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 دکتر: "کمک"
 مهدی رئیسینویسنده: 

 آموزی پایتون جمن دانشانو عض

 ریاضیات اصفهانخانه 

 
 

 .خوایم یکم به دکترها برای تشخیص سرطان پوستی که اسمش مالنوما هست کمک کنیماین خواندنی می در

مشکلی داره که از کامپیوتر بخوایم تشخیص بده یا  چهدکترا چطوری تشخیص میدن؟ مگه تشخیص دکتر  ،حاال یه سوال

  ��کمکمون کنه که تشخیص بدیم؟ 

ها چون دکتر ؟ترسیم( چرا از دکتر می ☹های دور بوده اشاره کنیم ) ترس از دکتر بزرگ که از گذشتهاول بیاین به مشکل 

ها رو تر اینه که اگه سالم هم باشی باید درد آزمایشها و .... درد دارن و یه مشکل بزرگها و عملدر واقع آزمایش .درد دارن

 .تحمل کنی

 (  �� کنیدهیچی حس نمیدر واقع درد نداره )ولی عکس گرفتن 

 نیم.ها رو به راحتی عکس گرفتن کیکی از اون آزمایشبیایید 

 !اصال چی میگه ببینیم این بیماری ،کنهحاال که فهمیدیم کار ما کمک بزرگی به بشریت می

هست )ولی هر لکه ای غده  روی پوستو شبیه یه لکه  ��با چشم هم قابل دیدنه  ،خوایم بررسی کنیمسرطانی که ما می

 سرطانی نیست( 

 تانیم ک کمکی ما بدن تا ما یه عکس بگیرن به برنامه ،هست وست مریضای که روی پر بگیم از اون لکهدکتخوایم به ما می

  ��.نهیا   ☹ ی سرطانی هستغده آیا این یک نبفهم

 خوایم بدیم؟؟و چه جوابی به عنوان جواب آزمایش به دکتر می کمک ما چی هست؟



 

mathhouse.org | pylie.com 

2 

کشیم که دایره می یکبعد  .کنیمه واحد پیکسل محاسبه میبلکه رو  محیط و مساحت و کنیماول لکه رو توی عکس پیدا می

 کنیم و اون مقدار رو محاسبه میرو ی هم مساحتش بعد نسبت محیط لکه به محیط دایره .یکی باشه مساحتش با مساحت لکه

ration  کنیم.نامگذاری می 

 .کنیمرو به دکتر اعالم می  ratio حاال هم مساحت و هم محیط و هم 

  ��به همین سادگی 

 فهمه ؟؟دکتر از این مقدار چی میولی حاال 

های ها و ناهمواریرفتگییعنی تو به مساحتش خیلی زیاده و این که نسبتمحیط ل یعنیاین مقدار زیاد باشه معنیش چیه ؟؟  اگر

  ��وجود داره زیادی روی محیط لکه 

 .صحبت کنیمها هستند ن عکساکه هم هاحاال باید در مورد داده

اونها رو بررسی کردن و به ما گفتن که آیا خیلی دردناک، های ها با روشهای پوستی داریم که دکترعکس از لکهتعداد زیادی ما 

 . که سرطانی باشنسرطانی باشن و یا امکانش خیلی کمه که یا امکانش وجود داره ی هستن سرطان

 .کنیمزیر را بررسی  عکسدر این خواندنی قصد داریم 
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 حتی عکس شب تولد شما دوست عزیز(، حاال یکم درمورد عکس توضیح بدیم) منظورم از عکس هر عکسیه

نه تویمهر کدوم از این نقاط فقط یک رنگ  .گفته میشه که بهش پیکسل هتشکیل شدکی عکس از نقاط خیلی خیلی کوچ هر

 .بیفقط آداشته باشه مثال 

بینید که بشین می ریز کمی( اگه قالی؟) ؟بینیدچی می ،زیر پاتون رو نگاه کنید هستینخونه  یتو برای اینکه بهتر بفهمین اگر

تصویر  کنیم یهمی بینیم و هر نخ یه رنگ هست و وقتی از دور به قالی نگاه می ن روعالمه نخ هستند که ما فقط سرشو یک

  چیزایی تشکیل شده. عکس هم دقیقاً از چنین .نهست های قالیها همون پیکسلاون نخ .بینیممی رنگارنگ

 !ها حاال که با پیکسل آشنا شدیم بریم سراغ رنگ

  در واقع هر رنگ رو میشه به این سه رنگ تجزیه کرد . .(RGBتشکیل شده )قرمز و سبز ، بیهر رنگ از مجموع سه رنگ آ

 255تا  0 ازهر مقدار یک عدد صحیح  .هست اصلی از سه رنگیک ی مقدار هر دهندهمقدار نشانسه مقدار داره که هر  ،پیکسل

برای حالت )رنگ( مختلف   256*256*  256هر پیکسل وجود داره  در( و چون سه تا از این مقدارها رنگ 256 ) یعنی هست

و تقریبا امکان نداره  کنهیعنی چند تا ؟؟ یعنی خیلی زیاد و این خودش کار پردازش رو خیلی سخت میوجودد داره. پیکسل هر 

ارن عکس ایی که دهیعنی پیکسل .رنگ داشته باشن در عکس یکهای لباس شما بخش یعکس از شب تولد شما همه کی در

خوب اگه گفتین چرا اینطوری  ( )هر چند که کل لباس شما یک رنگ دارهرنگ داشته باشن  شما رو نمایش میدن همه یک

  میشه؟؟ 

عکس رو  درهای موجود رنگ تعداد حاالت ممکن() یکه دامنه، این هست ا می خوایم بکنیمبرای همین اولین کاری که م

رنگ کاهش  3ها فقط بخشی از پوست و کل لکه رو نشون میدن به ولی به چند رنگ ؟؟ با توجه به اینکه عکس .کاهش بدیم

 .میدمی

 .عکس درمثل نویز  ست یکی رنگ لکه و یکی هر چیز دیگریتا ؟؟ خوب یکی رنگ پو 3چرا 

 .استفاده کردم  KMeans از الگوریتم من برای این کار 

دسته  3ها رو به خواین این نقطهمی و یک صفحه مختصات دارین درعالمه نقطه  ککنید ی ض. فربرای تقسیم کردن یروش

ست رو ه ی اونهاسرگروه که وسط همهک یک دسته قرار بدیم و ی در که نزدیک به هم هستن رو نقاطییعنی  .دتقسیم کنی

 .کنیمرو اعالم می روهمختصات سرگ ؟از این به بعد اگه پرسیدن فالن نقطه مختصاتش چیه .انتخاب کنیم
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 صات هر کدوم از اون نقاط رو بپرسن،حاال اگه مخت .دسته ها هم مشخص شده ،ها سرگروهناّبی، کنید دقتنمودار باال به 

 �� .ما سه جواب بیشتر برای گفتن نداریمدر واقع  .مختصات سرگروه رو میگیم

عد گیریم و هر کدوم از اون سه رنگ رو یکی از بٌنقطه در نظر می پیکسل رو یکهر  .کنیمها هم همین کار رو میحاال برای رنگ

داره   x اشکالی نداره هم  (.بعدی شد  3) دیمی مختصات سه بعدی نمایش میصفحه در یکیعنی رنگ رو  .دیمهاش قرار می

کردن(  گروه گروههمون . )کنیمبندی میوب اینها رو خوشه. خپیکسل ما هستند  R, G, Bن مقدار اکه هم  z داره هم   y هم 

  .عکس ما فقط سه نوع رنگ خواهد داشت یعنی .دیمقرار میرو  گروه، رنگ سرهادوم از پیکسلهر ک و به جای رنگِ

کافیه یه سرچ انگلیسی   ) خیلی سخت نیست تحقق کنید. د بریناینکه الگوریتم چطوری این کار رو انجام میده رو شما بای

 (کنیدکوچک 

 هست. Clusteringاسم فایل ای نوشتم که این کار رو انجام میده. فایل پایتون برنامه در یکمن 

که تعداد   n_clusters که همون عکسه و یکی هم   image یکی  .که دوتا ورودی دارهاین فایل یه کالس هست  در

  . هست 3مقدارش فرض پیش طوربهو  هاستخوشه

 هاست.دومی مرکز خوشهو  کسعخروجی این متد اولین  .رو اجرا کنید  run متد  

 رو از این کالس اجرا کنید.  show_image متد ، عکس تبدیل شده برای مشاهده

 .برای عکس ما ببینیدرو  حاال خروجی
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 .هست هر پیکسل به رنگ سرگروهشیم( ولی در واقعیت رنگ فرضی استفاده شده )برای اینکه بهتر نمایش بد 3برای نمایش از 

 کار بعدی چیه؟؟

 کار کنیم ؟؟ هست. حاال چه سرگروهش رنگ پوست  جاهایی وسط لکه عضو لکه نیست وک یاوه خدای من، 

پیکسل  ،گروه دیگه بودن عضو یک درصد 70 هستن. اگر کنیم که عضو کدوم گروهو بررسی میر شهاهبرای هر پیکسل همسای

 گروه میشه.هم عضو اون 
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بینیم کنیم میو نگاه میر بررسی کنیم ) زرد رنگ سر گروهشه( همسایه هاش خوایمزرد رو می ناحیه .گاه کنیدباال رو نعکس 

شد نمیطرفتر ؟؟  تا همسایه اون 2)ولی حاال چرا تا  هست. رسیم که این یکی هم قرمزه این نتیجه میبیشترشون قرمز هستن. ب

های فراری این طوری شد که کلی از پیکسل .بررسی کردم اون طرفتر روتا  4برنامه تا  درو جا بدم ولی ر اینشکل بیشتر از در 

 .لکه تقریبا خوب رسیدیم کو به یرو به گروه خودشون برگردوندیم  از گروه

 هست کسیعورودی اولش  وکالس به همین اسم داره  هست. که یک  smooth ده ل پایتونی که این کارا رو انجام میاسم فای

بررسی بشه )  خوایمهایی که میسومی هم تعداد همسایه .ها هستنددومی هم سرگروه .که خروجی فایل پایتون قبلی هست

  .بدیم  0.7 در صد رو باید بهش  70هست مثال   nاسم ورودی . سته هاتفاوت همسایهو آخری درصد  .( mهمون 

 فقط عکس جدید هست.   run داریم که خروجی   show_image و یه متد    run اینجا هم مثل کالس قبلی یه متد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رنگ سیاه   RGBمقدار  تره ؟؟ کدوم از همه تیر. ترهلکه هست؟؟ اون که از همه تیره تا گروه داریم کدوم گروهِ  3 :سوال

تر باشه اون گروه هست یعنی هیچ رنگی وجود نداشته باشه پس هر گروهی که سرگروهش به این مقدارها نزدیک  [0,0,0]

  ��تر باشه گروه لکه هست به هم نزدیک باشه( گروهی که تیره میانگین مربعاتتره )تیره
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خودشون ) گروه(  ها به خوشهی فراریهمهفیلتری که هر فراری رو به گروه خودش برگدوندیم در ولی  .کردیمپیدا خوب لکه رو 

اال، چند تا ب سمت چپ .رو نگاه کنید عکس باال. هایی وجود داره که دیگه باید بیخیالشون بشیمبرنگشتن و هنوز هم فراری

 ☹ی زیادی از اون قرار گرفتن ولی هیچ ربطی به لکه ندارن و با فاصلههستن  د که عضو گروه لکهپیکسل هستن

 کنیم.قیه چسبیده نیستن رو حذف میب به اونهایی که ی لکهخوشه. در کنیمرهاشون نمی ریهمین طو

 

 

 

 

 

 

 

پس ما  ولی مثل اینکه یکی از اینها به بقیه چسبیده نیستهست.  سرگروه( برای همه بنفشدر عکس باال مرکز خوشه )مثال 

 کنیم.اون رو از خوشه حذف می

 یه سوال ! 

رای اینکه بفهمیم کدوم ؟ بدرست شده باشنم از چند تا پیکسل به هم چسبیده ها هر کدودسته از پیکسلامکان داره دو آیا 

لکه جمع شدن )مثل  یهاجایی که بیشتر پیکسلیعنی . کنیمیکی لکه هست و کدوم لکه نیست میایم و مرکز تجمع رو پیدا می

 تجمع میشه (ن و یهویی شلوغ میشه و مید  رایگان هایی که یه چیزی روجا

 از طریق یه الگوریتم نه چندان سخت اون نقطه تجمع رو پیدا کردم.من 

الگوریتم استفاده  درولی  از میانگین  ��)البته منظورم میانگین نیست 

 برین و برنامه رو یه بار بخونید. اگه دوست داشتین می تونیدکردم( 

 

 

 

 



 

mathhouse.org | pylie.com 

8 

 کنیم.هایی که بهش چسبیدن رو پیدا میکنیم و تمام همسایهحاال از اون مرکز شروع می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .حساب کنیمرو  تونیم مساحتشما لکه رو پیدا کردیم و می خوب

ه که از اسم هر کدوم پیداست چ find_mole و یکی هم   find_medianیکی  .فایل انجام دادم در دومن این دو کار رو 

 این برنامه( در)البته  قانونهیک و این   show_image دارن و هم   run های قبلی هم مثل کالس ی انجام میدن.ارک

 ��پس محیط چی 

 های محیط هستند ؟؟ ها پیکسلحاال کدوم پیکسل .بریم محیط رو محاسبه کنیم

 سرگروه( با برچسب لکه تفاوت داشته باشه .)های دیوار به دیوارش یکی از همسایهبرچسب هایی از لکه که اون پیکسل
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  .ونهایی که نقطه قرمز دارن محیط هستندهستن و اها لکه سبزعکس باال  درمثال 

 همین کار رو برای عکسمون انجام میدیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حیط نیستند رو هم محیط حساب کنیم.هایی که مبخشها باعث شد چی شد !!! یکی از اون نویز
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با کمی و بعضی  ایستادنها در صف م که بعضیدسته آدم داری فرض کنید یکمثل چی؟؟  .دار بگردیمهای دنبالهباید دنبال خط

خوایم می اصلی. تا هر موقع که شد بپرن وسط صف ک دیگه تشکیل دادنیک صف کوچیا حتی ، فاصله از اون صف ایستادن

 کنیم که بزرگتره.و دنبال میگردیم و اگه دوتا خط دنباله دار شد اونی رمیل خط کار کنیم؟ دنبا چه .رو پیدا کنیم اصلی صف

همون فیلتر  ده وها خوب جواب نمی) البته اینجا الگوریتم من برای بعضی عکسکنیم محیط واقعی را پیدا می و با این روش

 نشدش بهتر کار میده(

 دار گشتم. های دنبالهدنبال خطبه  filter_perimeter فایل  درمحیط رو پیدا کردم و   perimeter فایل  در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنیم.حاال به دکتر نتیجه رو اعالم می

 .کنیماستفاده می  compute_ratioو  برای محاسبه از فایل 

  .خواین یکم بیشتر درمورد برنامه نویسی این برنامه بدونیدشاید ب

 :مثل پایتون نیست و باید اونها رو نصب کنی درنه استفاده شده که اچند کتابخاین برنامه که به زبان پایتون نوشته شده  در

 Numpy 
Scipy 

Matplotlib 
SKLearn 
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  هست.نیاز  هانهی برنامه به این کتابخابرای اجرا

 برنامه کجاست ؟
 .دانلود کنیداز لینک زیر به راحتی اون رو  دتونیکه میهست  github  دربرنامه 

https://github.com/MMReisi/Melanoma 

 ایجاد خواهد شد. یبرنامه تغییرات خوبدر چون احتماال  .استفاده کنید  Forkکنم از پیشنهاد می

داخلش   Samples_images، یک پوشه با نام باز کنید پوشه رو .هست  Melanomaاسمش  پروژه رو که دانلود کردید،

 (�� عکسهایی که دکتر به ما داده)  هست. عکس کلیکه حاوی هست 

نشگاه دا متعلق بهاین فایل  .هست که با کمک اون برنامه رو نوشتم یفایلداخلش که هست  question  دیگه با نامیک پوشه 

 .تکنیک ایتالیاستپلی

)از همون  رو وارد کنیداسم عکس و  کنید. اجراش هست  runner.pyفایل دیگه هم گذاشتم که اسمش در پوشه یک 

(. low_risk_1.jpgمثال )هست( فقط فراموش نکنید که فرمت رو هم بنویسید   samples_images در پوشه هایی که عکس

برای رفتن  .دهمی ها رو به ترتیب نشونعکستا خروجی برنامه نمایش داده بشه.  ر باشیدوصب کمیپس  ست.ه کم کندیبرنامه 

 . باید عکسی که باز هست رو ببندید از هر عکس به عکس بعدی

 ��امیدوارم  خوشتون اومده باشه 

 

 

 

  

 

https://github.com/MMReisi/Melanoma

