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ها، کاربردهای  روش: آندوسکوپی صاویرتمروری جامع بر پردازش 
   کلینیکی، مزایا و معایب

   ۲زاده ظروفی رضا آقایی و۱نیاز عباس بی

  دهیچک
در . کنـد هـای درونـی بـدن بیمـار را بـرای پزشـک تسـهیل می بخش ی تهـاجمی رویـت  آندوسکوپی روشی است که با کمترین مداخله

های اکتسابی از دوربین آندوسـکوپی و جراحـی متمرکـز  ی سیگنال ی پردازش و مطالعه های بسیاری در زمینه های اخیر پژوهش سال
بندی کلـی  های پردازش تصاویر آندوسکوپی انجام خواهد شد و یـک دسـته ر انواع تکنیکدر پژوهش حاضر مروری جامع ب. اند شده

 IEEE ،Science Direct ،Pubهـای اطالعـاتی از قبیـل  های موجود در پایگاه به این منظور از پژوهش. شود ها ارایه می از این روش
Med ،SPIE  ،Springer  وMedical Physics در بخــش ابتــدایی ایــن پــژوهش، بــه منظــور ایجــاد نگرشــی از . اســتفاده شــده اســت

شود؛ بـا توجـه  های آندوسکوپی در پردازش تصاویر پزشکی نیز ارایه می ای بر آندوسکوپی و انواع روش مطالعات انجام شده، مقدمه
ازش تصـاویر آندوسـکوپی را بـه چهـار رویکـرد های انجام شده در این پژوهش، چشم اندازهای موجود در پـرد به تحقیقات و بررسی

هـای مبتنـی بـر ارزیـابی  های مبتنـی بـر پـردازش بالدرنـگ، روش های مبتنی بر ارتقا کیفیت تصویر، روش روش: کنیم کلی تقسیم می
دارای هـا،  بندی نهـایی نیسـت و هـر کـدام از ایـن گروه بندی یـک دسـته هـای مبتنـی بـر مـدیریت تصـاویر؛ ایـن دسـته کیفیت و روش

  .پوشانی نیز وجود داشته باشد هایی هستند که ممکن است در مواردی بین آنها هم زیرشاخه

  ها کلیدواژه
ی  هـای تصـویربرداری حـوزه ی تهـاجمی، انـواع روش پردازش تصـاویر و ویـدیوهای آندوسـکوپی، رویکردهـای بـا کمتـرین مداخلـه

  .آندوسکوپی، کاربردهای کلینیکی آندوسکوپی
 
 

  مقدمه ۱
هـایی اسـت کـه  تصویربرداری از بیمار یکی از موثرترین روش

آی،  آر تصـویربرداری ام. گیـرد هاست مورد استفاده قرار می سال

ـــوگرافی ـــکن تی ، سی۱رادی ـــوند۲اس ـــزء رایج ۳، آلتراس ـــرین  ج ت
ــاری  روش ــاراکلینیکی پزشــک را ی ــد پ ــه در بع ــایی اســت ک ه
ری هـای فـوق، تصـوی اما هـیچ کـدام از روش. ]۲[]۱[دهد  می

دهد؛ در  واضح و مشخص از ظاهر اعضا داخلی بدن ارایه نمی
ایــن میــان تصــویربرداری آندوســکوپی روش تشخیصــی بســیار 

هـای داخلـی بـدن را  بخش ی  مناسبی است کـه امکـان مشـاهده
تـوان  کند؛ حتی به کمک ابزار آندوسـکوپی موجـود می میسر می

؛ در ادامـه ]۴[]۳[کـرد  ٤برداری از بافت نیز حین مداخله نمونه
  .شود ی میاین روش تصویربرداری بیشتر معرف

  

                                                 
1 Radiography 
2 Computed Tomography scan (CT scan) 
3 Ultrasound 
4 Biopsy 



 

  ۷۲  یبو معا یامزا ینیکی،کل یها، کاربردها روش: یآندوسکوپ یرجامع بر پردازش تصاو یمرور

  آندوسکوپی ۱-۱
ـــه  ـــرین مداخل ـــا کمت ـــروزه در پزشـــکی رویکردهـــای ب ام

اهمیـت بسـیاری دارنـد و آندوسـکوپی بیمـار، نقـش  ۱تهاجمی
ایـن روش بـرای اولـین . ای در انجام این مهـم دارد تعیین کننده
 ۲با جراحی بازدر مقایسه . ]۵[استفاده شد  ۱۸۰۶بار در سال 

کند، کـه   ی بسیار کمتری به بدن بیمار وارد می این روش صدمه
ی  تـــرین مزایـــا در رویکـــرد بـــا کمتـــرین مداخلـــه یکـــی از مهم

های داخلـی  آندوسکوپی، دیدن بخش. است (MIS) ۳تهاجمی
که تلسکوپ نیـز نامیـده (سازد و آندوسکوپ  بدن را ممکن می

ــزی ) شــود می ــور و لن ــع ن ــا(شــامل منب ــا  ٤CCDی  تراشــه ب ی
CMOSهای داخلـی بـدن را توسـط  بخش است که تماشای ) ٥

ــا دو چشــمی  ــین تــک چشــمی ی ) ٦استریوســکوپ(یــک دورب
  ).۱شکل (سازد   ممکن می

 
های موجود؛ تصویر باال، از چپ تنوع آندوسکوپ:۱شکل

درجه  ۳۰ی صفر و  با زاویه ۷آندوسکوپ تک چشمی: به راست
یک : ؛ تصویر پایین۸نسبت به محور و آندوسکوپ دو چشمی

  .]۷[نمونه آندوسکوپ جداپذیر 
  
ی صـفر درجـه،  استفاده از دوربین تـک چشـمی بـا زاویـه 
دهد؛ استفاده از دوربین اریـب،   ی دید کمی به پزشک می زاویه

هتــری بــه پزشــک در زمــان دوران آندوســکوپ، دیــد فضــایی ب
آندوســکوپ دارای مجرایــی بــرای ورود . ]۷[]۶[]۴[ دهــد می

آندوسـکوپ : انـد ابزار جراحی به بدن بیمار اسـت و بـر دو نوع
                                                 

1 Minimally invasive intervention 
2  Open surgery 
3  Minimally Invasive surgery 
4  Charged Coupled Device 
5  Completely Metal Oxide Semiconductor 
6  Stereoscope 
7 Monocular 
8 Binocular 

و ) GI( ۹برای کاربردهایی مانند مسیر گوارشـی(انعطاف پذیر 
ــی ــاری تنفس ــلب ) مج ــرای کاربردهــایی (و آندوســکوپ ص ب

ـــد الپاراســـکوپی، آرتروســـکوپی و جراحی ) هـــای مغـــز همانن
هـای  های سنتی آندوسـکوپی، از ربات عالوه بر روش .]۹[]۸[

ــر  ــراح نظی ــتفاده می Olympusو  da Vinciج ــز اس شــود  نی
]۱۰[.   
  

  های اسکوپی درپزشکی انواع تکنیک ۱-۲
ــزار آندوســکوپی  روش ــرای اســتفاده از اب هــای متفــاوتی ب

وجـود دارد و صـرفا بـه مفهــوم عـام آن بـرای سیسـتم گوارشــی 
ای بـرای رویـت  شود؛ این روش به صورت گسـترده اطالق نمی

بنـدی  معیارهایی کـه بـرای طبقه. رود اعضا داخلی بدن بکار می
  :شود عبارتند از های آندوسکوپی در نظر گرفته می  روشکلی 
شکم، مفصل، سیستم ( ی مورد کاربرد بدن  ناحیه •

 ) گوارشی، ریه، سینه، بینی و غیره
ی معده،   جراحی عمومی، مطالعه(تخصص پزشکی  •

 )جراحی استخوان و غیره 
 تشخیص و درمان بیماری •
 ساختار منعطف یا غیر منعطف دستگاه آندوسکوپی  •

های  ، در ادامه انواع روش با توجه به موارد کلی یاد شده
  :شود متداول آندوسکوپی به اختصار معرفی می

این روش برای آندوسکوپی مفاصل و :  ۱۰آرتروسکوپی .۱
 .]۱۱[شود  ها استفاده می استخوان

ی قفسه سینه کاربرد دارد  برای مشاهده: ۱۱تراکوسکوپی .۲
؛ به منظور رویت مجاری تنفسی از روش ]۱۲[

 .]۱۳[شود  استفاده می ۱۲کوسکوپیبرون
نوع خاصی از آندوسکوپی است که : ۱۳سیستوسکوپی .۳

؛ برای دسترسی ]۱۴[دهد  اطالعات مفیدی از مثانه می
 روش ،)۱٤لبحا(کلیه تا مثانه  از ری ادراریابه مج

ذکر این نکته . ]۱۵[استفاده می شود  ۱٥یورتروسکوپی
برای  ۱٦هیستروسکوپی اصلی ضروری است که کاربرد

 . ]۱۶[ی سطوح داخل رحم است  مشاهده
این روش عموما بعنوان آندوسکوپی : ۱۷گاستروسکوپی .۴

ی قسمت فوقانی  شود و منحصرا به مشاهده شناخته می
پردازد  هه میسیستم گوارشی شامل مری، معده و دوازد

ی مقعد و بررسی  ؛ به آندوسکوپی از ناحیه]۱۷[

                                                 
9   Gastrointestinal Tract 
10 Arthroscopy 
11 Thoracoscopy 
12 Bronchoscopy 
13 Cystoscopy 
14  Urethra 
15 Urethroscopy  
16 Hysteroscopy 
17 Gastroscopy 



 

   عباس بی نیاز، رضا آقایی زاده ظروفی  ۷۳

ند گوی می ۱ی بزرگ، کولونوسکوپی روده و روده راست
ی    شایان ذکر است که بررسی بخش انتهایی روده. ]۱۸[

شناخته  ۲بزرگ و مقعد تحت عنوان سیگموئیدوسکوپی
  .]۱۹[شود  می

سیم  ا کپسول بیآندوسکوپی کلی مسیر گوارشی ب .۵
ی بلعیدن کپسول تا زمان  از لحظه: WCE۳آندوسکوپی 

 . ]۲۰[کشد  دفع تمام مسیر گوارشی را به تصویر می
  

)تصویر باال(SAYAKAهای آندوسکوپی کپسول:۲شکل
  .]۲۱[)تصویر پایین( NORIKAو 

شامل کاربردهای وسیعی نظیر جراحی : ٤الپاراسکوپی .۶
ویت بخش داخلی شکم و لگن، عمومی، اطفال، ر

های زنان و مجاری ادراری است؛ اعمالی مانند  بیماری
ی کله ، ]۲۲[)برداشتن کیسه صفرا( ٥سیستکتوم

ی ی ]۲۳[)برداشتن کلیه( ٦نفرکتوم  ۷و پروستاتکتوم
 .اند در این حوزه ]۲۴[) برداشتن پروستات(

با وضوح باال تصاویری  :۸کانون اندومیکروسکوپی هم .۷
دهد که در مراحل بعدی با دوختن  از سطوح سلولی می

 .]۲۵[یابد به هم وسعت دید افزایش می ۹تصاویر
وبری در این روش پزشک با نا: ۱۰آندوسکوپی مجازی .۸

هایی  ها و بافت ، بیماریCT ۱۱های بعدی در برش سه
 .]۲۷[]۲۶[کند ها را شناسایی می مانند پلیپ

                                                 
1 Colonoscopy 
2 Sigmoidoscopy 
3 Wireless Capsule Endoscopy 
4 Laparoscopy 
5 Cholecystectomy 
6 Nephrectomy 
7 Prostatectomy 
8 Confocal endomicroscopy 
9 Mosaicing 
10 Virtual endoscopy 
11 Slice 

در پایان یادآوری می شود که استفاده از آندوسکوپی محدود 
 ۱۲مواردی مانند جراحی عصبی های فوق نیست و در به روش

ENTی گوش، بینی و گلو  ، مشاهده]۲۵[مغز  ۱۳ 
جراحی و  ]۲۹[]۲۸[) ۱٥یا الرنگوسکوپی ۱٤سینوسکوپی(

  .]۳۰[شود  غدد اشکی چشم نیز از آندوسکوپی استفاده می
 

  آندوسکوپیتشخیص بیماری به کمک  ۱-۳
در فرایندهایی ماننـد کلونوسـکوپی، گاستروسـکوپی و یـا 

هــدف اصــلی ایــن اســت کــه پزشــک را در  WCEکپســول 
تشخیص بیماری، نرمال و یا غیرنرمـال بـودن بافـت یـاری داد 

هـایی  الگوهای موجود در تصویر متناسب با بافت. ]۳۲[]۳۱[
هــا، ورم و یــا تومورهــا تشــخیص داده  هــا، زخم ماننــد پلیپ

هـایی ماننـد ماشـین بـردار پشـتیبان  شوند و بـه کمـک روش می
)SVM۱۱۷یـــادگیری عمیـــق(های عصـــبی ژرف  و شـــبکه) ٦ (

ــــدی می طبقه ــــه. ]۳۴[]۳۳[شــــوند   بن ــــک مرحل ــــل،   در ی قب
هایی مانند ویولت یا الگوهای  ی تصاویر توسط روشها ویژگی

ـــی  ـــاینری محل ـــات هندســـی خروجـــی از )LBP۱۸(ب ، اطالع
های عصبی  بندی، فضاهای رنگ مختلف، شبکه تصاویر ناحیه

هـای موجـود، اسـتخراج  عمیق یـا الگـوریتمی ترکیبـی از روش
های مختلف اسـتخراج شـده بـه کمـک روشـی  ویژگی. شود می

ـــل و برر ـــد تحلی ـــهمانن ـــی مولف ـــا ) ۱۹PCA(های اصـــلی  س ی
هایی  سیسـتم. شود های عصبی عمیق کاهش بعد داده می شبکه

گوینـد؛   می CAD۲۰کننـد را   که در تشخیص این امر کمک می
که پزشـــک   ها بالدرنـــگ هســـتند و در صـــورتی ایـــن سیســـتم

ساختاری مشـکوک را نادیـده بگیـرد آن ناحیـه را مجـددا بـرای 
. دهـد بیشتر به پزشـک پیشـنهاد می ۲۱بررسی و یا نمونه برداری

که ایــن روش  ، در صــورتیCADبــا توجــه بــه بالدرنــگ بــودن 
پردازشی و بعد از مداخله مـورد اسـتفاده  بعنوان یک روش پس

العملـی نخواهـد  قرار گیرد، دیگر پزشک قـادر بـه انجـام عکس
بعنــوان یــک روش پــس  CAD؛ البتــه از ]۳۷[]۳۶[]۳۵[بــود 

در کاربردهـایی نظیـر کپسـول (پردازشی بعـد از اکتسـاب داده 
WCE(ـــرای شناســـایی پلیپ ـــا، تشـــخیص   ، ب ـــا و توموره ه

 .]۳۹[]۳۸[شود  نریزی و غیره نیز استفاده میخو
ـــه ـــواع  در ادام ـــر ان ـــامع ب ـــروری ج ـــزارش، م ـــن گ ی ای

های پردازش تصـاویر آندوسـکوپی خواهـد شـد و یـک  تکنیک
  .شود ها ارایه می بندی کلی از این روش دسته

                                                 
12 Neurosurgery 
13 ENT (ear, nose, throat) 
14 Sinuscopy 
15 Laryngoscopy 
16 Support Vector Machines 
17 Deep Learning 
18 Local Binary Patterns 
19 Principal Component Analysis 
20 Computer Aided Diagnosis 
21 Biopsy 



 

  ۷۴  یبو معا یامزا ینیکی،کل یها، کاربردها روش: یآندوسکوپ یرجامع بر پردازش تصاو یمرور

زه های اخیر در حو  بندی پژوهش تقسیم ۱-۴
  آندوسکوپی

های انجام شده به منظـور  در این بخش به بررسی پژوهش
بــا . پــردازیم هــای آندوســکوپی می تحلیــل و بررســی جــامع داده
های انجام شـده در ایـن پـژوهش،  توجه به تحقیقات و بررسی

اندازهای موجود در پـردازش تصـاویر آندوسـکوپی را بـه  چشم
  :کنیم تقسیم می ۳شکل چهار رویکرد کلی مطابق 

 های مبتنی بر بهبود و ارتقا تصویر روش •
 های مبتنی بر پردازش بالدرنگ روش •
 های مبتنی بر ارزیابی کیفیت تصاویر روش •
  های مبتنی بر مدیریت تصاویر  روش •

  
  .های اخیر های انجام شده در پژوهش بلوک دیاگرام رویکردهای موجود در پردازش تصاویر آندوسکوپی با توجه به بررسی: ۳شکل

 
و  بندی فوق همپوشـانی زیـادی دارنـد های دسته زیر شاخه
هـــای  بندی نهـــایی نیســـت و ممکـــن اســـت روش یـــک دســـته

پردازشی نیز در حالـت پـردازش بالدرنـگ مـورد اسـتفاده  پیش
 CTآی،     آر    بعنوان مثال، ممکن اسـت از تصـاویر ام ؛قرار بگیرد

 ۱یا آلتراسوند که قبال پردازش شده در مبحـث واقعیـت افـزوده
  .شودمداخله استفاده   حین عمل بیمار یا هرگونه

  

  های مبتنی بر ارتقا کیفیت تصویر روش ۲
پردازشــی موجــود کــه کیفیــت  هــای پیش در ادامــه روش

شـود؛ تمرکـز  دهتد بررسـی می تصاویر آندوسکوپی را بهبود می
هــای مبتنــی بــر بهبــود و ارتقــا تصــویر در  بیشــتر بــر روی روش

ــکوپی اســت ــدیوهای آندوس ــه . وی ــه هرگون ــن ک ــم ای ــه مه نکت
شود و پزشک بطـور  پردازشی در لحظه انجام می عملیات پیش

                                                 
1 Augmented Reality 

های مورد استفاده  بیند، بنابراین الگوریتم تصویر را می همزمان
. هـا باشـند باید ساده و سـریع باشـند تـا جوابگـوی کثـرت فریم

هــای موجــود در ایــن دســته بــر روی ویــدیوهای  البتــه روش
  .بالدرنگ نیز کاربرد دارند

  
  کاهش نویز و بهبود کیفیت تصویر ۲-۱

کمبود منابع نور و تابش غیریکنواخت نـور یکـی از منـابع 
ــه کمــک آندوســکوپ ــویز در تصــاویر جراحــی ب ــاد ن های  ایج

ـــــتند  ـــــتریو هس ـــــولی و اس ـــــدلیل . ]۴۰[معم ـــــین ب همچن
، تصـاویر مسـیر WCEهای حجم و توان کپسـول  محدودیت

ــر یکنواخــت، ــایین و غی ــنایی پ بشــدت  گوارشــی، دارای روش
ــدلیل وجــود تراشــه ــین  فشــرده و ب  CMOSی سنســور دورب

؛ برای حل این مشکل از روش فیلتـر ]۴۲[]۴۱[نویزی هستند 



   عباس بی نیاز، رضا آقایی زاده ظروفی  ۷۵ 

؛ به منظور بهبود کیفیـت ]۴۳[شود  استفاده می ۱انتشار تطبیقی
تصـــاویر کپســـول آندوســـکوپی در مـــواردی از چنـــد تصـــویر 

بـا  AGIE۲شود اما در روش  متفاوت یک صحنه استفاده می
، ابتـدا شـدت ۳راهنما و تبـدیل تقسـیم تـواناستفاده از تصویر 
شود سپس تصاویر با شـدت  ها ارزیابی می روشنایی تمام فریم

ی جراحــی    در زمینــه. ]۴۴[یابنــد  روشــنایی ضــعیف بهبــود می
الپاراســکوپی نیــز در شــرایط نــوری کــم، رویــت ابــزار جراحــی 

تاریـک، نسـبت سـیگنال بـه برای پزشک دشوار است و نواحی 
نــویز کمتــری نیــز دارنــد؛ بــه منظــور بهبــود کیفیــت، نــواحی بــا 

ی روشــنایی و  روشـنایی متفــاوت شناسـایی شــده، سـپس الیــه
شـوند و  تصـویر بـه صـورت مجـزا پـردازش می ی جزئیات  الیه

، غیر یکنواختی نـور در تصـویر مـورد نظـر ٤توسط معیار بهبود
  .]۴۰[) ۴شکل (شود  اصالح می

یکــی دیگــر از منــابع نــویز در تصــاویر آندوســکوپی، دود 
) MIS٥(ایجاد شـده در جراحـی بـا کمتـرین مداخلـه تهـاجمی 

ناشی از سوزاندن الکتریکـی یـا لیـزری بافـت اسـت کـه فراینـد 
CASرا مختل کرده و دید مطلـوبی بـرای پزشـک بخصـوص  ٦

کنـد؛ دود ایجـاد شـده در سـایر  در ویدیو بالدرنـگ ایجـاد نمی
بنـدی، ردیـابی ابـزار جراحـی و  پردازشی مانند ناحیه اعمال پس

بـه منظـور . ]۴۶[]۴۵[کند  بازسازی عمل نیز اختالل ایجاد می
هــای  یزیکــی دود بــه روشســازی ف حــذف ایــن عارضــه از مدل

های عصــبی کانوالوشــنی مبتنــی بــر  ، شــبکه]۴۷[ریاضــیاتی 
های مولــد متخاصــم  و یــا از شــبکه ]۴۸[ ۷رمــز گشــا-رمزگــذار

                                                 
1 Adaptive contrast diffusion filter 
2 Adaptive guide Image based Enhancement 
3 Fraction-power transform 
4 Enhancement criteria 
5 Minimally Invasive Surgery 
6 CAS: Computer Assisted Surgery 
7 Encoder-decoder 

)GAN۸ ( بطـور  .اسـتفاده شـده اسـت ]۴۹[بـدون سرپرسـت
ی بهبـود  هـای انجـام شـده در زمینـه کلی تمرکـز سـایر پژوهش

  :وارد زیر استکیفیت تصاویر آندوسکوپی شامل م
ـــار کنتراســـت تصـــاویر • ـــیم خودک ـــک : تنظ ـــه کم ب
هـــای مبتنـــی بـــر  روش(بندی و تغییـــرات هیســـتوگرام  خوشـــه

 .]۵۱[ ]۵۰[)روشنایی پیکسل
حــذف نویزهــای زودگــذر ماننــد ذرات ریــز معلــق و  •

شـوند بـه   ی کوتاه ظاهرمی در یک لحظه که:دودهای پرسرعت 
ی رنـگ و یـا اسـتفاده از فیلترهـای فرکانسـی  کمک فیلتر میانه

های مبتنـی  روش(ها و یا مات کردن  برای تاکید بیشتر روی لبه
 .]۹[ ]۵۲[)بر فیلترینگ

: ۹نرمــال ســازی رنــگ بــا اســتفاده از تبــدیالت آفــین •
های درمانی  های سرخی خون در طول مداخله برای حذف سایه

رنگ و در   تر و یا اسـتفاده از فضـای شـبه گ طبیعیو داشتن رن
 .]۵۲[های ساختگی  موارد خاص، استفاده از رنگ

ــ • : Bو  R ،Gای اصــالح اخــتالف رنــگ ســیگنال ه
ی اصــالح رنــگ  بیشــتر آندوســکوپ هــای رنگــی دارای تراشــه

های تکرنـگ دارنـد،   هایی کـه تراشـه  هستند اما در آندوسـکوپ
هـای قرمـز، سـبز و  باید فیلترهای پردازشی مخصوص بـه رنگ

 .]۵۳[]۵[آبی اعمال شوند 

  ارزیابی حرکت دوربین و جبران آن ۲-۲
ی خاصی   حرکات دوربین در مواردی که ابزار جراحی یا ناحیه

شوند باید در نظر گرفته شود تا اثر سویی در   از بدن ردیابی می
ردیابی ایجاد نکند به این منظور جبران حرکات دوربین بعنوان 

هرچند تخمین حرکات . پردازشی ضروری است یک گام پیش
های خاصی  یدگیدوربین در جراحی های الپاراسکوپی، پیچ

ی عواملی مانند تنفس  ها بواسطه این پیچیدگی. وجود دارد
بیمار، سطوح همگن در زمان بزرگنمایی بافت، حرکات ابزار 
جراحی و تاثیر انها در جابجایی بافت و تغییرات فیزیکی و یا 

ی  های حوزه در برخی پژوهش. ]۵۵[]۵۴[انقباظ بافت است 
، عالوه بر WCEگوارش ذکر شده است که در آندوسکوپی 

سول، ساختار مسیرگوارشی نیز مستقل از حرکات تصادفی کپ
خاص  ۱۰وضعیت و فیزیک بدن، حرکات دودی و موضعی

افزاری  های نرم ؛ در این موارد از روش]۴۳[خود را دارد 
برای اصالح حرکات دوربین استفاده شده  ۱۱تثبیت تصاویر

استفاده از کپسول با هدایت مغناطیسی نیز . ]۵۷[]۵۶[است 
افزاری مطمئن برای تنظیم دقیق حرکات،  یک روش سخت

  .]۵۹[]۵۸[زاویه و جهت دوربین است 
  

                                                 
8 Generative Adversarial Network 
9 Affine transformation 
10 Peristalsis 
11 Image Registration 

 
و)ردیف اول(سیمبهبود کیفیت تصویر در کپسول بی:۴شکل

  .]۴۰[]۴۴[) ردیف دوم(جراحی الپاراسکوپی 
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   عباس بی نیاز، رضا آقایی زاده ظروفی  ۷۷ 

  ی دید تصویر تصحیح زاویه ۲-۵
 ۳۰های اریـب بـا شـیب دوربـین  استفاده از آندوسـکوپ

ــه ــرای پزشــک ایجــاد  درجــه معمــوال زاوی ــد بیشــتری را ب ی دی
ی مهم این کـه بـا دوران آندوسـکوپ، تصـویر نیـز  کند؛ نکته می

شود و پزشک را در تشخیص جهـت تصـویر  دچار چرخش می
رفـتن اطالعـات امـروزه یکـی از از دسـت . انـدازد به اشتباه می

مشکالت جراحی آندوسکوپی از طریق حفره های طبیعی بـدن 
)NOTES۱ ( هـا بـه کمـک  در بعضـی از پژوهش. ]۶۹[است

شـود و بـه  ی، که جلـوی دوربـین نصـب میافزاری گرانش سخت
انـد  ی دیـد پزشـک را افـزایش داده کمک پردازش تصویر زاویه

شود  ؛ در این روش تصاویر ویدیوهای های قبلی ثبت می]۷۰[
یـابی و نگاشـت  و وسعت دید افقی بیشـتری را از طریـق مکان

ایـن عمـل شـبیه بـه دوخـتن (کند  ارایه می) SLAM۲(همزمان 
؛ البتـه )۷شـکل ) (است ٤سازی به همدیگر یا خالصه ۳تصاویر

های خـاص خـود را  افزارهای بیشـتر محـدودیت کاربرد سخت
  .]۷۱[نیز دارد 

  

 
 .]۷۱[ی دید آندوسکوپ در تصویر آپاندیس تصحیح زاویه:۷شکل
  

هایی ماننـد  ها به کمک نگاشت ویژگی در بعضی پژوهش
SIFTو  ٥SURFهـای فضـای  و در برخی با ردیـابی ویژگی ٦

چرخاننـد  ها، تصـویر را بگونـه ای می دوبعدی وشناسایی گوشه
شـکل (ه به سمت جهت باالی طبیعی صحنه برگردانده شود ک
، جزئی از شناساگرها و SURFو  SIFTدو عملگر . ]۷۲[) ۸

 SIFT. ]۷۳[گرهای مبتنی بـر انطبـاق ویژگـی هسـتند  توصیف
کنـد؛ ایـن روش نسـبت بـه  ها و نقـاط تصـویر را پیـدا می گوشه

وشنایی، مقیاس، چرخش و نـویز در تصـویر مقـاوم تغییرات ر
ی  ی ارتقـا یافتـه به لحاظ سـرعت نسـخه SURF. ]۷۴[است 
SIFT  ۷۵[است[.  
 

                                                 
1 Natural Orifice Transluminal Endoscopy Surgery  
2 Simultaneous Localization And Mapping 
3 Image stitching or image mosaicing 
4 Summarization 
5 Scale Invariant Feature Transform 
6 Speed Up Robust Features 

  
  .]۷۲[چرخش به سمت باالی تصویر : ۸شکل 

 

  ۸ای و حذف ساختار شانه ۷وضوح بسیار باال ۶- ۲
هــا  اهمیــت وضــوح بســیار بــاال بــرای رویــت بعضــی بافت

و کمک به تشخیص بهتـر پزشـک ) همانند ساختارهای مخاطی(
وضــوح بســیار بــاال در قالــب . ]۷۶[در هنگــام بزرگنمــایی اســت

. دهـد در بستری از مسیرهای فیبر نـوری رخ می HD۹ویدیوهای 
فیبـر  ۱۰غالبا دراین گونه تصاویر بخاطر ساختار ذاتی النه زنبـوری

شـوند کـه  ها به صورت شـطرنجی نمـایش داده می نوری، پیکسل
شود و اثرات بسیار نـامطلوبی  ای اطالق می به آن اثر ساختار شانه

بـرای رفـع سـاختار  ).۹شـکل (های مشاهده شده دارد  در ویژگی
، فیلتـر ۱۱بـر فرکـانس بـاال هـایی ماننـد فیلتـر تاکیـد ای روش شانه
 ۱۳های همسـایه سازی هیستوگرام و ادغام پیکسـل ، یکسان۱۲میانه

  .]۷۸[]۷۷[شود  استفاده می
  

 
ای،  دارای ساختار شانه ۱٤تصویر نوروبالستوما) الف: (۹شکل

) ج(مات کردن گوسی، ) ب(تصاویر بازسازی شده به کمک 
  .]۷۸[ادغام همسایگی ) د(فیلتر فرکانسی، 

                                                 
7 Super resolution 
8 Comb structure 
9 High Definition 
10 Honeycomb structure 
11 High boost filtering 
12 Median filter 
13 Spatial incorporation 
14 Neuroblastoma 



 

  ۷۸  یبو معا یامزا ینیکی،کل یها، کاربردها روش: یآندوسکوپ یرجامع بر پردازش تصاو یمرور

  عیت دوربین ارزیابی موق ۲-۷
زمانی کـه دوربـین خـارج از بـدن بیمـار اسـت لزومـی بـه 

که که دوربـین کثیـف  در صورتی. ضبط و آرشیو تصاویر نیست
و یا در طـول عمـل جراحـی مـه گرفتـه اسـت و یـا زمانیکـه کـه 

شود دوربین را از بدن خارج  خالی از گاز می CO2کپسول گاز 
هــای فضــای   هــا از ویژگی  در یکــی از پژوهش. کننــد و تمیــز می

هـای خـارج از بـدن بیمـار اسـتفاده   رنگ بـرای تشـخیص فریم
ها شامل متوسط رنگ قرمز، متوسط نرمـال  کنند این ویژگی  می
ی تجمعـی رنـگ قرمـز   ی رنگ قرمز و متوسط نرمال شده شده
کنــد؛  هــای ویــدیو را تقطیــع می  ت و بــا دقــت مناســبی فریماســ

هـای آندوسـکوپی   هـا در سـایر روش اگرچه انتخاب این ویژگی
مـــثال الپاراســـکوپی ممکـــن اســـت چنـــدان مناســـب نباشـــند 

ـــین  در ســـال. ]۸۰[]۷۹[ ـــابی موقعیـــت دورب ـــر ارزی های اخی
هـای مختلـف  بنـدی بخش کپسول آندوسـکوپی از طریـق طبقه
های  هــای مبتنــی بــر شــبکه مســیر گوارشــی و بــا تکیــه بــر روش
  .]۸۱[کانوالوشنی نیز صورت گرفته است 

  های مبتنی بر پردازش بالدرنگ روش ۳
همزمان با انجـام آندوسـکوپی  پردازش اطالعات برخط،

ـــه کمـــک  ـــر جراحـــی ب ـــی ب ـــب شـــامل رویکردهـــای مبتن اغل
هـا شـامل مـوارد  این روش. ]۸۳[]۸۲[است ) CIS۱(کامپیوتر
  .زیر است

  واقعیت افزوده ۳-۱
ــال   ایــن روش ــه صــورت غیرفعــال و فع ــر مبت(هــا ب ــی ب ن

و ســونوگرافی  CT ،MRI ،PET۲نــاوبری بــه کمــک تصــاویر 
های جراح بـرای  و با استفاده از ربات) قبلی و یا در حین عمل

ــده می ــای پیچی ــت پزشــک، در کاربرده ــردن دق ــاال ب ــد  ب . باش
های بینایی کـامپیوتر شـامل تشـخیص و ردیـابی اشـیا،   تکنیک

ــه ــازی س ــاویر و بازس ــت تص ــات و تثبی ــت بعدی از ملزوم اقعی
کـاربرد ) ۳CAS(افزوده است و در جراحی به کمـک کـامپیوتر 

  .]۸۵[]۸۴[دارند 
ی کــامپیوتری بــه   اضــافه کــردن اجــزا مجــازی تولیــد شــده
شـناخته ) ٤AR(تصاویر واقعی تحت عنـوان واقعیـت افـزوده 

 ۱۹۸۶بــرای جراحــی در ســال  ARی  اولــین مداخلــه. شــود می
ــرا کــاربرد  ــاد؛ اخی ــه  ARاتفــاق افت در تصــاویر آندوســکوپی ب

در صنعت اتومبیـل  ARرد توجه واقع شده، هر چند شدت مو
  . ]۸۷[]۸۶[های کامپیوتری نیز پرکاربرد است  سازی و بازی

  

                                                 
1 CIS: Computer Integrated Surgery 
2 Positron Emission Tomography 
3 CAS: Computer Assisted Surgery 
4 Augmented Reality 

گاه  ۳-۲   ٥پزشک با توجه به سوابق کردنآ
همانطور که گفته شد واقعیت افزوده کاربردهای متنـوعی 

علیـرغم تمـام . کنـد  برای پزشک در شرایط مختلـف ایجـاد می
توانـد پزشـک  مزایای موجود، اطالعات اضافه بیش از حـد می

هـدف ایـن اسـت کـه خـدمات . را از کار اصـلی خـود بـاز دارد
اسب با عمل جراحی شامل هشدارها، اشارات یا اطالعات متن

اضـــافه در شـــرایط خـــاص جراحـــی ارایـــه شـــود؛ بعضـــی از 
هـای  ها برای شناسایی موقعیت فعلی جراحـی از روش پژوهش

هـایی مبتنـی بـر  آماری مانند مدل تصادفی مارکوف، و یـا روش
بنابرین ایـن رویکردهـا، . ]۸۸[کنند  یادگیری ژرف، استفاده می

ــدا می ــی را پی ــابه عمــل فعل ــرد ســایر  شــرایط مش ــد و عملک کن
دهـد، و بعضـی   پزشکان در این شرایط را به پزشـک اطـالع می

نکات ریز جراحی مانند نحوه قرار دادن سوزن، نحـوه کشـیدن 
سـایر اطالعـات . کنـد  را نیز به پزشک اعـالم میو موقعیت آن 
هایی درمورد حجم ویدیو، مـدت زمـان عمـل،   کلی شامل داده

میزان آب برای شستشو، فشار دی اکسـید کـربن و یـا سـیگنال 
گیـرد  برای هشدار انعقاد خـون نیـز در اختیـار پزشـک قـرار می

]۸۹[ .  
  

  بندی مکانی ناحیه ۳-۳
ـــاویر  ـــان  HDتص ـــخیص و درم ـــادی در تش ـــک زی کم

کند از طرفی کیفیت و حجم مناسب این تصاویر،  ها می بیماری
مـثال در . دهد که یک نقص اسـت بار محاسباتی را افزایش می

فرایند ناوبری کلونوسکوپی برای تشخیص سـرطان بسـیاری از 
ها دارای اطالعـات مفیـد نیسـتند یـا بعضـی نـواحی فـریم  فریم

بنابرین با پـردازش . است) NIR٦(ر مفید حاوی اطالعات غی
مکانی تصاویر و شناسایی نواحی حـاوی اطالعـات غیرمفیـد، 

ــوان  می ــل و بررســی ت ــت را  دادهتحلی ــرد و دق ــریع ک ــا را تس ه
ی آندوسـکوپی  بندی تصـاویر پزشـکی حـوزه ناحیه. افزایش داد

های مبتنی بر یـادگیری  های اخیر بیشتر با تکیه بر روش در سال
ای نیز حاصل  انجام شده است و توفیقات قابل مالحظهعمیق 

ــتفاده از شــبکه عصــبی . شــده اســت ــا  Unetاس ــب ب در ترکی
ResNet ــــولی را در ناحیه ــــل قب ــــایج قاب ــــواحی  نت ــــدی ن بن

و یـا انـواع پولیـپ ارایـه  ۷های درموسـکوپی آندوسکوپی، زخم
هـای حـاوی  بنـدی فریم به منظور ناحیه. ]۹۱[]۹۰[کرده است 

، HSIهای کانوالوشــنی در فضــاهای رنگــی  خــونریزی از شــبکه
CIE-Lab۸ ؛ ]۳۹[شـود  و فضای رنگ خاکستری استفاده می

بندی خونریزی در تصـاویر آندوسـکوپی  در مواردی برای ناحیه
                                                 

5 Context aware 
6 Non Informative Region 
7 Dermoscopy 
8  L: luminance, a: a channel, b: b channel, CIE: French 
Commission internationale de l'éclairage, hence its CIE 
initialism.  



   عباس بی نیاز، رضا آقایی زاده ظروفی  ۷۹ 

و اســتخراج  ۲رخــدادی مبتنــی بــر مــاتریس هم DFT۱  از روش
 SVMبنـد  گرهای محلی و عمومی و اعمال آن به طبقه صیفتو

  .]۹۲[نیز استفاده شده است 
بندی بـا تعریـف حـد آسـتانه بـرای نسـبت  همچنین ناحیه

بـــدون (بـــه غیرمـــوثر ) حـــاوی اطالعـــات(هـــای مـــوثر  فریم
بعنـوان . ]۹۳[، پایه و اساس فیلترینگ زمانی است )اطالعات

ی بزرگ، چهارمین عامل شـایع در مـرگ و   مثال، سرطان روده
درصد و شناسایی  ۹۵ی بیماری، تا  میر است و شناسایی اولیه

کند؛ اما  درصد به بهبود بیمار کمک می ۳۵در مراحل بعدی تا 
های مثبتــی در ایــن  بنــدی زمــانی تصــویر قــدم تــوان بــا ناحیه می

ــــه برداشــــت ــــال. زمین ــــدی تصــــاویر   ، در ناحیهبطــــور مث بن
هــایی بــدون اطالعــات هســتند و بــه کمــک  کلونوســکوپی فریم

فوکـوس الزم را  -۱: توان آن ها را حـذف کـه سازی می خالصه
ی کلـون   حاوی انعکاس ناشی از برخورد بـه دیـواره -۲ندارند، 
حاوی انعکاسات ناشی از شستشوی دیـواره کلـون  -۳هستند، 

مـات شـدگی  -۴کننـد، و یـا  یجاد میی ساختگی ا  هستند و لبه
ــد ــت دوربــین دارن ــی از حرک ــب فریم. ناش ــه ایــن ترتی هــای   ب

ــا  ــا از آنه ــدی هســتند و ی ــا حــاوی اطالعــات مفی ــده، ی باقیمان
هـای حـاوی   بـه ایـن منظـور بـا اسـتخراج فریم. مطمین نیستیم

ــه یاب ــه کمــک لب ــانی ب ــد مک ــات مفی ــای   اطالع ــا، عملگره ه
توان به نتایج قابل قبولی رسـید  گیری می  مورفولوژیکی و آستانه

]۹۰[]۹۴[.  

های  تثبیت تصاویر و ردیابی دگرگونی  ۳-۴
  بافت

ایــن کــه دو تصــویر از یــک صــحنه را بــه یــک مختصــات 
بـرای . ]۵۶[مشترک نگاشـت دهـیم را تثبیـت تصـاویر گوینـد 

نگاشــت تصــویر اول بــه تصــویر دوم، الزم اســت مــدل تبــدیل 
. ی بهینـه سـازی محاسـبه کـرد مورد نظر را به کمک یک مسـاله

راســتا کــردن تصــاویر  یکــی از کاربردهــای تثبیــت تصــاویر، هم
های مختلف تصویربرداری است؛ مثال تثبیـت  حاصل از روش

ز جراحی بیمـار بـا تصـاویر قبل ا) 3D(بعدی  سه CTتصاویر 
. ]۹۵[در طــول فراینــد عمــل اســت  Xاشــعه ) 2D(دوبعــدی 

انواع تثبیت تصـاویر بـه توجـه بـه ابعـاد تصـویربرداری موجـود 
و  3D، حجـــم هـــای 2Dعبارتنـــد از تثبیـــت اســـالیس هـــای 

گــام مهــم قبــل از تثبیــت تصــویر، . هــای متــوالی ویــدیویی فریم
های مرتبط با تثبیت تصاویر  یکی از بحث. تنطیم دوربین است

ا در اســت؛ یعنــی حرکــت ناحیــه مــورد نظــر ر ۳ردیــابی اهــداف
هـای  دنبـال کنـیم و دگرگونی 3Dیـا  2Dطول زمان در فضـای 

هـــای دوربـــین شـــامل  تخمـــین تکان. بافـــت را ردیـــابی کنـــیم
جابجــایی، چــرخش و تغییــر مقیــاس، تکنیکــی مهــم بــرای 

                                                 
1 Discrete Fourier Transform 
2 Co-occurrence matrix 
3 Object tracking 

و ایجــــاد ) SLAMو  SfM٤بخصــــوص در ( 3Dبازســــازی 
  . ]۹۷[]۹۶[تصاویر پانوراما است 

تثبیت تصاویر در آندوسکوپی بـدلیل تغییـر شـکل بافـت 
تر از ســایر مــوارد اســت، مــثال در الپاراســکوپی  بســیار پیچیــده

 -۱: دهــد تغییــر شــکل بافــت بــه چنــد دلیــل عمــده رخ می
ر بـه جابجایی اعضا بدلیل دمیـدن گـاز دی کسـیدکربن بـا فشـا

حرکات متنـاوب و مـنظم ناشـی از ضـربان قلـب -۲درون بدن 
و حرکـات ) شـود که البته با تبدیل فوریه بخوبی توصـیف می(

انبســاط و انقباضــات  -۳ایجــاد شــده ناشــی از تــنفس بیمــار، 
تقابل ابزار جراحی و بافت که -۴ماهیچه ای در طول مداخله، 

هـای   گونیردیـابی دگر. شـود باعث دگرگونی ساختار بافـت می
بافـــت مبتنـــی بـــر تثبیـــت تصـــاویر یـــک چـــالش اساســـی در 

بیمار پیش از عمل است و در  3Dبروزرسانی و بازسازی مدل 
مبحث واقعیت افزوده و جراحی های رباتیک نیز کـاربرد دارد 

]۹۷[]۵۶[.  

                                                 
4 Structure From Motion 



 

  ۸۰  یبو معا یامزا ینیکی،کل یها، کاربردها روش: یآندوسکوپ یرجامع بر پردازش تصاو یمرور

  

  .]۹۷[چرخش ) د(تغییر مقیاس ) ج(شدگی، مات)ب(تغییر شکل بافت،)الف(مقاوم بودن تثبیت تصاویر به: ۱۰شکل 
  

در بحــث تثبیــت تصــاویر و ردیــابی دگرگــونی بافــت، 
ی اصلی پیدا کردن نقاط متناظر و نگاشت ایـن نقـاط بـه  مساله

یکسـانی  ۱هـای مشخصـه  همدیگر است؛ به این منظـور عالمت
توانـد، طبیبعـی  شود؛ این عالیـم می شناسایی میدر دو تصویر 

و ) هـا  مانند اتصاالت رگ ۲ی تصویر های برجسته یعنی ویگی(
های رنگـی   ماننـد نشـانه ۳یا نشانه های قابل اعتمـاد(مصنوعی 

شود که چگونـه  مشاهده می ۱۰شکل در . باشد) بر روی هدف
ی مبتنی بر ناحیه شناسـایی  در شرایط مختلف عالیم مشخصه

در فضـای  ٤های مبتنـی بـر ناحیـه  بازنمایی. ]۵۶[]۹۷[اند  شده
تصــویر، معمــوال بــه انــدازه کــافی واضــح نیســتند و در مقابــل 

تند؛ تغییرات روشنایی، انعکاسات و موانع چنـدان مقـاوم نیسـ
در فضای ویژگـی،  ٥های مبتنی بر ویژگی  به این منظور بازنمایی

از اهمیــت بــاالتری برخوردارنــد کــه باعــث پیــدا کــردن عالیــم 
. شـــوند تر می  مشخصـــه طبیعـــی بیشـــتر و اطالعـــات خـــاص

ــد  ــاره ش ــه اش ــانطور ک ــداول  SIFTو  SURFهم ــواع مت از ان
 گرهای ویژگــی هســتند و عمومیــت آنهــا بــدلیل عــدم  توصــیف

تغییر پذیری آنهـا نسـبت بـه چـرخش، تغییـر مقیـاس و مقـاوم 
تصـاویر . بودن آنها در مقابل نـویز و تغییـرات روشـنایی اسـت

های آندوسـکوپی بـدلیل سـطح یکنواخـت و بافـت غیــر   ویـدیو
ی محدود هستند کـه ردیـابی   مشخص، دارای عالیم مشخصه

ای،   هسازد؛ عـواملی ماننـد موانـع، انعکاسـات آیینـ را دشوار می
دود ناشی از سوزاندن زخم، خون و مایعات نیز نقـاط ردیـابی 

هـای موجـود بــرای  کننـد؛ بنـابراین یکــی از چالش  را ناپدیـد می
ابزار جراحی  ٦های آینده ردیابی طوالنی مدت و مقاوم پژوهش

  . ]۴۷[]۵۱[است 

                                                 
1 Landmarks 
2 Salient image features 
3 Fiducial markers  
4 Region-based representation 
5 Feature-based representation 
6 Robust long-term tracking 

  بر ارزیابی کیفیت های مبتنی  روش ۴
ایـــــن رویکردهـــــا بـــــر روی بـــــرآوردی از کیفیـــــت 

هایی بـه  بندی تصاویرآندوسکوپی تمرکز دارند و شـامل تقسـیم
  : شرح زیر است

  ارزیابی مهارت جراحی ۴-۱
ــیار طاقت ــک پزشــک جــراح مجــرب، بس ــرای ی ــا  ب فرس
هــا و   خواهــد بــود کــه زمــان زیــادی را صــرف ارزیــابی مهارت

بنـابراین اسـتفاده از . د از عمـل کنـدتمامیت فرایند جراحی بعـ
هـــای خودکـــار کـــه نقـــاط قـــوت و ضـــعف جراحـــی را  روش

این که جراح بـه چـه میـزان در . مشخص کند بسیار مفید است
ــد مســیر  ــا فاکتورهــایی مانن ــوده اســت را ب ــره ب کــار خــود خب
جابجایی ابزار، طول مسیر، نرمی و یکنواختی حرکت و شتاب 

ی مداخله به   بنابراین پروسه. کنند میمتوسط ابزار، اندازه گیری 
شـود  تقسـیم بنـدی می) surgemeبـه نـام (های کوچکی  بخش 

بندی زمانی دارد و   ؛ این کار شباهت زیادی به ناحیه]۹۹[]۹۸[
تـوان از مـدل مخفـی  هـا، می  برای تشخیص هر کـدام از بخش

معموال مدل مرجع برای ارزیابی، توسط . مارکوف استفاده کرد
  . شود ده مییک متخصص آموزش دا

و مسـیر ) سـاز یا شبیه(های بدست آمده از ربات جراح   داده
عبور ابزار جراحـی ناشـی از ردیـاب نـوری چنـدان دقیـق نیسـت؛ 

های حسی سنسور گشتاور و سنسـور فشـار، مهـارت  ازطرفی داده
هـا نیـز   کند و بدست آوردن ایـن داده  جراح را بخوبی ارزیابی نمی

ارزیابی کلی موثر نیست؛ اما برای آموزش  هزینه بردار بوده و برای
پزشکان تازه کار ، انجام شـبیه سـازی و جراحـی بـه کمـک ربـات 

همچنـین بـه کمـک ویـدیو . برای پزشکان مبتدی، مناسـب اسـت
توان اطالعات تلویحی نسبت به ساختار آناتومیکی بدن و ابزار  می

جراحی بدست آورد، بنـابراین تشـخیص ابـزار جراحـی و ردیـابی 
  .]۱۰۱[]۱۰۰[ آن، امری مهم و ضروری است

 د ج ب الف



 

   عباس بی نیاز، رضا آقایی زاده ظروفی  ۸۱

  تشخیص ابزار جراحی ۴-۲
ابزار جراحی اجسام صلب هستند و شکل آنها تغییرات 
کمی دارد بنابراین شناسایی و ردیابی آنها از بافت های نرم در 

ت تر اس ساده) MIS۱(جراحی با کمترین مداخله تهاجمی 
یا تغییر موقعیت آنها نسبت به  در صورت دوران. ]۱۰۲[

کند؛ از این خاصیت  آندوسکوپ تصویر آنها نیز تغییر می
توان برای گرفتن اطالعات موقعیت سه بعدی آنها استفاده  می
ی دیگر رنگ بافت و ابزار جراحی است؛ نوک ابزار   نکته. کرد

جراحی معموال فلزی و از جنس نقره است که حساسیت 
کند و باعث  شنایی و تابش نور ایجاد مینسبت به تغییرات رو

زمانی که . شود  تنوع رنگ بافت و نوک ابزار جراحی می
دهد بافت و رنگ  پزشک بزرگنمایی دوربین را تغییر می

بندی ابزار  کند بنابراین شناسایی و ناحیه دریافتی تغییر می
بطورکلی . ]۱۰۳[های خاص خود را دارد  جراحی چالش

توان گفت شناسایی ابزار جراحی شامل دو مرحله است  می
بندی ویدیو  بندی زمانی و طبقه ، ناحیهی اول  مرحله :]۱۰۴[

بندی  ، ناحیهی دوم  مرحلههای دارای محتوای مشابه؛  بخش به 
های مرحله قبل به ابزار جراحی و   بندی شات مکانی و طبقه
بندی ابزار جراحی  های متداول ناحیه برخی روش. سایر نواحی
  :]۱۰۵[]۱۰۴[]۱۰۳[عبارتند از 

در ایـن روش بـرای : بندی بر اساس رنگ های ناحیه روش •
شـود؛  تشخیص ابزار جراحی از فضای رنـگ اسـتفاده می

بعض از محققان از نشانگرهای رنـگ مصـنوعی بـر روی 
انــد؛ ایــن روش بســیار ســریع  ابــزار جراحــی اســتفاده کرده

است و در مقابل تغییرات روشنایی مقاوم اسـت ولـی در 
ــی نمی ــر جراح ــوان از ه ــزار  ت ــی روی اب ــانگرهای رنگ نش

  . جراحی استفاده کرد
: هـای بافـت بندی براساس رنگ و ویژگی های ناحیه روش •

هــای  بنــدی بــه کمــک ویژگی در ایــن روش یــک بــار ناحیه
شود؛  های بافت انجام می رنگ و بار دیگر به کمک ویژگی

ی بعد نواحی دارای همپوشانی کافی ادغام شـده  در مرحله
ــاطق دارای  ــزار جراحــی، و من ــه اب ــگ و بافــت شــبیه ب رن

  .شوند مشخص می
ــای ناحیه روش • ــه ه ــدی براســاس لب ــواحی : بن تشــخیص ن

شامل خطوط راست بـه کمـک تبـدیل هـاف کـه درمقابـل 
ی بعــد،  تغییــرات نــور حساســیت کمــی دارد و در مرحلــه

ابزار جراحی از روی نواحی دارای رنـگ و حرکـت مشـابه 
 .شوند بندی می ناحیه

های عصبی کانولوشـنی  دگیری مبتنی بر شبکههای یا روش •
نتایج قابل قبـولی را  ۲های گلوگاهی که با استخراج ویژگی

 . ارایه می کنند

                                                 
1 Minimally Invasive Surgery 
2 Bottle-neck Features 

  ردیابی ابزار جراحی ۴-۳
هــای   توانــد بــر مبنــای روش ردیــابی ابــزار جراحــی می

یـا سـخت افـزاری باشـد ) مبتنی بر پردازش تصـویر(فزاری  نرم
  :ودش که در ادامه به آنها اشاره می

  
در رویکــرد ســخت افـــزاری : رویکــرد ســخت افــزاری

ــای  می ــب ه ــوان از برچس ــا  RFIDت ــخیص ورود ی ــرای تش ب
ــرد  ــدن اســتفاده ک ــه داخــل ب ــزار جراحــی ب . ]۱۰۶[خــروج اب

استفاده از لیزر که روی سر ابزار جراحـی نصـب شـده اسـت و 
کنــد نیــز یــک  جابجـایی ابــزار را نســبت بــه بافـت مشــخص می

ــــزاری اســــت ــــل   محــــدودیت. روش ســــخت اف هایی از قبی
کاربردهای خاص، سـازگاری زیسـتی و اسـتریل کـردن در ایـن 

تــوان  روش مطــرح اســت؛ البتــه از حرکــات جنبشــی ربــات می
را بدســت آورد ولــی در زمــان اعمــال فشــار بــه موقعیــت ابــزار 

آید؛ در این روش موقعیت نسبی ابزار  بافت این دقت پایین می
ی آنها تا سطح بافت معموال بـا تـابش  نسبت به بافت و فاصله

  .]۱۰۸[]۱۰۷[شود  گیری می لیزر اندازه
  

ـــزاری ـــرم اف ـــرد ن ـــای نرم یکـــی از روش :رویک ـــزاری،  ه اف
بندی به کمک رنگ است و بگونه ای نواحی بـدون رنـگ را  ناحیه

کننـــد؛ روش دیگـــر اســـتفاده ظـــاهر هندســـی   ا میاز زمینـــه جـــد
ی ابـزار   ها و تقارن محور دسته ای ابزار جراحی، کشف لبه استوانه

در مواردی برای ردیابی ابـزار جراحـی  فیلتر کالمن. جراحی است
استفاده شده است و در شرایطی که سـر ابـزار بـه دالیلـی در چنـد 

و به تغییرات سایز  فریم محدود ناپیدا است عملکرد مناسبی دارد
از تبـدیل هـاف نیـز بـرای . و شکل ابزار جراحی نیز مقـاوم اسـت
ــزار جراحــی اســتفاده می ــابی اب هــا  در همــه ایــن روش. شــود ردی

های نامشــخص،  هــایی از قبیــل توزیــع همگــن رنــگ، لبــه چالش
ای، بزرگنمـایی، تغییـرات   موانع دید، مات شـدگی، انعکـاس آینـه

ــزار جر احــی متعــدد، حضــور دود، خــون و روشــنایی، حضــور اب
ــاهده می ــات مش ــود مایع ــتفاده از رویکرد. ش ــر  اس ــی ب ــای مبتن ه

ــبکه ــادگیری بــه کمــک ش اخیــر  های  های کانوالوشــنی در ســال ی
  .]۱۰۲[ ]۹۸[مشکالت موجود را نسبتا رفع کرده است 

بندی کامـل هـر فـریم  ابزار جراحی طبقه 3Dبرای ردیابی 
ــابی و تخمــین . ]۱۰۹[بســیار حــایز اهمیــت اســت  ــرای ردی ب

ــتریو  ــی از روی تصــاویر اس ــزار جراح ــدی اب ــه بع ــت س موقعی
تنطــیم دوربــین -۱: مرحلــه الزم اســت ۴آندوســکوپی اجــرای 

تشخیص موقعیت و  -۳بندی ابزار جراحی،  ناحیه-۲استریو ، 
سر ابزار جراحی؛  3Dبازسازی -۴ابی سر ابزار جراحی، و ردی

) مثل دسته، مچ و نوک ابزار(به این منظور اجزاء ابزار جراحی 
شـوند و  های رنگ، لبه و بافت آموزش داده می  در قالب ویژگی
هـای  و یـا اخیـرا بـا روش SVMبنـدهایی ماننـد  به کمـک طبقه

ــزار جراحــ ــادگیری ژرف، موقعیــت اب ــر ی ــی ب ی را تخمــین مبتن
  .]۱۱۱[]۱۱۰[کنند  زنند و ردیابی می می
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  یابی کیفیت نمایش تصاویر ارز ۴-۴
ارزیابی و مدیریت ابزار جراحی در بخش قبل شـرح داده 

دانیم در پروســه تشــخیص بیمــاری   شــد امــا همــانطور کــه مــی
ــزار جراحــی اســتفاده نمی ــار ارزیــابی  معمــوال از اب شــود و معی

گیرد که به کیفیت نمایش تصویر وابسته   دیگری مدنظر قرار می
ی کلونوسکوپی، مدت زمان عقـب   مثال در پروسه. ]۶۴[است 

، نســبت )بنــدی زمــانی  براســاس ناحیه( کشــیدن کلونوســکوپ 
های حاوی اطالعات مفید و غیرمفید، تعداد تکرار تغییـر  فریم

هـای حـاوی نمـای نزدیـک دیـواره  ربین، نسـبت فریمجهت دو
های حاوی نمای کلی درون کلون، بررسـی وجـود   کلون به فریم

هـای  که مانع دید غشا مخاطی و پلیپ(مواد دفعی درون روده 
ی بخــش تمیــز شــده از مــواد دفعــی  و محاســبه) شــود  روده می

. شود برای ارزیابی در نظر گرفته می) های رنگ  توسط ویژگی(
در مواردی هم درصـدی از سـطح بافـت هـدف کـه در مداخلـه 
بررسی شده است و یا نواحی که در جریـان آندوسـکوپی مـورد 

. ]۱۱۳[]۱۱۲[شــود  بررســی قــرار نگرفتــه اســت، محاســبه می
ه نواحی نرمال تصویر کپسول آندوسکوپی و شناسایی و مقایس

ای و  ارزیــابی آن بــا ســایر نــواحی مــات، اشــباع ، انعکــاس آینــه
ها نیز در یکی از بررسی به کمک شـبکه عصـبی  سایر آرتیفکت

  .]۶۴[ )۱۱شکل (انجام شده است  YOLOعمیق 

 
  .]۶۴[ی درصد نواحی نرمال در تصاویر کپسول آندوسکوپی ارزیابی و محاسبه:۱۱شکل 

  
  ۱بندی زمانی ناحیه ۴-۵
ــ  ــی ار مباحــث مه ــهیک ــدیوهای  م در زمین ــابی وی ی ارزی

یعنـــی ویــــدیوی . بنــــدی زمـــانی اســــت آندوســـکوپی، ناحیه
ــه آندوســکوپی تک ــه مجموع ــاتی، ب های   ی شــات و صــحنه ش
ــا تقســیم می ــا اســتخراج ســری زمــانی فریم. شــود بامعن هــای   ب

های مطلــوب ایجــاد  حــاوی ابــزار خــاص، ممکــن اســت شــات
هایی کـه موقعیـت   همچنین جدا کردن سری زمانی فریم. شوند

هـایی کـه شـامل اشـیا  دوربین ثابت یا متحرک اسـت و یـا فریم
متحرک است به منظور ارزیابی ویدیوی آندوسـکوپی در قالـب 

در مبحـث کلونوسـکوپی . باشـد بندی زمانی مورد نیاز می ناحیه
بنـدی   های مـات ویـدیو نیـز حـالتی دیگـر از ناحیه بخش حذف 
ی   ندی نواحی مری، معده، رودهب  است؛ همچنین دسته ۲معنایی

، نیـز WCEکوچک و بزرگ در آندوسکوپی به کمـک کپسـول 
  .]۳۳[]۱۱۴[بندی زمانی است  ناحیه

هــای ویــدیو کپســول  بــه منظــور ارزیــابی ارزشــمندی فریم
WCE هـای مفیـد  بندی زمانی و جداسازی فریم با انجام ناحیه

های مات، تاریـک، دارای درخشـندگی  شامل فریم(و غیرمفید 
یـادگیری  از) ی گوارشـی  ، حـاوی مـواد دفعـی و یـا شـیره۳بـاال

                                                 
1 Temporal segmentation 
2 Semantic segmentation 
3 Highly light reflection 

عصـــبی کانولوشـــنی   ی شـــبکه. اســـت عمیـــق اســـتفاده شـــده 
ResNet کند و به کمـک  های سطح باال را استخراج می ویژگی

هــای مفیــد از  فریم SVMبنــد  و طبقه ٤فراینــد انتقــال یــادگیری
.]۴۱[)۱۲شـکل (شـود  جـدا می) در فضای ویژگی(غیرمفید 

                                                 
4 Transfer learning 

  
های مفید  و فریم  )ردیف باال(های غیرمفید  نمایش فریم:۱۲شکل

  .]WCE ]۴۱در آندوسکوپی ) ردیف پایین(
  



 

   عباس بی نیاز، رضا آقایی زاده ظروفی  ۸۳

  های مبتنی بر مدیریت تصاویر روش  ۵
با توجه به افـزایش کیفیـت و کمیـت بـاالی سـری زمـانی 

ــزوم دســته تصــاویر آندوســکوپی در ســال ــر و ل بندی،  های اخی
ضـروری اسـت تـا  ثبت، ذخیره، و مستندسازی فرآیند مداخله،

تحلیـل و ی  در ادامه نحـوه. این حجم وسیع داده مدیریت شود
  . شود های ویدیویی شرح داده می دادهبررسی 
  

  سازی و ذخیره تصاویر فشرده ۵-۱
ســازی در تصــاویر پزشــکی بگونــه ای کــه کمتــرین   فشرده

ــژه ــت وی ــد دارای اهمی ــوای تصــویر رخ ده ــالف در محت ای  ات
های برونکوسکوپی ذکـر شـده اسـت   در یکی از پژوهش. است

تـوان بیمـاری را  که از تصـاویر فشـرده شـده پـر اتـالف هـم می
ــا حــذف ]۱۱۵[تشــخیص داد  ــا ب ــوثر ی ــا رمزنگــاری م ــا ب ؛ ام

تاریک  نواحی مات، خارج از بدن بیمار،(های غیر موثر   بخش

ای در میـزان  ی قابـل مالحظـه تـوان بـه انـدازه هـم می) و نویزی
البتــه لزومــی بــه ذخیــره . ی مصــرفی صــرفه جــویی کــرد حافظــه

تـر هـم بـه   هم نیست تصاویر بـا حجـم کم HDویدیو در قالب 
ی از در یکــــ. ]۱۱۶[صــــورت معنــــاداری کیفیــــت دارنــــد 

ی آندوسکوپی ذکر شده است که با استفاده  های حوزه پژوهش
ی مربــوط بــه   هــای ویــدیو، تشــخیص دایــره از رمزگــذاری فریم

بنــدی منطقــی و یــک راهبــرد مــوثر   دوربـین آندوســکوپ، ناحیه
جویی  در حجـم کلـی صـرفه% ۹۰برای آرشیو ویدیو، به اندازه 

  .]۱۱۷[خواهد شد 

  بازیابی تصاویر ۵-۲
ی اســتخراج اطالعــات و محتــوای   در ایــن بخــش نحــوه

مورد نیـاز از درون یـک ویـدیوی خـاص و یـا از داخـل آرشـیو 
  .گیرد  مورد بررسی قرار می

 

  .]۱۱۸[است  queryی فوقانی دستگاه گوارش؛ تصویر باال تصاویر استخراجی پلیپ از ناحیه: ۱۳شکل 

را  ۱ پیدا کـردن تصـاویر مشـابه تصـویر مـورد درخواسـت
گوینــد کــه بــه دو روش دســتی و خودکــار   می ۲بازیــابی تصــویر

کنــد کــه از  های زمــانی ایجــاب می محــدودیت. شــود انجــام می
هـا و   بـا انتخـاب دسـتی فریم. های خودکار استفاده شود  روش

هـای حـاوی آن دانـش را از   توان فریم استخراج دانش الزم، می
 ویدیو انتخاب کرد؛ به ایـن فراینـد، بازیـابی تصـاویر مبتنـی بـر

  .]۱۱۹[]۱۱۸[) ۱۳شکل (شود  گفته می CBIR۳محتوا یا 
های اخیر برای بازیابی تصاویر   هایی که در پژوهش روش

بررسی میـزان تشـابه بـین : آندوسکوپی استفاده شده عبارتند از
تصـــویر مـــورد درخواســـت و ســـایر  HSVهیســـتوگرام رنـــگ 

ــتخراج   صــاویر، ناحیهت ــور اس ــه منظ ــگ ب ــدی در فضــای رن بن
ی تصــاویر بــه کمــک معیــار فاصــله،   تغییــرات رنــگ و مقایســه

هــای بافــت، رنــگ و شــکل بــه کمــک همبســتگی  ادغــام ویژگی
ی نتایج با معیار تشابه، جسـتجو بـرای   نگاشت رنگ و مقایسه

                                                 
1 Query image 
2 Image retrieval 
3 Content Based Image Retrieval 

یافتن بعضی ابزار خاص در هر فریم از ویدیوی الپاراسـکوپی، 
ی   و معیـار تشـابه پنجـره HOG٤ی   استفاده از توصـیف کننـده

برای پیدا کـردن مـوارد مشـابه درون ویـدیو و یـا اعمـال  ٥فیشر
ــه آن ــه کمــک بخشــی از تصــویر درخواســتی،  برچســب ب ــا ب ه
، HOGگرهای  در قالــب توصــیف SVMبنــد  اســتفاده از طبقه

SIFT  ۱۲۱[ ]۱۲۰[و هیستوگرام رنگ[.  

  سازی خالصه ۵-۳
ــژه خالصه ــدیوهای آندوســکوپی اهمیــت وی ای  ســازی وی

ها را به خـود اختصـاص داده   دارد، اما سهم کمتری از پژوهش
سـازی ویـدیو زمـان بـازنگری توسـط  هـای خالصه روش. است

پزشک و خطاهای تفسیر و بـازنگری دسـتی توسـط پزشـک را 
  . ]۴۲[دهند  کاهش می

                                                 
4 Histogram of Oriented Gradients 
5 Fisher kernel 
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  .]WCE ]۴۳سازی در ویدیوهایی از خالصهنمونه:۱۴شکل

  
حجـــم  da-vinciهای رباتیـــک جراحـــی ماننـــد   سیســـتم

کننـد؛   مگابایـت بـر ثانیـه تولیـد می ۳۶۰زیادی داده در حـدود 
بنابراین ویدیوهای آندوسکوپی معموال حجـم زیـادی دارنـد از 
طرفی پزشکان عموما وقت کافی ندارند تمام ویـدیو را بررسـی 

ی ویدیوها نیز اطالعات کامال مفیدی ندارنـد، مـثال  د؛ همهکنن
ها بدلیل برخورد کپسول  حجم زیادی از فریم WCEدر روش 

حاوی اطالعات ) GI(با مواد غذایی موجود در مسیر گوارش 
؛ از طرفی نگهداری و ارسال این حجـم ]۴۳[غیر مفید هستند 

. تــا حــدی نشــدنی اســت ۱ســالمتی داده بــرای مراکــز مراقبــت
ــادی از فریم ــده گــرفتن تعــداد زی ــا نادی ــابراین ب هــای حــاوی   بن

های حاوی   اطالعات غیرمفید یا تکراری، و با نگه داشتن فریم
اطالعات مفید و مرتبط، توفیق بیشتری در این زمینـه خـواهیم 

ســـازی ویـــدیو مـــی گوینـــد  داشـــت؛ بـــه ایـــن فراینـــد خالصه
]۴۲[]۱۲۲[ .  

ســازی در نگهــداری مــوثر اطالعــات ویــدیویی،  خالصه 
ــه مراکــز ۳ســریع، فهرســت کــردن ۲کــاوش ، انتقــال تصــاویر ب

موارد یاد . درمانی و بازیابی تصاویر، بسیار حائز اهمیت است
تر  تر و بــا اهمیــت ســازی را پررنــگ شــده نقــش فراینــد خالصه

 ۱۴شـکل در  WCEسازی ویـدیو  کند؛ نمونه ای از خالصه می
  .]۱۲۳[ ]۴۳[مشاهده می شود 

ــی خالصه خالصه ــه دو روش کل ســازی ایســتا  ســازی را ب
ــی حرکــت و خالصه ٤) اســتاتیک( ــا تصــاویر ب ــا  ی ســازی پوی

                                                 
1 Healthcare center 
2 Browsing  
3 Indexing  
4 Static summarization 

ــا تصــاویر متحــرک مــی ٥) دینامیــک( ــوان دســته ی بندی کــرد  ت
د کـه تصـاویری هسـتن ٦های کلیدی ، فریمی اول دسته؛ ]۱۲۴[

اند و شــامل نمــایی هســتند کــه تــا حــد  هــای برجســته بــا ویژگی
ی بیشــترین محتــوا اســت؛ هــر شــات بســته بــه  ممکــن نماینــده

، ی دوم دسـته. پیچیدگی محتوا، شامل یک یا چند فریم هسـت
تر بـا اطالعـات مفیـد یـا  های ویدیویی کوتـاه  ویدیو را به بخش

video skim کند؛ کاهش زمان ویدیو آندوسـکوپی   خالصه می
هـای غیـر مـرتبط   های مرتبط و حذف بخش بخش با تشخیص 
پذیرد؛ در پژوهشی توسط اجمل و همکاران برخی از  انجام می

سازی برای انواع ویدیوها بررسی شده است  های خالصه روش
]۱۲۵[.   

دهد  تصاویر پانوراما که دید کلی از محل آندوسکوپی می
. شـود سازی در نظر گرفتـه  تواند بعنوان نوعی از خالصه نیز می
رونـد را  بکـار می ۷هایی که برای تولید تصـاویر پانارومـا  تکنیک

ی دیــد دینــامیکی  یــا توســعه ۹، بهــم دوخــتن۸مــوزاییکی کــردن
ها با مفهـوم  م دوختن آنالحاق تصاویر یا به. گویند تصاویر می

چـالش موجـود، پیـدا . ی تنگـاتنگی دارد  تثبیت تصـاویر رابطـه
ی تبدیل بین دو فریم برای تبدیل  کردن نقاط متناظر و محاسبه

ی   در مرحلـه. ]۵۷[]۱۲۶[ها به یک مختصات واحد اسـت   آن
بهم دوخته شوند تـا یـک پانورامـا بعد تصاویر تثبیت شده باید 

هـای  پردازش تـوان پیش قبـل از تثبیـت تصـاویر می. ایجاد شود
ای هـم انجـام  ای و انعکـاس آینـه اصالح تصویر و رفع اثر شانه

                                                 
5 Dynamic summarization 
6 Key frame = representative frame or R-frame or still image 
abstracts or static story board 
7 Panorama 
8 Image mosaicing 
9 Image stitching 
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های کاربرد پانوراما در سیستوسـکوپی، آندوسـکوپی   نمونه. داد
GIی جفت جهت جراحی بـارداری  ، فتوسکوپی، و یا مشاهده

هایی از تصـــاویر  نمونـــه ۱۵شـــکل ؛ در ]۱۲۸[]۱۲۷[اســـت 
  .]۱۲۹[پاناروما دیده می شود 

سازی تصاویر آندوسکوپی تا حـد زیـادی فضـای  خالصه

کنـد؛   ذخیره سـازی و محـل نگهـداری داده را نیـز مـدیریت می
یکـی . ]۴۱[سازی تصاویر نیست  این امر بی شباهت به فشرده

ی در دســترس و  هــای اخیــر بــرای مــدیریت حافظــه از پژوهش
سازی و رمزنگـاری بـا هـم  امنیت اطالعات، تلفیقی از خالصه

  .]۱۲۲[دهد  انجام می
  

   ۱بندی تصاویر دسته ۵-۴
تصـــاویر   بندی ی دســـته هـــا در زمینـــه پراکنـــدگی روش

هـای یادشـده  آندوسکوپی نسبتا زیاد است و با بخشی از روش
هــای  بنــدی زمــانی همپوشــانی دارد؛ شناســایی فریم مــثال ناحیه

مفید و غیرمفید، تشخیص بیماری و یا نوع عارضه، تشخیص 
 ها و جوارح، شناسایی ابزار جراحـی و یـا تعیـین مراحـل بافت

هـــا تنهـــا  انـــد؛ گروهـــی از روش عمـــل جراحـــی در ایـــن حوزه
شـامل تصـاویر مـات، تاریـک، (های مفید را از غیرمفیـد  فریم

ی گوارشی، حباب، مواد دفعی و یـا مـواد  دودآلود، حاوی شیره
هـا  بعضـی روش. ]۱۱۲[]۴۱[دهنـد  تمیـز می) غذایی و غیـره

کننـد؛  های بافت نرمال را از بافت غیرنرمال جدا می صرفا فریم
ــثال فریم ــا را در تصــاویر کلونوســکوپی  هــای حــاوی پلیپ م ه

بنــدی عارضــه نیــز  و در مــواردی ناحیه ۳، مکانیــابی۲ســاییشنا
ــوع . ]۱۳۰[دهنــد  انجــام می بعضــی از رویکردهــا تشــخیص ن

ــز انجــام می ــواع عارضــه شــامل زخــم عارضــه را نی ــد وان ،  دهن
های فعال و غیرفعـال، تومـور و تـورم عـروق  پولیپ، خونریزی

                                                 
1 Image classification 
2 Detection 
3 Localization 

ــرون( ــاری ک ــا روش) ٤بیم ــلیاک را ب ــاری س ــی بیم ــای  و حت ه
ــد  ــق همانن ــادگیری عمی ــایی و  CNNی ــتقات آن، شناس و مش

ی  ی مـورد نیـاز در زمینـه کنند؛ بـدلیل کمبـود داده می  بندی طبقه
ــیعی از پژوهش ــف وس ــکوپی در طی ــا از تکنیک آندوس ــای  ه ه

شـایان . ]۱۳۲[]۱۳۱[]۳۱[شـود  انتقال یادگیری بهره برده می
بنـدی سـاختارهای  هـا نیـز بـه طبقه ذکر است که برخی از روش
ـــثال بخش ـــاتومیکی م ـــی در  آن ـــیر گوارش ـــاوت مس ـــای متف ه

ــا کپســول  ــان  می WCEگاستروســکوپی ی ــد؛ در ایــن می پردازن
انـــد تلفیقـــی از  الش کردهانـــد کـــه تـــ  هـــایی نیـــز بوده پژوهش
ـــــــــد روش .]۸۱[]۳۳[هـــــــــای فـــــــــوق را انجـــــــــام دهن

                                                 
4 Crohn’s disease 

  .]۱۲۹[هایی از کاربردهای تصاویر پانوراما در آندوسکوپی   نمونه: ۱۵شکل 
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و  AlexNetهای عصـــــبی کانولوشـــــنی  آمـــــوزش شـــــبکه

GoogLeNet  در چهـــارچوبCaffe ی  هـــا بـــرای شناســـایی بافت
هــای  آنــاتومیکی و تشــخیص مراحــل عمــل آندوســکوپی در جراحی

؛ بـه ایـن )۱۶شـکل (نتایج مثمر ثمـری بهمـراه داشـته اسـت  ۱زنانه
استخراج و بـه  CNNی  های سطح باال توسط شبکه منظور، ویژگی
شـــود؛ در ایـــن صـــورت  ابعـــاد آن افـــزایش داده می ۲ کمـــک کرنـــل

فضای ویژگی ویـدیوی آندوسـکوپی   هایی که بصورت خطی در داده
بندی  دسـته SVMجداپذیر نیست، جداپذیر خطی شـده و بـه کمـک 

  .]۴۱[]۱۰۵[شود  می
  

  جمع بندی  ۶
ی  گذشـــته در زمينـــه یدر ايـــن پـــژوهش مـــروری بـــر كارهـــا

تصویربرداری از نواحی داخلی بدن بیمار بـه روش کمتـرین مداخلـه 
همچنـین یـک . می توسـط رویکـرد آندوسـکوپی پرداختـه شـدتهـاج

های پردازش، تحلیل و بررسی تصاویر حـوزه  بررسی جامع بر روش
ــر  در پژوهشآندوســکوپی  ــتهــای اخی ــه . صــورت گرف ــا توجــه ب ب

ــی ــامل  بررس ــوزه ش ــار ح ــر چه ــاالت معتب ــده در مق ــام ش های انج
پردازشــی  هــای مبتنــی بــر مــدیریت تصــاویر، روش هــای پیش روش

های مبتنی بر ارزیـابی تصـاویر  مبتنی بر بهبود و ارتقا تصاویر، روش
های مبتنی بـر پـردازش بالدرنـگ ویـدیو مـورد بررسـی قـرار  و روش
ــت ــر . گرف ــه زی ــن اســت ک ــاکی از ای ــه ح ــات صــورت گرفت مطالع
  .بندی در مواردی نیز همپوشانی دارند های این دسته شاخه

                                                 
1 Gynecological surgery 
2 Kernel 

  مراجع 
[1] H. Kasban, M. A. M. El-Bendary, and D. H. Salama, “A 

Comparative Study of Brain Imaging Techniques,” Int. J. 
Inf. Sci. Intell. Syst., vol. 4, no. 2, pp. 37–58, 2015. 

[2] S. Jaiswal, “Applications And Comparison of Medical 
Imaging Modalities,” Int. J. Eng. Sci. Invent., vol. 7, no. 
1, pp. 94–100, 2018. 

[3] G. Hundorfean, S. P. Pereira, J. G. Karstensen, P. 
Vilmann, and A. Saftoiu, “Modern endoscopic imaging in 
diagnosis and surveillance of inflammatory bowel disease 
patients,” Gastroenterol. Res. Pract., 2018. 

[4] V. Balassone and H. Inoue, Endocytoscopy: Endoscopic 
imaging techniques and tools. Springer, Cham, 2016. 

[5] P. C. De Groen, “History of the Endoscope,” Proc. IEEE, 
vol. 105, no. 10, pp. 1987–1995, 2017. 

[6] M. Liedlgruber and A. Uhl, “Endoscopic Image 
Processing - An Overview,” , pp. 707–712, 2009. 

[7] S. Bernhardt, S. A. Nicolau, V. Agnus, L. Soler, C. 
Doignon, and J. Marescaux, “Automatic localization of 
endoscope in intraoperative CT image: A simple approach 
to augmented reality guidance in laparoscopic surgery,” 
Med. Image Anal., vol. 30, pp. 130–143, 2016. 

[8] K. Rapantzikos and M. A. Kanakis, “Keyframe extraction 
from laparoscopic videos based on visual saliency 
detection,” Comput. Methods Programs Biomed., vol. 
165, pp. 13–23, 2018. 

[9] T. Khatibi, M. M. Sepehri, P. Shadpour, and S. H. 
Zegordi, “Applications of Image Processing in 
Laparoscopic Surgeries”, pp. 317–343,2018. 

[10] J. Wachs et al., “enVisors: enhanced Vision system for 

  .]۱۰۵[های عصبی عمیق  های مبتنی بر شبکهبندی مراحل مختلف جراحی آندوسکوپی به کمک روش دسته: ۱۶شکل 



 

   عباس بی نیاز، رضا آقایی زاده ظروفی  ۸۷

robotic surgery. a User-Defined safety Volume 
Tracking to Minimize the risk of intraoperative 
Bleeding Penza et al. Enhanced Vision System for 
Robotic Surgery,” Front. Robot. AI, vol. 4, no. 4, p. 
15, 2017. 

[11] J. Murgier, D. Hansom, and M. Clatworthy, “Knee 
Arthroscopy: The ‘Crevice Sign,’ a New 
Pathognomonic Sign for Unstable Posterior Medial 
Meniscal Tear in Anterior Cruciate Ligament–
Deficient Knees,” Arthrosc. Tech., vol. 9, no. 2, pp. 
e263–e265, 2020. 

[12] M. S. Ali, R. W. Light, and F. Maldonado, 
“Pleuroscopy or video-assisted thoracoscopic surgery 
for exudative pleural effusion: A comparative 
overview,” J. Thorac. Dis., vol. 11, no. 7, pp. 3207–
3216, 2019. 

[13] M. Diez-Ferrer et al., “Ultrathin Bronchoscopy with 
and without Virtual Bronchoscopic Navigation: 
Influence of Segmentation on Diagnostic Yield,” 
Respiration, vol. 97, no. 3, pp. 252–258, 2019. 

[14] M. Negassi, R. Suarez-Ibarrola, S. Hein, A. Miernik, 
and A. Reiterer, “Application of artificial neural 
networks for automated analysis of cystoscopic images: a 
review of the current status and future prospects,” 
World J. Urol., 2020. 

[15] E. Lima et al., “Ureteroscopy-assisted Percutaneous 
Kidney Access Made Easy: First Clinical Experience 
with a Novel Navigation System Using 
Electromagnetic Guidance (IDEAL Stage 1),” Eur. 
Urol., vol. 72, no. 4, pp. 610–616, Oct. 2017. 

[16] J. J. Amer-Cuenca et al., “Non-pharmacological pain 
control in outpatient hysteroscopies,” Minim. Invasive 
Ther. Allied Technol., vol. 29, no. 1, pp. 10–19, Jan. 
2020. 

[17] S. Wang et al., “Scalable gastroscopic video 
summarization via similar-inhibition dictionary 
selection,” Artif. Intell. Med., vol. 66, pp. 1–13, 2016. 

[18] X. Jia et al., “Automatic Polyp Recognition in 
Colonoscopy Images Using Deep Learning and Two-
Stage Pyramidal Feature Prediction,” IEEE Trans. 
Autom. Sci. Eng., pp. 1–15, 2020. 

[19] A. J. Cross et al., “Whole-colon investigation vs. 
flexible sigmoidoscopy for suspected colorectal cancer 
based on presenting symptoms and signs: a multicentre 
cohort study,” Br. J. Cancer, vol. 120, no. 2, pp. 154–
164, 2019. 

[20] L. R. Fisher and W. L. Hasler, “New vision in video 
capsule endoscopy: Current status and future 
directions,” Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol., vol. 9, 
no. 7, pp. 392–405, 2012. 

[21] A. Koulaouzidis, D. K. Iakovidis, A. Karargyris, and E. 
Rondonotti, “Wireless endoscopy in 2020 : Will it still 
be a capsule ?,” vol. 21, no. 17, pp. 5119–5130, 2015. 

[22] M. Radunovic et al., “Complications of laparoscopic 

cholecystectomy: Our experience from a retrospective 
analysis,” Maced. J. Med. Sci., vol. 4, no. 4, pp. 641–
646, 2016. 

[23] F. Joeres et al., “How well do software assistants for 
minimally invasive partial nephrectomy meet surgeon 
information needs? A cognitive task analysis and 
literature review study,” PLoS One, vol. 14, no. 7, pp. 
1–24, 2019. 

[24] C. Wei et al., “Prediction of Postprostatectomy 
Biochemical Recurrence Using Quantitative 
Ultrasound Shear Wave Elastography Imaging,” Front. 
Oncol., vol. 9, no. July, pp. 1–10, 2019. 

[25] E. Belykh et al., “Progress in Confocal Laser 
Endomicroscopy for Neurosurgery and Technical 
Nuances for Brain Tumor Imaging With Fluorescein,” 
Front. Oncol., vol. 9, p. 554, 2019. 

[26] N. Shallik, A. Moustafa, and M. Marcus, Virtual 
Endoscopy and 3D Reconstruction in the Airways. 
2019. 

[27] W. Tang, Z. Nie, W. Fan, L. Cheng, Z. Lei, and M. 
Yang, “Diagnostic Value of 128-slice Spiral CT 
Combined with Virtual Colonoscopy for Colorectal 
Cancer,” Curr. Med. Sci., vol. 39, no. 1, pp. 146–152, 
2019. 

[28] S. A. Siam, M. K. Elawady, and O. M. Elemery, 
“Assessment of endoscopic sinus surgery in management 
of sinonasal diseases,” Egypt. J. Hosp. Med., vol. 73, no. 
10, pp. 7794–7805, 2018. 

[29] C. F. Jeffrey Kuo, Y. C. Li, W. H. Weng, K. B. Pinos 
Leon, and Y. H. Chu, “Applied image processing 
techniques in video laryngoscope for occult tumor 
detection,” Biomed. Signal Process. Control, vol. 55, p. 
101633, 2020. 

[30] A. G. Nair, S. Singh, S. Kamal, and M. J. Ali, “The 
importance of endoscopy in lacrimal surgery,” Expert 
Rev. Ophthalmol., vol. 13, no. 5, pp. 257–265, 2018. 

[31] M. A. Khan, M. Rashid, M. Sharif, K. Javed, and T. 
Akram, “Classification of gastrointestinal diseases of 
stomach from WCE using improved saliency-based 
method and discriminant features selection,” 2019. 

[32] C. Van De Bruaene, “Small bowel capsule endoscopy: 
Where are we after almost 15 years of use?,” World J. 
Gastrointest. Endosc., vol. 7, no. 1, p. 13, 2015. 

[33] H. Takiyama et al., “Automatic anatomical classification 
of esophagogastroduodenoscopy images using deep 
convolutional neural networks,” Sci. Rep., vol. 8, no. 
1, pp. 1–8, 2018. 

[34] J. K. Min, M. S. Kwak, and J. M. Cha, “Overview of 
Deep Learning in Gastrointestinal Endoscopy,” vol. 13, 
no. 4, pp. 388–393, 2019. 

[35] C. J. Rees and S. Koo, “Artificial intelligence — 
upping the game in gastrointestinal endoscopy?,” Nat. 
Rev. Gastroenterol. Hepatol., vol. 16, pp. 584–585, 
2019. 



 

  ۸۸  یبو معا یامزا ینیکی،کل یها، کاربردها روش: یآندوسکوپ یرجامع بر پردازش تصاو یمرور

[36] Commentaries, “Will ComputerAided Detection and 
Diagnosis Revolutionize Colonoscopy?,” 
Gastroenterology, pp. 1460–1464, 2017. 

[37] C. L. Leggett and K. K. W. Fasge, “Computer-aided 
diagnosis in GI endoscopy : looking into the future,” 
Gastrointest. Endosc., vol. 84, no. 5, pp. 842–844, 
2016. 

[38] V. Prasath, “Polyp Detection and Segmentation from 
Video Capsule Endoscopy: A Review,” J. Imaging, vol. 
3, no. 1, p. 1, 2016. 

[39] M. Hajabdollahi et al., “Segmentation of bleeding 
regions in wireless capsule endoscopy for detection of 
informative frames,” Biomed. Signal Process. Control, 
vol. 53, p. 101565, 2019. 

[40] W. Xia, E. C. S. Chen, and T. Peters, “Endoscopic 
image enhancement with noise suppression,” Healthc. 
Technol. Lett., vol. 5, no. 5, pp. 154–157, 2018. 

[41] A. Biniaz, R. Aghaeizadeh, and S. Masoud Reza, 
“Biomedical Signal Processing and Control Automatic 
reduction of wireless capsule endoscopy reviewing time 
based on factorization analysis,” Biomed. Signal Process. 
Control, vol. 59, p. 101897, 2020. 

[42] A. Biniaz, F. Abdolali, and R. A. Zoroofi, “An 
integrated system for automatic detection of 
representative video frames in wireless capsule 
endoscopy using adaptive sliding window singular value 
decomposition,” IET Image Process., vol. 14, no. 1, pp. 
1751–9667. 

[43] A. Biniaz, F. Abdolali, R. A. Zoroofi, O. H. 
Maghsoudi, and Y. Sato, “Automatic Detection of 
Salient Video Frames from Wireless Capsule Endoscopy 
using Adaptive Singular Value Decomposition,” ijbme, 
vol. 12, no. 4, pp. 317–329, 2019. 

[44] M. Long, Z. Li, X. Xie, G. Li, and Z. Wang, “Adaptive 
Image Enhancement Based on Guide Image and 
Fraction-Power Transformation for Wireless Capsule 
Endoscopy,” IEEE Trans. Biomed. Circuits Syst., vol. 
12, no. 5, pp. 993–1003, 2018. 

[45] V. Vishal, V. Venkatesh, K. Lochan, N. Sharma, and 
M. Singh, “Unsupervised Desmoking of Laparoscopy 
Images Using Multi-scale DesmokeNet BT  - 
Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems” , pp. 
421–432, 2020. 

[46] V. Vishal, N. Sharma, and M. Singh, “Guided 
Unsupervised Desmoking of Laparoscopic Images 
Using Cycle-Desmoke BT  - OR 2.0 Context-Aware 
Operating Theaters and Machine Learning in Clinical 
Neuroimaging,” , pp. 21–28 , 2019. 

[47] E. Online, C. Wang, F. A. Cheikh, M. Kaaniche, A. 
Beghdadi, and O. J. Elle, “Variational based smoke 
removal in laparoscopic images,” Biomed. Eng. Online, 
pp. 1–18, 2018. 

[48] C. Wang et al., “Multiscale deep desmoking for 
laparoscopic surgery,” no. March, 2019. 

[49] O. Sidorov, C. Wang, and F. A. Cheikh, “Generative 
Smoke Removal,” pp. 1–12, 2019. 

[50] S. Sheraizin and V. Sheraizin, “Endoscopy imaging 
intelligent contrast improvement,” in 2005 IEEE 
Engineering in Medicine and Biology 27th Annual 
Conference, 2006, pp. 6551–6554. 

[51] B. Munzer and K. Schoeffmann, “Content-based 
processing and analysis of endoscopic images and videos: 
A survey,” Multimed. Tools Appl., pp. 1–40, 2017. 

[52] F. Vogt, S. Krüger, H. Niemann, and C. Schick, “A 
system for real-time endoscopic image enhancement,” 
in International Conference on Medical Image 
Computing and Computer-Assisted Intervention, pp. 
356–363, 2003. 

[53] R. Dahyot, F. Vilariño, and G. Lacey, “Improving the 
quality of color colonoscopy videos,” EURASIP J. 
Image Video Process., vol. 2008, pp. 1–7, 2008. 

[54] D. Koppel, Y. Wang, and H. Lee, “Robust and Real-
Time Image Stabilization and Rectification,” in IEEE 
Workshop on Applications of Computer Vision, 2014, 
pp. 1–6. 

[55] B. H. Chen et al., “Improved global motion estimation 
via motion vector clustering for video stabilization,” 
Eng. Appl. Artif. Intell., vol. 54, pp. 39–48, 2016. 

[56] I. N. Figueiredo, C. Leal, L. Pinto, P. N. Figueiredo, 
and R. Tsai, “Hybrid multiscale affine and elastic image 
registration approach towards wireless capsule 
endoscope localization,” Biomed. Signal Process. 
Control, vol. 39, pp. 486–502, 2018. 

[57] R. Attar, X. Xie, Z. Wang, and S. Yue, “2D 
reconstruction of small intestine’s interior wall,” 
Comput. Biol. Med., vol. 105, pp. 54–63, 2019. 

[58] F. Bianchi et al., “Localization strategies for robotic 
endoscopic capsules: a review,” Expert Rev. Med. 
Devices, vol. 16, no. 5, pp. 381–403, 2019. 

[59] N. Shamsudhin et al., “Magnetically guided capsule 
endoscopy:,” Med. Phys., vol. 44, no. 8, pp. e91–e111, 
2017. 

[60] R. Melo, J. P. Barreto, and G. Falcão, “A new solution 
for camera calibration and real-time image distortion 
correction in medical endoscopy-initial technical 
evaluation,” IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 59, no. 3, 
pp. 634–644, 2012. 

[61] R. M. Duarte et al., “Benefits of radial distortion 
correction in arthroscopic surgery: a first experimental 
study on a knee model,” Int. J. Med. Robot. Comput. 
Assist. Surg., vol. 11, no. 3, pp. 341–347, 2015. 

[62] Octavio Icasio-Hernández, J. B. Hurtado-Ramos, and 
J.-J. Gonzalez-Barbosa, “Calibration of Endoscopic 
Systems Coupled to a Camera and a Structured Light 
Source,” MAPAN, vol. 34, pp. 143–157, 2019. 

[63] J. P. Helferty, G. McLennan, and W. E. Higgins, 
“Nonlinear distortion correction in endoscopic video 
images,” Proc. 2000 Int. Conf. Image Process. (Cat. 



 

   عباس بی نیاز، رضا آقایی زاده ظروفی  ۸۹

No.00CH37101), pp. 439–442 vol.2, 2000. 
[64] S. Ali et al., “A deep learning framework for quality 

assessment and restoration in video endoscopy,” arXiv 
Prepr. arXiv1904.07073, 2019. 

[65] M. Arnold, A. Ghosh, S. Ameling, and G. Lacey, 
“Automatic Segmentation and Inpainting of Specular 
Highlights for Endoscopic Imaging,” vol. 2010, 2010. 

[66] M. Akbari, M. Mohrekesh, K. Najariani, N. Karimi, S. 
Samavi, and S. M. R. Soroushmehr, “Adaptive specular 
reflection detection and inpainting in colonoscopy 
video frames,” Proc. - Int. Conf. Image Process. ICIP, 
pp. 3134–3138, 2018. 

[67] J. Guo, D. Shen, G. Lin, J. Huang, K. Liu, and W. Lie, 
“A Specular Reflection Suppression Method for 
Endoscopic Images,” in 2016 IEEE Second 
International Conference on Multimedia Big Data 
(BigMM), 2016, pp. 125–128. 

[68] D. Stoyanov and G. Z. Yang, “Removing specular 
reflection components for robotic assisted laparoscopic 
surgery,” in IEEE International Conference on Image 
Processing 2005, vol. 3, pp. III–632,2005. 

[69] J. B. and L. H. S. Atallah, B. Martin-Perez, D. Keller, 
“Natural-orifice transluminal endoscopic surgery: 
Natural-orifice transluminal endoscopic surgery,” Br. J. 
Surg., vol. 102, no. 2, pp. e73–e92, 2015. 

[70] H. C. Lee, C. W. Jung, and H. C. Kim, “Real-time 
endoscopic image orientation correction system using 
an accelerometer and gyrosensor,” PLoS One, vol. 12, 
no. 11, pp. 1–12, 2017. 

[71] A. Warren, P. Mountney, and D. N. G. Yang, 
“Horizon Stabilized Dynamic View Expansion for 
Robotic Assisted Surgery ( HS-DVE ),” pp. 281–288, 
2012. 

[72] W. Van Ranst, T. Goedemé, and J. Vennekens, 
“AUTOMATIC ENDODOSCOPIC IMAGE 
ORIENTATION STABILISATION WITH 
ULTRA-LOW-LATENCY,” vol. 11, no. 2, pp. 119–
131. 

مروری بر روش های انطباق ", نصری. م و حسین نژاد. ز [73]
مجله ماشین بینایی و پردازش , "و کاربردهای آن تصویر، مفاهیم

 .۱۳۹۷، ۶۶تا  ۳۹، ص ۱، ش۵تصویر، سال 
[74] D. G. Lowe, “Object recognition from local scale-

invariant features,” Proc. IEEE Int. Conf. Comput. Vis., 
vol. 2, pp. 1150–1157, 1999. 

[75] H. Bay, A. Ess, T. Tuytelaars, and L. Van Gool, “Surf,” 
Rev. du Prat. - Med. Gen., vol. 13, no. 465 SUPPL., 
pp. 44–45, 1999. 

[76] D. J. Waterhouse, A. S. Luthman, J. Yoon, G. S. D. 
Gordon, and S. E. Bohndiek, “Quantitative evaluation 
of comb-structure correction methods for multispectral 
fibrescopic imaging,” Sci. Rep., vol. 8, no. 1, pp. 1–14, 
2018. 

[77] A. Shinde, M. Perinchery, and M. Vadakke, “Fiber 

pixelated image database,” vol. 55, no. August, pp. 1–6, 
2016. 

[78] M. Imaging, H. Informatics, A. Shinde, B. Israel, and 
D. Medical, “Pixelate Removal in an Image Fiber Probe 
Endoscope Incorporating Comb Structure Removal 
Methods Pixelate Removal in an Image Fiber Probe 
Endoscope Incorporating Comb Structure Removal 
Methods,” no. August 2015, 2014. 

[79] K. Mori et al., “A Method for Tracking the Camera 
Motion of Real Endoscope by Epipolar Geometry 
Analysis and Virtual Endoscopy System BT  - Medical 
Image Computing and Computer-Assisted Intervention 
– MICCAI 2001”, pp. 1–8, 2001. 

[80] S. R. Stanek, W. Tavanapong, J. Wong, J. H. Oh, and 
P. C. de Groen, “Automatic real-time detection of 
endoscopic procedures using temporal features,” 
Comput. Methods Programs Biomed., vol. 108, no. 2, 
pp. 524–535, 2012. 

[81] Y. Zou et al., “Classifying digestive organs in wireless 
capsule endoscopy images based on deep convolutional 
neural network,” Int. Conf. Digit. Signal Process. DSP, 
vol. 2015-Septe, pp. 1274–1278, 2015. 

[82] X. Zhang, Z. Wei, M. Bie, and X. Peng, “Robot-
assisted versus laparoscopic-assisted surgery for 
colorectal cancer : a meta-analysis,” Surg. Endosc., 
2016. 

[83] C. L. Cheng and C. Rezac, “The role of robotics in 
colorectal surgery,” pp. 1–12, 2018. 

[84] Y. Y. Wang et al., “Stereoscopic augmented reality for 
single camera endoscopy: a virtual study,” Comput. 
Methods Biomech. Biomed. Eng. Imaging Vis., vol. 6, 
no. 2, pp. 182–191, 2018. 

[85] M. Lai et al., “Erratum: Correction: Fusion of 
augmented reality imaging with the endoscopic view 
for endonasal skull base surgery; a novel application for 
surgical navigation based on intraoperative cone beam 
computed tomography and optical tracking (PloS one 
(2020) 15 ,” PLoS One, vol. 15, no. 2, p. e0229454, 
2020. 

[86] S. Bhushan, S. Anandasabapathy, and R. Shukla, “Use 
of Augmented Reality and Virtual Reality 
Technologies in Endoscopic Training,” Clin. 
Gastroenterol. Hepatol., vol. 16, no. 11, pp. 1688–
1691, 2018. 

[87] S. Bernhardt, S. A. Nicolau, L. Soler, and C. Doignon, 
“The status of augmented reality in laparoscopic surgery 
as of 2016,” Med. Image Anal., vol. 37, pp. 66–90, 
2017. 

[88] A. P. Twinanda, S. Shehata, D. Mutter, J. Marescaux, 
M. De Mathelin, and N. Padoy, “EndoNet: A Deep 
Architecture for Recognition Tasks on Laparoscopic 
Videos,” IEEE Trans. Med. Imaging, vol. 36, no. 1, pp. 
86–97, 2017. 

[89] B. Béjar Haro, L. Zappella, and R. Vidal, “Surgical 



 

  ۹۰  یبو معا یامزا ینیکی،کل یها، کاربردها روش: یآندوسکوپ یرجامع بر پردازش تصاو یمرور

Gesture Classification from Video Data,” pp. 34–41, 
2012. 

[90] E. Gibson et al., “Deep residual networks for automatic 
segmentation of laparoscopic videos of the liver,” in 
Medical Imaging 2017: Image-Guided Procedures, 
Robotic Interventions, and Modeling, 2017, vol. 
10135, p. 101351. 

[91] N. Ibtehaz and M. S. Rahman, “MultiResUNet : 
Rethinking the U-Net Architecture for Multimodal 
Biomedical Image Segmentation,” Neural Networks, 
vol. 121, pp. 47–87, 2019. 

[92] A. R. Hassan and M. A. Haque, “Computer-aided 
gastrointestinal hemorrhage detection in wireless 
capsule endoscopy videos,” Comput. Methods 
Programs Biomed., vol. 122, no. 3, pp. 341–353, 2015. 

[93] X. Ji, T. Xu, W. Li, and L. Liang, “Study on the 
classification of capsule endoscopy images,” EURASIP 
J. Image Video Process., vol. 5, 2019. 

[94] C. Ballesteros, M. Trujillo, C. Mazo, and U. Valle, 
“Automatic Classification of Non-Informative Frames 
in Colonoscopy Videos,” in In Progress in Pattern 
Recognition Image Analysis Computer Vision and 
Applications: 21st Iberoamerican Congress, vol. 10125, 
pp. 401–408, 2016. 

[95] A. Ben Hamadou, C. Soussen, W. Blondel, C. Daul, 
and D. Wolf, “Comparative study of image registration 
techniques for bladder video-endoscopy,” Nov. Opt. 
Instrum. Biomed. Appl. IV, vol. 7371, p. 737118, 
2009. 

[96] W. S. Ingram et al., “The feasibility of endoscopy-CT 
image registration in the head and neck without 
prospective endoscope tracking,” PLoS One, vol. 12, 
no. 5, pp. e0177886–e0177886, 2017. 

[97] S. Giannarou, M. Visentini-Scarzanella, and G. Z. 
Yang, “Affine-invariant anisotropic detector for soft 
tissue tracking in minimally invasive surgery,” Proc. - 
2009 IEEE Int. Symp. Biomed. Imaging From Nano to 
Macro, ISBI 2009, pp. 1059–1062, 2009. 

[98] A. Jin et al., “Tool detection and operative skill 
assessment in surgical videos using region-based 
convolutional neural networks,” Proc. - 2018 IEEE 
Winter Conf. Appl. Comput. Vision, WACV 2018, 
vol. 2018-Janua, pp. 691–699, 2018. 

[99] W. Peng, Y. Xing, R. Liu, J. Li, and Z. Zhang, “An 
automatic skill evaluation framework for robotic 
surgery training,” Int. J. Med. Robot. Comput. Assist. 
Surg., vol. 15, no. 1, pp. 1–12, 2019. 

[100] H. A. Chen J, Cheng N, Cacciamani G, Oh P, Lin-
Brande M, Remulla D, Gill IS, “Objective Assessment 
of Robotic Surgical Technical Skill: A Systematic 
Review,” J. Urol., vol. 201, pp. 461–469, 2019. 

[101] I. Funke, S. T. Mees, J. Weitz, and S. Speidel, “Video-
based surgical skill assessment using 3D convolutional 
neural networks,” Int. J. Comput. Assist. Radiol. Surg., 

vol. 14, no. 7, pp. 1217–1225, 2019. 
[102] Z. Zhao, S. Voros, Y. Weng, F. Chang, and R. Li, 

“Tracking-by-detection of surgical instruments in 
minimally invasive surgery via the convolutional neural 
network deep learning-based method,” Comput. Assist. 
Surg., vol. 22, no. 0, pp. 26–35, 2017. 

[103] B. Choi, K. Jo, S. Choi, and J. Choi, “Surgical-tools 
detection based on Convolutional Neural Network in 
laparoscopic robot-assisted surgery,” in 2017 39th 
Annual International Conference of the IEEE 
Engineering in Medicine and Biology Society 
(EMBC), pp. 1756–1759, 2017. 

[104] E.-J. Lee, W. Plishker, X. Liu, T. Kane, S. S. 
Bhattacharyya, and R. Shekhar, “Segmentation of 
surgical instruments in laparoscopic videos: training 
dataset generation and deep-learning-based 
framework,” in Proc.SPIE, 2019, vol. 10951. 

[105] S. Petscharnig and K. Schöffmann, “Learning 
laparoscopic video shot classification for gynecological 
surgery,” Multimed. Tools Appl., vol. 77, no. 7, pp. 
8061–8079, 2018. 

[106] A. Lazzaro et al., “Radiofrequency-Based Identification 
Medical Device: An Evaluable Solution for Surgical 
Sponge Retrieval?,” Surg. Innov., vol. 24, no. 3, pp. 
268–275, 2017,. 

[107] R. H. Taylor, A. Menciassi, G. Fichtinger, P. Fiorini, 
and P. Dario, “Medical Robotics and Computer-
Integrated Surgery,” pp. 1657–1683, 2016. 

[108] A. Krupa et al., “Autonomous 3-D Positioning of 
Surgical Instruments in Robotized Laparoscopic 
Surgery Using Visual Servoing,” IEEE Trans. Robot. 
Autom., vol. 19, no. 5, pp. 842–853, 2003. 

[109] M. Ye, L. Zhang, S. Giannarou, and G. Z. Yang, 
“Real-time 3D tracking of articulated tools for robotic 
surgery,” in Medical Image Computing and Computer-
Assisted Intervention, pp. 386–394, 2016. 

[110] Z. Chen, Z. Zhao, and X. Cheng, “Surgical instruments 
tracking based on deep learning with lines detection and 
spatio-temporal context,” in Proceedings - 2017 
Chinese Automation Congress, CAC 2017, pp. 2711–
2714, 2017. 

[111] Y. Hiasa et al., “Segmentation of Surgical Instruments 
from RGB-D Endoscopic Images using Convolutional 
Neural Networks: Preliminary Experiments towards 
Quantitative Skill Assessment,” Japanese Soc. Biomed. 
Med., p. 7, 2016. 

[112] A. Mohammed, S. Yildirim, M. Pedersen, O. Hovde, 
and F. Cheikh, “Sparse Coded Handcrafted and Deep 
Features for Colon Capsule Video Summarization,” 
IEEE Symp. Comput. Med. Syst., vol. 17, pp. 728–
733, 2017. 

[113] J. Hoyos, “Automatic Classification of Non-informative 
Frames in Colonoscopy Videos Using Texture 
Analysis,” in Iberoamerican Congress, CIARP 2016, 



 

   عباس بی نیاز، رضا آقایی زاده ظروفی  ۹۱

2017. 
[114] A. Zia, C. Zhang, X. Xiong, and A. M. Jarc, “Temporal 

clustering of surgical activities in robot-assisted 
surgery,” Int. J. Comput. Assist. Radiol. Surg., vol. 12, 
no. 7, pp. 1171–1178, 2017. 

[115] A. Przelaskowski and R. Jozwiak, “Compression of 
Bronchoscopy Video: Coding Usefulness and Efficiency 
Assessment,” Inf. Technol. Biomed., pp. 208–216, 
2008. 

[116] B. Munzer, K. Schoeffmann, and L. Boszormenyi, 
“Relevance segmentation of laparoscopic videos,” Proc. 
- 2013 IEEE Int. Symp. Multimedia, ISM 2013, pp. 
84–91, 2013. 

[117] B. Munzer, K. Schoeffmann, and L. Boszormenyi, 
“Domain-Specific Video Compression for Long-Term 
Archiving of Endoscopic Surgery Videos,” in 2016 
IEEE 29th International Symposium on Computer-
Based Medical Systems (CBMS), pp. 312–317, 2016. 

[118] M. Chowdhury, “On Content Based Image Retrieval 
and Its Application,” 2015. 

[119] K. R. Owais, M.; Arsalan, M.; Choi, J.; Park, “Effective 
Diagnosis and Treatment through Content-Based 
Medical Image Retrieval (CBMIR) by Using Artificial 
Intelligence.,” J. Clin. Med, vol. 8, no. 4, p. 462, 2019. 

[120] K. Pogorelov et al., “Efficient disease detection in 
gastrointestinal videos – global features versus neural 
networks,” Multimed. Tools Appl., pp. 1–33, 2017. 

[121] M. Chowdhury and M. K. Kundu, “Endoscopic Image 
Retrieval System Using Multi-scale Image Features,” in 
Perception and Machine Intelligence, pp. 64–70, 2015. 

[122] R. Hamza, K. Muhammad, Z. Lv, and F. Titouna, 
“Secure Video Summarization Framework for 
Personalized Wireless Capsule Endoscopy,” Pervasive 
Mob. Comput., vol. 41, pp. 436–450, 2017. 

[123] T. M. Moses, “A Classified Study on Semantic Analysis 
of Video Summarization,” Int. Conf. Algorithms, 
Methodol. Model. Appl. Emerg. Technol., pp. 1–6, 
2017. 

[124] M. H. A. Muhammad Ajmal Muhammad Shakir and  
and F. A. S. Yasir Abbas, “Video Summarization 
Techniques and Classification,” in Computer Vision 
and Graphics. ICCVG, pp. 1–13, 2012. 

[125] M. U. Sreeja and B. C. Kovoor, “Towards genre-
specific frameworks for video summarisation: A survey,” 
J. Vis. Commun. Image Represent., vol. 62, no. June, 
pp. 340–358, 2019. 

[126] L. Maciura and J. G. Bazan, “Granular computing in 
mosaicing of images from capsule endoscopy,” Nat. 
Comput., vol. 14, no. 4, pp. 569–577, 2015. 

[127] K. L. Lurie, R. Angst, D. V Zlatev, J. C. Liao, and A. 
K. Ellerbee Bowden, “3D reconstruction of cystoscopy 
videos for comprehensive bladder records,” Biomed. 
Opt. Express, vol. 8, no. 4, pp. 2106–2123, 2017. 

[128] K. Kose et al., “Automated video-mosaicking approach 

for confocal microscopic imaging in vivo: An approach 
to address challenges in imaging living tissue and extend 
field of view,” Sci. Rep., vol. 7, no. 1, pp. 1–11, 2017. 

[129] T. Bergen and T. Wittenberg, “Stitching and surface 
reconstruction from endoscopic image sequences: a 
review of applications and methods,” IEEE J. Biomed. 
Heal. informatics, vol. 20, no. 1, pp. 304–321, 2016. 

[130] Y. Wang, W. Tavanapong, J. Wong, J. H. Oh, and P. 
C. de Groen, “Polyp-Alert: Near real-time feedback 
during colonoscopy,” Comput. Methods Programs 
Biomed., vol. 120, no. 3, pp. 164–179, 2015. 

[131] L. Lan, C. Ye, C. Wang, and S. Zhou, “Deep 
Convolutional Neural Networks for WCE 
Abnormality Detection: CNN Architecture, Region 
Proposal and Transfer Learning,” IEEE Access, vol. 7, 
pp. 30017–30032, 2019. 

[132] X. Wang et al., “Celiac disease diagnosis from 
videocapsule endoscopy images with residual learning 
and deep feature extraction,” Comput. Methods 
Programs Biomed., vol. 187, p. 105236, 2020. 

  
و کارشناسـی مدرک کارشناسـی  یازن عباس بی

 الکترونیـک ی شـتهردر به ترتیب خود را ارشد 
 وشـهید رجـایی تهـران تربیت دبیر از دانشگاه 
ی مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی  در رشته

و  ۱۳۸۷های  در ســــــــالســــــــهند تبریــــــــز 
بــه  ۱۳۹۶ســال  وی در. دریافــت کــرد۱۳۹۱

ـــوان  ـــکوپی عن ـــگر تصـــاویر آندوس در پژوهش
 ی درجهدر حال حاضر نامزد دریافت  ؛فعالیت کرد ژاپن NAISTموسسه 

از دانشـگاه تهـران  مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریـک ی دکتری در رشته
ـــه .باشـــد مـــی ـــهمـــورد  پژوهشـــی  ی زمین ـــردازش عالق  تصـــویر و ی وی پ
  . باشد میماشین  بینایی

  
مدرک دکتری خـود در  زاده ظروفی رضا آقایی

ــالیز تصــاویر پزشــکی را از دانشــگاه ازاکــای  آن
او همچنین . دریافت نمود ۱۳۷۶ژاپن در سال 

ــوان محقــق  ۱۳۷۸لغایــت  ۱۳۷۵از ســال  بعن
دکتری و فوق دکتری در وزارت صـنایع ژاپـن، 
مرکز تحقیقات قلب و عروق ژاپن و دانشـکده 
پزشــکی از دانشــگاه ازاکــای ژاپــن همکــاری 

بــه دانشــگاه تهــران  ۱۳۷۸وی بــه عنــوان اســتادیار در اســفند ســال . نمــود
هندسـی بـرق و کـامپیوتر ایـن پیوست و در حـال حاضـر اسـتاد دانشـکده م

تـا کنـون بـه عنـوان محقـق و  ۱۳۷۸او همچنین از سال . باشد دانشگاه می
. استاد مدعو با دانشگاه هـای ژاپـن همکـاری علمـی مسـتمر داشـته اسـت

کاری تخصصی ایشان پردازش، مهندسی و مدیریت جامع تصاویر  ی زمینه
  .باشد پزشکی می


