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چکیده
چکیده  :تصاویر سی¬تی¬اسکن مغزه از مهم¬ترین داده¬های رقومی مطالعه مخزن هیدروکربنی هستند.
بنابراین استفاده و توسعه الگوریتم¬های مختلف شبکه های عصبی پیچشی ( Convolutional Neural
)Network: CNNیکی از مهم¬ترین روش¬های یادگیری است که در آن چندین لیه یادگیری آموزش
داده می¬شود .در میان این الگوریتم¬ها ،شبکه¬های عصبی پیچشی عمیق از دقت بالتری برخوردار هستند.
شبکه¬های پیچشی برای یادگیری برای کارهای مربوط به تصویر و بینایی رایانه مهم هستند .شبکه های
پیچشی خاصیت "عدم تغییر فضایی" دارند ،به این معنی که آن¬ها یاد می¬گیرند ویژگی¬های تصویر را در
هر نقطه از تصویر شما تشخیص دهند .در این مطالعه ،تصاویر سی¬تی¬اسکن¬ سازند کنگان به سن تریاس
در بخش مرکزی خلیج فارس ایران با استفاده از CNNطبقهًبندی و به دو گروه متخلخل و فاقد تخلخل
تقسیم شدند .در مجموع  4090تصویر از  133متر مغزه در بخش مرکزی خلیج فارس استفاده شده است.
استفاده از ویژگیًهای مبتنی بر CNNبرای تشخیص تخلخل بررسی شد .سه مرحله اصلی جهت رسیدن به
نتیجه نهایی انجام شد .پردازش اولیه تصاویر ،استخراج ویژگیًها و طبقهًبندی توسط شبکه از قبل آموزش
دیده شده موبایل نت ( )MobileNetبرای استخراج این ویژگی بدون افزایش داده¬ها استفاده شده است.
برای تجزیه و تحلیل عملکرد طبقه¬بندی مجموعه داده¬ها ،تعداد تکرار (دوره)  7و اندازه دسته تصاویر 32
بود .میزان خطای داده های آزمون  0.2و برای داده های آموزش  3.6است .مقدار دقت برای داده های آموزش
 ٪98.3و برای داده های آزمون  ٪77.62است .نتایج حاصل از توسعه این روش به عنوان روش شناسایی
تخلخل در تعداد زیاد تصاویر و همچنین مدل پایه¬ای برای ارزیابی ناهمگنی مخازن هیدروکربنی مورد
استفاده قرار خواهد گرفت.

مقدمه
مقدمه  :امروزه یادگیری عمیق به حوزه مطالعاتی بسیار جذابی در رشته¬های مختلف علوم نظیر کامپیوتر ،دارو و درمان،
امور اقتصادی و غیره تبدیل شده است [ .]16-1یادگیری عمیق زیرمجموعه¬ای از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین است
که به عنوان یک زبان ساده که توسط تکنیک¬های یادگیری ماشین آموخته می¬شود ،تعریف می¬شود [ .]8هدف از
یادگیری عمیق انجام کارهای دشوار و وقت¬گیر به جای انسان و همچنین استفاده از مهندسی ویژگی است .از
ویژگی¬های مهم یادگیری عمیق ،توانایی یادگیری خودکار ویژگی¬ها ،دقت بال در نتایج ،قدرت تعمیم بال و شناسایی
داده¬های جدید و پشتیبانی گسترده از سخت¬افزار و نرم¬افزار است [ .]17از کاربردهای یادگیری عمیق می¬توان به
ترجمه خودکار ،ربات¬های سخنگو ،اتومبیل¬های بدون سرنشین اشاره نمود و جالب¬ترین کاربرد آن در پردازش تصویر
است .بر خالف شبکه¬های عصبی رایج که با شناسایی ویژگی¬های تصویر ،اجزای آن را از هم متمایز می¬کند ،در روش
یادگیری عمیق ،تعداد زیادی عکس به رایانه داده می¬شود و بدون تعریف ویژگی¬ها ،رایانه چندین لیه ایجاد می-کند و
الگوهایی را می¬آموزد تا ویژگی¬ها و اجزای مختلف تصاویر را شناسایی و اندازه¬گیری کند .از یادگیری عمیق به طور
گسترده-ای در کارهای مختلف بینایی رایانه مانند طبقه¬بندی تصویر و تشخیص اشیا استفاده شده است .یادگیری عمیق
یک الگوریتم یادگیری ماشین مبتنی بر یک شبکه عصبی است که می¬تواند به عنوان یادگیری تحت نظارت  ،یادگیری
نیمه¬نظارت¬شده یا یادگیری بدون نظارت استفاده شود .شبکه یادگیری عمیق از چندین لیه برای استخراج ویژگی¬ها
از داده¬های ورودی استفاده می-کند و پس از آن عملیاتی نظیر طبقه¬بندی ،برازش و یا سایر عملیات را بر روی
ویژگی¬های استخراج شده انجام می¬دهد .یادگیری عمیق در زمینه¬های مختلف علمی مانند بینایی ماشین ،تشخیص
گفتار ،تفکیک منبع صوتی و بسیاری از زمینه¬های دیگر کاربرد دارد [.]18 ,2
الگوریتم¬های یادگیری عمیق که ویژگی¬های قابل تشخیص یا غیرقابل تشخیص را در سلسله مراتبی از داده¬ها یاد
می¬گیرند ،می¬توانند در علوم زمین برای تجزیه و تحلیل مقدار قابل توجهی از اطالعات استفاده شوند .تصاویر
سی¬تی¬اسکن از مقطع مغزه¬ها ،به عنوان داده¬هایی که انعکاسی از شرایط داخل زمین را نمایان می¬سازند ،به هدف
ثبت اطالعات استخراج شده از تصویر در مقیاس چاه در منطقه مورد مطالعه اهمیت دارند .بسته به نوع اطالعات می¬توان
ویژگی¬های مبتنی بر شیء یا ساختار را از تصاویر استخراج نمود .روش¬های یادگیری عمیق مورد استفاده در تشخیص
هدف به سه دسته¬ی اصلی شامل روش¬های نظارت¬شده ،نیمه¬نظارت¬شده و نظارت نشده تقسیم می¬شوند.
در زمین¬شناسی  ،ران و همکاران [ ]19نشان دادند که تجزیه و تحلیل تصویر با استفاده از شبکه عصبی پیچشی عمیق
برای شناسایی انواع سنگ از تصاویر گرفته شده در این زمینه قابل استفاده است .ژانگ و همکاران []20از مدل¬های
یادگیری عمیق بر روی تصاویر ساختار زمین شناسی برای طبقه بندی استفاده کردند .چنگ و ونهوی [ ]21تصاویر سنگ
را با ضریب اطمینان بال بر اساس شبکه عصبی پیچشی طبقه بندی کردند .واضح است که این توانایی استثنایی در
یادگیری و حل مشکالت پیچیده¬تر ،به کامپیوترهایی با قدرت محاسبات بال احتیاج دارد ،اما انجام تحلیل داده¬ها با
حجم کم توسط رایانه¬های معمولی نیز امکان¬پذیر است .این مقاله بر روی محبوب¬ترین مدل و کاربرد یادگیری عمیق
در بینایی ماشین یعنی شبکه عصبی پیچشی تمرکز دارد .پردازش تصویر با کمک زبان پایتون ( )Pythonو بر روی
تصاویر سی¬تی¬اسکن مغزه به منظور شناسایی تصاویر حاوی تخلخل از تصاویر بدون تخلخل استفاده می¬شود .تجزیه و
تحلیل رخساره ،محیطًهای رسوبی و تغییرات دیاژنزی این سازند قبال توسط محققان مختلف [ ]25 ,24 ,23 ,22بررسی
شده است .برخی از نویسندگان ناهمگنی مخزن را نیز مورد توجه قرار داده¬اند [ .]25 ,23تصاویر سی¬تی¬اسکن مغزه تا
کنون برای ارزیابی ناهمگنی در سازند مورد مطالعه استفاده نشده است.

شکل  :1تصاویر سی¬تی¬اسکن حاوی تخلخل .نقاط تیره در تصویر نشان¬دهنده حفرات هستند .قطر هر تصویر 10
سانتی¬متر است.

شکل  :2تصاویر سی¬تی¬اسکن از مقاطع ماتریکس (بدون تخلخل) .تصاویر متخلخل نیستند .رگه¬های شکستگی و
لکه¬های سیمانی¬شده در برخی از تصاویر که با رنگ روشن قابل شناسایی هستند ،پراکنده شده¬اند.

مواد و روش کار
مواد و روش کار  :در این تحقیق از یک پایگاه داده شامل مجموعهًای از تصاویر سی¬تی¬اسکن از  133متر مغزه از سازند کنگان
به سن تریاس از یک چاه در بخش مرکزی خلیج فارس تهیه شده است .تعداد  4090تصویر با فاصله متوسط یک اینچ تهیه شده
است .هر یک از تصاویر نمای مقطعی از مغزه را نشان می¬دهند .همه تصاویر در مقیاس خاکستری هستند و به دو دسته حاوی
تخلخل و صرفاا ماتریکس (بدون تخلخل) تقسیم شدند .وضوح هر تصویر  512 * 512پیکسل است .تصاویر انتخاب شده از هر
دسته در شکل¬های سمت راست و چپ با مقیاس کوچک نشان داده شده است .شبکه CNNبه عنوان یک روش یادگیری عمیق
برای طبقه بندی تصویر مورد استفاده قرار می¬گیرد .بنابراین دادهًها برای آموزش و آزمایش به یک شبکه عصبی پیچشی وارد
میًشوند .به این منظور ،تمام پردازش¬ها درمحیط کولب انجام شد .کولب بستری است که امکان دسترسی به نوت بوک ژوپیتر را
که دارای کد پایتون است فراهم می¬کند و امکان اتصال به GPUهای قدرتمند برای تسریع در عملیات یادگیری ماشین را دارد.

بحث
داده ها به صورت عدد اعشاری کوتاه ذخیره می¬شوند و مقدار هر پیکسل به صورت رقمی بین  0تا  255است .سپس ماتریس-
های با اعداد صحیح نیز به فرمت اعداد اعشاری کوتاه تبدیل می¬شوند .سپس میانگین مجموعه داده¬ها بر روی ویژگی¬های
(تصویری) مختلف محاسبه شده و از داده¬های آموزش و آزمون کم شده و بر  255تقسیم می¬شود تا داده¬ها را بین  0و  1قرار
دهد .شبکه¬ی پیش¬آموزش¬دیده¬ی موبایل¬نت برای تصاویر رنگی استفاده می¬شود ،در نتیجه تصاویر سی¬تی¬اسکن
استفاده شده در مطالعه حاضر توسط نرم¬افزار فوتوشاپ رنگ شده و حاشیه تصاویر نیز بریده شد .در نهایت تنها مقاطع دایره¬ای
تصاویر مورد بررسی قرار گرفت .در این مقاله از شبکه پیش¬آموزش¬دیده¬ی موبایل¬نت برای استخراج ویژگی بدون افزایش
تعداد داده¬ها استفاده شد .معماری این شبکه بر روی پایگاه داده تصویری نت آموزش دیده است .برای طبقه¬بندی ویژگی¬ها از
تابع برازش چندکالسه استفاده شد .امتیاز کالس¬ها به عنوان لگاریتم احتمال غیرطبیعی در نظر گرفته می¬شود .هرچه امتیاز
یک کالس بیشتر باشد ،احتمال مشابهت آن با تصویر ورودی بیشتر است .با توجه به تابع تعریف شده امتیاز بالتر یک کالس
معادل با احتمال مشابهت بیشتر است .سپس تابع هزینه محاسبه می¬شود .هر چه مقدار بیشتری از تابع هزینه به دست آید ،در
نتیجه مقدار وزن قابل قبول نخواهد بود .سپس تابع حداقل هزینه محاسبه و از تابع توسط روش تخمین تحلیلی مشتق گرفته
می¬شود .الگوریتم پس انتشار این محاسبات را به صورت خودکار انجام می¬دهد .این الگوریتم مقدار شیب را در هر نقطه
تخمین می¬زند .برای تجزیه و تحلیل عملکرد طبقه¬بندی تصاویر بر روی یک پایگاه داده ،تعداد تکرارها  2مرتبه و اندازه هر
دسته  1است .در مجموع 80 ،درصد تصاویر برای آموزش و تصاویر باقیمانده برای آزمایش در نظر گرفته شدند .یادگیری عمیق
می¬تواند سطوح انتزاعی از تصویر را نمایش دهد و آن¬ها را از درجه پایین به بال ترکیب نماید .شکل  4چارچوب کلی یادگیری
عمیق را برای تجزیه و تحلیل تصاویر مغزهه نمایش می¬دهد .نمودار شامل سه بخش اصلی است :داده¬های ورودی ،لیه¬های
مخفی و داده خروجی مورد انتظار .یکی از الگوریتم¬های اصلی کاربردی در یادگیری عمیق شبکه عصبی پیچشی است.

شکلًً:4تصویرًشماتیکیًازًمعماریًیکًشبکهًعصبیًپیچشیًباًلیه¬هایًمتحرکً( )pooling layerوًکامالاًمتصلً( fully connected layer).شبکهًعصبیً
پیچشیًپیشنهادیًدارایًدوًلیهًاست.

یکی از مسائل اصلی در حوزه بینایی ماشین این است که کدام سیستم بینایی می¬تواند ویژگی¬ها را درست¬تر تشخیص دهد.
شبکه عصبی پیچشی یکی از معماری¬های یادگیری عمیق است که در حوزه بینایی رایانه و ارائه مدل¬های قدرتمند برای
شناسایی و طبقه¬بندی تصاویر به کار می¬رود .می توان از شبکه عصبی پیچشی برای یادگیری و تفسیر ویژگی¬های تصویر
استفاده کرد .ایندولیا و همکاران [ ]26منبع جامعی برای درک این شبکه ارائه داده¬اند .مجموعه داده¬های مورد استفاده در این
تحقیق به  80درصد برای آموزش و  20درصد برای آزمون تقسیم شدند .مسئله پیش روی این تحقیق یعنی تشخیص تخلخل از
تصاویر دو بعدی سی¬تی¬اسکن برای اولین بار توسط یک شبکه یادگیری عمیق در دست بررسی بوده و هیچ مدل از پیش
آموزش¬دیده¬ای برای آموزش سیستم وجود نداشت .ایده اصلی شبکه عصبی پیچشی استخراج ویژگی از تصاویر ورودی است.
سپس با کاهش وضوح ویژگی¬های استخراج شده ،تصویر در برابر نویز ،جابه¬جایی ،انتقال و چرخش مقاوم خواهد شد .به نظر
می رسد استخراج یک ویژگی از تصویر قبل از لیه پیچشی یا کانولوشن برای هر نقشه ویژگی ،بهتر از استخراج ویژگی¬های
مختلف تصویر برای یک نقشه ویژگی است .این مفهوم تقسیم وزن نامیده می شود .لیه بعدی نمونه برداری فرعی است که
خصوصیات موجود در واحدهای مجاور محل ویژگی را برای مقاومت در برابر شبکه در برابر برخی از عوامل مانند جابه¬جایی و
چرخش استخراج می¬کند .در این لیه ها ،به طور متوسط نقشه ویژگی لیه¬های قبلی در ابعاد معمولا  2 * 2با ماتریس ضریب
وزن به دست می¬آید .بنابراین ،ابعاد نقشه ویژگی mبرابر می¬شود و اطالعات اضافی از بین می¬رود .لیه¬های کانولوشن و
نمونه فرعی به صورت پی در پی تکرار می¬شوند تا ابعاد نقشه ویژگی به یک تصویر  1 * 1برسد .سپس با ترکیب خروجی
نقشه¬های ویژگی ،لیه خروجی ایجاد می¬شود .بعد از این مراحل ،آخرین لیه توسط یک یا چند لیه مخفی به خروجی متصل
می¬شود .عملکردهای فعال¬سازی تمام سلول¬های عصبی در همه لیه¬ها سیگموئید است .مجموعه داده¬های مربوط به این
تحقیق برای اولین بار در حوزه اعمال شبکه یادگیری عمیق توسط نویسندگان تهیه و مدل شبکه عصبی پیچشی بر آن اعمال
شده است .بنابراین از آن¬جایی که مجموعه داده مشابهی برای استفاده از مدل و پیش¬آموزش آن در دسترس نبود ،دقت مدل با
سایر مدل¬ها قابل مقایسه نیست .در روش پیشنهادی ،تمام پردازش¬ها در گوگل کولب انجام شد .استفاده از معماری از قبل
آموزش دیده¬ی موبایل¬نت برای استخراج ویژگی¬ها منجر به روش پیشنهادی برای انجام طبقه¬بندی دقیق-تر شده است .دقت
این مدل  ٪77.62است .منحنی¬های خطا و دقت مدل پیشنهادی ما در حین آموزش در شکل  5و  6قابل مشاهده است .هرچه
منحنی افت کمتری داشته باشد ،درنتیجه مدل ارائه ¬شده بهتر است .مقدار ضرر با توجه به آموزش و آزمون محاسبه می¬شود و
تفسیر آن این است که مدل ارائه شده چقدر برای این دو مجموعه کارایی دارد .بر خالف دقت ،مقدار خطا به درصد نیست .مقدار
خطا معادل مجموع خطاهایی است که برای هر مثال در مجموعه¬های آموزش یا اعتبارسنجی ایجاد شده است .مقدار دقت
اطالعات آموزش ما به  98.3درصد رسید ،اما دقت اطالعات آزمون پس از  5دوره تکرار به حدود  77.62درصد رسید و پس از آن
تغییری نکرد .برای پیش¬پردازش داده¬ها ،ماتریس¬هایی از نوع عدد صحیح به فرمت اعداد اعشاری کوتاه تبدیل شدند .سپس
مقدار میانگین در ویژگی¬های مختلف محاسبه شد و در نهایت میانگین محاسبه شده از داده های آموزش و آزمون کم شد.
مجموعه داده¬ها به دو دسته یا کالس (با تخلخل و بدون تخلخل) تقسیم شدند .با استفاده از فرآیند رمزگذاری وان-هات  ،هر
یک از این دو کالس به یک بردار دودویی تبدیل شده¬اند که اولین جزء آن یک و جزء دیگر آن صفر است .به عنوان مثال ،دو
کالس  0و  1به صورت [ ]0 ، 1و [ ]1 ، 0نشان داده می¬شوند .با توجه به اینکه با تعداد کمی از داده ( 4090تصویر) و با
ابزارهایی مانند تقویت داده و حذف تصادفی  ،نمی¬توان به دقت بسیار بالیی دست یافت ،بنابراین برای یادگیری نیاز به استفاده
از شبکه¬های از پیش آموزش دیده مانند موبایل نت داریم .برای استفاده از شبکه¬های از قبل آموزش دیده دو روش وجود دارد:
روش افزایش داده (تقویت داده) و بدون افزایش داده .روش تقویت داده بسیار کند است ،زیرا هر بار که نیاز به گرفتن عکس از یک
حلقه پیچشی عمیق است به تعداد زیادی پردازش نیاز است .روش استخراج ویژگی بدون افزایش داده¬ها روشی سریع است که
در این مقاله استفاده می¬شود .مجموعه داده تحقیق حاضر متشکل از  4090تصویر است که برای آموزش به صورت جداگانه در
اختیار شبکه پیچشی قرار گرفت .سپس هر یک از تصاویر به یک بردار ویژگی تبدیل شدند .وضوح تصاویر به بزرگی 512 * 512
*  3بود که هر یک از آن¬ها به بردارهای بزرگ تبدیل شدند .لزم به ذکر است که این ویژگی¬ها توسط شبکه مبتنی کانولوشن
یا همان شبکه پیچشی استخراج شدند .سپس مجموعه داده به ماتریسی از تصاویر و بردارها تبدیل شده ،کالس مربوط به ویژگی
اختصاص داده شده و پس از آن روند آموزش آغاز شد.

نتیجه گیری
برای طبقه بندی ویژگی¬ها از طبقه بندی سافت¬مکس استفاده شد .در این مرحله با توجه به رتبه¬بندی
کالس¬ها ،وزن¬های قابل قبول یا غیرقابل قبول ( )wکه امتیازات از آن¬ها محاسبه شده است ،باید به دست
آید .هرچه درجه یا رتبه کالسی بیشتر باشد ،یعنی کالس احتما ًلا مشابه همان تصویر ورودی می¬باشد .پس از
این مرحله حداقل تابع ژیان با الگوریتم پس¬انتشار محاسبه شد.
برای تجزیه و تحلیل عملکرد طبقه¬بندی مجموعه داده¬ها ،تعداد تکرار (دوره)  7و اندازه دسته تصاویر  32بود.
نمودار میزان دقت و خطا برای مجموعه داده ارائه شده است (شکل¬های  5و  .)6در شکل  5میزان خطای داده
های آزمون  0.2و برای داده های آموزش  3.6است .در شکل  ،6مقدار دقت برای داده های آموزش  ٪98.3و
برای داده های آزمون  ٪77.62است.

شکل :5منحنی خطا ( )Lossدر داده¬های آموزش .مدل کم¬برازش ( )Underfitنشان می¬دهد که خطای
آموزش کاهش پیدا کرده و در بخش پایانی نمودار نیز همچنان کاهش می¬یابد.

شکل  :6منحنی دقت در داده¬های آموزش .استفاده از تصاویر بیشتر در مجموعه آموزش باعث شد که الگوریتم
بایاس به حداقل برسد.
نتیجه¬گیری
یادگیری عمیق با کمک الگوریتمًهای شبکهًی عصبی مصنوعی که از مغز انسان الهام گرفته شده است از
مجموعهًای بزرگ از دادهًها یاد میًگیرد از بین همه برنامه های کاربردی یادگیری عمیق ،بینایی ماشین یکی از
محبوب¬ترین آن¬هاست .شبکه عصبی پیچشی یکی از بهترین ابزارهای موجود برای بینایی ماشین است.در این
تحقیق شبکه عصبی پیچشی به عنوان یک روش خوب برای شناسایی و طبقه بندی تصاویر اصلی سی تی اسکن
عمل نمود .در مجموع  4090تصویر ورودی در دو کالس آموزش و آزمون به شبکه دو لیه پیچشی داده شد.
پس از استفاده از الگوریتم ،نتایج نشان داد که شبکه توانست تصاویر متخلخل و ماتریس را با دقت  ٪77.62جدا
کند .در مطالعات آینده ،با هدف بهبود نتایج طبقه بندی و جلوگیری از حالت بیش¬برازش ()،Overfitting
تعداد و تنوع تصاویر در پایگاه داده باید افزایش یابد .در این راستا بهتر است از پایگاه داده¬های از پیش¬آموزش
دیده دیگری استفاده نمود تا توانایی طبقه بندی داده¬های مختلف افزایش یابد.
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