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ﭼﮑﯿﺪه
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻮﻋﯽ از روشﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪل ﮐﺮدن رواﺑﻂ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﻣﻮﺟﻮد در دادهﻫﺎ را دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﯿﭽﺸﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻻﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ ﺑـﺮ روی ﺗﺼـﺎوﯾﺮ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺪل ﮐﺮدن واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ در آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻠﺴـﻠﻪ-ﻣﺮاﺗﺒـﯽ ﻣﮑـﺎﻧﯽ درون ﺗﺼـﻮﯾﺮ را در ﻧﻈـﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ.
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪلﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ-ﻣﺮاﺗﺒﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺪهاﻧﺪ
و در آﻧﻬﺎ از ﮐﭙﺴﻮل ﯾﺎ ﻧﻮرونﻫﺎی ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾـﮏ اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺴـﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﯾـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﮐـﺎرآﯾﯽ اﯾـﺪهی
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺑﺮ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهﻫﺎی ﺳﺎده ،ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﺮ روی دادهﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﻨﻮز در اﺑﻬﺎم اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهی ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﻫﻤﯿـﺖ ﺗﺸـﺨﯿﺺ
ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد آﻧﻬﺎ و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮدن دﺳﺘﻪﻫﺎ در آن اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺮای اﺳـﺘﺨﺮاج
ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد در ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﺷـﺒﮑﻪ داده ﺷـﺪ و ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻋـﺪم ﺗـﻮازن در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪدادهی ذﮐـﺮ
ﺷﺪه ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺷﺒﮑﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷـﺒﮑﻪ ﻧﯿـﺰ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﺪهی ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ
ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ
ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ،دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی

ﺗـــﺎ رواﺑـــﻂ ﺳـــﻄﺢ ﺑـــﺎﻻی ﻣﻮﺟـــﻮد در دادهﻫـــﺎ را ﻣـــﺪل ﻧﻤﺎﯾﻨـــﺪ و

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﮐﺎرﺑﺮدﻫـــﺎی ﻣﺘﻌـــﺪدی در زﻣﯿﻨـــﻪ ﭘﺰﺷـــﮑﯽ ،ﻣﺎﺷـــﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدﮐـــﺎر،

ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼــﺒﯽ ﻋﻤﯿــﻖ ﯾ ـﮏ ﻧــﻮع ﺷــﺒﮑﻪ ﻋﺼــﺒﯽ ﻣﺼــﻨﻮﻋﯽ ﺑــﺎ

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ و  ...دارﻧﺪ .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ دو دﺳـﺘﻪی ﺑـﺎ

ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﯿﻦ ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻼش دارﻧـﺪ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﯿﺮﻣﺎه ۱۴۰۰درﯾﺎﻓﺖ ،در آﺑﺎنﻣﺎه ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺳﭙﺲ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
 ۱ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن
راﯾﺎﻧﺎﻣﻪhasanpour.narges@eng.uk.ac.ir :

 ۲ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺮماﻓﺰار داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن
راﯾﺎﻧﺎﻣﻪomid.es73@gmail.com :

 ۳اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن
راﯾﺎﻧﺎﻣﻪhmohseni@uk.ac.ir :

ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل :ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﺴﻨﯽ
DOR: 20.1001.1.23831197.1401.9.3.5.0

ﻧﻈــﺎرت و ﺑــﺪون ﻧﻈــﺎرت ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻣﯽﺷــﻮد ،در ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌــﺪدی
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸﯽ ﯾﺎ
ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ ) (CNNاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی دادهﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی
در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮدازش ۱ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮ روی دادهﻫﺎی
Pre-processing

1

۶۶

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ

ورودی ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺎ آﻣﻮزش دﯾﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ

ﭼﺮﺧﺶ ۹اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺻﺤﯿﺢ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و

ﻓﺮاﮔﯿﺮی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی داده ورودی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﺟﺰاء

ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی اﺗﺼﺎل ﻧﻮرونﻫﺎ در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و از

ﻫﺮ ﺷﯽء ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺷﯿﺎء و اﺟﺰای آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ

ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻗﺸﺮ ﺑﺼﺮی ۱در ﻣﻐﺰ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻧﻮرون

ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯿﺪی ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺌﻮری ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ را ﺑﯿﺶ از

ﺑﻪ ﻣﺤﺮکﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪودی از ﻣﯿﺪان ﺑﺼﺮی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ

ﭘﯿﺶ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺪان ﺗﺄﺛﯿﺮ ۲ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای

در روﯾﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ،ﻧﻮرونﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻻﯾﻪﻫﺎی

از اﯾﻦ ﻣﯿﺪانﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ دادن ﮐﻞ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺼﺮی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺷﯿﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  CNNﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺎﻻی ﮐﻪ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ ﮐﭙﺴﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ

دارﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ

ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،آن ﻫﺎ دارای ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﻧﻘﺎﯾﺺ

ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺟﺴﺎم در

اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ از ﺳﻪ ﻧﻮع

زاوﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﭙﺴﻮل

ﻻﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻻﯾﻪ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ ،ﻻﯾﻪ ادﻏﺎم

در ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺴﻤﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آنﻫﺎ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ

 ۳و ﻻﯾﻪ ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ ﻣﺘﺼﻞ ٤ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻇﺎﯾﻔﯽ

ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار دارد را ﻓﻌﺎل ﮐﺮده و اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا

را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ،

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﻄﺮی و ﺳﺘﻮﻧﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻻﯾﻪ اول و

ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ.

ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻧﻈﺮ

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ را از

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﯾﻪ ادﻏﺎم در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ،

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮدار ﺑﺠﺎی

از ﻗﺪرت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ

اﺳﮑﺎﻟﺮ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﻧﻮرونﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ.

ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﻻﯾﻪﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از

ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  CNNﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺠﻢ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه

زﯾﺎدی از دادهی آﻣﻮزﺷﯽ دارﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ

دﻗﯿﻘ ًﺎ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﯾﻪ ادﻏﺎم

ﻼ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﻌﺪاد داده وﺟﻮد دارد
دادهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻋﻤ ً

در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ

و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻗﻮیﺗﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ داده ﻫﻢ ﺑﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﯾﮏ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ،ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺳﻌﯽ در ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﯿﺐ اﯾﻦ

اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم ﺑﺮداری ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺮوﺟﯽ

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻠﺴﻠﻪ-ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﮑﺎﻧ ﯽ ٥ﺑﯿﻦ

ﻧﻮرونﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﮑﺎﻟﺮ ﯾﺎ ﻋﺪدی دارﻧﺪ .در واﻗﻊ ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪهی اﺷﯿﺎء درون ﺗﺼﻮﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻫﻤﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ درﺑﺎرهی وﺿﻌﯿﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در داده را

ﻣﻌﻤﻮﻻ آﺧﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ را

در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺮدار ﺧﻼﺻﻪ و ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﺑﺮدار ﺑﺎ ﺧﻮد

ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﺻﻠﯽ

ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﺪازه و ﺟﻬﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج

ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن

ﺷﺪه در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻨﯽ و ادﻏﺎم در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﺮدار

در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﺎ دﻗﺖ

وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﺼﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺤﯿﺢ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻨﯽ ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ [۱] (CapsNet) ٦اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از اراﺋﻪ آن ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻨﯽ و رﻓﻊ ﻧﻘﺎﯾﺺ آﻧﻬﺎ در ﻣﺪل ﮐﺮدن
رواﺑﻂ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی در اﯾﻦ اﯾﺪه آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻤﻮد اﺷﯿﺎء در ﻣﻐﺰ ﺑﻪ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﺷﯿﺎء
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم وﺿﻌﯿﺖ ۷ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻧﺘﻘﺎل ۸و
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 ۲ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ ﯾﺎ  CNNاﻧﻘﻼب ﻋﻈﯿﻤﯽ در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرآﯾﯽ در
روشﻫﺎی رادﯾﻮﻟﻮژی ] [۲و ﮐﺎﻫﺶ دوز داروﯾﯽ در  MRIﻣﻐﺰ ﺑﺎ
ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﯾﺎد ،ﺑﺪون ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ
] [۳از ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  CNNﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺑﻪ
Translation
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۶۷

ﻧﺮﮔﺲ ﺣﺴﻦﭘﻮر ،اﻣﯿﺪ اﺳﻼم و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﺴﻨﯽ

ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ از  CNNاﺳﺖ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۱۶ﻋﻤﻠﮑﺮد دو ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ را ﺑﺮ روی

ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﻌﺪادی از ﻣﻘﺎﻻت در ﺣﻮزه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده  ISIC 2017ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ]،[۱۷

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  CapsNetﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﺷﻮد.

روﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ،CNNﺑﻪ دﻗﺖ

ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ
 MRIﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ  [۴] ، CapsNetاﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻣﻐﺰ در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ و دﻗﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮ روی
ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺒﮑﻪ  CapsNetﺑﻪ ﻣﯿﺰان  %۸۶٬۵۶ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  CNNﺑﻪ دﻗﺖ  %۷۲٬۱۳دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ] ،[۵ﻋﻤﻠﮑﺮد  CapsNetﺑﺮ روی ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ  2Dو  3Dﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دادهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﺪود ،ﺷﺒﮑﻪ  CapsNetﺑﻬﺘﺮ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون  COVID-19ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۶ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ و ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻗﺖ  % ۹۵٬۷و ﺑﺎ
آﻣﻮزش دادن آن از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دﻗﺖ  %۹۸٬۳دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
] [۷در زﻣﯿﻨﻪ  COVID-19ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ  DenseCapsNetﺑﻪ
دﻗﺖ  %۹۹٬۳۳رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺒﮑﻪی
 DenseNet121ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ دﻗﺖ  %۸۷٬۷۸دﺳﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی و
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
روشﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ ﻏﻴﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻫﻢ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارد .از
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻻت ] [۸و ] [۹اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از روشﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی  SVM ،k-meansو  AdaBoostﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻻت ] [۱۰و ] [۱۱ﻫﻢ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮع ﺿﺎﯾﻌﻪ ،ﺑﺎﻓﺖ ،رﻧﮓ
و ﻏﯿﺮه و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻮی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ،

] [۱۲ﯾﮏ  CNNﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻻﯾﻪ

ﺑﺮای

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪﺧﯿﻢ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎی ﭼﺎﻟﺶ ISBI

 2016ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۱۳از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ
ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
] [۱۴اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  SVMﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ
ﻋﺼﺒﯽ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺮﻃﺎن
ﭘﻮﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ و ] [۱۵ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ ﻋﻤﯿﻖ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده
 ISIC 2016را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ  U-Netﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ.

 %۹۰٬۸ﺑﺮ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده  ISIC 2016دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ
] [۱۸ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ  CNNو  SVMرا ﺑﺮ روی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهی  ISIC 2016را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [19ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻪ ﺷﺒﮑﻪ از ﭘﯿﺶ آﻣﻮزش
دﯾﺪهی  AlexNet ، VGG16و  ،ResNet-18وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺑﺎ روش  SVMاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [۲۰ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
 VGG16را ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ
ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ [۲۱] ،از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهی  ISICدر ﺳﺎلﻫﺎی ،۲۰۱۸
 ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ از  ۱۸ﻣﺪل و از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی EfficientNet B3, B4, B5, B6,

 B7, SE-ResNeXt-101 , ResNeSt-101ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮ روی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ImageNetآﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺎدﯾﺘﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﮑﺲ در
ورودی ،ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﻌﻨﯽ  %۹۴دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺎﯾﻌﺎت
ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺟﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهی ﭘﯿﭽﯿﺪهی  ISICﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮﮐﺪ ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ  CapsNetﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﺮ روی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل
ﺑﻮدن دادهﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهی  ISICﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﺑﻊ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻣﺘﻔﺎوت در ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد و ﺷﺒﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهی
ﭘﯿﭽﯿﺪه آﻣﻮزش داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ در ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺒﮑﻪ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪادی ﻻﯾﻪ
ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻨﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻬﺘﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻣﺆﺛﺮ از دادهﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،در ﺑﺨﺶ  ،۳ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺑﺨﺶ  ،۴ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در
ﺑﺨﺶ  ،۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﺷﺒﮑﻪ در
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺨﺶ  ۵ﺷﺮح داده ﻣﯽﺷﻮد.

۶۸

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ

 ۳ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ
در ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ،ﻫﺮ ﮐﭙﺴﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫـﯽ از ﻧﻮرونﻫـﺎ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺣﻀﻮر و ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﯾـﮏ ﺷـﯽ ﺧـﺎص را در ﯾـﮏ ﻣﮑـﺎن ﻣﺸـﺨﺺ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﭙﺴﻮل ،ﺑﺮدار ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ
آن اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﻮﻗﻌﯿــﺖ ﺟﺴــﻢ را ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻣﮑــﺎن و ﻣﻘﯿــﺎس آن را ﻧﺸــﺎن

در ﺷﮑﻞ  ۲ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺟﺰاء ﭼﻬﺮه اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎی ﭼﻬﺮه)ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻫﺎن،
ﭼﺸﻢ ،اﺑﺮو و ﺑﯿﻨﯽ( را ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﻻﯾﻪ اول در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﺮدار ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ،ﻃﻮل و ﺟﻬﺖ آن و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﺗﻮاﻓﻘﯽ آرای ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﭙﺴﻮل
ﭼﻬﺮه را ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺟﺰای در ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ

ﻣﯽدﻫﺪ و ﻃﻮل ﺑﺮدار ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی اﺣﺘﻤﺎل وﺟـﻮد ﺷـﯽء

ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.

ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﻢ ،ﺑﺮدارﻫﺎی ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ وﻟـﯽ

 ۳-۱ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﮑـﺎن ﺧـﺎص اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل اﮔـﺮ ﯾـﮏ ﺟﺴـﻢ را
ﻃــﻮل آﻧﻬــﺎ ﺛﺎﺑــﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧــﺪ .ﺑــﻪ ﺑﯿــﺎن دﯾﮕــﺮ ،ﮐﭙﺴــﻮلﻫﺎ ﺳــﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی را در ورودی ﺧﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻣﺜﺎل ﭼﻬﺮهی اﻧﺴﺎن از ﭼﺸﻢ ،اﺑﺮو ،دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ.
در ﺷﮑﻞ  ،۱ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ وﺟـﻮد ﭼﻬـﺮه را
در ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﭼـﻮن ﭼﻬـﺮه ﺷـﺎﻣﻞ ﻫـﺮ ﮐـﺪام از اﯾـﻦ
اﺟﺰا )دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﯽ و (...ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ رواﺑﻂ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﺟﺰای ﭼﻬـﺮه
را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﻫـﺮ ﮐـﺪام از اﯾـﻦ اﺟـﺰاء ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺟـﺎی دﻫـﺎن و
ﺑﯿﻨﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد( ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ را
ﭼﻬﺮه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐـﺎﻣﻼ ﺑـﻪ ﻫـﻢ رﯾﺨﺘـﻪ
اﺳﺖ.

از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻤﺎری ،ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ دارای دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ
رﻣﺰﻧﮕﺎر و رﻣﺰﮔﺸﺎ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ رﻣﺰﻧﮕﺎر وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ
1

2

ورودی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮدار را دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮدار ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ رﻣﺰﮔﺸﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
در زﻣﺎن آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﺻﻠﯽ از روی ﺑﺮدار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﻣﺰﻧﮕﺎر را دارد ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮدار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﻣﺰﻧﮕﺎر ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮب
از ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی اﺳﺖ .ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ و اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ در ][۱
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده MNIST

ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۲۸*۲۸از اﻋﺪاد
دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ و در آن  ۱۰دﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد .ﻣﺴﻠﻤ ًﺎ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع داده و ﮐﺎرﺑﺮد ،ﺗﻌﺪاد ﻻﯾﻪﻫﺎ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺖ.

 ۳-۱-۱ﺑﺨﺶ رﻣﺰﻧﮕﺎر
در ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ] [۱اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺨﺶ رﻣﺰﻧﮕﺎر
ﺷﺒﮑﻪ ،دارای ﺳﻪ ﻻﯾﻪی اﺻﻠﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ -۳اﻟﻒ
ﺷﮑﻞ  ۱ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻨﯽ رواﺑﻂ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺟﺰاء ﭼﻬﺮه

)دﻫﺎن،ﺑﯿﻨﯽ،ﭼﺸﻢ و اﺑﺮو( را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻫﺮ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ )ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( را ﭼﻬﺮه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﻮن
ﻫﺮ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ از اﺟﺰای ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ رﻣﺰﻧﮕﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﯾﻪ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻨﯽ،
ﻻﯾﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ-اﺻﻠﯽ و ﻻﯾﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ-رﻗﻤﯽ اﺳﺖ .وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮی را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ و ﻫﺮ
ﮐﺪام از رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﺟﺰای را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﯿﻦ
رایﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ:
ﻻﯾﻪ  -۱ﻻﯾﻪ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ :وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی اﺳﺖ .در ] ،[۱اﯾﻦ ﻻﯾﻪ دارای  ۲۵۶ﻫﺴﺘﻪ

۳

ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۹ * ۹و ﮔﺎم ٤ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ و ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی  5ReLUاﺳﺖ.
اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ  ۲ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺮدار ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺑﯿﻦ

ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﻻﯾﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ )ﭼﺸﻢ،اﺑﺮو و دﻫﺎن و (...و ﮐﭙﺴﻮل ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
)ﭼﻬﺮه( و اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻮل و ﺟﻬﺖ ﺑﺮدارﻫﺎ و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻮاﻓﻘﯽ آرای
ﺑﯿﻦ ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﭙﺴﻮل ﭼﻬﺮه را ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺟﺰای در ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
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ﻧﺮﮔﺲ ﺣﺴﻦﭘﻮر ،اﻣﯿﺪ اﺳﻼم و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﺴﻨﯽ

ﺷﮑﻞ  ۳ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ  .اﻟﻒ( ﺑﺨﺶ رﻣﺰﻧﮕﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻻﯾﻪ اﺳﺖ .ﻻﯾﻪ  :۱ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ ،ﻻﯾﻪ  :۲ﻻﯾﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ-اﺻﻠﯽ ،ﻻﯾﻪ :۳

ﻻﯾﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ-رﻗﻤﯽ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی و رواﺑﻂ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ب( ﺑﺨﺶ رﻣﺰﮔﺸﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
در زﻣﺎن آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

ﻻﯾﻪ  -۲ﻻﯾﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ-اﺻﻠﯽ : ۱وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻻﯾﻪ اول را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .در ] ،[۱در اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ۳۲
ﮔﺮوه از ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﻫﺸﺖ ﺑﻌﺪی وﺟﻮد دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﭙﺴﻮل
دارای  ۸ﻫﺴﺘﻪی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﮔﺎم ﺑﺮاﺑﺮ  ۲و ﺳﺎﯾﺰ  ۹*۹اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
روی ورودیﻫﺎی  ۲۰*۲۰*۲۵۶اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ را
ﺑﻪ ﺗﻨﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۳۲*۸*۶*۶ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﻣﯽدﻫﺪ.

 ۳-۲اﺗﺼﺎل ﻻﯾﻪﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی  ۶*۶از ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ در ﻻﯾﻪی ﭘﺎﯾﯿﻦ )ﻻﯾﻪی
ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ-اﺻﻠﯽ( ،ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ  ۱ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وزن ) (Wﺑﺎ اﻧﺪازه
 ۸*۱۶در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ورودی ) (uﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وزن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻮرونﻫﺎی ﮐﭙﺴﻮل
ﻫﺸﺖ ﺑﻌﺪی ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان رأی ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻮرونﻫﺎی ﮐﭙﺴﻮل ۱۶
ﺑﻌﺪی ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻻﯾﻪ  -۳ﻻﯾﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ-رﻗﻤﯽ : ۲در اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ ﻣﺘﺼﻞ و ﻫﻤﺎن
ﻻﯾﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﻪﻫﺎ ﮐﭙﺴﻮل دارﯾﻢ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ در ] ،[۱ﺑﺮدار ورودی  ۸ﺑﻌﺪی ﻫﺮ ﮐﭙﺴﻮل
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وزن  ۸*۱۶آن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺧﺮوﺟﯽ  ۱۶ﺑﻌﺪی آن
ﮐﭙﺴﻮل ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮدار ﻓﻌﺎلﺳﺎزی  ۱۶ﺑﻌﺪی
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﺴﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از  ۱۶ﺑﻌﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ
رﻣﺰﻧﮕﺎر ﻓﺮض ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻻﯾﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ-
رﻗﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺿﺨﺎﻣﺖ ،ﻣﻘﯿﺎس ،اﻧﺤﺮاف و  ...در ورودی
ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وزن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﺮدار ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﭙﺴﻮل  jﺑﺮاﺳﺎس

ﮐﭙﺴﻮل  iاﺳﺖ.
)(۱
ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺲ  iو  jﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻻﯾﻪی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻻﯾﻪی ﺑﺎﻻ
)ﻻﯾﻪی ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ-رﻗﻤﯽ( ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪی ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻ ،از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﯾﺎ) 3ﺷﮑﻞ  (۴اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ
رأی دﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﭙﺴﻮل در ﻻﯾﻪ  iو
ﻻﯾﻪ  jﯾﮏ ﺿﺮﯾﺐ اوﻟﯿﻪ

)ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ( ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ  ۲ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ
 ،Softmaxﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻ )

( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﻣﯽﺷﻮد.

 -۳-۱-۲ﺑﺨﺶ رﻣﺰﮔﺸﺎ

)(۲

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺗﻤﺎم-ﻣﺘﺼﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ -۳ب( ،ﻓﻘﻂ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
رﻣﺰﮔﺸﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻻﯾﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ-رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮدار ۱۶
ﺑﻌﺪی اﺳﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮدار را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ورودی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی )اﺻﻠﯽ( اﺳﺖ.
رﻣﺰﮔﺸﺎ ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﮔﺮ ﻣﻘﺪار

ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﮐﭙﺴﻮل  iام ﺑﻪ

ﮐﭙﺴﻮل  jام ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ را در ﺑﺮدارﻫﺎی
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﭙﺴﻮل ﻻﯾﻪ  jﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺿﺮب ﺷﺪه در ﻻﯾﻪ  iرا ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﺑﺎر اول اﺟﺮای
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ،ﻫﻤﻪی ﺑﺮدارﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در  ۰٬۵ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﭼﻮن
ﻣﻘﺪار  Softmax(0)=0.5اﺳﺖ( و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ زده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﻪ ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﻻﯾﻪ  iﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻻﯾﻪ  jﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ
 ۰٬۵رأی دادهاﻧﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ و ﻃﻮل ﺑﺮدار
ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﭙﺴﻮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﯾﮏ ﺷﻮد ،ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ  ۳از

PrimaryCaps Layer
DigitCaps Layer

1
2

Dynamic Routing

3

۷۰

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ

ﺷﮑﻞ  ۴اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﯾﺎ ] .[۱اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ) (rرأی دﻫﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس آراء ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﻻﯾﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ) ،(iﮐﭙﺴﻮﻟﯽ را از ﺳﻄﺢ
ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎ ﮐﭙﺴﻮل ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻻ ) (jرا دارد ،و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ)ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ آراء( ﺑﺮﺳﺪ.

ﺗﺎﺑﻊ  Squashﺑﺮای ﻧﺮﻣﺎلﺳﺎزی آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺮوﺟﯽ

ﮐﭙﺴﻮل  ،Bﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻋﺪدی در ﺑﺎزه ] [۰,۱ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻋﺪد

اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل ﻻﯾﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﭙﺴﻮل ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻻی  Bﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ

ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد وﯾﮋﮔﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل در

اﺳﺖ و ﺗﻌﻠﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ آن دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل ﻻﯾﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻌﯽ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

)(۳

ﮐﭙﺴﻮل  Bﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ

ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﮐﭙﺴﻮل و

ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﺎ رأی ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﮐﭙﺴﻮل  jام اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ راﺑﻄﻪ،
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﻻﯾﻪ  iدر ﻣﻮرد ﯾﮏ ورودی اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ،

ﺑﺰرگ ﺷﺪه و

ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﻋﮑﺲ.

ﺷﮑﻞ  ۵ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ
ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﻻﯾﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .ﮐﭙﺴﻮل ﺳﻄﺢ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از
ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺿﺮب ﺿﺮﯾﺐ

در ﺑﺮدارﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ،۵ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮدارﻫﺎی ورودی ﺑﺴﯿﺎری را
از ﻻﯾﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ و ﺳﺒﺰ رﻧﮓ(.
وﺟﻮد ﻧﻘﺎط در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی
ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ )ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺳﺒﺰس رﻧﮓ در
ﻫﺮ دو ﮐﭙﺴﻮل  Aو  .(Bﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﭙﺴﻮل
ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ )ﻧﻘﻄﻪ زرد رﻧﮓ( در ﮐﭙﺴﻮل  ،Aدور از ﺧﻮﺷﻪی
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در

ﺷﮑﻞ  ۵اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﯾﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﻻﯾﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ را
ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.ﮐﭙﺴﻮل iام در ﻻﯾﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ از

ﻻﯾﻪی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را ﺑﺎ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﭙﺴﻮل ﻻﯾﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﻪ ﮐﭙﺴﻮل  Bدر ﻻﯾﻪی ﺑﺎﻻ ،ﺿﺮﯾﺐ  C_iBاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ].[۵

۷۱

ﻧﺮﮔﺲ ﺣﺴﻦﭘﻮر ،اﻣﯿﺪ اﺳﻼم و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﺴﻨﯽ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﮔﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏﺑﺎر

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗـﺎﺑﻊ ،ﻣﻘـﺪار اﯾـﻦ ﺗـﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺑـﺮای ﺧﺮوﺟـﯽ ﻫـﺮ

اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷﺪه از ﺗﺎﺑﻊ  squashﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ

ﮐﭙﺴﻮل ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل اﮔـﺮ ﮐﭙﺴـﻮل  kﻫﻤـﺎن دﺳـﺘﻪ

ﺑﻮد ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ رأی دﻫﯽ ﻫﻤﮕﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ )

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ۰٬۹و در ﺑﻘﯿﻪ ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ ﻋﺪدی ﮐﻤﺘﺮ از  ۰٬۱ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘـﺪار

ﺷﮑﻞ ﮐﻪ رأیﻫﺎی ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه را در ﺑﺮدارﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

( و اﻧﺪازه ﺑﺮدار ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﭙﺴـﻮل  kام ﻋـﺪدی
و

ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗـﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺻـﻔﺮ ﻣﯽﺷـﻮد،

ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ ﭘﺲ از ﯾﮏ دور رأی دادن از رأیﻫﺎی ﺑﻘﯿﻪ آﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ ورودی را ﺑﻪ درﺳـﺘﯽ ﺗﺸـﺨﯿﺺ داده اﺳـﺖ .اﻣـﺎ اﮔـﺮ

و دوﺑﺎره رأیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ] [۱ذﮐﺮ

اﻧـــﺪازه ﺑـــﺮدار ﺧﺮوﺟـــﯽ در ﮐﭙﺴـــﻮل ﺻـــﺤﯿﺢ ﮐﻤﺘـــﺮ از  ۰٬۹ﺑﺎﺷـــﺪ،

ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﺳﻪ دور اﺟﺮای اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رأیﻫﺎ ﻫﻤﮕﺮا ﺷﺪه

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ

و اﺟﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺪارد.

ﺗــﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻣﻘــﺪاری ﻏﯿــﺮ ﺻــﻔﺮ ﺧﻮاﻫــﺪ داﺷــﺖ ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎن دﻫﻨــﺪهی

ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزش و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ در ﺑﺨﺶ رﻣﺰﻧﮕﺎر ،ﺑﻪ

ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﺘﺒﺎه در ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ.

ازای ﻫﺮ ورودی در ﺷﺒﮑﻪ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ
)دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دادهﻫﺎ( ،ﺑﺮدار ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺮدار ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻪی ﺻﺤﯿﺢ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﭘﺮدازد.

 ۴ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،اﯾﺪهی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﯾﮏ
اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ در دﻧﯿﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ

 ۳-۳ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﺎﺑﻊ Margin
Loss
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺶ ﺷﺮح داده ﺷﺪ ،در ﻻﯾﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ-
ﻋﺪدی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دادهﻫﺎی ورودی ،ﮐﭙﺴﻮل
ﺧﺮوﺟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ ﺑﺮداری را ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ
ورودی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺎﻋﺪﺗ ًﺎ ﻃﻮل ﺑﺮدار ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﮐﭙﺴﻮل ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻠﻖ دادهی ورودی ﺑﻪ
دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ﮐﭙﺴﻮل اﺳﺖ .در ] ،[۱ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
راﺑﻄﻪ ) ۴ﺗﺎﺑﻊ  (Margin Lossﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ ﺑﺮدارﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻨﯽ دارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ  CapsNetدر
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهﻫﺎی ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ  MNISTﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﻗﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ] ،[۱اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ روی دادهﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ] [۴و ] .([۵ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺤﻮه اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت از ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ و
ﻣﯿﺰان زﯾﺎد آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺸﮑﻼت آﻣﻮزش
آن ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ وﺟﻮد
دارد و اﯾﻦ ﻟﺰوم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺑﺮ روی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهی ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ  ISICﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎل ۲۰۲۰
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .در دﻧﯿﺎی
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ،ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ،
ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﻧﻮع ﻣﻼﻧﻮم ﮐﻪ  ٪۷۵ﻣﺮگﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻃﺎن

)(۴

ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ و دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.
وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ،

ﯾﮏ ﺿﺮﯾﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮای دﺳﺘﻪ

ﺻﺤﯿﺢ در ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ
اﺳﺖ و

اﻧﺪازه ﺑﺮدار ﺧﺮوﺟﯽ از ﮐﭙﺴﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﻪی k

اﺳﺖ.

ﻣﺮز ﭘﺎﯾﯿﻦ آن اﺳﺖ

ﮐﻪ در ] [۱ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  ۰٬۹و  ۰٬۱ﻣﻘﺪاردﻫﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺿﺮﯾﺐ

ﯾﺎدﮔﯿﺮی اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ ﻓﺮض  ۰٬۵ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪاری ۱ﻣﺪل اﺳﺖ.

Stability

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖ در رﻧﮓ ،ﺷﮑﻞ و ﺑﺎﻓﺖ ﺿﺎﯾﻌﺎت
ﺧﻮشﺧﯿﻢ و ﺑﺪﺧﯿﻢ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ
دارای ﻣﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ

ام اﺳﺖ .ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ  Margin Lossﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻣﺮز ﺑﺎﻻ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ و

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری در آن ﮐﺎری دﺷﻮار ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل

1

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده ﮐﻪ ﮐﺎر آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل
ﺑﻮدن دادهﻫﺎ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده اﺳﺖ .در
واﻗﻊ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ
https://www.kaggle.com/c/siim-isic-melanoma- classification
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۷۲

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ

ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻮازن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺒﮑﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﮔﺎم اول ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻻﯾﻪﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ داده ﺷـﺪ ﺗـﺎ
ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهی ذﮐﺮ ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،دو ﻻﯾﻪ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻨﯽ ﻗﺒﻞ از ﻻﯾﻪی ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ-اﺻـﻠﯽ اﺿـﺎﻓﻪ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮی را ﺗﺸـﺨﯿﺺ دﻫـﺪ ،ﺳـﭙﺲ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ دو روش اﻋﻤﺎل ﺷﺪ:
●

ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﺑﺮﭼﺴﺐ دﺳﺘﻪی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای دادهی iام اﺳﺖ و
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌﻠﻖ داده ﺑﻪ دﺳﺘﻪی
ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ازای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ
 n=1,2,……,Nﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و از ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺠﻤﻮع آنﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد.
ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ Focal loss
ﭼﻮن ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی دو دﺳﺘﻪای اﺳﺖ و دادهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده

روش اول )(Capsnet_v1
 oﻻﯾﻪ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ اول ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪی  ،۲۵*۲۵ﮔﺎم ﺑﺎ اﻧﺪازه  ۳و
ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ۱۲۸
 oﻻﯾﻪ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ دوم ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪی  ،۱٦*۱٦ﮔﺎم ﺑﺎ اﻧﺪازه  ۲و
ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ۱۲۸
 oﻻﯾﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ-اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪی  ،۹*۹ﮔﺎم ﺑﺎ اﻧﺪازه  ۱و
ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ۱۲۸

●

)(۵

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺪه ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﺎﺑﻊ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺴﻤﺖ رﻣﺰﻧﮕﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ  Focal lossﻃﺒﻖ ] [۲۲ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺗﺎﺑﻊ  Focal lossﻫﻤﺎن ﻧﺴﺨﻪی
ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺗﺎﺑﻊ  Cross Entropyاﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ

ﺑﻪ

آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ ،اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ،وزن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در دادهﻫﺎ

روش دوم )(Capsnet_v2
 oﻻﯾﻪ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ اول ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪی  ،۳۶*۳۶ﮔﺎم ﺑﺎ اﻧﺪازه  ۲و

را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ در راﺑﻄﻪ  ۶آﻣﺪه اﺳﺖ:

اﻧﺪازه ﺧﺮوﺟﯽ ۶۴
 oﻻﯾﻪ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ دوم ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪی  ،۱۶*۱۶ﮔﺎم ﺑﺎ اﻧﺪازه  ۲و
اﻧﺪازه ﺧﺮوﺟﯽ ۱۲۸
 oﻻﯾﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ-اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪی  ،۹*۹ﮔﺎم ﺑﺎ اﻧﺪازه  ۱و
ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ۲۵۶
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ و
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهی

)(۶

ﮐﻪ در آن،

ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل

ﺑﺮای ﺗﻌﻠﻖ داده ﺑﻪ دﺳﺘﻪی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪاری ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ
دارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻﯾﯽ درﺳﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ
زده ﺷﺪهاﻧﺪ )

ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ

( ،ﺿﺮﯾﺐ

ﭘﯿﭽﯿﺪه ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ 1ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

و ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻪی

ﻋﺪم ﺗﻮازن در دادهﻫﺎی دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و

درﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ

ﻗﺎﻋﺪﺗ ًﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮاﺑﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای دادهﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻮازن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﻮاﺑﻊ ،ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺎﯾﻨﺮی و در دو دﺳﺘﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺧﻮشﺧﯿﻢ و ﺑﺪﺧﯿﻢ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دادهﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺤﻨﺎ و ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻘﺪاری
ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ و ﭘﻨﺞ دارد( و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ روی
دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل دادهﻫﺎ ﺑﯿﻦ دو دﺳﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ راه
ﻣﺘﺪاول اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺿﺮﯾﺐ وزﻧﯽ اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﺿﺮﯾﺐ وزﻧﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ دارد و ﺑﺮای دﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد

ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ Binary Cross Entropy
ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد دادهﻫﺎی ﺑﺎﯾﻨﺮی
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺗﺎﺑﻊ  Binary Cross Entropyاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺮ ﯾﮏ
از اﺣﺘﻤﺎﻻت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﻪ واﻗﻌﯽ ) (
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ۰ﯾﺎ  ۱ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﺣﺘﻤﺎﻻت را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ دور ﻫﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ
ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۵ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد

دادهی ﮐﻢﺗﺮی دارد ،ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻄﺎی ﺣﺎﺻﻞ از
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﺷﺘﺒﺎه در دﺳﺘﻪی ﮐﻮﭼﮏ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ
] [۲۲و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺪار ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎی

در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ و ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ،در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪی
ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

Loss function

1

و

اﺳﺖ.

۷۳

ﻧﺮﮔﺲ ﺣﺴﻦﭘﻮر ،اﻣﯿﺪ اﺳﻼم و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﺴﻨﯽ

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ در ﺣﯿﻦ آﻣﻮزش ،ﺗﻌﺪاد  ۳۰۰۰ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و
ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺴﺖ ﺷﺒﮑﻪ از ﻫﻤﺎن  ۱۰۹۸۲ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهی ﺳﺎل  ۲۰۲۰اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

اﻟﻒ

ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﺑﻮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده و ﮐﻢ ﺑـﻮدن ﺗﻌـﺪاد
ﻧﻤﻮﻧــﻪ دادهﻫــﺎی ﺿــﺎﯾﻌﺎت ﺑــﺪﺧﯿﻢ ﯾــﺎ ﻣﻼﻧﻮﻣــﺎ ،ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روش
دادهﺳﺎزی 2ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﭼـﺮﺧﺶ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه  ۹۰ﯾـﺎ
 ۱۸۰درﺟــﻪ در ﺟﻬــﺎت ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺷــﺪﻧﺪ و ﺑــﺮای ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮی از
ﺑﯿﺶ ﺑﺮازش 3در ﺷﺒﮑﻪ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

ب

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده دارای ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺘﺎدﯾﺘﺎ اﺳﺖ

ﺷﮑﻞ  ۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهی  . ISIC2020اﻟﻒ(

ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺎدﯾﺘﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی از داده را

ﺗﺼﺎوﯾﺮ دادهﻫﺎی ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ )ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪﺧﯿﻢ( ،ب( ﺗﺼﺎوﯾﺮ دادهﻫﺎی

ﺑﺪﻫﺪ و در ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ دادهﻫﺎ،

ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺧﻮش ﺧﯿﻢ.

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻦ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻣﺤﻞ ﺿﺎﯾﻌﻪ ) دﺳﺖ ،ﺳﺮ ،ﮔﻮش

 ۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی

و (....و ﻧﻮع ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ًﺎ روی اﯾﻦ ﺟﻨﺲ

 ۱-۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهی ISIC

از داده ﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،از روش رﻣﺰﮔﺬاری  one hotﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهی  ISIC 2020دارای  ۳۳۱۲۶دادهی آﻣﻮزﺷﯽ و
 ۱۰۹۸۲داده ﺑﺮای ﺗﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻪی ﻗﻄﻌﯽ دادهﻫﺎی ﺗﺴﺖ،
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ  ۶ﺗﻌﺪادی از
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .دادهﻫﺎی آﻣﻮزش اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮده و از ﮐﻞ دادهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده ،ﻓﻘﻂ  ۵۸۴داده )ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ( ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﯾﺎ
ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺑﺪﺧﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺧﻮشﺧﯿﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ
ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر آزﻣﺎﯾﺶ داده ﺑﺎﺷﺪ )دادهﻫﺎی
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد  ۶۰۰۰دادهی آﻣﻮزﺷﯽ و  ۴۰۰۰دادهی ﺗﺴﺖ اﺳﺖ(.
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم ﺗﻮازن در دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در داده و
ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ در زﻣﺎن آﻣﻮزش در ﺷﺒﮑﻪ ،دو
راهﺣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
 .۱اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در دﺳﺘﻪی اﻗﻠﯿﺖ و ﺗﻮازن در ﺗﻮزﯾﻊ
دﺳﺘﻪﻫﺎ :ﻣﯽﺗﻮان از دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ از دادهﻫﺎی
ﺳﺎل  1۲۰۱۹اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده ﺷﺎﻣﻞ
 ۲۵۳۳۱ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزش اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
 ۴۵۲۲ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪﺧﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .٢ﺗﻌﺮﯾﻒ وزن ﺑﺮای دﺳﺘﻪﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﮐﻼس اﻗﻠﯿﺖ دﭼﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪ ،وزن دﺳﺘﻪ
اﻗﻠﯿﺖ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۲۰۲۰و  ۵۸۴۵۷ ،۲۰۱۹ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۵۱۰۶ﺗﺼﻮﯾﺮ )ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰درﺻﺪ( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ

اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ داده ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت
از ﻣﺘﺎدﯾﺘﺎ از دو ﻻﯾﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۵۱۲و  ۱۲۸ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
ﭼﻮن ﺳﺎﯾﺰ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهی ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻼ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ) (۱۰۲۴*۱۰۲۴اﺳﺖ و ﻋﻤ ً
ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺑﺮ روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﭘﺮدازش ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺰ  ۱۲۸*۱۲۸ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﯾﺰ داده
ﻼ (۲۸* ۲۸
ﺷﺪﻧﺪ .اﻋﻤﺎل ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ )ﻣﺜ ً
ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

 ۵-۲ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺮاﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ  kaggleو ﺑﺎ
4

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت  TPU v3-8و ﺑﺎ NVIDIA

 TESLA P100 GPUاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد دورهﻫﺎی ﻫﺮ اﺟﺮا
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض  ۵۰دور در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺠﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد دورﻫﺎ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪارد.
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺑﺮ
روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪیداده  ISICﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺷﮑﻞ  ۷ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪهی ﻣﯿﺰان دﻗﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮل اﺻﻠﯽ )ذﮐﺮ ﺷﺪه در ] ([۱ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ روی دادهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻇﺎﻫﺮ ًا در ﻣﺮﺣﻠﻪی
آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ ،دﻗﺖ دو ﺗﺎﺑﻊ  Focal Lossو  Margin Lossﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ ﻫﻢ و دﻗﺖ ﺗﺎﺑﻊ  BinaryCrossEntropyاز آﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ.

دﺳﺘﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪﺧﯿﻢ و ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺧﻮشﺧﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
2

Augmentation
Overfitting
4
https://www.kaggle.com/docs/tpu
3

https://challenge.isic-archive.com/data

1

۷۴

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ

ﺟﺪول  ۱ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ
دﻗﺖ دادهﻫﺎی ﺗﺴﺖ در

دﻗﺖ دادهﻫﺎی ﺗﺴﺖ در

دﻗﺖ دادهﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ

دﻗﺖ دادهﻫﺎی آﻣﻮزش

ﺳﺎﯾﺖ kaggleﺑﺎ ﻣﺘﺎدﯾﺘﺎ %

ﺳﺎﯾﺖ kaggle %

%

%

۷۵٬۳۷

۷۲٬۱۴

۹۱٬۱۵

۹۱٬۲۲

Margin Loss

۸۹٬۷۹

۸۳٬۳۱

۹۱٬۱۷

۹۱٬۲۴

Focal Loss

۹۲٬۱۳

۸۴٬۹۶

۷۹٬۵۸

۸۱٬۰۸

Binary Cross Entropy

ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺟﺪول  ۲ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻻﯾﻪ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ و ﻻﯾﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ-اﺻﻠﯽ در ﺑﺨﺶ رﻣﺰﻧﮕﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪی
دﻗﺖ دادهﻫﺎی ﺗﺴﺖ در

دﻗﺖ دادهﻫﺎی ﺗﺴﺖ در

BinaryCrossEntropy
دﻗﺖ دادهﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ

ﺳﺎﯾﺖ kaggleﺑﺎ ﻣﺘﺎدﯾﺘﺎ %

ﺳﺎﯾﺖ kaggle %

%

دﻗﺖ دادهﻫﺎی آﻣﻮزش %

ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی

۹۱٬۱۷

۸۱٬۲۱

۸۲٬۳۲

۸۳٬۷۶

Tanh

۸۰٬۰۱

۷۸٬۷۸

۸۳٬۲۶

۸۶٬۷۲

Selu

۹۱٬۶۱

۸۳٬۷۱

۸۱٬۹۰

۸۴٬۹۰

Swish

۹۲٬۱۳

۸۴٬۹۶

۷۹٬۵۸

۸۱٬۰۸

Relu

ﺷﮑﻞ  ۷دﻗﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺑﺮ روی دادهﻫﺎی آﻣﻮزش و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻣﺨﺘﻠﻒ)Margin Loss
 Focal Loss ،و .(Binary Cross Entropy

اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  ،۱دﻗﺖ ﺷﺒﮑﻪی آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺟﺪول  ۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی دادهﻫﺎی

از ﺗﺎﺑﻊ  BinaryCrossEntropyروی دادهﻫﺎی ﺗﺴﺖ از دو ﺗﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺴﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ  ReLUﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی )ﮐﻪ در ][۱

ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ روی  ۱۰۹۸۲دادهی ﺗﺴﺖ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  ۱ﺑﻪ

ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را دارد .در واﻗﻊ ﻣﯿﺰان دﻗﺖ ﺷﺒﮑﻪ

 ۹۲٬۱۳رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪی  MarginLossﺻﺮﻓ ًﺎ

ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی  SWISH ، ReLU ،SELU ،Tanhﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ

ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آﻣﻮزش دﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دادهﻫﺎی

ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻫﻢ ﺑﺮ روی دادهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﻢ ﺑﺮ روی دادهﻫﺎی

درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ در آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۰٬۹و ﮐﻤﺘﺮ از ۰٬۱
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ  ،maxﺑﺎ ﺗﻤﺎم دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل
ﺗﻌﻠﻖﺷﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۰٬۹ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از  ۰٬۱ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﺎر
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﻊ  BinaryCrossEntropyﻣﯿﺰان
دﻗﯿﻖ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﻠﻖ ﻫﺮ داده ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻼس ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ در آن ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖﺗﺮی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺎﺑﻊ  MarginLossﻫﺰﯾﻨﻪ در داﺧﻞ ﻫﺮ

1

اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ،در ﺷﮑﻞ  ۸ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺎﺑﻊ ReLU

ورودی ﻣﻨﻔﯽ را ﺻﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی در ﺗﺸﺨﯿﺺ دارد و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ  ReLUﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی دﯾﮕﺮ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺬارد .در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﺑﻊ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی در ﺷﺒﮑﻪ از ﺗﺎﺑﻊ
ﻫﺰﯾﻨﻪ  BinaryCrossEntropyاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 batchﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺶﺑﺮازش
ﺷﺒﮑﻪ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ آن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ  BinaryCrossEntropyﺑﺮ روی دادهﻫﺎی ﺗﺴﺖ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ].[۲۳

https://www.tensorflow.org/apidocs/python/tf/keras/activations

1

۷۵

ﻧﺮﮔﺲ ﺣﺴﻦﭘﻮر ،اﻣﯿﺪ اﺳﻼم و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﺴﻨﯽ

ﺷﮑﻞ  ۸دﻗﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﻣﺨﺘﻠﻒ )  ( SWISH ، ReLU ،SELU ،Tanhو اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪی Binary

.Cross Entropy

ﺟﺪول ۳ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دو روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪی BinaryCrossEntropy
دﻗﺖ دادهﻫﺎی ﺗﺴﺖ در

دﻗﺖ دادهﻫﺎی ﺗﺴﺖ در

دﻗﺖ دادهﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ

دﻗﺖ دادهﻫﺎی آﻣﻮزش %

ﺳﺎﯾﺖ kaggleﺑﺎ ﻣﺘﺎدﯾﺘﺎ %

ﺳﺎﯾﺖ kaggle %

%

۹۲٬۲۴

۸۴٬۳۳

۸۰٬۱۰

۸۳٬۰۷

روش capsnet_v1

۹۱٬۵۱

۸۳٬۸۶

۷۴٬۳۰

۷۷٬۸۹

روش capsnet_v2

ﺷﮑﻞ  ۹دﻗﺖ دو ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪی  capsnet_v1و  capsnet_v2ﺑﺮ روی داده ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ و ﺗﺴﺖ

 capsnet_v1ﻫﻢ ﺑﺮ روی دادهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﻢ ﺑﺮ روی دادهﻫﺎی ﺗﺴﺖ

ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ
ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺣﺎل ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﻻﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ۴
ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﮑﻞ  ۹ﻋﻤﻠﮑﺮد دو ﺷﺒﮑﻪ
ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ) capsnet_v1و  (capsnet_v2را ﺑﺮ روی
دادهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ و ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ،۳ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ دﻗﺖ روش

ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮ ًا اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ دادهﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺟﺪول  ۴ﺧﻼﺻﻪای از ﮐﺎرﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهی ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺪول ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در آن ﻟﺤﺎظ
ﺷﺪه اﺳﺖ،

۷۶

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ

ﺟﺪول  ۴ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺗﻌﺪاد

زﻣﺎن

)AUC(%

)SP(%

)Recall(%

)ACC(%

-

-

۶۲٬۰۰

۸۲٬۰۰

۷۶٬۰۰

۲۷٥۰

-

۶۵٬۸۰

-

-

۷۲٬۰۰

۲۱٥۰

-

-

۸۲٬۰۰

۷۶٬۰۰

۱۲۷۹

-

۷۸٬۰۰

۹۳٬۰۰

۵۰٬۴۰

۸۵٬۲۰

۱۲۷۹

-

۹۰٬۶۹

-

-

-

۲۰۳۷

-

۸۹٬۶۰

۹۲٬۸۰

۹۰٬۹۰

۹۲٬۴۰

٥٥۰۹

۶۲٬۰۰

ﺗﺼﺎوﯾﺮ

روش

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده
ISIC
2017
ISIC
2017
ISIC
2016

CNN +FNN

][۱۶

FCNN

][۱۷

Ensemble
NN + SVM

ISIC
2016
ISIC
2016 +
2017
ISIC
2019

][۱۵

CNN +
SVM

][۱۸

CNN +
SVM

][۱۹

CNN +
CAPS

][۲۰

زﻣﺎن
آﻣﻮزش ﺑﺮای
ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﯿﻦ  ۱۵ﺗﺎ

۹۸٬۴۵

-

-

۹۴٬۴۲

 ۴۵ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﯿﺶ از
 ٥۸۰۰۰داده

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده

18 Mode of
EfficientNet,
SE-ResNeXt101, ResNeSt101

ISIC
2018 +
ISIC 2019
+ ISIC 202

][۲۱

اﺳﺖ.
ﮐﻤﺘﺮ از ۲
ﺳﺎﻋﺖ

۸۲٬۴۵

۷۵٬۳۲

۸۵٬۰۹

٥۸٤٥

۹۲٬۲۴

۷

ISIC
2019
+ISIC
2020

Modified
Capsnet

ﺷﺒﮑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
)(capsnet_v1

ﺟﺪول  ۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ)  (Margin Loss , BinaryCrossEntropyﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ روی دادهﻫﺎی ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه
دﻗﺖ دادهﻫﺎی ﺗﺴﺖ در

دﻗﺖ دادهﻫﺎی ﺗﺴﺖ در

دﻗﺖ دادهﻫﺎی

دﻗﺖ دادهﻫﺎی آﻣﻮزش

ﺳﺎﯾﺖ  kaggleﺑﺎ ﻣﺘﺎدﯾﺘﺎ %

ﺳﺎﯾﺖ kaggle %

اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ %

%

۸۱٬۲۰

۷٦٬۰۳

۹۱٬۱٥

۹۱٬۲۲

۹۱٬٥۳

۸۱٬۱۲

۷٤٬۷٤

۷٦٬۱٤

ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ
Margin Loss
BinaryCrossEntro
py

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﺟـﻊ ] [۲۱ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ از

ﺷــﺒﮑﻪ  Adamو ﺗــﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨــﻪ  SparseCategoricalCrossentropyاز

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی از ﻗﺒﻞ آﻣﻮزش دﯾﺪه و از  ۱۸ﻣﺪل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮای آﻣـﻮزش

 Kerasدر ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪ  .ﺟــﺪول  ۵ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺑــﻪ دﺳــﺖ آﻣــﺪه از

دادن ﺷﺒﮑﻪی ﺧﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺮ روی دادهﻫﺎی ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑـﺮ

ﺑﻬﺘﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ زﻣﺎن اﺟـﺮای اﯾـﻦ ﺷـﺒﮑﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ
ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺑـﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﻗﺖ اﯾﻦ دو ﻣﺪل ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارد.
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن زﻣﺎن آﻣﻮزش در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺸـﮑﻞ ﺑﺰرﮔـﯽ ﺑـﺮای
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻻزم را ﺑﺮای آﻣـﻮزش ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ اﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑـﺮای ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺷـﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴـﻮﻟﯽ ﺑـﺮ روی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادهی ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳـﺖ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪی دادهﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان
ﭘﯿﺶ ﭘﺮدازش ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﭼـﻮن ﺗﺼـﺎوﯾﺮ اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪداده از ﻧﻈـﺮ
ﺑﺎﻓــﺖ و ﺷــﮑﻞ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﻗﺒــﻞ از ورود اﯾــﻦ ﺗﺼــﺎوﯾﺮ ﺑــﻪ ﺷــﺒﮑﻪ
اﺻﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺿـﺎﯾﻌﻪ ﭘﻮﺳـﺘﯽ را ﺑـﻪ درﺳـﺘﯽ ﺗﺸـﺨﯿﺺ

1

اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽآﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻗﻄﻌﻪﺑﻨـﺪی ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﺑﻬﺒـﻮدی در
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﺷـﺒﮑﻪ در
ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ دارد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺿـﺎﯾﻌﻪ را داﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮع آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳـﯿﺪ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻨـﻮز ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﺮ روی ﺷـﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴـﻮﻟﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدن و داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻗﺒـﻞ از ﺧـﻮد و
زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﻮدن آﻣﻮزش در آن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎرآﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑـﺮ
روی ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪدادهﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿــﺪه ﻣــﻮرد اﺑﻬــﺎم اﺳــﺖ ،اﻣــﺎ ﻣﯽﺗــﻮان ﺑــﺎ
اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ از
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

دﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ،ﻗﻄﻌﻪﺑﻨـﺪی ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی
 MobilenetV2و  UNetﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎز اﯾﻦ
https://www.tensorflow.org/tutorials/images/seg mentation
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ﺷـــﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﭙﺴـــﻮﻟﯽ ﺑـــﻪ ﻋﻨـــﻮان ﻧـــﻮﻋﯽ ﺧـــﺎص از ﺷـــﺒﮑﻪﻫﺎی
ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷــﻨﯽ ﻣﻄــﺮح ﺷــﺪهاﻧﺪ ﮐــﻪ در آﻧﻬــﺎ از ﺳــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻻﯾــﻪﻫﺎ و
 ﺑــﺎ.ﻧﻮرونﻫــﺎ در ﻗﺎﻟــﺐ ﯾــﮏ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﮐﭙﺴــﻮﻟﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه اﺳــﺖ
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ در ﻣـﺪل
 اﻣــﺎ ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ،ﮐــﺮدن ﯾــﮏ ﺳــﺮی ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﻣﻮﺟــﻮد در دادهﻫــﺎ دارﻧــﺪ
 آﻣﻮزش و رﻓﺘﺎر آﻧﻬـﺎ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد
 ﺳـﻌﯽ، در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ.در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه در اﺑﻬﺎم اﺳـﺖ
ﺷــﺪ ﮐــﻪ رﻓﺘــﺎر ﺷــﺒﮑﻪ ﮐﭙﺴــﻮﻟﯽ ﺑــﺮ روی ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪدادهی ﺣﺠــﯿﻢ و
 در واﻗـﻊ رﻓﺘـﺎر.ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳـﺖ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻮاﺑﻊ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻣﺘﻔﺎوت
 ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﻻﯾـﻪﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷـﻨﯽ.در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
در اﺑﺘﺪای ﺷـﺒﮑﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﺑﻬﺘـﺮ از
 در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻨـﻮان.دادهﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾـﻦ
 ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ورودی
داﺷــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺘــﻮان از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫــﺎی اﯾــﻦ ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑــﺮ روی دادهﻫــﺎی
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ﻧﺮﮔﺲ ﺣﺴﻦﭘﻮر ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار در داﻧﺸﮕﺎه

ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۹۵درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

اﯾﺸﺎن ﻫﻢ اﮐﻨﻮن داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و رﺑﺎﺗﯿﮏ

در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ .زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی

ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ وی ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻋﻤﯿﻖ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺑﯿﻨﺎﯾﯽﻣﺎﺷﯿﻦ

و ﭘﺮدازشﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ.

اﻣﯿﺪ اﺳﻼم ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار در داﻧﺸﮕﺎه

ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۹۶درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

اﯾﺸﺎن ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ .زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﯾﺸﺎن

داده ﮐﺎوی ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﺴﻨﯽ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪی دﮐﺘﺮای ﻫﻮش

ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۲از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺑﺨﺶ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ

ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی

ﻋﻤﯿﻖ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در ﭘﺮدازش اﻟﮕﻮ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ و

ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ.

