با معادله ( )8در فضای داده شده  Hاز هم جدا کرد:
()8
w.z+ b = 0
آنگاه عملکرد تابع تصمیمگیری طبقهبندی را میتوان بهصورت زیر نوشت:
f  z  = sign  w.z+ b 
()9
با این دیدگاه ،ابرصفحه بهینه ،ابرصفحهای است که حاشیه  γرا به حداکثر برساند:
y.f  z 

()10

w

که این مسئله بهینهسازی بهصورت زیر تعریف میشود:

=

 

max w,b  s .t yi .f zi > 1, yi  1, 1, zi  R k

()11

مقادیر بهینه برای  wو  bرا میتوان با حل یک مسئله حداقلسازی با استفاده از ضریب الگرانژ بهدست آورد .برای مجموعه
آموزشی ،از بردارهای ویژگی استخراج شده از شبکه عصبی کانولوشن ،برای ساختار طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان استفاده
میشود .سپس بخشی از آنها برای آزمایش مجموعه استفاده میشود ،که به ارزیابی طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان کمک
میکند .در ادامه جزئیات روش ترکیبی شبکه عصبی کانولوشن-ماشین بردار پشتیبان بررسی خواهد شد .شماتیک ارائه شده در
شکل ( )6سه سطح اصلی الگوریتم پیشنهادی را نشان میدهد .بهطور خاص ،روش پیشنهادی شامل یک شبکه عصبی کانولوشن
از قبل آموزش دیده است ،که بهعنوان استخراج کننده ویژگی برای آموزش طبقهبندی تصویر استفاده میشود .شبکه عصبی
کانولوشن با استفاده از سه مجموعه از تصاویر شامل دسته طبیعی یا سالم ،ایسکمیک و خونریزی شده یا هموروژیک آموزش
میبینند .از این مجموعهها ،شبکه عصبی کانولوشن میتواند با نمونههای قوی که نماینده یک محدوده از تصاویر هست ،آموزش
ببیند [ .] 25یک روش آسان برای استفاده از قدرت شبکه عصبی کانولوشن ،بدون صرف وقت و تالش برای آموزش ،استفاده از
شبکه عصبی کانولوشن از قبل آموزش دیده بهعنوان یک استخراج کننده ویژگی است.
 -5ارزیابی عملکرد
بر اساس چارچوب فوق الذکر ،اولین مرحله بارگذاری تصویر تست است .سپس با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن برای استخراج
یک سری ویژگیها ،سرعت پردازش و قدرت طبقهبندی بهبود مییابد.

شکل ( :)5مفهوم حداکثر حاشیه با صفحات محدود کننده در طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان
Figure (5): The concept of maximum margin with bounding planes and support vectors in Support vector machine (SVM) classifier.
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شکل ( :)6بلوک دیاگرام روش پیشنهادی یادگیری عمیق با روش شبکه عصبی کانولوشن به عنوان استخراج گر ویژگی و طبقهبند ماشین
بردار پشتیبان برای طبقهبندی سکته مغزی
Figure (6): Multi-scale schematic of the proposed deep learning method based on CNN feature extarctor and SVM classifier for stroke
classification

بر اساس این ورودیها چالش اصلی ،در نظر گرفتن وزن مربوط به الیههای کانولوشن است .در شکل ( ،)7شش تصویر مختلف
استخراج شده از سه دسته مختلف (ورودی برنامه یادگیری ماشین) را نشان داده شده است .برای شبیهسازی اهداف خونریزی،
از مواد شبه خون استفاده شده است .در حالی که اهداف ایسکمیک با موادی با نفوذ پذیری الکتریکی  15درصد کمتر از خون
مدل شده است .این روش برای طبقهبندی یک بردار ویژگی از هر تصویر را استخراج میکند و طبقهبندی بر مبنای این ویژگیها
انجام میگیرد .تصاویر خاص براساس سناریویهای مختلف شبیهسازی شدهاند .همچنین از مدل شبکه عصبی باقیمانده ()50
برای شبکه عصبی کانولوشن از جعبه ابزار یادگیری عمیق در متلب استفاده شده است [ .]26پس از فراخوانی تصاویر بازسازی
شده در برنامه متلب ،ابتدا آنها متناسب با نوع تصویر برچسبهای متناظر را دریافت میکند ،در جدول ( )2تعداد این دستهها
همراه با تعداد نمونههای تصاویر در هر دستهبندی نشان داده شده است.
برای تخمین نوع سکته برای هر تصویر ورودی ،برای هر گروه مورد طبقهبندی انواع مختلف سکته تعریف میشوند .شکل ()7
شش نمونه از این این تصایور را که در سه دسته متفاوت طبقهبندی شدهاند را نشان میدهد .برنامه بهطور خودکار عمل کرده،
بهطوریکه تصویر مورد تست بهعنوان ورودی گرفته میشود و سپس الگوریتم شبکههای عصبی از طریق یادگیری عمیق برای
استخراج ویژگی هر تصویر استفاده میشود .شبکه عصبی پیشنهادی در این مطالعه از کالس ” “fc1000برای استخراج ویژگیهایی
استفاده میکند که توانایی تشخیص لبهها و لکهها را دارند .در پیکربندی شبکه عصبی کانولوشن ساخته شده ،اولین الیه کانولوشن
مطابق تصویر ورودی وزن دهی میشود [شکل ( .])8ویژگی های استخراج شده به عنوان ورودی برای برنامه طبقهبندی ماشین
بردار پشتیبان استفاده میشوند .برخی از این ویژگیها برای آموزش ( 70درصد) و برخی دیگر برای آزمایش ( 30درصد) برنامه
طبقهبندی استفاده میشود .برای طبقهبندی از یک برنامه چند کالسه ماشین بردار پشتیبان استفاده میشود.
جهت بررسی قابلیت طبقهبندی الگوریتم پیشنهادی ،یک تصویر همانطورکه در شکل ( )9نشاد داده شده است بهعنوان ورودی
به برنا مه داده شده است که دارای هدف هموراژیک است .در این شکل منطقه مربوط به هدف مشخص شده است .برنامه به
درستی توانسته نوع کالس مروبط به تصویر را تشخیص دهد که با یک پیام نهایی این کالس بندی بهصورت زیر چاپ میشود:
"''The loaded image belongs to Hemorrhagic class

بهمنظور ارزیابی روش پیشنهادی ،یک ماتریس درهمریختگی 12ایجاد شده که در جدول ( )3نشان داده شده است .بهطور خاص،
سه برچسب جدول ( ،)2در نظر گرفته شده است .هر ردیف جدول ( )3بیانگر نتایج پیشبینی شده و هر ستون بیانگر نتایج واقعی
است.
()8

نشریه روشهای هوشمند در صنعت برق /سال چهاردهم /شماره پنجاه و شش /زمستان 1-12 /1402

(ج)

(الف)

(ب)

شکل ( :)7شش نمونه از تصاویر ورودی در سه دسته مختلف برای استخراج ویژگیها با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن بهعنوان
ورودی طبقهبند ماشین بردار پشتیبان( ،الف) عادی( ،ب) ایسکمیک ،و (ج) هموروژیک
Figure (7): Six samples of the input images inside three different categories for extracting the features using CNN as input of SVM classifier,
(a) Normal, (b) Ischemic, (c) Hemoraghic.
Table (2): Three labels of the input images categories

جدول ( :)2برچسب تصاویر ورودی
برچسب

تعداد

بافت نرمال (سالم)

11

سکته هموروژیک

7

سکته ایسکمیک

8

شکل ( :)8وزن اولین الیه کانولوشن
Figure (8): The first convolution layer weights.

در این جدول ،مقادیر نرمالیزه گزارش شده است .از نتایج جدول ( )3مشاهده میشود که روش پیشنهادی از نظر تشخیص،
عملکرد خوبی را نشان میدهد ،زیرا سیستم در بین طبقات مختلف خطای تشخیص پایینی دارد .فقط اختالف کمی در دسته
سوم وجود دارد ،که می تواند با افزودن تعداد بیشتر نمونه در دسته مرتبط ،قابل حل باشد .همانطورکه از نتایج جدول مشاهده
می شود ،الگوریتم پیشنهادی توانایی جداسازی بهینه بافت طبیعی و سکته مغزی را دارد.
()9
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شکل ( :)9تصویر بارگذاری نمونه جهت تست به همراه محل عارضه سکته
Figure (9): The reconstructed image including the refrence target’s location

در جداسازی دو نوع سکته مغزی (ایسکمیک و خون ریزی دهنده) خطایی وجود دارد که به دلیل تفاوت اندک بین هدایت
الکتریکی دو نوع سکته مغزی است .برای کاهش خطا (بهبود دقت تفکیک) ،به تعداد زیادی نمونه در هر دسته نیاز است .بهمنظور
نشان دادن عملکرد طبقهبند ،در جدول ( )4مقایسهای بین نتایج پس از پردازش روش پیشنهادی و مقالههای مشابه اخیر منتشر
شده انجام شده است .مشاهده میشود روش پیشنهادی عملکرد مناسبی را نسبت به روشهای دیگر دارد .منظور از عملکرد
مناسب روش پیشنهادی لزوما فقط پارامتر صحت نبوده و مجموع پارامترها از قبیل زمان (که نقش اساسی دارد) ،تعداد نمونه
کم نسبت به روشهای دیگر ،بردار ویژگی سادهتر و از همه مهم تر تهیه نمونههای مختص این کاربرد که منجر به ایجاد یک
پایگاه داده تخصصی شده ،در نظر گرفته شده است .الزم به ذکر است که اگر تعداد تصاویر با روشهای دیگر تصویربرداری ادغام
و تعداد نمونهها افزایش یابد صحت آشکارسازی به  97درصد خواهد رسید [ .]28بنابراین میتوان نتیجه گرفت که روش
پیشنهادی قابلیت خوبی برای طبقهبندی اهداف تصاویر مغزی با استفاده از فنآوری ریزموج دارد .این الگوریتم با استفاده از
نرمافزار متلب  2019در یک پردازنده اینتل  Core™ i7با فرکانس  3/60گیگاهرتز مبتنی بر سیستم عامل ویندوز  64 ،10بیتی
انجام شد و دارای  7856مگابایت واحد پردازش گرافیکی ) NVIDIA (GPUاست.
Table (3): The extracted confusion matrix

جدول ( :)3ماتریس درهمریختگی
برچسبهای واقعی
سکته ایسکمیک

سکته هموروژیک

بافت نرمال (سالم)

0

0

1

بافت نرمال

0

1

0

سکته هموروژیک

0/667

0/337

0

سکته ایسکمیک

برچسبهای
پیشبینی شده

Table (4): Comparison of the proposed method to other published similar papers in the literature

جدول ( :)4مقایسه روش پیشنهادی با سایر مقاالت مشابه منتشر شده
دقت طبقهبند

تعداد ویژگیهای

سطح سیگنال به

(درصد)

استخراج شده

نویز )(dB

پیشنهادی

89

1000

28

9

مرجع []11

96/1

3

بدون نویز

31

Not mentioned

مرجع []12

93

7

بدون نویز

اعالم نشده است

core i7@3.6 GHz

مرجع []27

88

3

45 ،25 ،10

10

core i7@3.4 GHz

روش

()10

زمان (ثانیه)

مشخصات پردارنده
core i7@1.8 GHz
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 بهاین.هدف اصلی این مطالعه طبقهبندی انواع سکته مغزی در تصاویر بازسازی شده از سیستم تصویربرداری مایکروویو مغز است
 بهطور خاص روش پیشنهادی شامل. یک روش مبتنی بر یادگیری عمیق برای پیشبینی نوع سکته مغزی ارائه شده است،منظور
 رویکردی که در این مقاله.یک شبکه عصبی کانولوشن و طبقهبندی کننده ماشین بردار پشتیبان از قبل آموزش دیده شده است
به آن پرداخته شده امیدوار کننده بوده و امکان طبقهبندی دقیق با سرعت باال را در سیستمهای تصویربرداری مایکروویو نشان
 پیشنهاد ترکیب این روش با سایر روشهای یادگیری ماشین مانند الگوریتم ژنتیک مطرح، در آینده برای بهبود دقت.میدهد
. میتواند در نظر گرفته شود، همچنین سناریوهای دیگری که به پیچیدهتر شدن مدلسازی بافت بیولوژیکی میانجامد.است
سپاسگزاری
 نویسندگان بر خود الزم میدانند مراتب.این مقاله مستخرج از رساله دکتری در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات است
تشکر صمیمانه خود را از همکاران حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی و داوران محترم که ما را در انجام و ارتقای کیفی این مقاله
. اعالم نمایند،یاری نمودهاند
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