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  خالصه

سطح در اين بيماري سيستم ايمني مختل و  .استي التهابي پوست يماريبيازيس پسور :مقدمه

اين بيماري درمان قطعي ندارد و تنها امكان كنترل با دارو . شود يمپوشيده  قرمز يها پالك با پوست

شود كه شامل چهار  استفاده مي PASIاز شاخص داروها  ريثأت زانيم يريگ اندازه يبرا. وجود دارد

صورت  بهيتم را پارامتر ار ،پزشكان. ريزي و ضخامت پالك است ، پوسته)قرمزي(پارامتر وسعت، اريتم 

هدف مطالعه بهبود . كه نتايج آن در بين پزشكان متفاوت است زنند تخمين ميو با چشم  يتجرب

  .پردازش تصوير است ةوسيل هگيري پارامتر اريتم در استاندارد پاسي ب م اندازهالگوريت

بندي نوع پالك از  طراحي سيستم تشخيص الگو دستهاز در اين مطالعه با استفاده  :روش بررسي

هاي فضاي  گرهاي آماري مؤلفه براي اين كار از توصيف. ضايعه انجام شده است 56نظر قرمزي براي 

كه دو  جايي در. استفاده شده است )داوران(ت و پالك همبسته با نظر دو پزشك پوس HSVرنگ 

تر با كمك الگوريتم رفع اختالف پيشنهادي انتخاب شده  نظر داوري دقيق ،اند داور اختالف نظر داشته

ها استفاده شده كه  است سپس براي توليد مدل مطمئن و ارزيابي آن از روش گمارش تصادفي داده

گيري بهينه براي  تصميم ةعنوان روي متغيره به با تحليل آماري نتايج، مدل رگرسيون سه در نهايت

  .ها پيشنهاد شده است بندي پالك دسته

اريتم مدل نسبت به نظر پزشك داراي دقت و قدرتي به ترتيب با حداكثر  ةبيني درج پيش :ها يافته

م و عدم حساسيت به افزايش حجم درصد، تعداد متغيرهاي مستقل ك 78يك واحد خطا، همبستگي 

  .نمونه است

در اين مطالعه با پيشنهاد الگوريتم رفع اختالف نظر داوران و روش گمارش تصادفي  :گيري نتيجه

 ةگيري خودكار درج اريتم نسبت به الگوريتم پيشين اندازه ةبيني درج ها، بهبود در دقت پيش داده

  .اريتم داده شده است

  سازي رگرسيوني ، مدلHSV، فضاي رنگ PASIيازيس، اريتم، پسور :هاي كليدي واژه

  مقدمه

در  ].1[استي التهابي و ژنتيكي پوستمزمن  يماريبيازيس پسور

و شروع به  شود مياين بيماري سيستم ايمني بدن دچار اختالل 

روي  در اين حالت بر. كند هاي پوستي مي سلول ةروي توليد بي

. شود يمته و ملتهبي ظاهر ، برجسقرمز يها سطح پوست پالك

 .شود رنگ پوشيده مي اي هاي نقره ها اغلب با پوسته روي اين پالك

پالكي  :از ندا شود كه عبارت نوع مختلف ظاهر مي 5اين بيماري در 

)Plaque(اي ، قطره)Gutate(معكوس ،)Inverse( چركي ،

)Pustular ( و اريترودرميك)Erytrodermic .( مربوط  1شكل

  .است Plaqueپسوريازيس نوع  ةبه ضايع

  

  

  
  Plaqueضايعة پسوريازيس نوع : 1شكل

درصد مردم جهان به پسوريازيس مبتال هستند  3حال حاضر  در   

هاي مكرر فروكش و  بارز اين بيماري داشتن دوره ةمشخص]. 2[

 اين بيماري درمان قطعي ندارد و. عود و تداوم در تمام عمر است

ها با تجويز دارو  متخصصان پوست تنها براي كاهش شدت آسيب

  پژوهشيمقاله 
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السادات موسوي اصيل و همكاران منال  

بررسي نتايج  در مطالعات پزشكي .پردازند به كنترل بيماري مي

ثير دارو در ميزان بهبود بيماري براي درمان از اهميت زيادي أت

اين امر براي درمان مؤثرتر بيماري و ]. 4و3[برخوردار است

  .كند شدن به درمان قطعي كمك مي نزديك

 يماريب يرو داروها بر يرثأت يزانم يريگ اندازه يبراپژوهشگران    

كه مركب از چهار  كنند مياستفاده  PASI1به نام  ياز شاخص

و ضخامت  يزير پوسته يزان، م)يقرمز( يتمپارامتر وسعت، ار

ها، پاها  گيري پارامترها در چهار عضو سر، دست اندازه .پالك است

 72تا  0پاسي مقدار عددي بين . شود جام ميان) پشت و رو(و تنه 

دست  هب 1 ةاساس رابط پاسي بر ةكند و مقدار درج توليد مي

  :آيد مي

  
هاي سر،  ترتيب مربوط به قسمت به lو  h ،u ،tهاي  انديس   

مربوط به مقدار سطح   Aهمچنين. ها، تنه و پاها هستند دست

- 4(امت پالك ضخ T، )0-4(اريتم پالك  ةدرج R ، )0-6(پالك 

  ].5[باشند مي) 0- 4(ريزي پالك  پوسته Sو ) 0

صورت  به توسط پزشكان ير پاسيتم دپارامتر ار طور معمول به   

و  تقريبيعمل  يككه  شود يم يريگ و با چشم اندازه يتجرب

  .در آن سخت است دقيق ةيجبه نت يدناست و رس يذهن

پوستي به  ةدر سه رد] 6[و همكاران fadzilدر اين حوزه    

يس پرداخته و با كمك ابزار زياربررسي ضايعات پوستي پسو

هاي فضاي رنگ پوست و پالك را استخراج  كرمومتر مؤلفه

هاي فضاي رنگ  همبستگي مؤلفه ،نهايت در]. 8و7[اند كرده

  صورت چشمي ضايعات با درجات اريتم تخصيص داده شده به

جمله مزاياي  از. ندا عنوان نتيجه گزارش كرده توسط پزشكان را به

اي و  پوستي روشن، قهوه ةدر سه رد  ها اين مطالعات انجام بررسي

ها عدم تحليل  روش كار آن ةهاي عمد ضعف ،تيره است اما

ها به ابزار  آمده، وابسته بودن بررسي دست آماري نتايج به ةجانب همه

پوستي است كه ضعف  ةخاص و كم بودن حجم نمونه در هر رد

بندي اريتم با  براي درجه را مدلي ةان خودشان توان ارائآخر به اذع

  .ها سلب كرده است استفاده از پارامترهاي همبسته از آن

ابزار كرمومتر و استخراج  ةهمين گروه روش ديگري را با استفاد   

فضاي رنگ  ةشاخص اختالف رنگ پالك و پوست در هر مؤلف

پذيري،  از ضريب تفكيكاند كه با استفاده  شان ارائه داده انتخابي

                                                           
1
Psoriasis Area and Severity Index  

پذيري را بين  هاي اختالف رنگي كه بيشترين تفكيك شاخص

 ،نهايت در. نمودندانتخاب  ،كردند درجات اريتم مشخص مي

 ةداراي رابط Hue ةلفؤشاخص اختالف رنگ پالك و پوست در م

هاي پوستي  و در تمام ردهبوده مستقيمي با درجات اريتم پزشكان 

در اين مطالعه نيز هيچ . ررسي اعالم شده استاين ب ةعنوان يافت به

هاي همبسته  اريتم با استفاده از شاخص ةروشي براي تعيين درج

  ].9[شود ارائه نمي

توان با پردازش و تحليل  تمامي پارامترهاي معيار پاسي را مي   

دست  شده از پوست و ضايعات پوستي به تصاوير ديجيتالي گرفته

و براي ضايعات  شده در استاندارد پاسي جامجمله كارهاي ان از. آورد

گيري پارامتر  پسوريازيس توسط پردازش تصاوير ديجيتال، اندازه

 ةهمچنين در موضوع قرمزي پوست ضايع]. 11و10[سطح است

شده كه در حد تشخيص وجود پالك  پسوريازيس كار ديگري انجام

 در تصاوير ديجيتالي است اما باز هم كاري در) قرمزي پوست(

  ].12[قرمزي انجام نشده است  ةتشخيص درج ةحوز

 يينتع براي اي يانهرا  يتميالگور حاضر در جستجوي ةمطالع   

ير تصوصفات پردازش  ةيلوس هب PASIدر استاندارد  يتمپارامتر ار

تحقيق حاضر نوعي طراحي سيستم  ةترتيب مسئل اين به .است

استفاده از با » تعيين نوع پالك از نظر قرمزي«تشخيص الگو 

ذيل  ةپردازش تصاوير ديجيتال ضايعات است كه در سه مرحل

  ].13[انجام شده است

  ها توصيف داده •

  ها به صفات خاص سازي داده كمينه •

  تصميم بهينه ةتعيين روي •

هاي تشخيص الگو از يك  خواهيم با استفاده از روش مي ،واقع در   

ه از دانش قبلي و با استفاد)تصاوير ديجيتال ضايعات(داده ةمجموع

با تحليل آماري ) يادگيري ةداوران و مرحل ةتجرب(در مورد الگوها 

اين كار . نظر را پيدا كنيم الگوهاي مورد) آموزشي ةمجموع(ها داده

بندي پالك با كمترين خطا  مناسبي براي دسته ةبا معرفي روي

  .است پذير شده امكان

رت خودكار، در صو گيري پارامتر اريتم به اندازه ةحل مسئل   

درمان بيماري و تجويز دقيق دارو و مهار بيماري  هايبررسي اثر

روش پيشنهادي . استكاري نوآورانه بدون نياز به ابزارهاي خاص 

 ةگيري خودكار درج اندازه«سازي  چارچوبي در مدل ةبا ارائ

هايي را در ديگر  گسترش چنين بررسي ة، زمين»قرمزي

  .ه استهاي پوستي مهيا كرد بيماري

در اين مطالعه ابتدا روش پيشنهادي در بخش روش بررسي    

انتخاب داوري  ةسپس در بخش بحث به مسئل گردد مطرح مي

7

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ic

m
l.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
2 

] 

                               2 / 9

http://icml.ir/article-1-261-fa.html


  ...گيري اندازه الگوريتم بهبود                                                                             3، شمارة9فصلنامة ليزر پزشكي، دورة 

 

پرداخته  ...اساس الگوريتم رفع اختالف نظر داوران و  تر بر دقيق

  .شود مي

پردازد سپس در  مطلوب مي  ها به انتخاب مدل بخش يافته   

شود و در بخش  انتخابي بررسي مي يي مدلآبخش ارزيابي، كار

  .شود بندي مطالعه پرداخته مي نهايي به جمع

  

  بررسي روش
تصوير ديجيتال از بيماري پسوريازيس با  56حاضر ةدر مطالع

تعيين نوع پالك از نظر «استفاده از طراحي سيستم تشخيص الگو 

   :بررسي و تجزيه و تحليل شده است زيرترتيب  به» قرمزي

  

  ير ضايعات تحت نظارت پزشك متخصصتصاو ةتهي .1

ارزيابي و تعيين درجات اريتم تصاوير توسط پزشكان  .2

  )داوران(متخصص

 سازي تعيين فضاي رنگ مناسب براي مدل .3

  سازي پالك از پوست بندي تصوير، جدا بخش .4

  هاي سيستم گرهاي داده استخراج توصيف .5

  سازي توصيفگرها به توصيفگرهاي خاص كمينه .6

  ها سازي و آزمايش آن براي مدلبندي تصاوير  گروه .7

 ساختن مدل .8

 ارزيابي مدل .9

  

 )ره(خميني  اين بيماري از بيماران بيمارستان امام با تصاوير مرتبط   

هاي معتبر و تحت نظر كارشناس خبره در  تهران و برخي وبگاه

]. 14-17[بيماري پسوريازيس تهيه و گردآوري شده است ةحوز

هاي مختلف  پوستي قسمت تصاوير اين مجموعه شامل ضايعات

  .است) ، سر، پشت و جلو تنه ها، پاها دست(بدن 

و ) داور( دو متخصص پوست ةوسيل هدرجات اريتم تصاوير ب   

هاي آموزشي  كمك نمونه به و ارزيابي چشمي  ها هاساس مشاهد بر

هاي آموزشي درجات اريتم در شكل  نمونه. تعيين شده است] 15[

  .نشان داده شده است 2

  

      
 )د(  )ج( )ب( )الف(

 ،2درجه :)ب( ،1درجه: )الف(هاي آموزشي درجات اريتم  نمونه :2شكل

  4درجه :)د( و 3درجه :)ج(

  

رنگ پوست و  ،هاي مهم هاي پوستي يكي از شاخص در بيماري   

دليل  همين به. آيد وجود مي تغييرات آن است كه در اثر بيماري به

هاي  راج پارامترهاي رنگي همبسته با بيماري و شاخصاستخ

 ةعنوان اولين گام طراحي در مرحل به ،آن مهم است لذا بامرتبط 

هاي سيستم تشخيص نوع پالك بايد فضاي رنگ  توصيف داده

  .مناسب انتخاب شود

 دليل اينكه به HSVو  YCbCr ،CIELab سه فضاي رنگي   

مستقيمي دارد،  ةانسان رابطبصري  ةها با سامان هاي آن مؤلفه

هاي  مؤلفه. هستندهاي پوستي  و بيماريسازي پوست  مناسب مدل

هاي  لفهؤدار از م خطي وزن ةيك تبديل ساد YCbCrفضاي رنگ 

RGB ةمؤلف. هستندY  هاي  روشنايي است و مؤلفه ةمؤلفCb  و

Cr فضاي رنگي . رنگينگي هستند ةلفؤدو مCIELab  نيز براي

شود و فضاي  دم تجانس بين دو رنگ استفاده ميگيري ع اندازه

صورت عددي  اصل رنگ و ميزان اشباع آن به ةبر پاي HSVرنگ 

  ].19[شود توصيف مي

آنكه توصيف  ،اول ةدو ويژگي مهم مورد نياز در بررسي مسئل   

دليل تحليل  به(رنگ آن به توصيف رنگ توسط انسان شبيه باشد 

و دوم آنكه داراي ) در تحقيق هاي انساني نياز از داوري مورد

هاي  مورد نياز همبستگي(تفسير رنگ براساس كميت عددي 

اين . باشد) نتايج از پردازش تصوير و داورهاي انساني در تحقيق

 HSVو  CIE-Lab ،YCbCrويژگي در سه فضاي رنگي  دو

  . وجود دارند

اي  رتبه  براي انتخاب فضاي رنگ مناسب از ضريب همبستگي   

Spearman )ضريب همبستگي . استفاده شده است) رمنياسپ

رمن يك شاخص آماري است كه ميزان همبستگي بين دو ياسپ

. مقدار اين ضريب بين صفر تا يك است. دهد متغير را نشان مي

همبستگي آن پايين و  ؛شود يعني چه عدد به صفر نزديك مي هر

. استهمبستگي آن باال  ؛شود يعني چه عدد به يك نزديك مي هر

مشخص شد  HSVو  Lab ، YCbCrدر بررسي سه فضاي رنگ

با درجات اريتم داوران نسبت به  HSVهاي فضاي رنگ  لفهؤكه م

داراي باالترين همبستگي  YCbCrو  CIE-Labدو فضاي رنگي

  .است

اصل ( H ةلفؤبا سه م HSVنقاط رنگي تصاوير در فضاي رنگي    

اصل  .شوند توصيف مي) رمقدا( V ةلفؤو م) اشباع( S ةلفؤ، م)رنگ

رنگ (رنگ، رنگ غالب براي يك ناحيه و اشباع ميزان روشنايي 

ميزان تيرگي  Vنهايت  كند و در در رنگ را مشخص مي) سفيد

فضاي رنگي  3شكل. كند در رنگ را مشخص مي) رنگ سياه(

HSV ةدهد مؤلف را نشان مي H 360تا  0بين  ةتوسط زاوي 

  .شوند نشان داده مي 1تا  0 بين Vو  Sهاي  لفهؤدرجه و م
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السادات موسوي اصيل و همكاران منال  

  
  HSVفضاي رنگي  :3شكل

  

كه تعيين  آنجايي از. بندي تصوير است بخش ،دومين گام طراحي   

هاي بخش  قرمزي پالك هدف است، لذا الزم است پيكسل ةدرج

براي انجام اين كار . از پوست جدا شود بندي با فرآيند بخش پالك

ري و سپس به تصوير ابتدا تصوير رنگي به تصوير سطح خاكست

يك تصوير باينري  ،نتيجه در. سطح باينري تبديل شده است

ترتيب پالك و  خواهيم داشت كه بخش سياه و سفيد تصوير به

  . دهد پوست را نشان مي

هاي  گرهاي داده در سومين گام طراحي الزم است توصيف   

هاي فضاي  ميانگين مؤلفه  هاي شاخص. سيستم استخراج شود

گرهاي مورد نياز هستند كه  عنوان توصيف به HSVرنگ

گر  هاي پوست و پالك، شش توصيف مجموع براي بخش در

 . استخراج شده است

 56اريتم فضاي نمونه  ةدرج ةكنند بيني سازي پيش براي مدل   

 28به دو گروه  2اي تصوير با استفاده از گمارش تصادفي سهميه

عنوان  تصاوير بهيك گروه از . بندي شده است تصويري دسته

گذاري  نام» گروه آموزش«دهنده براي توليد مدل  هاي آموزش داده

گروه «عنوان  و استفاده شد و گروه ديگر براي آزمون مدل به

مراحل انجام . گذاري و استفاده شده است نام» آزمايش

  :اي به قرار زير است بندي سهميه تقسيم

) وزش و آزمايشآم(اريتم در هر گروه  ةنسبت سهم هر درج -1

  .تصوير تعيين شد 56مشابه سهم آن درجه در كل 

 ةتصوير از تصاوير براي اختصاص سهمي ةاعداد تصادفي شمار -2

هر گروه ادامه  ةشدن سهمي رهر گروه توليد شد و اين روند تا پ

  .داده شد

دومين مرحله مربوط به طراحي سيستم تشخيص نوع پالك،    

كه در اين  آنجايي از .فات خاص استها به ص سازي داده كمينه

و با  است متغيره استفاده شده سازي رگرسيون چند بررسي از مدل

گرها در اين نوع  خطي چندگانه بين توصيف توجه به مفهوم هم

 ةعنوان دومين مرحل گرها به سازي توصيف كمينه ،سازي مدل

  .طراحي سيستم تشخيص نوع پالك انجام شده است

                                                           
2Random assignment quota 

مربوط به طراحي سيستم تشخيص نوع پالك، سومين مرحله    

يند شناسايي و آهاي تصميم بهينه است كه در فر تعيين رويه

براي اين . نياز است پالك مورد ةدرج) بيني پيش(بندي دسته

متغيره استفاده شده است و  تصميم رگرسيون چند ةمنظور از روي

هاي  مدل ،گر تصاوير گروه آموزش با استفاده از شش توصيف

  .اريتم ساخته شد ةدرج ةكنند بيني يشپ

هاي  يي مدلآكار ،نهايت براي انتخاب مدل مناسب در   

كننده با استفاده از تصاوير گروه آزمايش ارزيابي و  بيني پيش

  .داوران بررسي و تحليل شده است هاي خطاي مدل نسبت به نظر

  

 بحث
ن پوست يك دانش امتخصص ةوسيل هاريتم ب ةتخصيص درج

ست، مبناي عيني ندارد و كامالً ذهني است و تنها ضمني ا

گيرد لذا  بيشتر ضايعات صورت مي ةمشاهد ةبراساس تجرب

در تخصيص درجه در برخي تصاوير ) داوران(ن پوستامتخصص

بيني  بهبود دقت پيش ،تالش بررسي حاضر. اختالف نظر دارند

 ةگيري خودكار درج اريتم نسبت به الگوريتم پيشين اندازه ةدرج

منظور الگوريتم رفع اختالف نظر داوران براي  همين به. اريتم است

بهبود دقت تشخيص ارائه شده، مركز اصلي بحث حاضر است كه 

  .ايم در ادامه به آن پرداخته

تصوير  56نتايج داوري دو متخصص پوست براي فضاي نمونه با    

اريتم دو داور در اين  ةهاي درج ويژگي. آوري شده است جمع

نشان  1ترتيب در دو ستون الف و ب در جدول  ضاي نمونه بهف

  .داده شده است

  اريتم دو داور در فضاي نمونه ةهاي درج ويژگي :1جدول

  )درصد(فراواني نسبي  فراواني  

  ب الف  ب  الف  اريتم ةدرج

1 5  6 9/8  7/10 

2 20 18 7/35  1/32  

3  20  21 7/35 5/37 

4 11 11 6/19 6/19 

  100  56  جمع

  

اريتم به  ةشود در تخصيص درج كه مشاهده مي طور همان   

لذا الزم است بررسي شود . داوران اختالف نظر داشتند ،ضايعات

اريتم از نظر آماري  ةكه اختالف نظر دو داور در تخصيص درج

داري دارد يا خير؟ براي بررسي اين موضوع از آزمون  تفاوت معني

t ،»استفاده شده است» ابستهو ةهاي دو نمون ميانگين ةمقايس.    

 tمقدار . تصوير است 56براي  t، جدول نتايج آزمون 2جدول
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به علت مساوي شدن (آمده در اين تحليل صفر است  دست به

صد  در با اطمينان صد SPSSافزار كه طبق تحليل نرم) ها ميانگين

اريتم  ةدو داور در تخصيص درج) داري يك است يمقدار معن(

توان نتيجه گرفت كه تفاوت  بنابراين مي. اند شبيه عمل كرده

گر عدم وجود تفاوت  آماري نمايان ةميانگين بين دو داور در نمون

گيرد  رد فرض قرار نمي ةدر ناحي tمقدار . واقعي بين دو داور است

ها را  يعني بايد فرض صفر مبني بر عدم وجود تفاوت بين ميانگين

  ].18[قبول كنيم

  داري آماري نظر داوران يتفاوت معن نتايج بررسي: 2جدول

  ها نمونه
ميانگين 

 داور الف

ميانگين 

  داور ب
  ميانگين

 ةآمار

t 

 ةدرج

 آزادي

مقدار 

 داري يمعن

الف و 

  ب
66/2 66/2 0 0  55  1  

  

. خالصه شده است 3نتايج تعيين ضرايب همبستگي در جدول    

اين جدول مقدار ضريب همبستگي در سمت چپ باال  ةدر هر خان

داري آماري اين مقدار در سمت راست پايين واقع  يو ميزان معن

است ضريب  05/0داري وقتي كمتر از  يمقدار معن. شده است

درصد  95توان با احتمال باالي  كند و مي  همبستگي معنا پيدا مي

شود  كه مشاهده مي طور همان]. 18[اطمينان كرد  به همبستگي

 05/0راي مقادير زير دا 3شده در جدول هاي خاكستري خانه

 ةپوست و پالك با درج Vو   Sهاي بدين ترتيب شاخص. هستند

عنوان  دار هستند و به ياريتم داوري داراي همبستگي معن

دوم  ةاين مرحل ،واقع در. اند انتخاب شده» توصيفگرهاي مدل«

گر سيستم به چهار  كه در آن شش توصيف است طراحي سيستم

  .اند كاهش يافتهگر براي توليد مدل  توصيف

  

  هاي يكسان هاي پوست و پالك در داوري همبستگي شاخص :3جدول

  V  S H 

  پوست
578/0 -  

0001/0  

404/0  

018/0  

078/0 -  

661/0 

 پالك
657/0- 

0001/0  

5/49/0  

001/0  

183/0 - 

299/0  

  

اريتم مبناي عيني ندارد و كامالً  ةكه تخصيص درج آنجايي از   

 ،بيشتر ضايعات است ةمشاهد ةربذهني است و تنها براساس تج

لذا دو داور در تخصيص درجه در برخي تصاوير اختالف نظر 

تر براساس انتخاب يكي از دو  داوري دقيق] 20[ةدر مطالع. داشتند

شود كه اين انتخاب فقط براساس نظر داوري  نظر داور انجام مي

تصاوير همبستگي  HSVهاي لفهؤكه با پارامترهاي ميانگين م

داوري  اما در اين مطالعه. شود انتخاب مي ،است ر داشتهباالت

الگوريتم رفع اختالف نظر «تر براساس الگوريتم پيشنهادي دقيق

يكسان بين دو  هاي براساس نظر ،واقع در .شود انجام مي» داوران

 ،كه نظر دو داور متفاوت است جايي شود و در داور مدلي ساخته مي

تر باشد  اريتم نزديك ةهاي درج نظر داوري كه به ميانگين دسته

بلوك دياگرام، الگوريتم رفع اختالف نظر  4شكل. شود انتخاب مي

 .دهد داوران را نشان مي

تصويري  34در اين الگوريتم براي ساختن مدل با استفاده از    

 دهي اريتم اتفاق نظر داشتند، عوامل همبسته كه داوران در درجه

اين كار با استفاده از ضريب . اند با درجات اريتم استخراج شده

 ةدرج ةبراي تعيين ميزان رابط Spearman اي همبستگي رتبه

هاي فضاي رنگ پوست و  اريتم تخصيصي يكسان داوران و شاخص

  .پالك انجام شده است

  
  بلوك دياگرام الگوريتم رفع اختالف نظر داوران :4شكل

  

گرهاي  توصيف ةكمين ةفاصل«با يافتن ) 4شكل(در بالك مدل   

اريتم يكسان دو  ةدرج هاي دستهگرهاي  از ميانگين توصيفتصوير 

. است شده تر هر يك از دو داور ساخته براي تعيين نظر دقيق» داور

را  Bو  Aاريتم  ةترتيب درج با فرض اين كه داور الف و ب به

ف نظر داوران به هاي الگوريتم رفع اختال گام ،اند تشخيص داده

  :قرار زير است

هاي  گرها در داوري استخراج ميانگين هر كدام از توصيف -1

 ةميانگين چهار دسته درج«عنوان  يكسان براي هر چهار درجه به

  »اريتم

  گرهاي تصوير استخراج توصيف -2

اريتم يكسان  ةدرج هاي دستهاز ميانگين كمينه  ةيافتن فاصل -3

عنوان  توصيفگرهاي تصوير به) 3(و ) 2( بطوادو داور براساس ر

  »تر داوري دقيق«

)2(                 

                                                                               

)3(              
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السادات موسوي اصيل و همكاران منال  

  ها يافته

اريتم  ةكننده براي تعيين درج بيني هاي پيش تعيين ضرايب مدل

براي اين منظور ابتدا . اين بررسي است ةترين يافت يك ضايعه مهم

شد  هايي ساخته شده مدل گرهاي استخراج با استفاده از توصيف

ترين مدل انتخاب  ها مناسب سپس از ميان اين مدل) هفت مدل(

  .گرديد

متغيره براي  تصميم رگرسيون چند ةبا توجه به اينكه از روي   

الزم  است، شده اريتم در طراحي سيستم استفاده ةبيني درج پيش

بين متغيرهاي مستقل وجود نداشته  3خطي چندگانه است هم

رمن بين متغيرهاي يبراي بررسي اين مسئله همبستگي اسپ. باشد

 ةوسيل هدر گروه آموزش ب  Vsو Sp, Ss, Hp, Hs, Vpمستقل 

آورده شده  4محاسبه و نتايج تحليل در جدول SPSSافزار نرم

  .است

) HsوSs ( ،)HpوSp(شود متغيرهاي  ميكه مالحظه  طور همان   

داراي  ؛با يكديگر همخطي چندگانه دارند يعني) VsوVp(و 

يكي از هر جفت متغير  ،هستند لذا 7/0مقدار همبستگي بيش از 

]. 18[همخطي چندگانه رفع شود ةبايد حذف شوند تا مسئل

كه پارامترهاي پالك براي تشخيص نوع پالك مهم  آنجايي از

 ةوسيل هب. شود مترهاي مربوط به پوست حذف ميهستند، پارا

گرفتن تمام حاالت  نظر پالك و با در Vو  H ،Sتوصيفگرهاي 

. شود پيشنهاد مي) كننده بيني پيش(رگرسيوني ةممكن، هفت معادل

و  9و  8، 7 ةمتغير دو ة، سه معادل6و  5، 4 ةمتغير يك ةسه معادل

اساس متغيرهاي  كه همگي بر 10متغيره سه ةدر نهايت يك معادل

Sp ،Hp  وVp پالك هستند.  

 

  
  

) كننده بيني معادالت پيش(معادالت رگرسيوني ةدر زمان محاسب   

و جدول ضرايب  7، 6سه جدول SPSSابزار  ةوسيل هب

داري  يبراي بررسي معن 5جدول . كننده فراهم شدند بيني پيش

                                                           
3Multi co-linearity 

به  اين قسمت ،واقع در. هاي رگرسيوني تهيه شده است آماري مدل

گويد آيا متغيرهاي مستقل در مدل پيشگو با هم قادر  ما مي

هستند قسمتي از واريانس متغير وابسته را كه از نظر آماري 

  ؟ن كنند يا خيريدار است، تبي يمعن

 7و  6، 5، 3شود معادالت  ديده مي 5كه در جدول  طور همان   

ماد ها قابل اعت بيني آن درصد پيش 95دار و با اطمينان  يمعن

 ةهاي رگرسيوني انتخابي در مرحل عنوان مدل هستند بنابراين به

  .شوند اول پيشنهاد مي

  

  ها داري مدل يجدول معن 5 :جدول

 F Sig بيني متغيرهاي پيش مدل

1E  Sp  461/3  074/0  

2E  Hp 121/1  299/0  

3E  Vp 481/10  003/0  

4E  Hp, Sp 518/2  101/0  

5E  Sp, Vp 733/10  0001/0<  

6E  Hp, Vp 801/6  004/0  

7E  Hp, Sp, Vp 541/9  0001/0<  

  

براي همبستگي بين دو متغير  Rشاخص  6در جدول    

» ضريب همبستگي چندگانه«پيشگو و متغير وابسته  ةشد تركيب

اريتم  ةاريتم و درج ةچنين همبستگي بين مقدار درجمه. است

 Rشاخص. دهد شده توسط مدل رگرسيوني را نشان مي بيني پيش

Square »تركيب متغيرهاي پيشگو و متغير » ضريب تعيين

. دهد شده را به ما نشان مي ينيوابسته است و درصد واريانس تب

) متغيره رگرسيون سه( 7Eشود مدل  كه مشاهده مي طور همان

 ةداوري و درج ةداراي بيشترين همبستگي بين درج

نس مدل و همچنين داراي بيشترين واريا ةوسيل هشده ب بيني پيش

  .شود عنوان مدل مطلوب انتخاب مي ن شده است كه بهيتبي

  

  هاي انتخابي ن شده مدلينتايج واريانس تبي :6جدول

 R R Square بيني متغيرهاي پيش مدل

3E Vp 536/0  287/0  

5E  Sp, Vp 68/0  462/0  

6E  Hp, Vp 594/0  352/0  

7E  Hp, Sp, Vp 738/0  544/0  
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 پوست و پالك در گروه آموزش HSVارامترهاي نتايج ضرايب همبستگي پ :4جدول

v_s_28S v_p_28S h_s_28S h_p_28S s_s_28S s_p_28S  
.134 
.496 
28 

.081 

.682 
28 

-.063 
.750 
28 

.032 

.873 
28 

 ٭٭813.

.000 
28 

1.000 
. 
28 

Spearman’s rho   s_p_28S    Correlation Coefficient 
                                            Sig. (2-tailed) 
                     N 

.139 

.480 
28 

.189 

.334 
28 

.043 

.827 
28 

.198 

.314 
28 

1.000 
. 
28 

 ٭٭813.

.000 
28 

Spearman’s rho   s_s_28S    Correlation Coefficient 
                                            Sig. (2-tailed) 
                              N 

-.166 
.397 
28 

-.107 
.589 
28 

 ٭٭794.

.000 
28 

1.000 
. 
28 

.198 

.314 
28 

.032 

.873 
28 

Spearman’s rho  h_p_28S    Correlation Coefficient 
                                            Sig. (2-tailed) 
               N 

-.299 
.122 
28 

-.276 
.154 
28 

1.000 
. 
28 

 ٭٭794.  

  .000 
     28   

.043 

.827 
28 

-.063 
.750 
28 

Spearman’s rho  h_s_28S   Correlation Coefficient     
Sig. (2-tailed)  

               N     
 ٭٭942.

.000 
28 

1.000 
. 
28 

-.276 
.154 
28 

-.107 
.589 
28 

.189 

.334 
28 

.081 

.682 
28 

Spearman’s rho  v_p_28S    Correlation Coefficient 
                                            Sig. (2-tailed) 
                              N   

1.000 
. 
28 

 ٭٭942.

.000 
28 

-.299 
.122 
28 

-.166 
.397 
28 

.139 

.480 
28 

.134 

.496 
28 

Spearman’s rho   v_s_28S    Correlation Coefficient 
                                            Sig. (2-tailed) 
                N 

 

 ارزيابي
 را درجه اريتم ةكنند بيني پيش E7يي، مدلآبراي ارزيابي كار

ظر داوران بيني درست ن ايم كه آيا مدل توان پيش بررسي كرده

كه در ساخت مدل مورد ) گروه آزمايش(را در گروهي از تصاوير 

  اند دارد يا خير؟ استفاده قرار نگرفته

شده در مدل انتخابي  براي اين منظور پارامترهاي استفاده   

E7 را)Sp ،Hp  وVp (ةبراي هر تصوير استخراج و در معادل 

دن مقادير كننده قرار داده شده است و با گرد كر بيني پيش

شده توسط مدل براي هر  بيني اريتم پيش ةآمده درج دست به

سپس با استفاده از  .مشخص شده است» گروه آزمايش«تصوير 

گروه «هاي  رمن، شدت همبستگي دادهيضريب همبستگي اسپ

داوران محاسبه  ةوسيل هشده ب بيني هاي پيش با داده» آزمايش

 5با خطاي كمتر از  ها مشخص شد كه اين داده ،در نهايت. شد

  .درصد دارند 78همبستگي با يكديگر درصد 

مشخص گرديد كه مقادير  tهمچنين با استفاده از آزمون    

مدل با مقادير درجات قرمزي  ةشد بيني درجات قرمزي پيش

داري  يمعن ةرابط» گروه آزمايش«داوران در تصاوير  ةشد تعيين

توانند  ن دو نمونه ميتوان گفت اي با اطمينان مي ؛يعني. دارند

  .ضايعات باشند ةمربوط به يك جامع

  ها و درجات مدل از اختالف مقادير ميان درجات اريتم داوري   

. كننده براي بررسي نتايج مدل استفاده شده است بيني پيش

خطا  ةدهند استفاده از اين مقادير اختالفي كه به نوعي نمايش

خطاهاي  أمنش شوند براي بررسي و حدس زدن محسوب مي

با توجه به اينكه الگوريتم رفع اختالف نظر . احتمالي مفيد است

شده براي رسيدن به داوري پايدار در روش  داوران پيشنهاد

هاي مدل در دو بخش  ، خروجياست    پيشنهادي استفاده شده

  .اند قبل و بعد از اعمال الگوريتم رفع اختالف بررسي شده

  را نشان  ل از اعمال الگوريتمقب خطاي مدل 8 و 7جداول 

  

 اين مطلب. زيادي هستند دهد كه داراي خطا و پراكندگي مي

  .دهد يبه طور آشكارا نشان مرا  ها يداور يلبه تعد نياز

  

 هاي يكسان خطاي مدل در داوري :7جدول

  )درصد(فراواني نسبي فراواني  ميزان خطا

1-  5  7/14  

0 20 8/58  

1  9 5/26  

  100  34  جمع

 
 متفاوت الف و ب هاي يمدل با داور يخطا :8دولج

  ميزان خطا
  )درصد(فراواني نسبي فراواني

  ب  الف  ب  الف

3-  1  -  5/4  -  

2- 3 1 6/13  5/4  

1-  5  10  7/22  5/45  

0  8  7  4/36  8/31  

1  3 3 6/13  6/13  

2  2  1  1/9  5/4  

  100  22  جمع

  

تالف نظر با بررسي خطاي مدل بعد از اعمال الگوريتم رفع اخ   

اريتم  ةخطا نسبت به درج ةشود دامن داوران مالحظه مي

تخصيصي داور حداكثر به يك واحد كاهش يافته 

مربوط  9در ضمن خطاي دو واحدي در جدول ). 9جدول(است

ي نويز اداربرداري  در زمان عكساست كه  5به تصوير شكل

  . نوري بوده است
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السادات موسوي اصيل و همكاران منال  

ريتم بعد از اعمال ميزان خطاي مدل در درجات مختلف ا: 9جدول

  الگوريتم رفع اختالف

ميزا

ن 

  خطا

  )درصد(فراواني نسبي  فراواني

درجه

1  

درجه

2  

درجه

3  

درجه

4  

درجه

1  

درجه

2  

درجه

3  

درجه

4  

2- - - 1  -  -  -  6/5  -  

1-  -  1  8  5  -  3/4  4/44  50  

0  3  18  6  5  60  3/78  3/33  50  

1  2 4 3  -  40  4/17  7/16  -  

  100  10  18  23  5  جمع

  

 
  داراي نويز نوري ةضايع :3شكل

  

مورد استفاده  ةافزايش حجم نمون ،هاي بهبود مدل يكي از راه   

براي بهبود مدل و بررسي حساسيت مدل . سازي است در مدل

برابر  حجم نمونه به دو ،)تصاوير ضايعات(به افزايش حجم نمونه 

تصوير،  56كل  ةوعواقع با استفاده از مجم در .افزايش داده شد

باز توليد شد ) Vpو  Sp ،Hp(متغيره  مجدداً مدل رگرسيون سه

  ).11معادله (

  

  
  

تصوير گروه آموزش  28مدل پيشنهادي توسط  10جدول   

 ةبا مدل با حجم نمون   در مقايسه» E28sمدل «

. دهد را نشان مي» E56مدل «) تصويري 56(برابري دو

همبستگي بين   E56ر مدل د ،شود كه مشاهده مي طور همان

بهبود  E28sمتغيرهاي تركيبي و متغير وابسته نسبت به مدل 

گفته بوديم، درصد  كه قبالً طور همان R Square. است يافته

شود  دهد كه باز هم مالحظه مي شده را نشان مي نيواريانس تبي

كند و  درصد واريانس را توجيه نمي 435/0فقط   E56مدل

جمله  از. ي مانند كيفيت تصاوير مرتبط استبه عوامل احتماالً

توان به جذب نور  برداري مي ثر در توليد نويز در عكسؤعوامل م

هاي روشن،  هاي تيره، انعكاس نور توسط پوست توسط پوست

  .اشاره كرد... عدم رعايت جهت تابش نور و 

  E56و مدل   E28sمدل پيشنهادي ةمقايس :10جدول

 R R Square Sig  مدل

  E28s  738/0  544/0  > 0001/0مدل 

  E56  778/0  605/0  > 0001/0مدل 

 E56براي دو مدل رگرسيوني ) Sig(داري آماري  يمقدار معن   

اين قسمت به ما  ،واقع در. است 05/0بسيار كمتر از  E28sو 

هم قادر  پيشگو با هاي  گويد متغيرهاي مستقل در مدل مي

را كه از نظر آماري هستند قسمتي از واريانس متغير وابسته 

. ن كننديدرصد تبي 95دار است، با اطمينان باالي  يمعن

 ةدليل داشتن نمون به E56شود مدل  كه مالحظه مي طور همان

تري نسبت به مدل  تصاوير بيشتر داراي ضرايب دقيق

 E56 ةكنند بيني حال مدل پيش هر به. است E28sپيشنهادي 

  .شود عنوان مدل مطلوب پيشنهاد مي به

الزم به ذكر است با افزايش دو برابري حجم نمونه، دقت مدل    

حساسيت «بودن  كم ةدهند كه نشان يابد ميمقدار كمي افزايش 

عبارت ديگر  به. مدل به تغييرات حجم نمونه است» دقت

سرعت  ها به افزايش دقت مدل نسبت به افزايش حجم نمونه

دقت مدل كاهش خواهد يافت درنتيجه از اين طريق بهبود 

  .سخت خواهد بود

 

  بندي جمع

خودكار پارامتر اريتم در  ةدر اين مطالعه بهبود در روش محاسب

هاي دو  در اين روش از داوري. استاندارد پاسي پيشنهاد شد

. عنوان داور در ارزيابي بصري استفاده شده است پزشك به

. براي توصيف تصاوير ديجيتال انتخاب شد HSVفضاي رنگ 

بهترين  ،رنگي از نظر نزديكي به درك داوران از رنگ اين فضاي

ها از پوست جدا  بندي، پالك در ادامه با بخش. فضاي رنگي است

اختالف نظر . و پس از آن توصيفگرهاي سيستم استخراج شدند

تر يكي از دو  اريتم با انتخاب نظر دقيق ةداوران در تعيين درج

» ختالف نظر داورانرفع ا«الگوريتم پيشنهادي  ةوسيل هداور ب

بندي، تصاوير  گيري سهميه اساس نمونه سپس بر. رفع شد

پس از آن با . موجود به دو گروه آموزش و آزمايش تقسيم شدند

» متغيري سه«تصميم رگرسيون  ةاستفاده از گروه آموزش، روي

  .ن شده است، ساخته شديكه داراي بيشترين واريانس تبي

بت به روش پيشين در مزيت اصلي روش پيشنهادي نس   

با اعمال الگوريتم رفع  ،واقع در. تر است انتخاب داوري دقيق

 ةاختالف نظر داوران عالوه بر بهبود روش ساخت مدل محاسب

  :هستيم زيرهاي  اريتم، شاهد ويژگي ةخودكار درج

اريتم تخصيصي  ةحداكثر يك واحد خطا نسبت به درج •

  داور

اريتم تخصيصي  ةدرصد نتايج مدل با درج 78همبستگي  •

  بيني مناسب مدل معناي قدرت پيش داور به

  تعداد متغيرهاي مستقل كم •

 عدم حساسيت مدل به افزايش حجم نمونه •

حساس ) تصاوير داراي نويز(مدل حاضر به كيفيت تصوير    

.بيني مقدار اريتم خطا داشته باشد است و احتمال دارد در پيش
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