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3. Реалізація алгоритму визначення псевдооберненої матриці розміру mn,
якщо mn.
4. Реалізація системи

класифікації біомедичних зображень на основі

лінійного асоціатора.
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ABSTRACT

Thesis consists of 84 pages, 41 illustrations, 16 tables and 41 sources for
references.
The purpose of research is to develop a computerized system for classification
of biomedical images based on linear asotsiatora.
Task:
1. Review existing algorithms of linear associations;
2. Analysis of image processing based on linear associator.
3. Implementation of algorithm for determining the pseudoinverse matrix size
mn, if mn..
4. Implementation of biomedical image classification system based on linear
associator.
The implementation of the algorithm performed using the programming
language C # development environment in Windows Visual Studio 2013. There
were testing program and the analysis algorithm based on the results of the
computerized system.
The results of individual stages of the analysis were published as abstracts at
international scientific conference "Modern problems of mathematical modeling,
forecasting and optimization" c. Kamenets, 19-20 February 2016 and at the
International scientific conference "Theory and practice of modern science "m.
Kyiv, May 30-31, 2016.
This work was commissioned by the department BMK. The results are
introduced to the work of the Department (act of implementation 13.6.2016).
Keywords: neural networks, linear association, image processing,
computerized system, biological images, medical images, Hebb learning, rule
pseudoinversion, matrix inversion.
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ВСТУП
На сьогоднішній день є актуальною проблема вирішення задачі
класифікації пошкоджених біомедичних зображень. Тобто, медичних
цифрових образів, які отримано з медичних апаратів зашумленими або
пошкодженими в ході використання. Пропонується вирішення поставленої
задачі за допомогою використання штучних нейронних мереж, як сучасного
прогресивного програмного інструменту, що дозволив б класифікувати всі
вхідні об’єкти найкращим чином для їх подальшого використання у сфері
медицини. Для розв’язання поставленої задачі було обрано лінійний
асоціативний алгоритм навчання Хебба, а саме, його модифікація з
використанням псевдооберненної метриці[2].
Штучні нейронні мережі (ШНМ) — математичні моделі, а також їхня
програмна та апаратна реалізація, побудовані за принципом функціонування
біологічних нейронних мереж — мереж нервових клітин живого організму.
Бінарні асоціативні запам’ятовуючі пристрої – це клас HМ, здатних
виконувати

асоціативні відображення в просторі біполярних

векторів.

Алгоритм навчання Хебба та його модифікації здійснюють простий підхід
дo реалізації асоціативної пам’яті [1].
Можливі алгоритми основані на штучних нейронних мережах та
можливі види, властивості і особливості сьогодні детально описані і широко
досліджується [2].
Зокрема, існує ряд робіт, що присвячені аналізу алгоритму Хебба
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Так, для розширення можливостей
класифікації зображень, зручно використовувати метод псевдобернення
матриць, що дозволяє працювати з зображеннями які не є ортогональними.
Автоматизація процесів розпізнавання образів, адаптивне керування,
апроксимація функціоналів, прогнозування, створення експертних систем,
організація асоціативної пам’яті й багато інших процесів на практиці
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супроводжуються використанням технологій ШНМ.
Досі, практично не було розглянуто можливість застосування начання
Хебба і правила псевдоїнверсії на прикладі біологічних та медичних об’єктів.
Метою даної роботи є дослідження і реалізація Правила Псевдоінверсії
на основі бінарного алгоритму лінійної асоціації «Правило Хебба» для
виконання задачі класифікації об’єктів, зокрема біомедичних, що знаходяться
у деякому зашумленому або пошкодженому цифровому файлі.
Актуальність роботи обумовлена відсутністю ефективних загальних
підходів до розв’язку задач класифікації елементів біомедичних образів.
Завдання роботи:
- аналіз особливостей обробки зображень на основі лінійного
асоціатора.
- реалізація алгоритму визначення оберненої матриці розміру mn,
якщо mn.
- реалізація системи класифікації біомедичних зображень на основі
лінійного асоціатора.
Використані методи: навчання Хебба; принцип автоасоціації; правило
псевдоінверсії, метод монохрономізації зображень для подальшого їх
переводу у біполярний вектор; оптимізація процесу побудови матриць
вхідних зображень; метод пошуку оберненої матриці; метод пошуку
псевдооберненої матриці.
Наукова цінність:
1 Для задачі класифікації біомедичних зображень реалізовано алгоритм
лінійної асоціації:
- запропонована обробка неортогональних зображень;
- запропонований механізм класифікації кольорових зображень.
2

Отримана

комп’ютеризована

система для

вирішення

задачі

класифікації зображень будь-якого розміру, формату та кольору.
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Практична цінність:
1 Реалізований в дипломній роботі алгоритм лінійної асоціації за
правилом псевдоінверсії, в порівнянні з стандартним правилом Хебба,
здатний розв’язувати задачу класифікації неортогональних біомедичних
зображень. У порівнянні з реалізаціями інших алгоритмів даний виконує
обробку неортогональних кольорових зображень довільного розміру.
Об’єкт дослідження:
Біомедичні зображення.
Предмет дослідження:
Лінійні асоціатори на нейронних мережах.
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РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ

Основні
тисячоліття

тенденції
можна

розвитку

виразити

кібернетики

двома

на

поняттями:

початку

третього

«біологізація»

і

«гібридизація». Під біологізацією найчастіше розуміють побудову та
дослідження моделей поведінки складних об'єктів і способів керування
ними на основі імітації механізмів, які реалізуються природою у живих
істотах. Такий підхід зумовлено тим, що у наш час «класичні» методи
оброблення інформації сприймають як найпростіші реалізації універсальних
способів

функціонування

біологічних

об'єктів.

Стрімке

зростання

обчислювальних потужностей і розвиток математичного апарату дозволили
розв'язувати складні задачі. Гібридизація, у свою чергу, полягає у
поєднанні різних методів і (або) моделей оброблення інформації про
один і той самий об'єкт. Парадигма такого підходу ґрунтується на
припущенні, що будь-яка складна штучна модель реального об’єкта завжди
буде простішою за оригінал, тільки багатоаспектне його дослідження з
подальшою інтеграцією отриманих результатів дозволить набути потрібних
знань або наблизитися до оптимального розв’язку.
Сучасна теорія інтелектуальних обчислень пов'язана з побудовою
та використанням штучних нейронних мереж (НМ) та гібридних систем, до
складу

яких

входять

елементи

штучних

НМ

(наприклад,

НМ

з

використанням генетичних алгоритмів для визначення топології мережі,
нейронечіткі

мережі

тощо).

Під

нейронними

мережами

розуміють

обчислювальні структури, які моделюють прості біологічні процеси, що
зазвичай асоціюються із процесами людського мозку. Ці мережі набувають
вигляду систем, здатних до навчання.
Актуальність досліджень у галузі прикладної математики, що
спеціалізується на штучних НМ, підтверджується різними їх застосуваннями
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- це автоматизація процесів розпізнавання образів, адаптивне керування,
апроксимація функціоналів, прогнозування, створення експертних систем,
організація асоціативної пам'яті й багато інших додатків. Широке коло
завдань, які вирішують НМ, не дозволяє нині створювати універсальні,
потужні мережі, натомість розробляються спеціалізовані мережі, що
функціонують за різними алгоритмами.
Незважаючи на істотні відмінності, НМ мають такі загальні ознаки:
1) основу кожної мережі складають порівняно прості (здебільшого
однотипні) елементи, що імітують роботу нейронів мозку;
2) для них характерний принцип паралельного оброблення сигналів,
якого досягають з'єднанням великої кількості нейронів у шари і різних шарів
між собою (при цьому всі нейрони взаємодіють пошарово).
У наш час найпоширенішими є послідовні обчислення, але вони
вичерпали свої технічні можливості, тому надзвичайно гостро постає
проблема розвитку методів паралельного програмування і створення
паралельних комп'ютерів. Штучні НМ як найсучасніший метод розвитку
цього напряму виникли на основі знань про функціонування нервової
системи живих істот і є спробою використати процеси, які відбуваються
в нервовій системі, для розроблення нових технологічних рішень,
У центрі уваги теорії НМ перебувають моделі паралельно розподіленої
обробки, в яких інформація обробляється за рахунок взаємодії великої
кількості нейронів, кожен з яких передає сигнали збудження і гальмування
іншим нейронам мережі.
Серед завдань, які можуть вирішити інтелектуальні системи на основі
штучних НМ, можна виокремити такі:
1. Класифікація образів або віднесення об'єкта до певного класу
(наприклад, розпізнавання мовного сигналу чи рукописного символу,
класифікація сигналів електрокардіограми або клітин крові). Завдання
полягає у визначенні одного з наперед заданих класів, до якого належить
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вхідний образ, зображений у вигляді вектора ознак.
Система встановлює подібність образів досліджуваних об'єктів і
об'єднує схожі образи в один клас.
2. Кластерний аналіз (або класифікація без учителя, оскільки, на
відміну від завдань типу і, класи апріорно не задано) із поділом заданого
набору об’єктів на класи схожих між собою об'єктів за визначеними
критеріями.
3. Апроксимація функцій (використовується під час розв'язання задач моделювання): задано навчальну вибірку у вигляді пар даних вхід с
вихід, що генерується невідомою функцією Р, яку й треба визначити.
4. Організація пам’яті. У традиційних комп’ютерах звернення до
пам'яті відбувається лише завдяки адресації комірок пам'яті, яка не залежить
від змісту інформації, розміщеної в них. Під час обчислення адреси
може бути допущена помилка і використана інша інформація. Асоціативна
пам'ять (чи пам'ять, адресована за змістом) доступна за посиланням
до заданого змісту, при цьому інформацію можна одержати навіть якщо
частково відома вхідна інформація (або спотворений зміст).
5. Прогнозування дискретних послідовностей (наприклад, кількості
захворювань Певного типу на рівні міста, області, регіону). Не тривіальність
прогнозування дискретних послідовностей (сукупності значень у фіксовані
моменти часу) зумовлена тим, що, на відміну від добре алгоритмізованих
процедур інтерполяції, прогнозування вимагає екстраполяції даних про
минуле на майбутнє, при цьому потрібно враховувати невідому інформацію
про явище, яке лежить в основі процесу, Що генерує дискретні послідовності.
6. Оптимізація. Завдання оптимізації полягає у визначенні розв'язку,
який задовольняє систему обмежень і максимізує (або мінімізує) Цільову
функцію.
7. Фільтрація, виокремлення корисного сигналу за наявності фонового
шуму.
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8. Керування динамічною системою. Поведінку динамічної системи
задано у вигляді множини пар
{u(t),y(t)}

(1.2)

де: u(t) - вхідний керувальнийвплив;
y(t) - вихід системи у момент часу t У системах керування з еталонною
моделлю

метою

керування

є

визначення

такого

вхідного

впливу

u(t), за якого система діє відповідно до бажаної траєкторії, яку описує
еталонна модель.
Концепція обробки інформації за принципом паралелізму надає НМ
особливу

форму

робастності

(нечутливості

до

різних

відхилень,

неоднорідностей). Зображаючи кожну властивість групою нейронів, можна
підвищити робастність мережі. Якщо обчислення розподілені між багатьма
нейронами, то зашумлений або неповний вхідний сигнал все одно можна
розпізнати.
Мозок людини складається з нервових клітин (нейронів), сполучених
між собою синапсами. Кожен нейрон отримує інформацію через дендрити і
передає її далі через аксон, кінець якого розгалужується на тисячі
синапсів.

Нейрони

взаємодіють

за

допомогою

серії

імпульсів,

які тривають декілька мілі секунд. Кожний імпульс - це сигнал, який
передається із частотою від декількох до сотень герців. Цей процес
повільніший, ніж у сучасних комп’ютерах, але водночас людський мозок
швидше може обробляти інформацію (наприклад, розпізнавати звуки).
Вивчення механізмів функціонування окремих нейронів та їх взаємодії
важливе для пізнання процесів, які відбуваються у нервовій системі
(пошуку, передавання та оброблення інформації).
Як і в будь-якої клітини, у нейрона є тіло, яке називають сомою, з
ядром і стандартним набором органел (складових частин клітини). З нейрона
виходять численні відростки, які відіграють ключову роль у його взаємодії з
іншими нервовими клітинами. Розрізняють такі два типи відростків:
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1) тонкі, гіллясті дендрити;
2) товстіший аксон, кінець якого має вигляд гілля.
Вхідні сигнали надходять у клітину через синапси, а вихідний сигнал
передається аксоном через його численні нервові закінчення (колатерали), які
контактують із сомою і дендритами інших нейронів, утворюючи чергові
синапси. Синапси приєднують до клітини виходи інших нейронів і можуть
розміщуватись як на дендритах, так і безпосередньо на тілі клітини.
Отже, серед складових біологічного нейрона виділяють:
1. Дендрити - вхідні волокна, які забезпечують нейрон інформацією.
2. Аксон - довге вихідне волокно, яке передає інформацію м'язовим
волокнам та іншим нейронам (у нейронів не може бути більше одного
аксона, іноді його немає зовсім).
3. Синапс - місце контакту нервових волокон - передає імпульси
від клітини до клітини (ці імпульси майже завжди однонапрямлені, тому
за

напрям0м

передавання

імпульсу

розрізняють

постсинаптичні

та

передсинаптичні нервові процеси).
4. Колатерали - нервові закінчення аксонів, які контактують із сомою і
дендритами інших нейронів, утворюючи чергові синапси.
Передавання сигналів усередині нервової системи й дуже складний
електрохімічний процес [15]. Спрощено можна вважати, що передавання
нервового імпульсу між двома клітинами пов’язане з виділенням особливих
хімічних субстанцій - нейромедіаторів, які формуються під впливом
подразників, що надходять від синапсів. Ці субстанції впливають на клітинну
мембрану, викликаючи зміну її енергетичного потенціалу пропорційно до
кількості нейромедіатора, який потрапляє на мембрану.
Отже, синапс перетворює передсинаптичний електричний сигнал у
хімічний, а після цього у постсинаптичний. Синапси різняться один від одного
розмірами й можливостями концентрації нейромедіатора поблизу своєї
оболонки, тому імпульси однакового розміру, які надходять на входи нервової
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клітини через різні синапси, можуть збуджувати її більшою чи меншою
мірою. Мірою збудження клітини вважають рівень поляризації її мембрани,
який залежить від загальної кількості нейромедіатора, виділеного на всіх
синапсах.
Кожному входу клітини можуть відповідати числові значення вагових
коефіцієнтів, пропорційні кількості нейромедіатора, який одноразово
виділяється на відповідному синапсі. У математичній моделі нейрона вхідні
сигнали треба множити на ці коефіцієнти для того, щоб коректно враховувати
вплив кожного сигналу на стан нервової клітини. Синапсичну вагу зазвичай
зображують за допомогою цілих чисел: якщо значення синапсичної ваги
додатне, синапс має збуджувальну дію, а якщо від'ємне - гальмівну, що
перешкоджає

збудженню

клітини

іншими

сигналами.

У

результаті

надходження вхідних імпульсів на конкретні синапси та вивільнення деякої
кількості нейромедіатора відбувається електричне збудження нервової
клітини .
Якщо відхилення від стану електричної рівноваги невелике або баланс
збуджень і гальмувань від'ємний, то клітина самостійно переходить у
початковий стан і на її виході не реєструють ніяких змін. У цьому разі
вважають, що рівень збудження клітини був нижчим за поріг її активації.
Якщо ж сума збуджень і гальмувань перевищила поріг активації клітини, то
значення

вихідного

сигналу

починає

швидко

зростати,

набуваючи

характерною вигляду нервового імпульсу, який передається аксоном на інші
нейрони. Величина цього сигналу не залежить від рівня перевищення цього
порогу. Після виконання своєї функції нейромедіатор видаляється: або
всмоктується клітиною, або розкладається, або переміщується за межі
синапса.
Одночасно з генерацією нервового імпульсу в клітині запускається
процес рефракції, який полягає у стрімкому зростанні порогу її активації, у
результаті чого нейрон втрачає здатність формувати черговий сигнал навіть
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у

разі

сильного

збудження.

Такий

стан

зберігається

протягом

деякого часу ∆𝑡𝑟 який називають періодом абсолютної рефракції.
Після закінчення цього періоду настає відносна рефракція ∆𝑡𝑤 , і поріг
активації набуває початкового значення. Протягом цього часу клітину можна
активувати лише завдяки більш інтенсивному збудженню. У природних
процесах виконується співвідношення
∆𝒕𝒓 >>∆𝒕𝒘

(1.2)

Кількість нервових клітин, які взаємодіють одна з одною, надзвичайно
велика. Вважають, що людський мозок містить близько 1011 нейронів,
кожний з яких виконує порівняно примітивні функції: підсумовування
вагових коефіцієнтів вхідних сигналів і порівняння отриманої суми з
пороговим значенням. Кожний нейрон має свої вагу та значення порогу, що
визначаються його розміщенням та виконуваним завданням. Через величезну
кількість нейронів і міжнейронних зв'язків (до 1000 входів у кожному
нейроні) похибка під час спрацювання окремого нейрона залишається
непомітною в загальній масі взаємодійних клітин.
Головна відмінність НМ (як систем на основі паралельних обчислень)
від звичайних електронних систем, створених людиною, полягає у тому, що
мережа проявляє високу стійкість до перебоїв: це «стабільна» система, в якій
окремі перебої істотно не впливають на результати її функціонування. Жодна
сучасна інформаційна технологія (ІТ) не дозволяє побудувати штучну НМ,
яка б моделювала мозок людини. Наразі вивчення та копіювання біологічних
нервових систем дозволяє сподіватися на створення нового покоління
електронних пристроїв, які мають аналогічні характеристики[2].
Лінійна асоціація
Асоціація - це зв'язок між входом системи та її виходом за якого образ
А, поданий на вхід системи, зумовлює на виході образ В. Зазвичай, якщо
два образи пов'язані асоціацією, то вхідний образ зображується у вигляді
вхідного сигналу, а вихідний - у вигляді вхідного.
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Асоціативна пам'ять має вигляд системи, яка визначає взаємну
залежність векторів. Головне її завдання зводиться до запам'ятовування
образів у вигляді векторів-прототипів навчання таким чином, шо після
введення нового образу система змогла згенерувати відповідь, який із
векторів-прототипів є найбільш близьким до введеного в систему. Найчастіше
мірою близькості окремих векторів виступає міра Хеммінга.
У 1949 р. Дональд Хебб у роботі «Організація поведінки» підвів
підсумок своїх досліджень за два десятиліття і запропонував можливий
механізм синаптичних змін у мозку людини, який згодом почав
використовуватися для навчання штучних НМ. Найбільше досягнення Хеббаце постулат, відомий як навчання Хебба, згідно з яким:
Якщо аксон клітини А перебуває достатньо близько до клітини В, щоб
впливати на її стан, і постійно або періодично бере участь у її збудженні, то
спостерігається процес метаболічних змін в одному або в обох нейронах, який
полягає в тому, що ефективність нейрон А як одного зі збудників нейрона В
зростає.
Хебб запропонував покласти це спостереження в основу процесу
асоціативного навчання (на клітинному рівні). На його думку, це мало
привести до постійної модифікації активності просторово розподіленого
«ансамблю

нервових

клітин».

Це

твердження

було

зроблене

в

нейробіологічному контексті, але його можна перефразувати у вигляді
правила, яке складається з двох частин:
1. Якщо два нейрони по обидва боки синаптичного з'єднання
активізуються одночасно (синхронно), то міцність цього з'єднання зросте.
2. Якщо два нейрони по обидва боки синапсу активізуються асинхронно,
то такий синапс послаблюється або взагалі відмирає.
Синапс, який функціонує таким чином, називають синапсом Хебба.
Розглянемо алгоритм навчання Хебба (одне з перших правил навчання
НМ) і покажемо, як правило Хебба можна використати у навчанні мереж
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розпізнавати образи.
Лінійний асоціатор і контрольованеправило навчання Хебба.
У 1972 р. Джеймс Андерсон і Тейво Кохонен незалежно один від одного
запропонували лінійний асоціатор (ЛА) – одношарову мережу, вихід якої
визначається за формулою:
y=Wp

(1.3)

Лінійний асоціатор - приклад мережі, яку називають асоціативною
пам'яттю. Асоціативна пам'ять є однією з основних функцій мозку людини:
наприклад, співвіднести обличчя товариша з його іменем, ім'я з номером.
Нехай на основі множини навчання у вигляді Q пар даних вхід-ціль
мережа навчається таким чином, що якщо на вхід мережі подається вектор
p = pq, то вихід становитиме y = tq для q = 1, ..., Q. Для збереження множини
образів використаємо автоасоціативну пам'ять, для якої виконується така
умова: цільовий вектор дорівнює вхідному:
tq = pq

(1.4)

Якщо на вхід мережі подаються змінені не більше ніж на 40% образи,
то автоасоціативна пам'ять (АП) має їх відтворити.
Правило навчання Хебба говорить, що:
 Якщо два нейрони на обох кінцях синапсу активізуються
одночасно, то сила синаптичного зв’язку росте. Математична
інтерпретація:
𝒘𝒏𝒆𝒘
= 𝒘𝒐𝒍𝒅
ⅈ𝒋
ⅈ𝒋 = 𝜶∆𝒘ⅈ𝒋

(1.5)

 Вага вагового коефіцієнта змінюється пропорційно добутку
функцій активності обох боків синапсу;
 Працює алгоритм коректно тільки у разі, якщо вхідні шаблонні
зображення ортогональні (два вектори, скалярний добуток яких
дорівнює 0, називаються ортогональними).
Математична інтерпретація:
𝒘𝒏𝒆𝒘
= 𝒘𝒐𝒍𝒅
ⅈ𝒋
ⅈ𝒋 = 𝜶𝒇ⅈ (𝒃ⅈ𝒒 )𝒈𝒋 (𝒑𝒋𝒒 )
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де:
𝒃ⅈ𝒒 – і-тий елемент виходу мережі при q–тому вхідному вектору 𝒑𝒒 ;
𝒑𝒋𝒒 – і-тий елемент q–того вхідного вектора 𝒑𝒒 ;
𝜶 - коефіцієнт навчання (додатна константа);
Вага 𝒘ⅈ𝒋 змінюється пропорційно добутку функції активності обох боків
синапсу.
Матричний вигляд:
𝐖 = 𝐓𝐏 𝐓

(1.7)

Приклад роботи правила:
(На вхід подаються ортогональні вектори р1 та р2)
0.5
−0.5
1
{𝑝1 = [
], 𝑡1 = [ ]} ;
0.5
−1
−0.5
0.5
0.5
1
{𝑝2 = [
], 𝑡2 = [ ]};
−0.5
1
−0.5
0.5
0.5
𝑃 = [𝑝1 𝑝2 ] = [−0.5 0.5 ] ;
0.5 −0.5
−0.5 −0.5
1 1
𝑇 = [𝑡1 𝑡2 ] = [
];
−1 1

(1.8)

(1.9)

(1.10)

(1.11)

Обчислення вагової матриці:
1
1 1 0.5 −0.5 0.5 −0.5
𝐖 = 𝐓𝐏 𝐓 = [
][
]=[
−1 1 0.5 0.5 −0.5 −0.5
0

0 0 −1
]
1 −1 0

(1.12)

Перевірка системи ( подаючи на вхід вектори р1 та р2):
𝐖𝐏𝟏 = [

1 0
0 1

𝐖𝐏𝟐 = [

1 0
0 1

0.5
0 −1 −0.5
1
][
] = [ ];
−1 0 0.5
−1
−0.5
0.5
0 −1 0.5
1
][
] = [ ].
−1 0 −0.5
1
−0.5
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Правило Хебба працює для ортогональних векторів.
Перевірка алгоритму з неортогональними векторам:
−1
1
𝑝1 = [ 1 ] , 𝑝2 = [ 1 ];
−1
−1

(1.15)

Нормалізація векторів:
−0.5774
{𝑝1 = [ 0.5774 ], 𝑡1 = [−1]};
−0.5774
0.5774
{𝑝2 = [ 0.5774 ], 𝑡2 = [1]};
−0.5774

(1.16)

(1.17)

Обчислення вагової матриці:
−0.5774
𝐖 = 𝐓𝐏 𝐓 = [−1 1] [−0.5774 0.5774
] = [1.1548 0 0] (1.18)
0.5774 0.5774 −0.5774
Перевірка:
−0.5774
𝐖𝐏𝟏 = [1.1548 0 0] [ 0.5774 ] = [0.6668];
−0.5774
0.5774
𝐖𝐏𝟐 = [1.1548 0 0] [ 0.5774 ] = [0.6668].
−0.5774

(1.19)

(1.20)

З перевірки видно, що алгоритм не працює з неортогональними
векторами.
Особливістю поставленої задачі є той факт, що біомедичні зображення
є переважно неортогональнимими.
Розглянемо наступні шляхи розв’язання проблеми:
Зазвичай вагу налаштовують таким чином, щоб мінімізувати суму
квадратів похибок F(W). Відомо, що вагову матрицю, яка мінімізує
функціонал F(W), можна отримати, використовуючи псевдообернене
правило:
W=TP+

(1.21)

P   (P T P) 1 P T

(1.22)

де
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яке обчислює вагу за один крок, якщо всі пари вхід-ціль відомі і вектори pq,
q=1, …, Q не є ортогональними. Для визначення оберненої матриці, якщо
n>>Q, можна використати метод обрамлення [6]:
Нехай матриця 𝐴𝑛 є результатом матриці 𝑛 − 1 порядку (1.24).
𝑎1,𝑛−1 𝑎1𝑛
𝑎11 𝑎12
⋯
𝑎2,𝑛−1 𝑎2𝑛
𝑎21 𝑎22
𝐴
𝐴 = 𝐴𝑛 =
= [ 𝑛−1
⋮
⋱
⋮
𝑣𝑛
𝑎𝑛−1,1 𝑎𝑛−1,2
𝑎𝑛−1,𝑛−1 𝑎𝑛−1,𝑛
⋯ 𝑎
𝑎𝑛,2
𝑎𝑛,𝑛 ]
[ 𝑎𝑛,1
𝑛,𝑛−1

𝑢𝑛
]; (1.23)
𝑎𝑛𝑛

Тоді обернену до неї матрицю 𝐴−1 можна знайти за формулою 1.25
𝐴−1
𝑛−1

𝐴−1 = [

+
−

−1
𝐴−1
𝑛−1 𝑢𝑛 𝑣𝑛 𝐴𝑛−1

−

𝑎𝑛

𝐴−1
𝑛−1 𝑢𝑛
𝑎𝑛

𝑣𝑛 𝐴−1
𝑛−1

1

𝑎𝑛

𝑎𝑛

];

(1.24)

Правило псевдоінверсії:
Спочатку запишемо рівняння сумарної квадратичної похибки у
матричному вигляді:
WР=Т

(1.25)

де Т=[t1 ...tQ.]; Р=[p1… pQ.]. Рівняння (1.26) можна переписати у вигляді:
𝐹(𝐖) = ||𝐓 − 𝐖𝐏||𝟐 = ||𝐄||𝟐
де

Е=Т-WР.

Зазначимо,

що

якщо

W

-

(1.26)
розв'язок

рівняння

(1.26), то F(W)=0. Якщо існує матриця, обернена до матриці Р, то
розв'язок рівняння (1.26) має вигляд
𝐖 = 𝐓𝐏 −𝟏

(1.27)

проте цей випадок трапляється дуже рідко. Зазвичай вектори ра (стовпці
матриці Р) є незалежними, а R (розмір векторів pq) більший за Q (кількість
векторів pq). Отже, найчастіше матриця Р не є квадратною, тому оберненої до
неїматриці не існує.
Дослідження показали, що вагову матрицю, яка мінімізує рівняння
(1.23), можна отримати, використовуючи псевдообернене правило:
𝐖 = 𝐓𝐏 +
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де 𝐏 + - псевдообернення матриці Р. Псевдооберненням дійсної матриці Р
називають унікальну матрицю 𝐏 + , яка задовольняє такі умови:
𝐏𝐏 + 𝐏 = 𝐏

(1.29)

𝐏 + 𝐏𝐏 + = 𝐏 +

(1.30)

𝐏 + 𝐏 = (𝐏 + 𝐏 )𝐓

(1.31)

𝐏𝐏 + = (𝐏𝐏 + )𝐓

(1.32)

Якщо кількість R рядків матриці Р більша за кількість Q її стовпців
і стовпці матриці Р незалежні, то псевдообернену матрицю можна обчислити
за формулою (1.23). Якщо вектори-прототипи ортогональні, то:
𝐏 + = (𝐏 𝐓 𝐏 )−𝟏 𝐏 𝐓 = 𝐏 𝐓
(𝐏 𝐓 𝐏) = 𝟏

(1.33)
(1.34)

Перевірка алгоритму на здатність опрацьовувати неортогональні
вектори:
−1
{𝑝1 = [ 1 ] , 𝑡1 = [−1]};
−1
1
{𝑝2 = [ 1 ] , 𝑡2 = [1]};
−1

(1.35)

(1.36)

Загальний вигляд вагової матриці:
−1 1 +
𝐖 = 𝐓𝐏 + = [−1 1] ([ 1
1 ])
−1 −1
Знаходження псевдооберененної матриці P+:

(1.37)

−0.25
3 1 −1 −1 1 −1
] [
] = [−0.5 0.25
] (1.38)
1 3
1 1 −1
0.5 0.25 −0.25
Обчислення вагової матриці:
−0.25
𝐖 = 𝐓𝐏 + = [−1 1] [−0.5 0.25
] = [1 0 0];
(1.39)
0.5 0.25 −0.25
P   (P T P) 1 P T =[

Тестування:
−1
𝐖𝐏𝟏 = [1 0 0] [ 1 ] = [−1];
−1
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1
𝐖𝐏𝟐 = [1 0 0] [ 1 ] = [1];
(1.41)
−1
На відміну від правила навчання Хебба, Псевдообернене правило
успішно спрацювало з неортогональними вхідними векторами.
Існують різні варіації правил навчання, основаних на правилі
Хебба. Однією з проблем правила Хебба є те, що

в результаті його

використання за наявності в навчальній послідовності великої кількості
образів у вигляді векторів-прототипів можна отримати вагову матрицю
З дуже великими значеннями елементів. Розглянемо стандартне правило
Хебба:
𝑾𝒏𝒆𝒘 = 𝑾𝒐𝒍𝒅 + 𝒕𝒒 𝒑𝒒 𝑻

(1.42)

Додатний коефіцієнт навчання α< 1 можна використати для обмеження
елементів вагової матриці:
𝑾𝒏𝒆𝒘 = 𝑾𝒐𝒍𝒅 + 𝜶𝒕𝒒 𝒑𝒒 𝑻

(1.43)

Щоб правило навчання поводилося подібно загладжуваному фільтру,
краще запам'ятовуючи останні вхідні дані, можна додати зменшувальний
елемент ɤ(0 < ɤ < 1):
𝑾𝒏𝒆𝒘 = 𝑾𝒐𝒍𝒅 + 𝜶𝒕𝒒 𝒑𝒒 𝑻 − ɤ𝑾𝒐𝒍𝒅 =(1-ɤ) 𝑾𝒐𝒍𝒅 + 𝜶𝒕𝒒 𝒑𝒒 𝑻

(1.44)

Якщо ɤ = 0, то правило навчання стає стандартним правилом; якщо = 1,
то мережа швидко забуває старі вхідні дані та пам'ятає лише останні вхідні
образи (це утримує вагову матрицю від необмеженого зростання). Важливою
є ідея регулювання змін вагової матриці, тому модифікуємо рівняння
замінивши цільовий вихід на різницю між цільовим і фактичним значеннями
отримаємо інше важливе правило навчання:
𝑾𝒏𝒆𝒘 = 𝑾𝒐𝒍𝒅 + 𝜶(𝒕𝒒 − 𝒚𝒒 )𝒑𝒒 𝑻

(1.45)

яке відоме як правило дельти, або алгоритм Відроу-Хоффа. Це правило
регулює вагу таки чином, щоб мінімізувати середню квадратичну похибку,
тому воно приводить до тих самих результатів, що й псевдообернене правило,
яке мінімізує суму квадратів похибок.
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Перевага правила дельти полягає в тому, що воно може налаштувати
вагову матрицю після того, як кожний новий образ буде подано на вхід
мережі. На відміну від цього, псевдообернене правило обчислює вагу за один
крок, якщо пари вхід-ціль відомі. Зазначимо, що правило Хебба використано
для контрольованого навчання, з припущенням, що відомі цільові вихідні
значення мережі 𝒕𝒒 . У неконтрольованому правилі Хебба фактичний вихід
мережі використовується замість цільового виходу за формулою:
𝑾𝒏𝒆𝒘 = 𝑾𝒐𝒍𝒅 + 𝜶𝒚𝒒 𝒑𝒒 𝑻

(1.46)

де 𝒚𝒒 - вихід мережі, який відповідає входу 𝒑𝒒 . Неконтрольоване правило
Хебба не вимагає знань про цільові вихідні дані й є більш точною
інтерпретацією постулату Хебба, ніж розглянуте в цьому контрольоване.
Вищезгадані алгоритми теж гарантують

відновлення введеної

інформації, але тільки за умови, якщо вектори pq=[p1q … pn’q]T зафіксованих
образів є ортогональними.

Висновки до розділу 1

Після аналізу алгоритмів навчання Хебба та правила Псевдоінверсії на
прикладах було доведено, що серед вищезазначений алгоритмів, обидва
дають задовільні результати при обробці ортогональних векторів, і лише
один, останній, може працювати з неортогональними образами.
Оскільки переважна частина зображень в медицині не представляє собою
ортогональні вектори, то можна зробити висновок, що правило навчання
Хебба та його модифікації недоцільно використовувати при класифікації
біомедичних образів. Штучні Нейронні Мережі мають багатий спектр
класифікаторів зображень, але серед лінійних асоціативних алгоритмів, із
задачею класифікації біомедичних зображень найкраще впорається правило
Псевдоінверсії.
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РОЗДІЛ 2 КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ
БІОМЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ЛІНІЙНОГО
АСОЦІАТОРА
Вступ

Для реалізації даного алгоритму, який не був реалізований досі, у
нашому арсеналі була велика кількість середовищ розробки та мов
програмування, у тому числі, MATLAB – пакет прикладних програм для
числового аналізу з мовою, що в ньому використовується. Використовується
процедурна мова програмування. Це середовище є зручним засобом для
роботи з математичними функціями, алгоритмами. Воно має в собі велику
кількість вбудованих математичних функцій, які полегшили б роботу з НМ.
MATLAB не мав у своєму інструментарії готового рішення для
використання. Варто зазначити, що вищезгадане середовище розробки
працює з процедурною мовою програмування, а розробка, аналіз та
оптимізація алгоритмів ефективніше здійснюється за допомогою об'єктноорієнтованих мов програмування. Вони дозволяють оперативно модифікувати
структурований код у в разі виявлення недоліків та змін в наукових моделях.
В розділі 1 зазначено, що операції над матрицями являють собою
основну частину математичних розрахунків в алгоритмі. В мовах
програмування матриці представлені у вигляді масивів даних. Серед
об’єктно-орієнтованих

мов

програмування,

у

мові

С#

реалізовано

автоматичне керування пам’яттю. Програма не потребує завчасного
виділення пам’яті і не ініціює збір сміття, що зручно при використанні
операцій з великими кількостями масивів.
Реалізація алгоритму проводилась за допомогою мови програмування
C# у середовищі розробки Windows Visual Studio 2013. Лістинг з коментарями
розробленої комп’ютеризованої системи класифікації біомедичних зображень
буде приведено у Додатку Б.
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2.1 Проектування та розробка комп’ютеризованої системи
2.1.1

Контекстна діаграма IDEF0

IDEF0 – методологія функціонального моделювання. За допомогою
наочного графічного мови IDEF0, вивчається постає перед розробниками та
аналітиками у вигляді набору взаємозалежних функцій (функціональних
блоків – у термінах IDEF0). Як правило, моделювання засобами IDEF0 є
першим етапом вивчення будь-якої системи;
На контекстній діаграмі (Рис. 2.1.1) зображено процес розробки
комп’ютеризованої

системи

у

вигляді

просторових

ліній

із

його

вхіднимиданими, вихідними, механізмами та умовами здійснення.

Рисунок 2.1.1 - Контекстна діаграма IDEF0
Для наочного відображення підпроцесів, які включає в себе процес
розробки класифікатора біомедичних зобаржень зручно використовувати
діаграму декомпозиції (Рис. 2.1.2)
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Рисунок 2.1.2 - Декомпозиція контекстної діаграма IDEF0
Процес умовно поділено на чотири підпроцеса, серед яких: аналіз
завдання, моделювання процесів, розробка системи та впровадження готової
системи.
Діаграма включає в себе такі блоки:
1) Отримання завдання;
2) Моделювання;
3) Розробка;
4) Впровадженя.

2.1.2 Декомпозиція блоку Task Analyse DFD

З діаграми декомпозиції DFD блоку Task Analyse (Рис.2.1.3) видно
послідовність виконання підпроцесів процесу «аналізу завдання». Виконання
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задачі починається із обрання теми, на яку впливає науковий керівник і яка
супроводжується списком потенційних тем предметної області та термінами
обрання. За цим етапом слідує складання плану аналізу предметної області,
на яку в свою чергу впливають стандарти та науковий керівник. Цей
підпроцесс також обмежений певними термінами. Останнім етапом аналізу
предметної області є опрацювання тематичної літератури з книжок та вебсайтів.

Рисунок 2.1.3 - Декомпозиція блоку Task Analyse DFD

2.1.3 Декомпозиція блоку Modeling IDEF3

IDEF3 – методологія документування процесів, що відбуваються в
системі, яка використовується, наприклад, при дослідженні технологічних
процесів на підприємствах. За допомогою IDEF3 описуються сценарій і
послідовність операцій для кожного процесу. IDEF3 має прямий взаємозв'язок
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з методологією IDEF0 – кожна функція (функціональний блок) може бути
представлена у вигляді окремого процесу засобами IDEF3;
З діаграми декомпозиції IDEF3 блоку Modeling (Рис.2.1.4) видно
послідовність виконання підпроцесів процесу «моделювання». Виконання
задачі починається із завантаження необхідного ПО для моделювання.
Далі слідує побудова контекстної діаграми IDEF0. За цією дією
паралельно йдуть підпроцеси побудови діаграм декомпозиції IDEF3 та DFD.
Останнім етапом у моделюванні комютеризованої системи є створення
кінцевої моделі програми.

Рисунок 2.1.4 - Декомпозиція блоку Modeling IDEF3

2.1.4 Декомпозиція блоку Developing IDEF3
З діаграми декомпозиції IDEF3 блоку Developing

(Рис.2.1.5) видно

послідовність виконання підпроцесів процесу «розробка». Виконання задачі
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починається із обрання мови програмування. За цією дією паралельно йдуть
процеси написання та відладки програмного коду. Останнім етапом у
розробки комп’ютеризованої системи є створення файлу встановлення
програми.

Рисунок 2.1.5 - Декомпозиція блоку Developing IDEF3

2.1.5 Декомпозиція блоку Injection DFD

Діаграма потоків даних (англ. Data Flow Diagram) — модель
проектування, графічне представлення «потоків» даних в інформаційній
системі. Діаграма потоків даних також може використовуватись для
візуалізації процесів обробки даних (структурне проектування).
Для розробника вважається звичним cпочатку креслити діаграму
потоків даних рівня контексту, завдяки чому буде показано взаємодію
системи із зовнішніми модулями. Ця діаграма в подальшому підлягає
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уточненню шляхом деталізації процесів та потоків даних з метою показати
розлого розроблювану систему.
Діаграми потоків даних містять чотири типи графічних елементів:
- процеси - являють собою трансформацію даних в рамках описуваної
системи;
- сховища даних (репозиторії);
- зовнішні по відношенню до системи сутності;
- потоки даних між елементами трьох попередніх типів.
З діаграми декомпозиції DFD блоку Task Injection (Рис.2.1.6) видно
послідовність виконання підпроцесів процесу «впровадження». Виконання
задачі починається із придбання патенту, що супроводжується юридичною
консультацією. За цим етапом слідує пошук зацікавленої корпорації для
співробітництва, що теж супроводжується юридичною консультацією.
Останнім етапом впровадження комп’ютеризованої системи є рекламування
продукту серед зацікавленої аудиторії.

Рисунок. 2.1.6 - Декомпозиція блоку Injection DFD
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2.1.6 Модель варіантів використання (Use Case)

Діаграма варіантів використання (Use Case) відображає процеси, що
відбуваються при виконанні алгоритму з точки зору акторів (Рис.2.1.7).
Оскільки учасником виконання алгоритму є тільки один актор – користувач,
то всі процеси, що відбуваються, прив’язані тільки до нього.

Рисунок 2.1.7 – Діаграма варіантів використання

2.1.7

Діаграма кооперації

Особливості взаємодії елементів модельованої системи можуть бути
представлені на діаграмах послідовності та кооперації. Якщо перша служить
для візуалізації тимчасових аспектів взаємодії, то діаграма кооперації
призначена для специфікації структурних аспектів взаємодії. Головна
особливість діаграми кооперації полягає в можливості графічно представити
не тільки послідовність взаємодії, але і всі структурні відносини між
об'єктами, які беруть участь у цій взаємодії.
Насамперед, на діаграмі кооперації у вигляді прямокутників

ІМ21.2117.1300.1732.ПЗ
Змн. Арк.
ю

№ докум. Підпис Дата

Лист

34

зображуються беруть участь у взаємодії об'єкти, що містять ім'я об'єкта, його
клас і, можливо, значення атрибутів. Далі, як і на діаграмі класів, вказуються
асоціацію між об'єктами у вигляді різних сполучних ліній. При цьому можна
явно вказати імена асоціації і ролей, які грають об'єкти в даній асоціації.
Додатково можуть бути зображені динамічні зв'язки - потоки повідомлень.
Вони представляються також у вигляді з'єднувальних ліній між об'єктами, над
якими розташовується стрілка з вказівкою напрямку, імені повідомлення і
порядкового номера в загальній послідовності ініціалізації повідомлень.
На відміну від діаграми послідовності, на діаграмі кооперації
зображуються тільки відносини між об'єктами, що грають певні ролі у
взаємодії.
З діаграми кооперації (Рис.2.1.8) видно, що система взаємодіє з
користувачем і з двома файлами – з вхідними і вихідними даними [27].
Користувач запускає програму і вказує шлях до файлу, відбувається імпорт
даних і користувач вводить необхідні параметри алгоритму. Після виконання
алгоритму система виводить на екран результати роботи.

Рисунок 2.1.8 – Діаграма класів аналізу
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2.1.8 Діаграма послідовності

Діаграма послідовності (Рис.2.1.9) показує процеси, що описані в
діаграмі кооперації з урахуванням їх послідовності в часі.

Рисунок 2.1.9 – Діаграма послідовності

2.1.9 Діаграма класів

Діагра́ма кла́сів — статичне представлення структури моделі.
Відображає статичні (декларативні) елементи, такі як: класи, типи даних, їх
зміст та відношення. Діаграма класів, також, може містити позначення для
пакетів та може містити позначення для вкладених пакетів. Також, діаграма
класів може містити позначення деяких елементів поведінки, однак їх
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динаміка розкривається в інших типах діаграм. Діаграма класів (class
diagram) служить для представлення статичної структури моделі системи в
термінології класів об'єктно-орієнтованого програмування. На цій діаграмі
показують класи, інтерфейси, об'єкти й кооперації, а також їхні відносини.
На (Рис.2.1.10) зображено діаграму класів компю’теризованої системи
обробки біомедичних зображень на основі лінійного асоціатора.

Рисунок 2.1.10 – Діаграма класів (Class diagram)

2.1.10

Діаграма станів

На діаграмах станів зображають різні стани об’єкта під час його
існування і стимули, які призводять до переходу об’єкта з одного стану у
інший.
На діаграмах стану об’єкти розглядаються як машини станів або
скінченні автомати, які можуть перебувати у одному зі станів скінченного
набору станів, і які можуть змінювати цей стан через вплив одного зі
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стимулів зі скінченного набору стимулів.
На діаграмі станів (Рис.2.1.11) відображено зв’язки і послідовність
проходження всіх станів, від початку роботи алгоритму і до кінця.
На декомпозиції діаграми станів пункту «вибір параметрів» (Рис.2.1.12)
детально зображено алгоритм дій користувача під час роботи з програмою.

Рисунок 2.1.11 – Діаграма станів

ІМ21.2117.1300.1732.ПЗ
Змн. Арк.
ю

№ докум. Підпис Дата

Лист

38

Рисунок 2.1.12 - декомпозиції діаграми станів

2.1.11

Діаграма діяльності

Для моделювання процесу виконання операцій в мові UML
використовуються так звані діаграми діяльності. Застосовувана в них
графічна нотація багато в чому схожа на нотацію діаграми станів, оскільки на
діаграмах діяльності також присутні позначення станів і переходів.
Відмінність полягає в семантиці станів, які використовуються для уявлення
не діяльностей, а дій, і у відсутності на переходах сигнатури подій. Кожен стан
на діаграмі діяльності відповідає виконанню деякої елементарної операції, а
перехід в наступний стан спрацьовує тільки при завершенні цієї, операції в
попередньому стані. Графічно діаграма діяльності представляється у формі
графа діяльності, вершинами якого є стани дії, а дугами - переходи від одного
стану дії до іншого.
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Рисунок 2.1.13 – Діаграма діяльності
На діаграмі діяльності (Рис.2.1.13) відображено який актор керує
програмою у певний етап її виконання.
Оскільки учасником виконання алгоритму є тільки один актор – користувач,
то всі процесами, що відбуваються, керує тільки він.
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2.2 Компютеризована система класифікації біомедичних зображень –
керівництво користувача
2.2.1

До

Обов’язкові вимоги для роботи з програмою

складу

технічних

засобів

повинен

входити

IВМ-сумісний

персональний комп'ютер (ПЕОМ), що включає в себе:
1. процесор Intel ® Celeron™ M (або AMD аналог);
2. оперативну пам'ять об'ємом 512 Мегабайт;
3. HDD, не менше 60 Гігабайт;
4. операційну систему Windows ХР;
5. Microsoft Visual Studio 2013.
Базові навички роботи за комп’ютером та мережею інтернет. Базові
навички роботи з зображеннями.

2.2.2

Рекомендовані вимоги для роботи з програмою

До складу технічних засобів повинен входити IВМ-сумісний
персональний комп'ютер (ПЕОМ), що включає в себе:
1. процесор Intel ® Core ™ i2-3240T, або AMD аналог;
2. оперативну пам'ять об'ємом, 2 Гігабайт, або більше;
3. HDD об’ємом 250 Гігабайт, або більше;
4. операційну систему Windows 7 або новішу версію;
5. Microsoft Visual Studio 2014 або новіші версії.
Поглиблені навички роботи за комп’ютером та мережею інтернет.
Поглиблені навички роботи з зображеннями. Досвід роботи з графічними
редакторами.
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2.2.3 Запуск програми

Для початку роботи з програмою користувач повинен мати на
комп’ютері ліцензійне середовище розробки ПО від Microsoft - Visual Studio
2014 року.
Для запуску програми необхідно двічі натиснути лівою кнопкою миші
на файл diplom1.0, який знаходиться в папці diplom1.0 (Рис. 2.2.1)

Рисунок 2.2.1 – Розміщення файлу

2.2.4 Перше знайомство з програмою
Після відкриття файлу запуску відкривається головне вікно інтерфейсу
(Рис. 2.2.2)

Рисунок 2.2.2 – Головне вікно
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У формі головного вікна ми бачимо группи елементи для вибору
шаблонних зображень, для вибору розпізнаваємого образу, кнопку яка
запускає процес обробки зображення. Також користувачу пропонується
вибрати поріг конвертування відтінків кольору (Рис. 2.2.3) . За замовчуванням
значеня порогу дорівнює 100.

Рисунок 2.2.3 – Вибір Ч/Б порогу

2.2.5 Початок роботи з програмою

Користувачу пропонується вибрати перше шаблонне зображення. Для
цього треба натиснути кнопку «Обзор» на формі програми (Рис.2.2.4).

Рисунок 2.2.4 Огляд вхідного зображення
Після виконання цієї дії відкривається вікно огляду файлів (Рис.
2.2.5), де користувач обирає неохідні йому образи.
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Рисунок 2.2.5 - Інтерфейс вибору файлів
Для зручності вибору необхідного типу файлів серед загальної
кількості елементів в директорії в даній компютеризованій системі був
реалізований елемент фільтру форматів файлів (Рис. 2.2.6)

Рисунок 2.2.6 – Фільтр форматів елементів
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Після вибору файлу, зображення відображається на головній формі в
оригінальному та чорно-білому варіанті (Рис. 2.2.7)

Рис. 2.2.7 – Перше вхідне зображення
При помилковому виборі файлу користувач має змогу обрати інший
файл повторивши ті самі дії.
Для вибору другого входного зображення і вхідного образу необхідно
провести такі самі дії у відповідним їм елементам. Для корректної роботи
програми всі зображення повинні бути одного розміру. Формат може бути
різним. Результатом буде відображення обраних зображень на головній формі
(Рис.2.2.8) і (Рис. 2.2.9) відповідно.
Треба зазначити, що дану реалізацію можна модифікувати для більшої
кількості вхідних зображень. Окрема процедура знаходження детермінанта і
оберненої матриці розміром 3х3 і більше наведена в Додатку Б, пункт 5.4.
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Рисунок 2.2.8 – Друге вхідне зображення

Рисунок 2.2.9 – Пошкодженне зображення
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2.2.6 Отримання результатів роботи програми

Після того як всі необхідні зображення завантажені в програму, для
розпізнавання пошкодженного зображення користувачу пропонується
настиснути кнопку «розпізнати» на головній формі (Рис. 2.2.10)

Рисунок 2.2.10 – Кнопка запуску класифікації
Після виконання вищезазначеної дії програма проводить обробку
зображень і виводить результат.

Якщо програма змогла розпізнати

зашумлений образ, виконується вдалий сценарій (Рис. 2.2.11) і (Рис. 2.2.12)

Рисунок 2.2.11 – Успішний результат 1
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Рисунок 2.2.12 – Успішний результат 2

Рисунок 2.2.13 – Невдалий сценарій роботи програми
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У разі неможливості розпізнати образ програмою або подання
некоретного вхідного образу, програма відображає невдалий сценарій
роботи (Рис. 2.2.13), у якому користувачу пропонується обновити базу знань
або обрати інше зображення.
При неохідності користувач має змогу змінити величину порогу
конвертування зображення безпосередньо під час роботи програми.
Для цього треба передвинути ковзунок елементу зміни ч\б порогу на
необхідне значення і заново завантажити зображення.
Це дає змогу більш то обробляти зображення, обираючи значення
порогу окремо для кожного зображення виходячи з фону та контрастності
зображення.
Більш

детальний

комп’ютеризованої

аналіз

системи

роботи

обробки

та

тестування

біомедичних

розробленої

зображень,

аналіз

алгоритму лінійної асоціації «правила псевдоінверсії» буде приведений у
підрозділі 2.3

2.3 Тестування

розробленої

компютеризованої

системи

та

аналіз

використаного алгоритму
2.3.1 Тестування

Для перевірки роботи системи на універсальність та виявлення
недоліків пропонується провести роботу з тестування розробленої програми.
Для перевірки на універсальність роботу нашої системи зробимо
наступні дії:
1) Подаємо на вхід цифри 1, 7 і спотворену цифру 7 (Рис. 2.3.1);
2) Класифікуємо зображення головного мозку в сірих тонах (Рис. 2.3.2);
3) Завантажимо зображення, яке відсутнє в базі знань (Рис. 2.3.3);
4) Задаємо шаблонні ч/б та кольорове зображення (Рис.2.3.4).
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Рисунок 2.3.1 – Обробка цифр

Рисунок 2.3.2 – Обробка ч/б зображень
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Рисунок 2.3.3 – Відсутнє зображення

Рисунок 2.3.4 – Кольоровий і ч/б шаблон
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Як бачимо з результатів тестувань, система впоралась із поставленими
перед нею завданнями. Зображення з наявними оригіналами в базі знань, були
класифіковані, в протилежному випадку – були визначені як нерозпізнані.
На даному етапі тестування збоїв в роботі комп’ютеризованої системи
не виявлено,

швидкість роботи задовільна, але залежна від розміру

зображень.
Наступним кроком тестування буде допущення ймовірної необачності
користувача: подання на вхід зображень різного розміру (Рис. 2.3.5).

Рисунок 2.3.5 – Зображення різного розміру
Як бачимо, програма не дозволила користувачу привести програму в
дію видавши вікно помилки. Після його закриття користувач матиме змогу
змінити вхідні файли без припинення роботи програми. Доки користувач не
вибере прийнятний розмір файлу, процедура перевірки не дасть запустити
етап розпізнавання образів.
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Проведемо обернену операцію – замість шаблонних цілих зображень
завантажимо пошкоджені, а вхідним образом буде ціле зображення (Рис.
2.3.6).

Рисунок 2.3.6 – Обернена класифікація
Програма успішно класифікувала зображення.
Дану властивість можна використовувати у випадку, коли в наявності
декілька зашумлених зображень, і одне еталонне зображення. Як приклад,
коли є зображення клітини зараженої певним вірусом, і певний набір клітин, і
треба детермінувати, чи знаходиться серед них заражені клітини.
Як було сказано в пункті 2.2, користувач має змогу самостійно обирати
рівень порогу відтінку конвертування в чорно-білі тони в межах від 100 до
200. Це дає змогу більш точно обробити зображення, оскільки в залежності
від контрастності та фону зображення деякі деталі можуть бути втрачені через
сильне скупчення білих або чорних пікселів.
Проведемо аналіз роботи програми в залежності від вищезазначеної
величини. (Рис. 2.3.7), (Рис. 2.3.8), (Рис. 2.3.9)
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Рисунок 2.3.7 – Поріг = 100

Рисунок 2.3.8 – Поріг = 150

Рисунок 2.3.9 – Поріг = 200

2.3.2 Аналіз роботи алгоритму.

Перевіримо, чи працює алгоритм на зображеннях із зсувом. Для цього
ми взяли обидва оригінальні зображення для шаблонів і зсунули їх у площині.
Результат експерименту на рисунках 2.3.10 і 2.3.11 відповідно.
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Рисунок 2.3.10 – Зсув першого зображення

Рисунок 2.3.11 – Зсув другого зображення
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Як бачимо, перший раз класифікатору вдалося правильно розпізнати
зображення. Другий раз алгоритм схибив. Це свідчить про те, що даний
алгоритм не опрацьовує зсунуті зображення відносно шаблонних.
Цей факт є недоліком не тільки даної реалізації, а і алгоритму в цілому.
Як відомо з розділу 1, зашумленість зображення повинна бути < 40%.
Проведемо дослідження алгоритму на допустиму степінь зашумленості
класифікуємого зображення.
Для цього дамо задачу програмі розпізнати зображення, зашумленість
якого становить більше 40 % (Рис. 2.3.12)

Рисунок 2.3.12 – Більше 40 % шуму
В результаті програма некоректно визначила зображення. Спробуємо
класифікувати той самий образ зі степеню шумів менше 40% (Рис. 2.3.13)
Ми бачимо, що програма правильно визначила зображення.
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Рисунок 2.3.13 – Менше 40 % шуму
Спробуємо програмно усунути вищезазначений недолік, і розпізнати
зображення з рівнем шуму більше 40%.
Якщо припустити, що якщо збільшити ч/б поріг, збільшиться густина
чорних пікселів, і як наслідок, зменшиться співвідношення білого шуму до
чорного корисного зображення.
Використаємо ті самі зображення, але підвищимо поріг на 50 одиниць
(Рис. 2.3.14).
Результат роботи програми підтвердив наше припущення. Отже, можна
сказати що ми визначили залежність результату роботи алгоритму від рівня
шуму та величини порогу відтінку пікселя, що в опрацьованих мною джерелах
літератури визначено не було.
В перспективі, нами планується дослідити та перевірити дану
особливість більш детально, в залежності від характеру шуму, кольору та
інших факторів.
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Рисунок 2.3.14 – Залежність від рівня шуму та ч/б порогу

Висновки до розділу 2

За допомогою програм Erwin Process Modeler та Rational Rose Enterprise
була поетапно спроектована комп’ютеризована система класифікації
біомедичних зображень. Кожний етап роботи над системою детально
описується за допомогою контекстних діаграм, діаграм декомпозиції та
діаграм UML (підрозділ 2.1)
Для більш зручного використання алгоритму було розроблено зручний
інтерфейс. У підрозділі 2.2 реалізована програма була представлена з точки
зору детальної інструкції користувача з повним описом можливостей. Всі
пояснення супроводжувались скріншотами.
Проаналізувавши результат роботи програми з точки зору користувача,
ми можемо стверджувати, що реалізована комп’ютерна система повністю
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вирішує поставлені завдання з реалізації знаходження оберненої неквадратної
матриці та реалізації алгоритму псевдоінверсії.
Тестування програми показало, що:
1) Система впоралась із поставленими перед нею завданнями;
2) Зображення з наявними оригіналами в базі знань, були
класифіковані, в протилежному випадку – були визначені як
нерозпізнані;
3) Збоїв в роботі комп’ютеризованої системи не виявлено;
4) Швидкість роботи задовільна, але залежна від розміру зображень;
5) Програма унеможливила помилку користувача;
6) Виконується «реверсивна» класифікація зображень.
Після аналізу алгоритму, ми виявили, що:
1) Алгоритм працює з неортогональними зображеннями;
2) Незважаючи на простоту дає потрібні результати;
3) Не працює із зображеннями із зсувом;
4) Відсоток зашумленості не повинен перевищувати 40%
5) Існує залежність результату роботи алгоритму від відсотку
зашумленості та порогу конвертування.
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РОЗДІЛ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ
Вступ

Дипломна робота виконується на базі Факультету біомедичної інженерії
і присвячена розробці програмного продукту для класифікації біомедичних
зображень, тому в даному розділі розглядаються необхідні засоби безпеки та
охорони праці для функціонування приміщення томографії.
Проводиться контроль умов праці у певному зазначеному виробничому
приміщенні,

виявляються

недотримання

норм,

що

встановлені

законодавством, що може загрожувати небезпекою для життя працівників при
експлуатації даної програмної системи. Задачею даного розділу є виявлення
небезпечних та шкідливих виробничі факторів і ступінь їх небезпеки.

3.1 Характеристика об'єкту та умови його експлуатації.

Приміщення МРТ-діагностики знаходиться на першому поверсі
двоповерхової будівлі 15-ї лікарні за адресою вул. Спаська, 57. Приміщення
складається з двох кімнат – процедурної кімнати та кімнати персоналу. У
приміщенні відсутні шкідливі речовини та сильні вібрації. План приміщення
наведений на рисунку 1 та характеристики вказані у таблиці 1. У приміщенні
знаходяться Томограф SOMATOM Definition та ноутбук Acer Aspire. В
таблиці 2 приведені характеристики обладнання.
Таблиця 1 – Характеристики приміщення
Параметри
Розміри приміщення А
Розміри приміщення В
Кількість працюючих
Площа приміщення А
Об’єм приміщення А
Площа приміщення В
Об’єм приміщення В

Кількісна і візуальна характеристика
73000 (мм) × 6170 (мм) × 3200 (мм)
6000 (мм) х 3000 (мм) х 3200 (мм)
2 чол.
18,0 (м2 )
57,6 (м3 )
45,0 (м2 )
144,0 (м3 )
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Назва
Гентрі томографа
SOMATOM Definition
AS 64 (1 шт.)

Ін’ьекторна система
Stellant (1 шт.)
Стіл пацієнта (1 шт.)
Пульт ДК з контейнером
(система зображення) (
1 шт.)
Консоль керування (2
шт.)
Система обробки
зображень – Ноутбук
ACER Aspire B570 (1
шт.)
Стілець(2 шт.)
Стіл лікаря (1 шт.)
Стіл оператора (1 шт.)
Кушетка оглядова(1шт)
Негатоскоп н-48 (1шт)

Вікно рентгенівське
захисне (1 шт.)
Опромінювач
бактерицидний
настінний ОБН-35М (3
шт.)
Умивальник (1 шт.)

Характеристика
Діафрагма : 78 см . Швидкість обертання гентрі : 0.33 з
Сканувальна система : система Adaptive Array Detector ( AAD
) , UFC ( ultra fast ceramics ) з мах до 23552 елементами , 40 /
64 - зрізовий електронними каналами детектора ( DAS ) зі
здатністю отримувати до 64 зрізів за ротацію і 1472
вимірювальними каналами на зріз . Джерело : рентгенівська
трубка STRATON. Діапазон струму на трубці : 20-800 мА.
Теплоємність трубки 0 MHU Швидкість охолодження 7.3
MHU / min ( 5,400 kJ / min ) Фокальний розмір точки
відповідно до IEC 60336 : 0.7 x 0.7 mm / 7 ° , 0.9 x 1.1 mm / 7
°Максимальне навантаження: 130 кг Габарити:2280×768×1780
мм Вага: 1076.94 кг
Габарити: 650×600×800 мм. Колір: чорний. об’єм колби
200мл.
Габарити: 2230×680×934 . Покриття: Алеофобне. Матеріал:
рентгенопрозорий полімер.
Вихідна потужність: 100 Вт Вхідні параметри мережі:
номінальна напруга 230 В (± 4.4%) min 170 В (± 7%) max 280
В (± 7%). Частота 50/60 Гц Габарити: 600×858×700 мм
Габарити: 2660×180×300 мм Порти 2 x SFP (mini-GBIC), 24 x
Ethernet (10/100 Мбіт / с)
Екран: Глянцевий 15.6 (1366x768) LED HD Процесор: Pentium
B960 Sandy Bridge (2.2 ГГц) Оперативна пам’ять: 4 Гб DDR3
1600MHz Жорсткий диск: 500 Гб
Відеоадаптер: Intel HD Graphics Оптичний привід: DVD+/-RW
Габарити (ШхДхВ): 430×440×770 мм
Габарити (ШхДхВ): 1132×630×750 мм
Габарити (ШхДхВ): 1400×800×730 мм
Габарити (ШхДхВ): 1970×670×520 мм
Споживана потужність , ВА не більше 32
Напруга електроживлення , В 220 ± 22 %
Частота , Гц 50 Яскравість в центрах переглядового екрану ,
lum не менше 1050 Зусилля для утримування рентгенограм ,
Н не менше 0,2 Габаритні розміри , мм 60х440х350
Габаритні розміри екрану 405х350
Маса в повному комплекті поставки , кг не більше 6
Кількість ламп , шт 2
Час встановлення робочого режиму в , хв не більше 3
Габарити (ШхДхВ): 1000×800х15мм
Джерело випромінювання: ультрафіолетова лампа Osram HNS
15W (безозонова) Потужність лампи: 15 Вт. Термін служби:
8000 год. Інтенсивність УФ випромінювання: 4,9 Вт/м2 Об'єм
знезаражуваного повітря: 35 м3/год (для приміщень до 20 м2)
Діаметр підставки: 130 мм. Матеріал підставки: метал.
Довжина дроту: 1,5 м. Габарити: 510x35x70 мм. Вага: 1 кг.
Матеріал: Фарфор. Габарити: 550×420×150 мм

Таблиця 2 – Характеристики обладнання
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Рисунок 3.1 – План приміщення
1) томограф;
2) стіл пацієнта;
3) умивальник;
4) оглядова кушетка;
5) опромінювач бактерицидний;
6) іньекторна система;
7) пульт ДК з контейнером;
8) консоль керування;
9) ноутбук
10) негатоскоп
11) стіл лікаря;
12) стіл оператора
13) стілець
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3.2

Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів

3.2.1 Мікроклімат виробничого приміщення

Робота оператора з комп’ютерним томографом і робота лікаря рентгенолога виконуються переважно біля консолі керування і не потребує
фізичного навантаження, роботи відносяться до категорії «Легкі роботи – 1а».
Людиною виділяється до 120ккал теплової енергії на год.
За санітарно-гігієнічним нормуванням нормативу ДСН 3.3.6.042-99,
дані характеристики приміщення відповідають встановленим нормам.
Таблиця 4 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні
№

Джерело зміни
мікроклімату
Нагрівання томографу
Нагрівання
комп’ютерної техніки
Конвекція людини

1
2
3
4
5
6
7

Висока температура
повітря зовні (на вулиці)
Низька температура
повітря зовні (на вулиці)
Висока вологість повітря
(в приміщенні)
Протяги

Наслідок
Нагрівання корпусу, вихід з ладу
Нагрівання корпусу, негатоскопа, та вихід з ладу
Нагрівання шкірного покрову та техніки, некомфортні
умови праці
Напруженість та зменшеність працездатності
працівника
Некомфортні умови праці для працівника
Наявність грибку на стінах, підвищення температури,
некомфортні умови праці, ризик захворювань
Захворювання працівників, збільшення кількості пилу

Таблиця 5 – Засоби захисту
Вид захисту
Технічні У технологічному
заходи
обладнанні
У приміщенні

Організаційні заходи
ЗІЗ

Заходи
Застосовуються екрануюча плівка у томографі та
куллери у робочому ноутбуці.
У холодний період року: опалення радіатор Summer
120GT. У теплий період року: кондиціонер Samsung
AQ12UGF На вікні: сонцезахисна плівка. В кiмнатi:
осушувач повiтря. На стінах: Опромінювач повітря.
Вологе прибирання
Не передбачені

ІМ21.2117.1300.1732.ПЗ
Змн. Арк.
ю

№ докум. Підпис Дата

Лист

63

3.2.2 Освітлення

Основна частина роботи з програмним продуктом відбувається із
зображеннями на екрані монітору ноутбука та негатоскопа. Виконано ряд
заходів і засобів для нормалізації параметрів освітлення (табл. 7).
Основні

характеристики

освітлення

приміщення

відповідають

встановленим нормам ДБН В.2.5-28-2006 та ДСанПіН 3.3.2.007-98.
Таблиця 6 – Джерела небезпеки пов’язані із освітленням
№
1
2
3

Джерело небезпеки
Недостатнє місцеве освітлення
Підвищена яскравість світла
Неправильне налаштування яскравості монітору

Наслідок
Перенапруження і як наслідок
порушення зору працівника,
зниження рівня працездатності

Таблиця 7 – Заходи для нормалізації параметрів освітлення
Вид захисту
Технічні У технологічному
заходи
обладнанні
У приміщенні
Організаційні заходи
ЗІЗ

Заходи
Антиблікове покриття екрану робочої станції сервера
(ноутбук)
Природнє освітлення: бокове (однобічне), 3 вікна на
ПН-ЗХ (1,2 м × 2,0м), склопакет двокамерний. Штучне
освітлення: комбіноване (8 світильники 24W HO G5)
Підтримання чистоти вікон та світильників
Окуляри для роботи за томографом та ноутбуком

3.2.3 Шум
Приміщення перебуває на значній відстані від гучної вулиці та поблизу
немає гучних об’єктів. Середній рівень шуму у приміщенні може
перевищувати встановлені норми за ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми
виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».
Таблиця 8- Джерела шуму
№ Джерело шуму
1 Вентилятори в блоках живлення томографа та
ноутбука
2 Вентилятори, що охолоджують процесори
3 Робота жорсткого диску та DVD приводу
4 Шум вулиць та внутрішній шум
5 Робота ламп

Наслідок
Пригнічення ЦНС, емоційна
напруженість працівника,
що може призвести до
помилки в роботі,
погіршення стану здоров’я
людини.
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Для запобігання впливу шуму вжито наступні заходи (табл.9).
Таблиця 9 – Засоби захисту від шуму
Вид захисту
Технічні У технологічному
заходи
обладнанні
У приміщенні
Організаційні заходи
ЗІЗ

Заходи
Відсутні зазори у з’єднаннях Кулери для відсутності
шуму від перегріву
Шумоізоляція від зовнішнього шуму Перегородка
кімнатою томографії і кімнатою оператора.
Чистка апаратних частин від пилу
Не передбачені

3.2.4 Випромінювання

Таблиця 10 – Джерела випромінювання та статичної електрики
№ Джерело небезпеки
1 Електромагнітне випромінювання від
томографа
2 Електромагнітне випромінювання від
комп’ютера
3 Статична електрика внаслідок
поляризації металевих частин томографа
та ноутбука

Наслідок
Болі у голові, сповільнення пульсу,
порушення діяльності ССС
Болі у голові, сповільнення пульсу,
порушення діяльності ССС
Порушення ЦНС, нагрівання шкірного
покрову, мимовільне скорочення м’язів

Робота радіологічного приміщення супроводжується утворенням
значного

електромагнітного

та

радіаційного

випромінювання.

Випромінювання створюють томограф та екрани ноутбуків.
Таблиця 11 – Засоби захисту від випромінювання
Вид захисту
Технічні У технологічному обладнанні
заходи
У приміщенні
Організаційні заходи
ЗІЗ

Заходи
Встановлення ЖК-екранів
Екранування спеціальним огородженням
Режим праці і відпочинку у приміщенні
Не передбачені

3.3 Електробезпека
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Робоче приміщення лікарні обладнано електричними мережами
змінного струму з напругою 220В та 330В. Споживачами електроенергії є
томограф(330в) , джерела освітлення, ноутбук, лампа опромінення.
Відповідно до правил улаштування електроустановок (ПУЕ-87)
приміщення по електробезпеці відноситься до категорії без підвищеної
небезпеки (табл. 14). Приміщення сухе зі струмонепровідною підлогою,
вологість не перевищує 75%
Таблиця 13 –Джерела небезпеки
№
1
2
3

Джерело небезпеки
Пошкоджені кабелі чи
несправні вузли
Деталі серверної техніки, що
знаходяться під напругою
Відсутність ізоляції

Наслідок
Ураження працівника струмом, як наслідок
пошкодження шкірного покриву – опіки,
механічні ушкодження; отримання інших
електротравм, що можуть стати летальними для
працівника

Таблиця 14 – Засоби захисту від електротравм
Вид захисту
Технічні Норма
заходи

Заходи подолання небезпеки
Прихована та ізольована проводка. блоки безпеки. Встановлено
запобіжники. Блоки живлення комп’ютерів обладнані
запобіжниками на 2 А Світильники встановлені на висоті 3,2 м.
Аварійні Техніка ввімкнена в мережу через заземлені фільтри. В коридорі
знаходиться автоматичний вимикач В163 8kA на 63A з
характеристиками С ГОСТ Р50345-99 (МЭК 60898- 95).
Організаційні
Всі працюючі ознайомлені з правилами техніки безпеки,
заходи
своєчасне навчання і перевірка знань працівників з питань
електробезпеки
ЗІЗ
Не передбачені

3.4 Пожежна безпека

Конструкція будинку виконана із залізобетонних плит, тобто його
конструктивні елементи - не спалювані. Будинок відноситься до I-II ступеня
вогнестійкості. Межа вогнестійкості конструкції 0,5 -2,5 ч. Приміщення МРТ
знаходиться у ортопедичному корпусі лікарні, і не містить легкозаймистих
реактивів.
Згідно до ОНТП 24-86 по вибухонебезпечній і пожежній небезпеці
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приміщення відноситься до категорії В, тому що в ньому перебувають
важкогорючі тверді, волокнисті речовини й матеріали: столи із пластмаси,
ПК, монітори, лінолеум, жалюзі та ін.
Таблиця 15 – Джерела небезпеки
№ Джерело небезпеки
1 Несправності
електропроводки, розеток
2 Щільність проводки
3 Загоряння будівлі внаслідок
зовнішніх впливів
4 Недотримання заходів
пожежної безпеки
5 Матеріали і речовини, схильні
до займання

Небезпечний фактор
Коротке замикання
або пробій ізоляції
Oплавлення ізоляції
Виникнення
пожежі чи вибуху
Загоряння матеріалів,
устаткування
Загоряння матеріалів

Наслідок
Виникнення пожежі, яка
спричинить травматизм
працівників; завдасть
негативного впливу ЦНС,
ССС, ДС, можливі летальні
випадки. Також знищення
цінного устаткування,
матеріалів

Таблиця 16 – Засоби захисту від пожежи
Вид захисту
Технічні
заходи

Заходи подолання небезпеки
4 вогнегасники ОУ-5. Вільний доступ до мережних рубильників та
вимикачів. Датчик теплової пожежної сигналізації TrueArm 4100U. У
коридорі – пожежний кран та рукав. Оповіщувач ИП101-23-A1R серії
ECO1005 комбінований з пульсуючою індикацією, що реагує на
задимленість та температуру
Організаційні Інструктаж з пожежної безпеки та періодичний контроль знань про
заходи
правила пожежної безпеки. План евакуації при пожежі. Вільний доступ
до вимикача електроживлення.
ЗІЗ
Не передбачені

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85, шляхи
евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають
встановленим нормам.

Висновки до розділу 3

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що дане
приміщення відповідає нормам з охорони праці. Кількість кімнат для
приміщення компютерної томографії є виправданою з міркувань охорони
здоров’я людини. Дана кількість робітників в приміщенні є оптимальною.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Після масиву алгоритмів лінійної асоціації, було проведено аналіз
алгоритмів навчання Хебба, його модифікацій, та правила Псевдоінверсії. На
прикладах було доведено, що серед вищезазначений алгоритмів всі дають
задовільні результати.
Оскільки переважна частина зображень в медицині не представляє собою
ортогональні вектори, то можна зробити висновок, що правило навчання
Хебба та його модифікації недоцільно використовувати при класифікації
біомедичних образів. Штучні Нейронні Мережі мають багатий спектр
класифікаторів зображень, але серед лінійних асоціативних алгоритмів, із
задачею класифікації біомедичних зображень найкраще впоралось правило
Псевдоінверсії.
За допомогою програм Erwin Process Modeler та Rational Rose Enterprise
була поетапно спроектована комп’ютеризована система класифікації
біомедичних зображень.
Було розглянуто розділ охорони праці.
За допомогою мови програмування C# у середовищі розробки Windows
Visual Studio 2013 розроблено зручну комп’ютеризовану систему, яка реалізує
правило псевдоінверсії.
Дана програна реалізація алгоритму має такі переваги:
1) Робота з зображеннями будь-якого розміру;
2) Робота з кольоровими зображеннями;
3) Підтримка більшості форматів зображень;
4) Можливість вибору ч/б порогу
5) Можливість роботи з великою кількістю зображень;
6) Можливість модифікувати базу знань під час роботи з програмою;
7) Кросс-платформеність;
8) Простота реалізації.
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В ході роботи під час тестування програми було виявлено деякі незначні
недоліки:
1) Залежність швидкості роботи програми від розміру зображень;
2) Залежність швидкості роботи програми від кількості зображень.
Дану реалізацію можна покращити шляхом динамічного відображення
елементів в залежності від значення вибору ч/б порогу.
Після аналізу алгоритму, було виявлено недоліки, а саме:
1) Неможливість роботи з вхідними зображеннями із зсувом;
2) Степінь зашумленності не має перевищувати 40%;
3) Залежність роботи програми від контрастності зображень (недолік було
усунено

програмною

реалізацією

вибору

порогу

чорно-білого

«відсікання»).
В той час, як перевагами алгоритму є:
1) Можливість роботи з неортогональними зображеннями;
2) Простота.
Розроблена компютеризована система класифікації зображень може бути
використана в сфері біології, під час класифікування зображень клітин,
речовин, тощо.
Існують алгоритми обробки, які більш вдало підходять для певних
цілей, але даний алгоритм лінійної асоціації реалізований в компютеризованій
системі на кросс-платформеній мові програмування C# найбільш ефективним
чином. Це дозволить знайти застосування і в сфері медицини для певних
цілей.
Не виключається, що дана реалізація може бути застосована і в
побутовій сфері, де може мати великий успіх.
Ми можемо зробити висновки, що дана система багато-функціональна
та достатньо універсальна. Не дивлячись на її недоліки, через свою простоту
вона може впевнено зайняти свою ланку у кібернетичній сфері.
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ДОДАТОК А
Технічне завдання
4.1 Найменування ПП
Найменування ПП: «Комп’ютеризована система для класифікації
біомедичних зображень на основі лінійного асоціатора»
4.2 Призначення і область застосування
ПП призначений для:
1. реалізації алгоритму класифікації в біомедичній області;
2. класифікації неортогональних зображень
3. самонавчання для подальшого уникнення помилок;
4. запобігання інвазивного втручання в організм людини;
5. можливості класифікації декількох різних зображень одночасно;
6. аналізу отриманих даних;
ПП має власний Windows Forms -інтерфейс і може використовуватись в
установах охорони здоров’я для:
1. полегшення роботи лікаря;
4.3 Вимоги до ПП
4.3.1 Вимоги до функціональних характеристик
ПП повинен забезпечувати можливість виконання перерахованих
нижче функцій:
 надання можливості класифікації будь-яких зображень;
 зберігання результатів в асоціативній пам’яті;
 надання оператору в кінцевому вигляді декілька вихідних
зображень при однаковій їх імовірності.
4.3.2 Вимоги до надійності
4.3.2.1 Вимоги до забезпечення надійного функціонування ПП
Надійне (стійке) функціонування ПП має бути забезпечене виконанням
Замовником сукупності організаційно-технічних заходів, перелік яких
наведено нижче:
1. організацією безперебійного живлення технічних засобів;
2. використанням ліцензійного програмного забезпечення;
3. відсутністю сторонніх або шкідливих програм, що можуть
призвести до непрацездатності даної програми.
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4.3.2.2 Час відновлення після відмови
Час відновлення після відмови, викликаного збоєм електроживлення
технічних засобів (іншими зовнішніми чинниками), не фатальним збоєм (не
крахом) операційної системи, не повинно перевищувати 10-ти хвилин за
умов дотримання технічних і програмних засобів.
Час відновлення після відмови, викликаного несправністю
технічних засобів, фатальним збоєм (крахом) операційної системи, не
повинно перевищувати часу, необхідного на усунення несправностей
технічних засобів і переустановлення програмних засобів.
4.3.3 Відмови через некоректні дії користувачів системи
Відмови ПП унаслідок некоректних дій користувача при взаємодії з ПП
через Windows Forms-інтерфейс неприпустимі.
4.4 Умови експлуатації
4.4.1 Кліматичні умови експлуатації
Кліматичні умови експлуатації, при яких повинні забезпечуватися
задані характеристики, повинні задовольняти вимогам, що пред'являються до
технічних засобів в частині умов їх експлуатації.
4.4.2 Вимоги до кваліфікації та чисельності персоналу
Мінімальна кількість персоналу, необхідного для забезпечення роботи
ПП, має становити не менше 2 штатних одиниць – системний адміністратор і
кінцевий користувач ПП (оператор). Системний адміністратор повинен мати
вищу профільну освіту та сертифікати компанії-виробника операційної
системи. У перелік завдань, що виконуються системним адміністратором,
повинні входити:
1. завдання підтримки працездатності технічних засобів;
2. завдання установки (інсталяції) і підтримки працездатності
системних програмних засобів – операційної системи;
3. завдання установки (інсталяції) ПП;
4. завдання створення резервних копій бази даних.
4.4.3 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів
До складу технічних засобів повинен входити IВМ-сумісний
персональний комп'ютер (ПЕОМ), що включає в себе:
1. процесор Intel ® Core ™ i2-3240T, не менше;
2. оперативну пам'ять об'ємом, 1 Гігабайт, не менше;
3. HDD, 60 Гігабайт, не менше;
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4. операційну систему Windows ХР або більш пізню версію;
5 Visual Studio 2013 або більш пізні версії.
4.4.4 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності
4.4.4.1 Вимоги до інформаційних структур і методів розв'язання
Файл з даними працює під управлінням даного ПП. Використовується
однопотоковий доступ до файлу з даними.
Також необхідно зазначити вимоги до запитів користувачів
інформації з бази:
1. користувачі та адміністратори працюють з файлом даних через
GUI-інтерфейс;
2. адміністратори системи повинні мати можливість до
створення резервних копій файлу з даними;
3. користувачі системи повинні мати доступ до файлу даних для
зчитування інформації щодо попередніх тестів.
4.4.4.2 Вимоги до вихідних кодів та мов програмування
Додаткові вимоги не пред'являються.
4.4.4.3 Вимоги до програмних засобів, які використовуються ПП
Системні програмні засоби, що використовуються ПП, повинні
бути представлені ліцензійною локалізованою версією операційної системи
Windows ХР (або пізнішої версії) і MatLab 2015 (або пізнішої версії).
4.4.4.4 Вимоги до захисту інформації та ПП
Вимоги до захисту інформації та ПП не пред'являються.
4.4.5 Спеціальні вимоги
ПП повинен забезпечувати роботу одного користувача за допомогою
GUI-інтерфейсу.
4.5 Вимоги до програмної документації
Склад програмної документації повинен включати в себе:
1. документацію етапу системного аналізу та аналізу вимог;
2. документацію етапу проектування;
3. документацію етапу кодування;
4. документацію етапу тестування
5. посібник користувача;
6. висновки по роботі.
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4.6 Техніко-економічні показники
4.6.1 Економічні переваги розробки
Орієнтовна економічна ефективність не розраховуються. Аналогія не
проводиться, зважаючи на унікальності пропонованих вимог до розробки.
4.7 Стадії та етапи розробки
4.7.1 Стадії розробки
Розробка повинна бути проведена в шість стадій:
1. системний аналіз та аналіз вимог;
2. проектування;
3. кодування;
4. тестування і налагодження роботи ПП;
5. розробка документації;
6. оформлення курсової роботи.
4.7.2 Етапи розробки
На стадії системного аналізу та аналізу вимог повинно бути
сформоване технічне завдання, Backlog, діаграма Ганта та мережевий графік,
які узгоджені та затверджені Замовником.
На стадії проектування повинні бути виконані перераховані нижче
етапи робіт:
1. розробка Ієрархічної структури;
2. розробка ERD, SADT, DFD діаграм;
3. розробка блок-схем основної частини;
4. розробка USE-CASE діаграми за допомогою мови UML.
На стадії кодування повинні бути виконані перераховані нижче етапи
робіт:
1. реалізація інтерфейсу ПП на С#
На стадії тестування і налагодження роботи ПП проводиться
випробування системи на наявність помилок, достовірність роботи всіх
підсистем і системи в цілому, оцінка простоти та інформативності
інтерфейсу користувача.
На стадії розробки документації повинні бути виконані перераховані
нижче етапи робіт:
1. оформлення документації, яка перерахована на етапі
системного аналізу та аналізу вимог;
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2. оформлення усіх результатів діяльності (діаграм та схем) на
етапі проектування;
3. оформлення результатів етапів кодування та тестування;
4. оформлення посібника користувача.
На стадії оформлення курсової роботи проводиться підведення
підсумків та опис результатів усіх виконаних робіт.
4.7.3 Зміст робіт по етапах
На етапі системного аналізу та аналізу вимог повинні бути виконані
перераховані нижче роботи:
1. постановка задачі;
2. визначення та уточнення вимог до технічних засобів;
3. визначення вимог до ПП;
4. визначення стадій, етапів і термінів розробки ПП та
документації
на неї;
5. погодження та затвердження технічного завдання.
На етапі проектування повинні бути виконані всі завдання,
перераховані у відповідній частині пункту 4.7.2.
На етапі кодування ПП повинна бути виконана робота з
програмування (кодування) ПП.
На етапі тестування ПП повинна бути виконана робота з перевірки
достовірності отриманих у ПП результатів і по налагодженню ПП.
На етапі розробки програмної документації повинна бути виконана
розробка програмних документів відповідно до вимог до складу
документації.
На етапі оформлення документації з розробки ПП повинні бути
виконані перераховані нижче види робіт:
1. зроблено висновки про розробку;
2. здійснено оформлення курсової роботи.
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ДОДАТОК Б
Лістинг частин програмного коду з коментарями
5.1 Приклад обробки одного з шаблонних зображень:
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) // обрпботка первого
изображения
{
OpenFileDialog openFile1 = new OpenFileDialog(); // выбор
первого изображения
openFile1.Filter = "All files (*.*) | *.*;|Images (*.jpg; *.jpeg;
*.gif; *.bmp; *.png)|*.jpg; *.jpeg; *.gif; *.bmp; *.png;";
openFile1.FilterIndex = 2;
if(openFile1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
pictureBox1.Visible = true;
pictureBox1.Image = new Bitmap(openFile1.FileName);
textBox1.Text = openFile1.FileName;
int width = pictureBox1.Image.Width;
int height = pictureBox1.Image.Height;
Bitmap result = new Bitmap(width, height);
POne = new int[width * height];
int m = 0;
Color color = new Color();
try // метод перевода цветного изображения в чб
{
for (var j = 0; j < height; j++)
{
for (var i = 0; i < width; i++)
{
color = ((Bitmap)pictureBox1.Image).GetPixel(i,
j);
int K = (color.R + color.G + color.B) / 3; // ср.
арифм оттенков РГБ
result.SetPixel(i, j, (K <= trackBar1.Value ?
Color.Black : Color.White)); //создание чб изображения
m = (j * width + i);
int n = (result.GetPixel(i, j).R); //формирования
вектора изображения
if (n <= 250)
{
POne[m] = -1;
}
else
{
POne[m] = 1;
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "Ошибка",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
pictureBox5.Visible = true;
pictureBox5.Image = result;
}
}
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5.2 Процедура обробки класифікуємого зображення:
private void button4_Click(object sender, EventArgs e) //обработка
распознаваемого изображения
{
OpenFileDialog openFile4 = new OpenFileDialog();
openFile4.Filter = "All files (*.*) | *.*;|Images (*.jpg; *.jpeg;
*.gif; *.bmp; *.png)|*.jpg; *.jpeg; *.gif; *.bmp; *.png;";
openFile4.FilterIndex = 2;
if (openFile4.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
pictureBox3.Visible = false;
pictureBox4.Visible = true;
pictureBox4.Image = new Bitmap(openFile4.FileName);
textBox6.Text = openFile4.FileName;
int width = pictureBox4.Image.Width;
int height = pictureBox4.Image.Height;
Bitmap result = new Bitmap(width, height);
Pt = new int[width * height];
Ptt = new int[width * height,2];
int m = 0;
Color color = new Color();
try
{
for (var j = 0; j < height; j++)
{
for (var i = 0; i < width; i++)
{
color = ((Bitmap)pictureBox4.Image).GetPixel(i,
j);
int K = (color.R + color.G + color.B) / 3;
result.SetPixel(i, j, (K <= trackBar1.Value ?
Color.Black : Color.White));
m = (j * width + i);
int n = (result.GetPixel(i, j).R);
if (n <= 160)
{
Pt[m] = -1;
}
else
{
Pt[m] = 1;
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{MessageBox.Show(ex.Message, "Ошибка", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
}
for (int a = 0; a < Pt.Length; a++) // формирование из
вектора изображения матрицу Нх2 с нулевым вторым столбцом
{
Ptt[a, 0] = Pt[a];
Ptt[a, 1] = 0;
}
pictureBox8.Visible = true;
pictureBox8.Image = result;
}
}
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5.3 Метод класифікації зображеннь:
private void button5_Click(object sender, EventArgs e) //обработка
изображения
{
try
{
int[] TOne = new int[2] { 1, 1 }; // задаем ассоциативные
вектора
int[] TTwo = new int[2] { 1, -1 };
int[,] T = new int[2, 2]; // формируем из ассоциативных
векторов матрицу Т
for (int q = 0; q < 2; q++)
{
T[q, 0] = TOne[q];
T[q, 1] = TTwo[q];
}
if (POne.Length != PTwo.Length) throw new
Exception("Выберете изображения одинакового размера");
int[,] P = new int[POne.Length, 2]; // задаем матрицу
векторов изображений Р
int[,] PTrans = new int[2, POne.Length]; //
транспонирвоанная матрица Р
for (int a = 0; a < POne.Length; a++) //заполняем их
{
P[a, 0] =
P[a, 1] =
PTrans[0,
PTrans[1,

POne[a];
PTwo[a];
a] = POne[a];
a] = PTwo[a];

}
P.GetLength(1)];

double[,] Pstep = new double[PTrans.GetLength(0),
// умножаем предыдущие 2 матрици
for (int i = 0; i < PTrans.GetLength(0); i++)
{
for (int j = 0; j < P.GetLength(1); j++)
{
for (int k = 0; k < P.GetLength(0); k++)
{
Pstep[i, j] += PTrans[i, k] * P[k, j];
}
}
} //получаем квадратную матрицу

double[,] Pinv = new double[Pstep.GetLength(0),
Pstep.GetLength(1)]; //находим ее обратную матрицу
double b = Pstep[0, 0];
double c = Pstep[0, 1];
double d = Pstep[1, 0];
double f = Pstep[1, 1];
double det = b * f - d * c;
Pinv[0, 0] = f / det;
Pinv[0, 1] = -c / det;
Pinv[1, 0] = -d / det;
Pinv[1, 1] = b / det;
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double[,] Pseudo = new double[Pinv.GetLength(0),
PTrans.GetLength(1)]; // умножаем ее на матрицу Р трансп.
for (int i = 0; i < Pinv.GetLength(0); i++)
// И НАХОДИМ ПСЕВДООБРАТНУЮ МАТРИЦУ!!
{
for (int j = 0; j < PTrans.GetLength(1); j++)
{
for (int k = 0; k < PTrans.GetLength(0); k++)
{
Pseudo[i, j] += Pinv[i, k] * PTrans[k, j];
}
}
}
double[,] W = new double[T.GetLength(0),
Pseudo.GetLength(1)]; //знаходимо вагову матрицю
for (int i = 0; i < T.GetLength(0); i++)
{
for (int j = 0; j < Pseudo.GetLength(1); j++)
{
for (int k = 0; k < Pseudo.GetLength(0); k++)
{
W[i, j] += T[i, k] * Pseudo[k, j];
}
}
}
double[,] WP = new double[W.GetLength(0),
Ptt.GetLength(1)]; // множимо вагову матрицю на вхідний вектор
for (int i = 0; i < W.GetLength(0); i++)
{
for (int j = 0; j < Ptt.GetLength(1); j++)
{
for (int k = 0; k < Ptt.GetLength(0); k++)
{
WP[i, j] += W[i, k] * Ptt[k, j];
}
if (WP[i, j] < 0)

//переводимо матрицю у

біполярний стан
{
WP[i, j] = -1;
}
else
{
WP[i, j] = 1;
}
}
}
if ((WP[0, 0] == T[0, 0]) && (WP[1, 0] == T[1, 0])) //
перевірка на відповідність одному з зображень
{
pictureBox3.Visible = true;
pictureBox3.Image = pictureBox1.Image; //вивід
результатів
pictureBox8.Image = new
Bitmap("C://Users//yastr//Desktop//диплом//pur [73_122]//pur
[73_122]//OK.png");
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}
else if ((WP[0, 0] == T[0, 1]) && (WP[1, 0] == T[1, 1]))
{
pictureBox3.Visible = true;
pictureBox3.Image = pictureBox2.Image;
pictureBox8.Image = new
Bitmap("C://Users//yastr//Desktop//диплом//pur [73_122]//pur
[73_122]//OK.png");
}
else
{
pictureBox3.Visible = true;
pictureBox3.Image = new
Bitmap("C://Users//yastr//Desktop//диплом//pur [73_122]//pur
[73_122]//no.png");
pictureBox8.Image = new
Bitmap("C://Users//yastr//Desktop//диплом//pur [73_122]//pur
[73_122]//fail.png");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "Ошибка", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
}
}

5.4 Приклад процедури для знаходження детермінаната і оберненої
матриці для матриці розміром 3х3 і більше

double ans = 0;
if (matrix.GetLength(0) == matrix.GetLength(1))
{
int length = matrix.GetLength(0);
if (length > 2)
{
double[,] tempMat = new double[length - 1, length - 1];
for (int j = 0; j < length; j++)
{
int x = 0, y;
for (int i1 = 1; i1 < length; i1++)
{
y = 0;
for (int j1 = 0; j1 < length; j1++)
{
if (j1 != j)
{
tempMat[x, y] = matrix[i1, j1];
y++;
}
}
x++;
}
ans += Math.Pow(-1, j) * matrix[0, j] * Determinant(tempMat);
}

ІМ21.2117.1300.1732.ПЗ
Змн. Арк.
ю

№ докум. Підпис Дата

Лист

83

return ans;
}
else if (length == 2)
{
ans = matrix[0, 0] * matrix[1, 1] - matrix[0, 1] * matrix[1, 0];
return ans;
}
else if (length == 1)
{
return matrix[0, 0];
}
else
{
if (matrix.GetLength(0) == matrix.GetLength(1))
{
int length = matrix.GetLength(0);
if (length > 1)
{
double[,] tempAnsMat = new double[length, length];
double ans = 0;
double[,] tempMat = new double[length - 1, length - 1];
for (int i = 0; i < length; i++)
{
for (int j = 0; j < length; j++)
{
int x = 0, y;
for (int i1 = 0; i1 < length; i1++)
{
if (i != i1)
{
y = 0
for (int j1 = 0; j1 < length; j1++)
{
if (j1 != j)
{
tempMat[x, y] = matrix[i1, j1];
y++;
}
}
x++;
}
}
tempAnsMat[j, i] = Math.Pow(-1, i + j) *
Determinant(tempMat);
if (i == 0)
ans += matrix[i, j] * tempAnsMat[j, i];
}
}
if (ans != 0)
return ScalarMultiply(1 / ans, tempAnsMat);
else
throw new MatrixException("This matrix Determinant is 0. no
inverse matrix");
}
else if (length == 1)
return new double[,] { { 0 } };
else
throw new MatrixException("This is a Null matrix");
}
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