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Abstract
Wireless capsule endoscopy is a non-invasive diagnosis method which allows recording a video as the
capsule travels through the gastrointestinal tract. The practical drawback is producing a long clinical
video up to 8 hours and it takes about 2 hours to review the exam by an experienced expert. Video
summarization methods can reduce the time required by experts and errors in manual interpretation.
This paper presents an automatic method based on unique properties of adaptive singular value
decomposition through sliding window that can reduce the long annotation time. By utilizing these
properties, we are able to summarize a WCE video by outputting a motion video summary. Moreover,
we apply an effective approach based on adaptive contrast diffusion to correct uneven illumination that
deal with the low contrast generally caused by poor visibility conditions of the GI tract, WCE power
and its structure. Experimental results on WCE videos indicate that a significant reduction in the review
time is feasible. Quantitative and qualitative results of summarization show the effectiveness of proposed
method that can be adapted to various clinical applications, such as training of young physicians,
computer assisted diagnosis, medical decision support or medical document management.
Keywords: Adaptive Contrast Diffusion, Singular Value Decomposition, Sliding Window, Video Summarization,
Wireless Capsule Endoscopy
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تشخیص خودکار فریمهای برجسته در کپسول آندوسکوپی بیسیم
با استفاده از تجزیه به مقادیر تکین انطباقی
عباس بینیاز ،1فاطمه عبدالعلی ،2رضا آقاییزاده ظروفی ، *3امید حاجیمقصودی ، 4یوشینوبو

ساتو5

 1دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی ،آزمایشگاه پردازش تصویر هوشمند ،دانشکدهی مهندسی کامپیوتر و برق ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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چکیده
آندوسکوپی به کمک کپسول بیسیم ،یکی از روشهای غیرتهاجمی آسیبشناسی مسیر گوارشی انسان به شمار آمده که با پیشروی
کپسول در مسیر گوارشی و تصویربرداری از این مسیر ،ویدئوی آندوسکوپی ضبط میشود .در عمل ،حجم وسیعی از ویدئوهای آندوسکوپی
با کیفیتهای مختلف و زمان تصویربرداری طوالنی ،از مسیر گوارشی ثبت میشود که این زمان در حدود  9ساعت بوده و زمان بازنگری
ویدئوی آندوسکوپی توسط پزشک متخصص و مجرب نیز در حدود  6ساعت و یا بیشتر میباشد .روشهای خالصهسازی ویدئو ،میتوانند
زمان بازنگری و همچنین خطاهای تفسیر و بازنگری دستی توسط پزشک را کاهش دهند .در این پژوهش ،به منظور غلبه بر محدودیتهای
موجود در استخراج فریم های کلیدی ،روشی مبتنی بر بینایی ماشین به کمک خصوصیات منحصر به فرد تجزیه به مقادیر تکین انطباقی
مبتنی بر پنجره ی لغزشی ،پیشنهاد شده است که با به کارگیری این ویژگیها ،امکان خالصهسازی ویدئوی کپسول اندوسکوپی فراهم
میگردد .عالوه بر این ،به دلیل محدودیت های حجم و توان کپسول آندوسکوپی و فیزیک مسیرگوارشی ،تصاویر کپسول دارای روشنایی
پایینی بوده و غیریکنواخت میباشند که برای حل این مشکل ،از فیلتر انتشار تطبیقی بهره گرفته شده است .نتایج آزمایش روی کپسول
بیسیم ،نشان میدهد که زمان بازنگری به طور قابل مالحظهای کاهش یافته است .ارزیابیهای کمی و کیفی ،نشان میدهند که استفاده
از این روش پیشنهادی ،تاثیر مثبتی روی فرایند خالصهسازی داشته است .از اینرو ،میتوان در سایر کاربردهای بالینی ،از قبیل آموزش
پزشکان جوان ،آسیبشناسی به کمک کامپیوتر ،تصمیمگیری سریع و مدیریت اطالعات پزشکی نیز از این روش بهره گرفت.
کلیدواژهها :انتشار کنتراست تطبیقی ،تجزیهی مقادیر تکین ،پنجرهی لغزشی ،خالصهسازی ویدئو ،کپسول بیسیم آندوسکوپی
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یکسانی دارند و به مرور زمان و با جابهجایی کپسول در مسیر
گوارشی ،با محتوای جدیدی جایگزین میشوند .هدف از انجام
پژوهش حاضر ،انتخاب تصویری با بیشترین بازنمایی از هر
محتوا میباشد .با توجه به توضیحات فوق و به منظور شفافیت
بیشتر موضوع ،تعدادی از فریمهای برجستهی یک ویدئوی
کپسول آندوسکوپی در شکل ( )1ارائه شده است.
الزم به ذکر است که خالصهسازی تصاویر آندوسکوپی همواره با
چالشهای خاصی روبهرو است .نخست این که ویدئوهای
کپسول آندوسکوپی ،دارای محتوای بافت اندک و بسیار
تغییرپذیر میباشد .همچنین ،به دلیل محدودیتهای حجم و
توان کپسول آندوسکوپی ،تصاویر به دست آمده ،غیریکنواخت،
تاریک (دارای روشنایی پایین) ،به شدت فشرده و به دلیل وجود
تراشهی سنسور دوربین ،)CMOS( 1دارای نویز میباشند .از
طرفی ،عالوه بر حرکات تصادفی دوربین بیسیم ،ساختار مسیر
گوارشی نیز مستقل از وضعیت و فیزیک بدن ،حرکات دودی و
موضعی 2خاص خود را دارد .فراتر از آن ،بعضی از ساختارها
مانند حبابها و مایع گوارشی نیز به شدت گمراه کننده هستند
که مجموعهی عوامل فوق زمان بازنگری توسط پزشک را
طوالنیتر میکند [.]6

 -1مقدمه
امروزه ،استفاده از روشهایی با حداقل تهاجم ،در علم پزشکی
از اهمیت ویژهای برخوردار بوده که آندوسکوپی یکی از مهمترین
این روشها به شمار میرود .در این میان ،تصویربرداری
آندوسکوپی به وسیلهی کپسول آندوسکوپی بیسیم،)WCE( 1
به عنوان یک روش تشخیصی بسیار مناسب ،امکان مشاهدهی
بخشهای داخلی بدن را فراهم ساخته و همچنین در مواردی با
به کارگیری ابزار مناسب در کنار آندوسکوپ ،امکان نمونهبرداری
از بافت نیز میسر گشته که بسیار حایز اهمیت میباشد.
خالصهسازی ویدئو ،فرایند بسیار دشواری است ،چرا که
دستیابی به یک فرایند بیعیب و نقص برای انتخاب فریمهای
برجسته ،به دانش معنایی نیاز دارد .در اینجا باید اشاره شود
که منظور از فریمهای برجسته ،فریمهایی با بیشترین بازنمایی6
از صحنه 3میباشد .با انتخاب فریمهای برجسته ،فریمهایی که
دارای محتوای تصویری کمتر و یا مشابه هم هستند ،نادیده
گرفته میشوند .در حالت کلی ،هر ویدئو میتواند شامل تعدادی
صحنه باشد که هر کدام از صحنهها از ترکیب شات5های
ویدئویی ایجاد میشوند [ .]1از طرفی ،هر شات با هر بازهی
زمانی ،دارای فریمهای متوالی بوده که معموال محتوای تصویری

خونریزی بخش انتهایی رودهی کوچک تورم غیرطبیعی عروق رودهی کوچک

بافت مخاطی رودهی بزرگ

...

...

...

...

...

بافت مخاطی دوازدهه

...

شکل ( -)1ارائهی نمونههایی از فریمهای برجسته در یک ویدئوی کپسول آندوسکوپی بیسیم مربوط به پایگاه دادهی بیمارستان فیروزگر تهران

به دلیل طوالنی بودن ویدئوی کپسول آندوسکوپی ،تشخیص
پزشک ،همواره کامال صحیح و بینقص نیست .به طوری که
درصد تشخیص درست خونریزیهای خاص گوارشی ،زخمها،
پلیپها و خونریزیهای شدید گوارشی ،به ترتیب برابر با ،21
 52 ،39و  11درصد گزارش شده است [ .]3زمان الزم برای

تحلیل دیداری یک ویدئوی آندوسکوپی با حدود  21111فریم،
بسته به مهارت پزشک ،در حدود  51دقیقه تا چند ساعت
میباشد .بنابراین ،به کارگیری روشهای محاسباتی در
ویدئوهای آندوسکوپی ،به کاهش زمان بازنگری و نیز کاهش
تفسیرهای نادرست پزشک ،کمک شایانی خواهد کرد [.]5

1

5

6

1

Wireless Capsule Endoscopy
Most Representative
3
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Shot
Complementary Metal Oxide Semiconductor
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کاهش زمان ویدئو ،از طریق تشخیص بخشهای مرتبط و حذف
بخشهای غیرمرتبط صورت میگیرد .آیمال و همکارانش ،در
پژوهشی به بررسی برخی از روشهای خالصهسازی در حوزهی
ویدئوهای غیرپزشکی پرداختند [ .]1همچنین ،آویال و
همکارانش ،الگوریتم  VSUMM1را برای استخراج فریمهای
کلیدی ویدئوهای غیرپزشکی ارائه کردند .پس از جداسازی
فریمهای ویدئویی با نرخ نمونهبرداری مشخص ،از هیستوگرام
رنگ برای استخراج ویژگیها بهره گرفته میشود .در مرحلهی
بعد ،ویژگیها با استفاده از الگوریتم  ،k-meansبه شاتهای
مورد نظر تقسیمبندی شده و سپس فریمهای مشابه ،از طریق
تعیین آستانه ،حذف میشوند .تعیین مقدار  ،kیکی از
چالشهای موجود در این روش به شمار میرود [.]2
ژانگ و همکارانش ،استفاده از الگوریتم  CVAS6را برای
خالصهسازی مبتنی بر آگاهی از زمینه ،پیشنهاد کردند .آنها
فریمهای کلیدی معنادار را از طریق کدگذاری تنک ،با به
کارگیری یک دیکشنری از گرافهای همبستگی ویژگیهای
زمانی-مکانی ،به تصویر در آوردند .در این روش ،بخشهای مهم
ویدئوی آزمایشی ،3استخراج میشود اما وجود تعدادی از
فریمهای اضافه در ویدئوی خالصهسازی شده ،به عنوان یکی از
نقایص این روش به شمار میرود [.]1
ونگ و همکارانش ،برای استخراج فریمهای کلیدی یک ویدئو،
روش انتخاب دیکشنری را مورد استفاده قرار دادند .آنها
ویدئوی آندوسکوپی مربوط به بخش فوقانی دستگاه گوارش را
مورد بررسی قرار دادند [ .]9در این روش ،در مرحلهی پردازش
کیفیت ،فریمهای مات ،تاریک و اشباع ،از طریق آموزش جنگل
تصادفی ،حذف میگردند ،سپس فریمهای ویدئوی آندوسکوپی،
برش زده میشوند تا بخشهای اضافی و تیرهی پیرامون آن
حذف گردد .برای کاهش پیچیدگی محاسبات روش پیشنهادی،
شاتها و مرز آنها ،به کمک ناحیهبندی زمانی ،انتخاب میشود.
همچنین ،ویژگیهای مقاوم به چرخش ،از قبیل هیستوگرام
رنگ و هیستوگرام بافت  ،LBP5برای پردازشهای بعدی توسط
مسالهی انتخاب دیکشنری ،استخراج میشوند .این روش در
آندوسکوپی بخش فوقانی دستگاه گوارش کاربرد داشته و
ویدئوهایی با نور کافی ،وضوح باال 1و نرخ فریم زیاد در
تصویربرداری را به همراه دارد.

ایسماعیل و همکارانش ،یک الگوریتم خالصهسازی ویدئوی
آندوسکوپی مبتنی بر یادگیری بدون سرپرست ،به همراه تمایز
ویژگی را ارائه کردند [ .]1آنها برای پیدا کردن کالسهای
مشابه و حذف نویز از ویدئوی کپسول آندوسکوپی ،عضویت
احتمالی فریمهای ویدئو در کالسها را بر اساس توصیف
کنندههای دیداری و زمانی ،محاسبه کردند .هر چند تالش
نویسندگان بر این است که تعداد کالسهای بهینه را یافته و اثر
نویز را در فرایند کالسبندی کاهش دهند ،اما یافتن تعداد
کالسهای بهینه ،از نقاط ضعف این روش به حساب میآید.
محمد و همکارانش ،برای تقسیمبندی تصاویر کپسول
آندوسکوپی رودهی کوچک به دو کالس حاوی اطالعات مفید و
فاقد اطالعات مفید ،ابتدا ویدئوی آندوسکوپی را بر اساس تراکم
طیف توان ،به سوپرفریمها کالسبندی کرده و سپس
ویژگیهای سطح پایین و عمیق را برای این فریمهای نماینده،
استخراج کردند .در گام بعدی این روش ،ویژگیهای استخراج
شده به کمک دیکشنری مبتنی بر یادگیری ،کد گذاری تنک
شده و به عنوان ورودی طبقهبند  ،SVM2برای یادگیری دو
کالس مفید و غیرمفید به کار برده میشوند .صرف نظر از
هزینهی محاسباتی باال ،در این روش تمام فریمهای مفید و
غیرمفید ،بدون در نظر گرفتن تعداد و تکرار فریمها و تاثیر آنها
در زمان بازنگری ،طبقهبندی میشوند [.]6
یاکوویدیس و همکارانش ،به منظور کاهش زمان بازنگری
ویدئوی کپسول آندوسکوپی ،از روش تصویرکاوی بدون
سرپرست استفاده کردند .آنها روشی مبتنی بر الگوریتم کاهش
داده بدون سرپرست به کمک  NFM1را پیشنهاد کردند .در
پژوهش آنها ،هر فریم به عنوان عضوی از فضای برداری در نظر
گرفته میشود .در پایان ،با محاسبهی فاصلهی اقلیدسی و
ژئودزیک ،9یک مجموعه از بردارهای عمود بر هم استخراج
میشوند [ .]11محمود و همکارانش ،برای ارسال برخط
فریمهای موثر در آسیبشناسی آندوسکوپی و هیستروسکوپی،
به جای ارسال کل فریمها ،به منظور صرفهجویی در هزینهی
ارسال و پهنای باند ،روشی دیگر را پیشنهاد کردند [.]11،16
1

در روش پیشنهادی آنها ،فضای رنگ به  COCتغییر کرده،
سپس یک تصویر کامل 11برای پردازشهای برخط استخراج
شده ،برای هر فریم ،یک نقشهی برجستگی 11از ترکیب

1

1

6

9
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3
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High Definition
2
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Non–Negative Matrix Factorization
Geodesic Distance
1
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ویژگیهای گشتاور ،انحنا و کنتراست چندسطحی ،تهیه شده و
در مرحلهی آخر ،از نقشهی برجستگی برای استخراج فریمهای
کلیدی بهره گرفته میشود .در این مقاله ،به منظور اعتبارسنجی
روش پیشنهادی ،از دو پژوهش اخیر بهره گرفته شده است.
با توجه به مباحث ذکر شده ،روشن است که طراحی یک
الگوریتم برای خالصهسازی ویدئوی کپسول آندوسکوپی ،با
چالشهای مختص خود روبهرو میباشد .عواملی مانند روشنایی
غیریکنواخت ،وضوح پایین ،نرخ فشردهسازی باال و نرخ متغیر
تیزی 1کانونی تصویر ،از جملهی این چالشها به شمار میآیند.
عالوه بر این ،ممکن است که فریمهای حاوی ضایعه ،دارای
ساختارهای گمراه کنندهای مانند حبابها ،مایع گوارشی و ...
نیز باشند .زمانی در حدود  6ساعت (یا بیشتر) ،به عنوان زمان
بازنگری در هر آزمایش کپسول آندوسکوپی ،زمانی طوالنی به
حساب آمده و برای پزشک امری طاقتفرسا میباشد .با توجه
به توضیحات فوق ،یک فرایند کامپیوتری موثر میتواند از طریق
استخراج فریمهای برجسته ،میزان کار پزشک در آسیبشناسی
ویدئوی کپسول آندوسکوپی را کاهش دهد .هدف اصلی از انجام
تحقیق حاضر ،تالش برای دستیابی به این مهم میباشد.
ذکر این نکته ضروری است که جهت انجام این پژوهش ،از پایگاه
دادهی محلی و پایگاه دادهی غیربومی استفاده شده است .پایگاه
دادهی محلی ،توسط بیمارستان فیروزگر تهران جمعآوری شده
که فریمهایی از آن در شکل ( )1ارائه شده است .ویدئوهای این
مجموعه ،توسط کپسول اندوسکوپی بیسیم  ،Miro-Camبا
وضوح  361×361پیکسل تهیه شده است .میزان روشنایی این
مجموعه 612 ،سطح رنگ است که با فرمت ذخیرهی  mecو
نرخ نمونهبردای  3فریم بر ثانیه تصویربرداری میشود .ویدئوهای
مربوط به  31بیمار از این پایگاه دادهی محلی ،شامل  16زن و
 19مرد ،با متوسط سن و انحراف معیار  ،15±11توسط یک
متخصص گوارش به همراه یک دستیار ،مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است .عالوه بر این ،به منظور ارزیابی بهتر روش
پیشنهادی ،از تصاویر کپسول آندوسکوپی پایگاه دادهی

KID6

شکل ( -)2نمونهای از تصاویر پایگاه داده ()KID
شکل راست :رودهی کوچک ،شکل چپ :کولون

بر اساس نظر متخصصان گوارش ،طراحی یک سیستم متمرکز
برای تشخیص و نمایش خودکار فریمهای ویدئویی ،به لحاظ
بالینی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .با توجه به قابلیت
باالی روش تجزیه به مقادیر تکین انطباقی ،در این پژوهش ،یک
چارچوب موثر برای خالصهسازی و نمایش ویدئوهای کپسول
آندوسکوپی ارائه شده است .برای دستیابی به این هدف،
هیستوگرام رنگ برای نمایش هر فریم به کار گرفته شده و
ماتریس ویژگی ،توسط پنجرهی لغزشی تجزیه به مقادیر تکین،
نمایش داده میشود .با تخمین رتبهی ماتریس ویژگی (تعداد
سطرها و یا ستونهای مستقل خطی در این ماتریس) و حذف
مقادیر ویژهی کمتر از آستانه ،تنها فریمهای کلیدی انتخاب
میشوند .در فاز بعد ،به کمک فیلتر انتشار کنتراست تطبیقی،
غیریکنواختی روشنایی ،بهبود داده میشود .این
غیریکنواختی ،به دلیل روشنایی اندک و محیط بسیار
پیچیدهی مسیر گوارشی ایجاد میشود.
در ادامهی این مقاله ،در ابتدای بخش  ،6الگوریتم خالصهسازی
ویدئوهای آندوسکوپی شرح داده شده و سپس یک روش
کاربردی برای اصالح غیریکنواختی روشنایی در ویدئوی
کپسول آندوسکوپی ،به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد .در
بخش  ،3نتایج شبیهسازیها و ارزیابیهای آماری آزمایشهای
انجام شده ،ارائه خواهد شد .در نهایت ،در بخش  ،5به بحث و
نتیجهگیری پرداخته خواهد شد.

 -2روش پیشنهادی

نیز استفاده شده است [ .]13،15این پایگاه داده ،شامل تعداد
زیادی ویدئوی کپسول آندوسکوپی بیسیم از نوع  ،Pill-Camبه
همراه استاندارد طالیی با وضوح  361×361پیکسل میباشد.
تمام ویدئوهای این پایگاه داده ،بدون نام بوده و توسط یک تیم
تحقیقاتی ،مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته است .نمونههایی از
تصاویر این پایگاه داده ،در شکل ( )6ارائه شده است.

با توجه مباحث مطرح شده و اهمیت انتخاب فریمهای برجسته
در ویدئوی کپسول آندوسکوپی ،در این مقاله با تلفیق
رویکردهای مهندسی و ریاضی ،از پنجرهی لغزشی مبتنی بر
تجزیه به مقادیر تکین ( )SVD3برای انتخاب فریمهای کلیدی
استفاده میشود .بدین منظور ،برای خالصهسازی و بهبود
کیفیت ویدئوی کپسول آندوسکوپی ،بلوک دیاگرام کلی روش

1

3

Sharpness
Koulaouzidis-Iakovidis Database

Singular Value Decomposition

6
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پیشنهادی ،در شکل ( )3ارائه شده است .همانطور که در این
شکل مشاهده میشود ،فریمهای ورودی آندوسکوپی ،پس از
تغییر فضای رنگ از  RGBبه  ،HSVدر قالب بردارهای ویژگی
بازسازی میشوند .سپس با ترکیب این بردارهای مربوط به
فریمهای ویدئوی کپسول بیسیم آندوسکوپی ،ماتریسهای
ویژگی ایجاد میشوند .در مرحلهی بعد ،مقادیر تکین
ماتریسهای ویژگی ،که در قالب یک پنجرهی زمانی هستند،

تجزیه میشوند .در این مرحله ،با محاسبهی نوسانات رتبه و
مقایسهی آنها با هم ،فریمهایی که بازنمایی بیشتری از صحنه
دارند ،به عنوان فریمهای برجسته انتخاب میشوند .پس از
انتخاب فریمهای کلیدی ،غیریکنواختی روشنایی و کنتراست
فریمهای مورد نظر ،به کمک فیلتر انتشار بهبود داده شده تا
پزشک بتواند مشاهده و درک بهتری از صحنهی مورد نظر
داشته باشد.

شکل ( -)3بلوک دیاگرام روش پیشنهادی
 -1-2معادالت ریاضی تجزیه به مقادیر تکین SVD

همانطور که گفته شد ،فریمهای کلیدی ،فریمهایی با
بیشترین بازنمایی از صحنه بوده و به عنوان معادلی از تصویر
در فضای ابعاد باال به زیر مجموعهای با ابعاد کمتر میباشند .زیر
مجموعهی فریمهای کلیدی  Sاز ویدئوی  Vبا  kفریم ،به صورت
زیر نمایش داده میشود:
()1

} S  PKeyframe (V )  {fr1 , fr2 ,..., frk

که در آن Pkeyframe ،به فرایند استخراج فریمها اشاره دارد .پس
از جداسازی فریمها ،برای انجام پردازشهای بعدی ،فضای رنگ

از ( RGBکه با سیستم ماشین سازگارتر است) به  HSVتغییر
داده میشود .فضای رنگ  HSVبا سیستم بینایی و سلولهای
مخروطی و میلهای چشم انسان ،سازگاری بیشتری دارد [.]2
محاسبهی هیستوگرام در فضای رنگ جدید ،تاثیر زیادی روی
هزینهی محاسبات داشته و قابلیت انعطافپذیری الگوریتم برای
ویدئوهای آندوسکوپی طوالنیتر را فراهم میکند .در این حالت،
فضای  HSVرا برای مثال میتوان به  12زیر مجموعه ،کوانتیزه
نمود .بنابراین ،با وجود کاهش قابل توجهی از حجم دادهها،
اطالعات کمتری از دست میرود .به کارگیری هیستوگرام در
یافتن تفاوتهای کلی بین فریمهای مجزا ،مفید میباشد [.]11
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به طور کلی ،برای خالصهسازی ویدئوها ،با نرخ کمتری از آنها
نمونهبرداری میشود .برای هر ماتریس ویژگی ]A=[A1 A2…An
و فریم  iدر مجموعهی نمونهبرداری شدهی -nتایی ،بردار m
بعدی  Aiایجاد میشود ( .)n≤mدر این پژوهش ،برای تشکیل
 ،Aiاز هیستوگرام رنگ  HSVاستفاده میشود .برای ادغام
اطالعات مکانی ،میتوان هر فریم را به بلوکهای  3×3تقسیم
کرد تا از هر بلوک بردارهای ویژگی مجزا استخراج گردد .معموال
از آنجا که تعداد کمی از میلههای هسیتوگرام انتخاب شده و
هر بلوک شامل تمام رنگها نیست ،ماتریس ویژگی ،تنک خواهد
بود .الگوریتم  SVDروی این ماتریس ،در مقایسه با SVD
معمولی روی یک فریم کامل ،سریعتر اجرا شده و حافظهی
کمتری نیز مصرف میکند .در واقع ،SVD ،ماتریس ویژگی
 Am×nرا از فضای  mبعدی به فضای بردارهای ویژهی  τبعدی
( )τ<<mنگاشت میدهد [:]12
()6

A  U V T

در این رابطه ،U=[uij] ،یک ماتریس متعامد 1ستونی است که
هر ستون آن معادل بردار ویژهی سمت چپی میباشد.
)    diag ( 1 ,  2 ,...,  nیک ماتریس قطری  n×nاست که
عناصر آن ،مقادیر ویژهی غیرصفر بوده که به صورت نزولی مرتب
شدهاند V=[vij] .یک ماتریس متعامد  n×nاست که بردار مقادیر
ویژهی چپ میباشد .با فرض برقراری رابطهی  ،rank(A)=r
شرایط زیر را ارضا خواهد کرد:
()3

 1   2 ...   r   r 1  ...   n  0

 ،SVDماتریس ویژگی  Am×nرا از فضای -mبعدی دادهی خام
به فضای بردارهای ویژهی -rبعدی با محورهای مستقل خطی
نگاشت میدهد .این نگاشت ،بردار  Ai=[a1i a2i … ami]Tاز
ماتریس ( Aکه شامل هیستوگرامهای سرهمبندی فریم  iاست)
را روی بردار ستونی  ψi=[ vi1 vi2 … vir]Tاز ماتریس  VTتصویر
کرده و هر سطر  jاز ماتریس ( Aکه  jورودی هیستوگرام
سرهمبندی شدهی تعداد رویدادها در هر فریم ویدئویی است)
را به بردار سطری  φj=[ uj1 uj2 … ujr]Tاز ماتریس  Uنگاشت
میدهد .اجرای  ،SVDمنوط به بزرگتر بودن  mاز  nبوده و اگر
تعداد فریمها ( )nاز تعداد عناصر سرهم بندی شده در هر
هیستوگرام ( )nبیشتر باشد SVD ،روی  ATانجام شده و نقش
 Uو  Vنیز تغییر میکند.

Orthonormal

 -2-2توصیف آماری دادهها با پنجرهی لغزشی SVD

در ادامه ،فرض کنید ) A(tفریم ویدئویی در لحظهی  tدر فضای
رنگ  HSVباشد که متناظر با آن ،سه هیستوگرام  hS ،hHو hV
توصیف میشوند .در این صورت ،بردار ویژگی ) f(tبا طول
 L=LH+LS+LVبه صورت زیر ایجاد میشود:
()5

]  [hH hS hV

) (t

f

برای هر فریم ویدئوی اندوسکوپی ،در زمان  ،t>Nماتریس
ویژگی ) F(t) (t=N,N+1, …, Tبه صورت زیر خواهد بود:

()1

 f (t ) 
 (t 1) 
f




 (t  N 1) 
f


) F (t

 Nو  ،Tبه ترتیب عرض پنجره و تعداد کل فریمهای ویدئویی
میباشند .بردار ) ،F(tمعرف ویژگی فریم فعلی در زمان  tو تعداد
 Nفریم قبلی است [.]11
تجزیه به مقادیر تکین ،روش رایجی برای استخراج ویژگی از
فضایی با ابعاد باال به فضایی با ابعاد پایینتر میباشد [ .]19بردار
ویژگی ) F(tتوسط  SVDبه مقادیر ویژه تجزیه میشود.
()2

F (t )  U  V T

∑ ماتریس مقادیر تکین ) ،F(tیک ماتریس قطری است که
مقادیر آن به صورت غیرصعودی مرتب شدهاند U .و ،V
ماتریسهای مثلثی در محدودهی ابعاد سطر و ستون )F(t
هستند .در این پژوهش ،برای محاسبهی سریعتر  ،SVDاز
کتابخانهی استاندارد  LAPACKدر حل مسایل جبر عددی
بهره گرفته شده است [.]11
به کارگیری رویکرد مطرح شده ،به جای خالصهسازی مبتنی بر
مرز میان شاتها ،بیشتر در بر گیرندهی خالصهسازی مبتنی
بر محتوا میباشد .فریمهای با تغییرات دیداری بیشتر ،به
نقاطی دورتر از مبدا در فضای ویژگی تصویر میشوند .در صورتی
که مقادیر ویژهی تکین کمتر از آستانه ،حذف گردند ،محورهای
نیمه وابسته و کم اهمیت در فضای ویژگی ،به صورت خطی
حذف میشوند.
فرض کنید  ، s1 , s2 ,..., si ,..., sNمقادیر تکین یک ماتریس
باشند .رتبهی ماتریس ) ، F(tبرابر با تعداد مقادیر ویژهای تعریف

1
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میشود که مقدار آنها از یک آستانهی مشخص  λبیشتر باشند
(  .) si smax  در حقیقت ،به کمک  SVDبریده شده،1
ساختارهای مهم و اساسی باقی مانده و نوسانات جزئی و نویزها
حذف میگردند [.]61
در بررسیهای انجام شده روی ویدئو ،مشخص شده است که
اگر رتبهی ماتریس ویژگی فریم فعلی () )F(tاز رتبهی ماتریس
ویژگی فریم قبلی () )F(t-1بزرگتر باشد ،محتوای دیداری فریم
فعلی با فریم قبلی ،به طور قابل مالحظهای تفاوت خواهد داشت،
از اینرو ،نمیتوان آن را با مقادیر تکین بردارهای لحظهی ،t-1
بازنمایی کرد .عالوه بر این ،اگر رتبهی ماتریس ویژگی فعلی از
ماتریس قبلی کمتر باشد ،محتوای دیداری رشتهی ویدئو به
اندازهای است که میتوان شات قبلی را نادیده گرفت [ .]61برای
مقداردهی اولیهی الگوریتم ،از  Nفریم اول برای محاسبهی
ماتریس ویژگی در لحظهی  t=Nاستفاده میشود .بنابراین
حلقهی اصلی الگوریتم ،از لحظهی  t=N+1شروع خواهد شد.

ورودیهای ماتریس  ،Lبه صورت

 L pq و  L pq مشخص میشود .بنابراین ،گرادیانها به
yy
xy
صورت زیر میباشند:
Ln 1  Ln Ln 1 F n


t


n

xy

()1

()1

که در آن ،u ،تصویر ورودی x ،و  ،yمختصات تصویر ،t ،زمان
انتشار و  ،Lماتریس انتشار ناهمسانگرد 3میباشد .فرض کنید
 ،upqمقدار  uدر پیکسل ( x=phو  )y=qhباشد ،آنگاه ،اختالف
جزئی در راستای  xو  ،yبه صورت زیر تعریف میشود:
 xu p ,q  u p ,q  u p 1,q

 y u p ,q  u p 1,q  u p ,q
 y u p ,q  u p ,q  u p 1,q
Truncated SVD
Adaptive Contrast Diffusion Filter

h
n

0



u npq1  u npq
t

n

)  y (  Lpq   x u npq   Lpq   y u npq
yx

yy

h2



 ، فاکتور مقیاس زمانی است ،F .از انتشار در طول مرزهای
مشخص تصویر ،جلوگیری کرده و به صورت زیر تعریف میشود
[:]63

o.w.



 Pu 
u  s


2
2
Fs (u )   3 
u  u
 1  2   2 Pu 
s 
s
2 


 ، Puافکنش 5در جهت عمود بر گرادیان تصویر است و ،S

پارامتر آستانهی ثابت میباشد .حالت گذرای این مدل ،شامل
تصاویری با الگوهای همگن و پارامتر آزادی  ،τبرای تعیین
مقیاس الگوها میباشد .در مرحلهی بعد ،ماتریس انتشار به
صورت زیر بازسازی میشود:



()11

 1 
n
n
Lnpq1  
  L pq  Fpq
1







که    و  Fpqتوسط رابطهی ( )11تعیین شده و این امر
t

الگوی واضح شرایط مثبت ماتریس  Lرا حفظ میکند .این الگوی
تکراری به هر سه کانال  G ،Rو  Bاعمال شده و تصویر تصحیح
شده از طریق بازسازی این کانالها ایجاد میشود.

 -3یافتهها و بحث
 -1-3اعتبارسنجی روش
نتایج یک خالصهسازی موثر توسط الگوریتم خودکار ،مطابقت
زیادی با نتایج خالصهسازی توسط انسان دارد .در اینجا به
منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی برای استخراج
فریمهای کلیدی ویدئوی کپسول آندوسکوپی ،از معیارهای

 xu p ,q  u p 1,q  u p ,q

()9

xx

2

 -3-2اصالح غیریکنواختی روشنایی و بهبود تصویر

) u (x , y
 div (L u )  0
t

n

)  x (  Lpq   x u npq   Lpq   y u npq

()11

همانطور که در بخش مقدمه مطرح شد ،غیریکنواختی
روشنایی در تصاویر آندوسکوپی ،از جمله مواردی است که
تشخیص پزشک را تحت تاثیر قرار میدهد .در این پژوهش،
برای اصالح این غیریکنواختی ،از فیلتر انتشار کنتراست
تطبیقی 6استفاده شده است [ .]66در معادلهی اصلی انتشار،
مرزها حفظ شده و محتوا ،نرم میگردد ،اما در مورد ویدئوهای
کپسول آندوسکوپی ،به دلیل زمینهی متفاوت و پیچیده ،باید از
پارامتر نرمسازی دیگری استفاده شود .به همین دلیل ،معادلهی
انتشار تطبیقی روی فضای رنگ توسعه داده شده و به صورت
زیر ارائه میشود:

xx

، L pq 

yx

، L pq 

1
6

Anisotropic Diffusion Matrix
Projection

3
5
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ارزیابی صحت ،1دقت 6و مشابهت )F( 3بهره گرفته شده است.
معیار  ،Fدر قالب میانگین هندسی صحت و دقت تعریف میشود:
()16
()13
()15

tp
m

.
tp  fn k1
tp
m

.
tp  fp k2

Recall 

Precision 

)2(Re all  Precision
.
Re all  Precision

F  measure 

همانطور که در شکل ( )5مشاهده میشود tp ،برابر با تعداد
فریمهایی است که متعلق به کالس  Aبوده و به درستی
طبقهبندی شدهاند tn .برابر با تعداد فریمهایی است که متعلق
به کالس  Aنبوده و به درستی طبقهبندی شدهاند fp .برابر با
تعداد فریمهایی است که متعلق به کالس  Aنبوده اما به اشتباه
متعلق به کالس  Aدر نظر گرفته شدهاند fn .برابر با تعداد
فریمهایی است که متعلق به کالس  Aبوده اما به اشتباه به
عنوان جزئی از این کالس طبقهبندی نشدهاند .به طور کلی،
میتوان نتیجه گرفت که  N=tp+tn+fp+fnبرابر با تعداد کل
فریمها میباشد [.]65

شکل ( -)4همپوشانی بین استاندارد طالیی و نتایج الگوریتم []65

مقادیر بیشتر معیار  Fو نرخ فشردهسازی ،عملکرد بهتر
الگوریتم پیشنهادی را نشان میدهند که نسبت به دو معیار
قبلی (نرخ درستی و نرخ خطا) ،دارای تقارن بیشتری بوده،
محدود به بازهی  1تا  1هستند و به صورت بهتری قابل درک و
تفسیر شدن میباشند.

 -2-3نتایج شبیهسازی
همانطور که بیان شد ،بازنگری تصاویر در ویدئوی کپسول
آندوسکوپی ،امری پیچیده و چالش برانگیز میباشد .پزشکان
متخصص ،که به صورت مداوم ویدئوهای آندوسکوپی را بررسی
میکنند ،اظهار کردهاند که یافتن فریمهای نماینده با بیشترین
بازنمایی ،فرایندی پیچیده ،وقتگیر و طاقتفرسا است .روش
Precision
Recall

1

پیشنهادی در تحقیق حاضر ،مبتنی بر رویکرد پنجرهی لغزشی
مقادیر تکین ویژه میباشد .با بهرهگیری از پنجرهی لغزشی
 ،SVDرتبهی ماتریس ویژگی فعلی محاسبه شده و فریمهای
نماینده با بیشترین بازنمایی ،از طریق بررسی نوسانات رتبه در
طول زمان ،تشخیص داده میشوند.
نتایج شبیهسازیها حاکی از آن است که الگوریتم پیشنهادی،
عملکرد بسیار موثری در خالصهسازی داشته است .از آنجا که
این الگوریتم ،برای پردازش ،به تمام ویدئو نیاز ندارد ،میتوان
برای پردازش آنالین ویدئو نیز از آن بهره گرفت .نتایج آزمایشی
نشان میدهد که این الگوریتم در مقابل غیریکنواختی
روشنایی ،مقاوم است .الگوریتم پیشنهادی توسط یک کامپیوتر
شخصی ،با پردازندهی  )GHz 3( P4و حافظهی دسترسی 9
 GBو در محیط نرمافزار متلب  9.1پیادهسازی شده است.
میانگین زمان انجام پردازش برای هر بیمار ،در حدود  1دقیقه
بوده که نشان دهندهی مقرون به صرفه بودن الگوریتم
خالصهسازی به لحاظ محاسباتی میباشد .با توجه به مطالب
مطرح شده در بخش اعتبارسنجی ،نتایج خالصهسازی توسط
پارامترهای صحت ،دقت و معیار  ،Fارزیابی میشوند که نتایج
مربوط به پایگاه دادهی  ،KIDدر جدول ( )1ارائه شده است.
همانطور که نتایج کمی ارائه شده در جدول ( )1نشان میدهد،
متخصصان گوارش میتوانند با جستجو در ویدئوی کپسول
آندوسکوپی ،بدون نیاز به بررسی مجزای هر فریم از ویدئو ،مدت
زمان الزم برای بررسی و تشخیص را به مقدار زیادی کاهش
دهند .پس از مشاهدهی فریمهای استخراج شده به کمک روش
پیشنهادی ،در صورتی که بخشی از ویدئو نیاز به بازنگری مجدد
داشته باشد ،پزشک متخصص میتواند تنها همان بخش مورد
نظر را مجددا از روی ویدئوی کپسول بیسیم آندوسکوپی،
بررسی نماید .بررسی مسایل آسیبشناسی توسط روش
پیشنهادی ،برای پزشک بسیار مقرون به صرفه میباشد .نتایج
آزمایش روی پایگاه دادهی  ،KIDبا مد نظر قرار دادن
پارامترهای صحت ،دقت و معیار  ،Fعملکرد مناسب روش
پیشنهادی را نشان میدهد .برای بررسی بهتر عملکرد روش
پیشنهادی ،از دادههای محلی نیز استفاده شده است .نتایج کمی
پنجرهی لغزشی مبتنی بر تجزیه به نقاط تکین ،در ویدئوهای
محلی کپسول بیسیم آندوسکوپی،در جدول ( )6ارائه شده
است .همانطورکه مشاهده میشود ،به کارگیری روش
پیشنهادی پنجرهی لغزشی تجزیه به مقادیر تکین ،روی
دادههای محلی نیز عملکرد مناسبی داشته است.
F-Measure

3

6
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جدول ( -)1ارزیابی کمی عملکرد روش پیشنهادی ،شامل صحت ( ،)Pدقت ( )Rو معیار  ،Fروی پایگاه دادهی .KID
ردیف

 Iakovidisو همکارانش

روش پیشنهادی

 Mahmudو همکارانش

R

P

F

R

P

F

R

P

F

1

1/19

1/21

1/16

1/95

1/91

1/96

1/95

1/91

1/95

6

1/11

1/11

1/11

1/93

1/96

1/96

1/91

1/92

1/91

3

1/16

1/19

1/25

1/96

1/11

1/91

1/91

1/93

1/95

5

1/11

1/16

1/11

1/11

1/11

1/11

1/96

1/91

1/95

1

1/21

1/11

1/19

1/91

1/91

1/91

1/96

1/93

1/96

2

1/21

1/16

1/21

1/11

1/96

1/19

1/19

1/93

1/91

1

1/11

1/91

1./91

1/96

1/93

1/96

1./95

1/92

1/91

9

1/15

1/11

1/12

1/16

1/19

1/11

1/91

1/11

1/19

1

1/91

1/13

1/12

1/95

1/91

1/96

1/92

1/95

1/91

11

1/19

1/21

1/16

1/99

1/91

1/16

1/99

1/91

1/91

11

1/22

1/11

1/29

1/91

1/11

1/11

1/93

1/91

1/96

16

1/16

1/11

1/21

1/11

1/11

1/12

1/11

1/91

1/11

13

1/16

1/91

1/12

1/11

1/15

1/16

1/12

1/91

1/19

15

1/11

1/15

1/16

1/12

1/11

1/12

1/19

1/11

1/19

Avg

1/13

1/11

1/11

1/11

1/11

1/19

1/96

0/83

0/82

ردیف

جدول ( -)2ارزیابی کمی عملکرد روش پیشنهادی ،شامل صحت ( ،)Pدقت ( )Rو معیار  ،Fروی پایگاه دادهی محلی
روش پیشنهادی
 Mahmudو همکارانش
 Iakovidisو همکارانش
R

P

F

R

P

F

R

P

F

1

1/16

1/11

1/13

1/11

1/12

1/12

1/91

1/93

1/91

6

1/29

1/13

1/11

1/16

1/12

1/15

1/96

1/95

1/93

3

1/11

1/15

0/72

1/11

1/11

1/19

1/92

1/91

1/92

5

1/15

1/11

1/15

1/12

1/11

1/11

1/91

1/95

1/91

1

1/11

1/12

1/12

1/11

1/15

1/12

1/19

1/96

1/91

2

1/21

1/16

1/29

1/91

1/95

1/96

1/93

1/91

1/95

1

1/13

1/11

1/11

1/11

1/11

1/19

1/12

1/96

1/11

9

1/91

1/15

1/11

1/13

1/11

1/15

1/95

1/91

1/91

1

1/11

1/11

1/11

1/12

1/11

1/12

1/91

1/91

1/92

11

1/11

1/11

1/11

1/13

1/11

1/12

1/11

1/19

1/19

11

1/16

1/11

1/11

1/15

1/12

1/11

1/91

1/95

1/96

16

1/21

1/16

1/11

1/11

1/12

1/12

1/19

1/91

1/11

13

1/12

1/91

1/19

1/11

1/15

1/11

1/96

1/93

1/96

15

1/11

1/16

1/11

1/15

1/19

1/11

1/95

1/91

1/91

11

1/19

1/11

1/12

1/91

1/11

1/91

1/91

1/96

1/95

12

1/16

1/15

1/13

1/11

1/11

1/12

1/91

1/93

1/91

11

1/11

1/21

1/16

1/12

1/16

1/15

1/91

1/91

1/93

19

1/13

1/11

1/15

1/16

1/15

1/13

1/92

1/91

1/91

11

1/11

1/11

1/11

1/91

1/12

1/19

1/91

1/92

1/91

61

1/16

1/21

1/11

1/11

1/19

1/19

1/91

1/91

1/93

Avg

1/13

1/15

1/13

1/12

1/11

1/12

1/92

1/93

1/93
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با توجه به نتایج به دست آمده ،میتوان بیان کرد که در اغلب
ویدئوها ،خالصهسازی خودکار ،همبستگی قابل قبولی با
خالصهسازیهای دستی داشته است .یکی از مزایای
خالصهسازی با پنجرهی لغزشی  ،SVDاین است که نیازی به
مشخص کردن تعداد فریمها وجود نداشته و تعداد فریمهای
مورد نیاز ،به صورت خودکار انتخاب میشوند .روشهای
پیچیدهتر ،ممکن است دقت باالتری داشته باشند ،اما با توجه
به هزینههای باالی محاسباتی ،استفاده از آنها به صورت برخط
در زمان انجام آزمایش کپسول آندوسکوپی ،توصیه نمیشود.
یکی از ویژگیهای منحصر به فرد کپسول آندوسکوپی بیسیم،
این است که کل سری زمانی تصویر ضبط شده ،تنها به عنوان
یک شات ویدئویی محسوب میشود ،اما دارای تعداد زیادی

صحنه میباشد .نکتهی قابل توجه این است که به منظور بررسی
دقیقتر و تشخیص بهتر توسط پزشک ،استخراج حداقل یک
فریم برای هر صحنه ضروری میباشد .زیرا علیرغم تشابه نسبی
فریمها در کپسول بیسیم ،موقعیت کپسول در گذر زمان به
طور تدریجی در طول رودهی کوچک تغییر میکند .همانطور
که اشاره شد ،با تعیین رتبهی مناسب برای پنجرهی لغزشی در
هر تکرار ،با توجه به نوسانات رتبه ،میتوان فریمهایی با
بیشترین بازنمایی در ویدئوی آندوسکوپی را استخراج نمود.
بدین منظور ،برای بررسی بهتر عملکرد روش پیشنهادی،
نمونههایی از فریمهای استخراج شده با توجه به نوسانات رتبهی
پنجرهی لغزشی ،در شکل ( )1ارائه شده است.

شکل ( -)5استخراج فریمهایی با بیشترین بازنمایی ،با توجه به عملکرد روش پیشنهادی و مقایسهی رتبهی پنجرهی لغزشی SVD

معموال روشهای خالصهسازی ،در راستای ارسال فریمهای
خالصه سازی شده برای سایر پزشکان و نیز آندوسکوپی از راه
دور ،1بسیار سادهتر بوده و به هزینه و زمان کمتری نیاز دارند،
زیرا در این روشها ،حجم باالیی از فریمهای نامربوط و زاید
حذف میشوند .از طرفی ،در حالت عادی ،به دلیل طوالنی بودن
ویدئوی کپسول آندوسکوپی ،ممکن است درصد قابل توجهی از
نارساییهای بالینی ،از دید پزشک دور بماند .از اینرو ،با کاهش
موثر تعداد فریمهای زاید و نمایش فریمهای برجسته و حاوی
اطالعات مفید به کمک روشهای خالصهسازی ،امکان بررسی
دقیقتر و تشخیص بهتر برای پزشکان فراهم میگردد .پیشنهاد
میشود که در کارهای بعدی ،به منظور کاهش هرچه بیشتر
Tele-Endoscopy

هزینههای محاسباتی ،از روشهای سریعتری برای تخمین
رتبهی ماتریسهای بزرگ بهره گرفته شود.
همانطور که گفته شد ،غیریکنواختی روشنایی در تصاویر
آندوسکوپی ،از جمله مواردی است که تشخیص پزشک را تحت
تاثیر قرار میدهد .در این مقاله ،غیریکنواختی روشنایی به
کمک فیلتر انتشار تطبیقی ،بهبود داده شده است .ارزیابی کیفی
فیلتر انتشار کنتراست تطبیقی ،در شکل ( )2ارائه شده است .در
این شکل ،ستون اول شامل فریمهای اصلی مری ،رودهی کوچک
و معده بوده و فریمهای تصحیح شده از نظر روشنایی ،در ستون
دوم ارائه شده است .واضح است که با استفاده از این روش،
کیفیت تصاویر از لحاظ روشنایی ،بسیار بهبود یافته است.

1
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عباس بینیاز :تشخیص خودکار فریمهای برجسته در کپسول آندوسکوپی بی سیم با استفاده از تجزیه به مقادیر تکین انطباقی

در این مقاله ،عالوه بر کاهش محسوس فریمهای ویدئویی ،با به
کارگیری یک مدل مبتنی بر فیلتر انتشار کنتراست تطبیقی،
غیریکنواختی روشنایی و کنتراست تصاویر کپسول آندوسکوپی
نیز تصحیح شده و بهبود یافته است .در کارهای بعدی ،میتوان
امکان پیادهسازی این روش روی سایر دادههای سیستم مراقبت
از سالمت ،مانند هیستروسکوپی 1و اکوکاردیوگرام ،6را مورد
بررسی قرار داد .همچنین ،یکی دیگر از رویکردهایی که میتواند
مورد بررسی گیرد ،تلفیق اطالعات پزشک و بیمار ،با استفاده از
تکنیکهایی مانند نهاننگاری 3و مخفیسازی 5در فریمهای
کلیدی و انجام یک خالصهسازی ایمن میباشد.

 -5سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله ،از همکاری بخش تحقیقات گوارش و کبد
بیمارستان فیروزگر تهران و پزشکان متخصص این بیمارستان،
دکتر هاشم فخر یاسری و دکتر مسعودرضا سهرابی ،به پاس در
اختیار قرار دادن دادههای محلی ،ارائهی نکات کلیدی و
حمایتهای آنها ،صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایند.

شکل ( -)6بهبود غیریکنواختی و کنتراست روشنایی ،پس از
انتخاب فریمهای کلیدی ،ستون سمت چپ :تصاویر واقعی از مری،
رودهی کوچک و معده ،ستون سمت راست :تصاویر بهبود یافته
توسط فیلتر انتشار تطبیقی

 -6مراجع

 -4نتیجهگیری
در این مقاله ،یک چارچوب کلی برای نمایش و خالصهسازی
ویدئوی کپسول آندوسکوپی ،ارائه شده است .با به کارگیری این
روش پیشنهادی ،متخصصان گوارش میتوانند محتوای ویدئوی
کپسول آندوسکوپی را جستجو کرده و از این طریق ،زمان الزم
برای آنالیز هر فریم ویدئویی را کاهش دهند .با توجه به
چارچوب ارائه شده ،در پروسهی  SVDانطباقی ،ابتدا فریمهای
کلیدی و با اهمیت انتخاب شده و سپس یک مرحلهی
پسپردازش ،برای بهبود و نمایش بهتر کنتراست فریمها ،انجام
میشود .با توجه به قابلیت و انعطافپذیری رویکرد تجزیه به
مقادیر تکین  SVDو ترکیب آن با پنجرهی لغزشی ،درصد قابل
توجهی از فریمهای تکراری به کمک روش پیشنهادی حذف
خواهد شد .روش پیشنهادی با بهره بردن از خواص منحصر به
فرد  ،SVDهم ویژگیهای زمانی و هم ویژگیهای مکانی دادهی
آندوسکوپی را تحت فضای برداری مقادیر تکین ،ادغام میکند.
از اینرو ،میتوان ویدئوهای آندوسکوپی را به بخشهایی
طبقهبندی کرد که محتوای دیداری مشابهی دارند .با توجه به
نتایج کمی و کیفی ،حجم باالی کاهش فریمها منجر به کاهش
زمان بازنگری و افزایش بهرهوری متخصصان میشود.
Hysteroscopy
Echocardiogram
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