
.مغز ارائه شده است MRIبرای تقسیم بندی تصاویر 

تقسیم بندی دقیق و درست بخش ھای مختلف مغز یک راه برای شناخت بیماری ھا و تحلیل اجزا 
مغز است که دراین مقاله به صورت بدون نظارت بخش ھای مختلف مغز را تقسیم بندی کرده 

.می باشد  SOMمتدی که در این مقاله مور بررسی قرار گرفته است 

مقدمه

برای تقسیم بندی تصاویر در این مقاله یک روش •

تقسیم بندی دقیق و درست بخش ھای مختلف مغز یک راه برای شناخت بیماری ھا و تحلیل اجزا •
مغز است که دراین مقاله به صورت بدون نظارت بخش ھای مختلف مغز را تقسیم بندی کرده 

.است

متدی که در این مقاله مور بررسی قرار گرفته است •



که ثابت . تصویر برداری رزونانس مغناطیسی یکی از محبوب ترین متد ھا در زمینه پزشکی است
.  کرده موثرترین ابزار در زمینه مطالعه مغز است

.این تصاویر به شناسایی مغز کمک شایانی می کنند

برخی معیار مناطق معنی دار با توجه به بندی تصویر دیجیتال به 

لی مثل کنتراست و روشنایی تاثیر فراوانی دارند

معرفی پروژه

تصویر برداری رزونانس مغناطیسی یکی از محبوب ترین متد ھا در زمینه پزشکی است•
کرده موثرترین ابزار در زمینه مطالعه مغز است

این تصاویر به شناسایی مغز کمک شایانی می کنند•

بندی تصویر دیجیتال به پارتیشن : ھدف از تقسیم بندی •
.بافت آنھامانند رنگ، شدت یا 

لی مثل کنتراست و روشنایی تاثیر فراوانی دارندمروی تقسیم بندی عوا•



A. Anisotropic Diffusion Filter

روشی برای حذف شدن نویز از تصاویر دیجیتال بدون مات شدن 

• 휕퐼/휕푡= 푑푖푣( 푐( 푥, 푦, 푡 )∇퐼) = ∇푐. 

• ∇퐼 :نشان دھنده شیب  

• 푑푖푣 (  ): نشان دھنده واگرایی

• 푐( 푥, 푦, 푡 : (ضریب نفوذ

• X ,y - متغییر فضایی                   

روشی برای حذف شدن نویز از تصاویر دیجیتال بدون مات شدن •
.لبه 

. ∇퐼 + 푐(푥, 푦, 푡)Δ퐼

                  t   شمارش مراحل تکرار



مؤلفه ھای به  سیگنال پیوسته  برای تجزیه
.است  آنبا مقیاس برابر رزولوشن ھر مؤلفه 

Discrete wavelet transform (DWT

معرفی موجک ھا

برای تجزیهدسته ای از توابع ریاضی ھستند که •
رزولوشن ھر مؤلفه بکار می رود که آن  فرکانسی

:معمول ترین این تبدیل ھا عبارتند از•

• )Continuous wavelet transform (CWT

Discrete wavelet transform (DWT) تبدیل موجک گسسته•

برای حذف نویز از تصویر استفاده می شود•



تبدیل موجک گسسته چیست

در تبدیل موجک گسسته، سیگنال از یک سري فیلترهـاي باالگـذر بـراي آنالیزفرکانسـهاي     
باال و از یک سري فیلترهاي پایین گذر براي آنـالیز فرکانسـهاي پـایین، عبـور داده میشـود      
بخش حاصل از عبـور سـیگنال از فیلتـر باالگـذر کـه      
می باشد و جزئیات نام دارد، و بخش حاصـل از  
عبور سیگنال از فیلتر پایین گذر که شامل اطاعات فرکانس پایین و در برگیرنده مشخصـات  

Approximation  وDetail 
و سیگنال ) فرکانس پایین( 

بـه عبـارت   . حاوي مؤلفه هاي مقیاس پایین و یا فرکانس بـاالي سـیگنال اسـت   
دیگر در هر بار تجزیه یک باند فرکانسی از سیگنال اصلی جداشـده و باقیمانـده درسـیگنال    
بنابراین در حالـت کلـی میتـوان سـیگنال اصـلی را از حاصـل جمـع        

تبدیل موجک گسسته چیست
DWTتبدیل موجک گسسته یا 

در تبدیل موجک گسسته، سیگنال از یک سري فیلترهـاي باالگـذر بـراي آنالیزفرکانسـهاي     
باال و از یک سري فیلترهاي پایین گذر براي آنـالیز فرکانسـهاي پـایین، عبـور داده میشـود      

بخش حاصل از عبـور سـیگنال از فیلتـر باالگـذر کـه      : سیگنال به دو بخش تقسیم میشود .
می باشد و جزئیات نام دارد، و بخش حاصـل از  ) از جمله نویز ( شامل اطالعات فرکانس باال 

عبور سیگنال از فیلتر پایین گذر که شامل اطاعات فرکانس پایین و در برگیرنده مشخصـات  
.هویتی سیگنال است و کلیات نامیده می شود 

 Approximationبه بیان دیگرسیگنال اصلی در هر مرحلـه بـه دو سـیگنال    
( حاوي مؤلفه هاي مقیاس باال  ajسیگنال تقریب. تجزیه میشود

حاوي مؤلفه هاي مقیاس پایین و یا فرکانس بـاالي سـیگنال اسـت    djجزئیات
دیگر در هر بار تجزیه یک باند فرکانسی از سیگنال اصلی جداشـده و باقیمانـده درسـیگنال    

بنابراین در حالـت کلـی میتـوان سـیگنال اصـلی را از حاصـل جمـع        . تقریب ذخیره میشود
. سیگنالهاي بدست آمده به دست آورد



با توجه به اینکه تصاویر داراي دو بعد میباشند، اگر یک تصویر توسط تبدیل موجک 
یک تصویر مربوط به  : مورد تجزیه قرار گیرد،چهار تصویر بدست می آید 

).جزئیات افقی، عمودي وقطري ( سه تصویر مربوط به جزئیات 
با توجه به اینکه تصاویر داراي دو بعد میباشند، اگر یک تصویر توسط تبدیل موجک •

مورد تجزیه قرار گیرد،چهار تصویر بدست می آید گسسته
سه تصویر مربوط به جزئیات کلیات و





• Stationary Wavelet 

 (DWTگسستهموجک 

down در هرstep 
انجام می  stepدر هر 

دو خروجی دارد، که همین عامل باعث می شود که 
.هیچ داده اي از دست نرود و بهترین روش براي داده هاي حساس است

.این روش براي بافت و تشخیص بافت ها مناسب است

Wavelet Transform

موجک بهبود یافته ي تبدیل ) swt(موجک ثابت تبدیل 
می باشد

است DWTشبیه بسیار  SWTاین فرایند 
down-samplingتنها تفاوت دراین است که فیلتر 

در هر  up-samplesانجام نمی شود و به جاي آن 
.شود

دو خروجی دارد، که همین عامل باعث می شود که  SWTدر نتیجه 
هیچ داده اي از دست نرود و بهترین روش براي داده هاي حساس است

این روش براي بافت و تشخیص بافت ها مناسب است



C. Self Organizing Map

یادگیری بدون نظارت –روشی برای پیاده سازی شبکه ھای عصبی 

.طبقه بندی داده ھا با استفاده از یادگیری را انجام می دھد

.است noiseاز ویژگی ھای مھم این شبکه عصبی، توانایی پردازش داده 

قابل وزن ھر ورودی به ھر خروجی با (ورودیالیه شامل گره ھای 
دو گره ھای خروجی در یک شبکه (خروجیھای 

نرون برنده . شودبا بردار وزن مقایسه می 
(dij).نرونی است که کم ترین فاصله اقلدسی از ورودی را دارد

•SOM  : روشی برای پیاده سازی شبکه ھای عصبی

طبقه بندی داده ھا با استفاده از یادگیری را انجام می دھد•

از ویژگی ھای مھم این شبکه عصبی، توانایی پردازش داده •

الیه شامل گره ھای اولین : متشکل از دو الیه•
ھای شامل گره و الیه دوم ) متصل استتنظیم
).  بعدی

با بردار وزن مقایسه می   xوزن به گره بردار Wijورودی و  xفرض کنید •
نرونی است که کم ترین فاصله اقلدسی از ورودی را دارد



C. Self Organizing Map

بعد از انتخاب نرون برنده ، بردار ھای وزن به صورت زیر به 
مرحله 
بعد از انتخاب نرون برنده ، بردار ھای وزن به صورت زیر به 

مرحله  ۶در  SOMو یادگیری trainروز رسانی می شوندو 
.طبق تصویر مقابل انجام می شود



PROPOSED METHOD شدن تصاویر 

تصویر ناھمسانگرد در 

به دست 

که (تصاویر 
تصویر 

شدن تصاویر   segmentھایی که منجر به   stepدر تصویر مقابل  
:شده است نمایش داده شده است

ناھمسانگرد در قبل از پردازش اجرای فیلتر انتشار : ١مرحله 
)Anisotropic Diffusion Filter.(ورودی

به دست خروجی  SWTاستفاده از ، با  ١تجزیه مرحله : ٢مرحله 
).multiresolutionاطالعات : خروجی(می آید 

تصاویر ھای استخراج ویژگی  -  vectorھای ویژگی : ٣مرحله 
تصویر ) استمناطق تصاویردھنده اطالعات آماری محلی از نشان 

از زیر ،متوسط تصاویر تقسیم شده که این  sliding a 3x3به 
ھستند   LHوHL،HH، یعنی  SWTگروھھای باالتر از 

که دارای یک سری ویژگی می باشند



PROPOSED METHOD

ورودی مورد 

.نمایش ویژگی ھای بافت استفاده می شود

تنوع زیاد یا پراکندگی از مقدار متوسط 

:این ویژگی ھا به شرح زیر می باشند 

Mad : ھاانحراف مطلق داده ھا از میانگین داده متوسط

Entropy (E   : ورودی مورد توصیف بافت تصویر که برای اندازه گیری
.استفاده قرار گیرد 

Energy (En)  : نمایش ویژگی ھای بافت استفاده می شودبرای

Standard deviation (SD :  تنوع زیاد یا پراکندگی از مقدار متوسط



PROPOSED METHOD مقدار میناگین بدست امده نا صحیح از 

صفحه نمایش 

میانگین مجموعه ای از 

variance (V : مقدار میناگین بدست امده نا صحیح از اندازه گیری
).مقدار مورد انتظار(میانگین 

Contrast (C: صفحه نمایش در تاریک و روشن مقدار بین تفاوت
)و سفیدمعموالسیاه (

میانگین مجموعه ای از  푥 نشان دھنده یک نمونه داده و i푥که در آن 
استداده ھا 

ھای فوقویژگی تمام ترکیب : (FV)بردار ویژگی 



PROPOSED METHOD

با توجه به بردار ویژگی باال برای تولید 

به دست 

با توجه به بردار ویژگی باال برای تولید  SOMآموزش شبکه : ۴مرحله 
(T)و خطای توپولوژیک ) q(خطا تدریج 

به دست خروجی  SWTاستفاده از ، با  ١تجزیه مرحله : ۵مرحله 
).multiresolutionاطالعات : خروجی(می آید 



EXPERIMENTAL RESULT
.می پردازد مغز  MRاز تقسیم بندی به حذف سر و صدا از تصاویر 

می شود

.مغز MRبافت ھای مختلف مغز از تصاویر 

ھای بدست آمده برای استخراج تصویر اصلی استفاده می شود

Daubechiesتصاویر با استفاده از موجک  موجک خانواده (Daubechiesاز  2

.بدست می آید subimages) افقی، عمودی و مورب

از تقسیم بندی به حذف سر و صدا از تصاویر قبل فیلتر پردازش ناھمسانگرد •

می شودانتخابدر معادله  k= 10مرحله مقدار این در •

•SWT  بافت ھای مختلف مغز از تصاویر برای تشخیص انواع

ھای بدست آمده برای استخراج تصویر اصلی استفاده می شود subimageدر این مرحله از •

تصاویر با استفاده از موجک روی  SWTیک سطح •
.  می شوداعمال )

افقی، عمودی و مورب(مقدار  ٣تبدیل باال تقریبی با از نتیجه •



EXPERIMENTAL RESULT
نیست، کافی ضرایب موجک به تنھایی برای توصیف خواص بافت 

موجک اعمال می شودعملیات فیلتر فضایی به ضرایب 

.  ویژگی ترکیب شده است

.یک رویکرد رقابتی بدون نظارت استفاده می شود

به منظور بررسی اثربخشی روش ارائه شده، خروجی سگمنتال با استفاده از روش ھای موجود 

ضرایب موجک به تنھایی برای توصیف خواص بافت •

عملیات فیلتر فضایی به ضرایب ] ٣*٣[بنابراین برروی تصاویر با سایز •

ویژگی ترکیب شده استبردار ویژگی به عنوان این •

•SOM    یک رویکرد رقابتی بدون نظارت استفاده می شودبرروی تصاویر در

به منظور بررسی اثربخشی روش ارائه شده، خروجی سگمنتال با استفاده از روش ھای موجود •
.  شده استمقایسه 



EXPERIMENTAL RESULT
.  نشان داده شده است نشان داده شده است Fig.4نتایج به دست آمده در تقسیم •



EXPERIMENTAL RESULT

مقایسه بین روش ھای موجود و پیشنھادی با توجه به  •    مقایسه بین روش ھای موجود و پیشنھادی با توجه به 
)Q ( و خطا تدریج)T(خطای توپولوژیک



مقایسه این روش با سایر روش ھا

تصویر ورودی بعد از عملیات سگمت شدن لبه یابی بھتری داشته و 

در سایر  q , tنتایج موجود در جدول نشان می دھد که میزان خطاھای 
و این روش بھتر جواب را ارائه کرده است 

مقایسه این روش با سایر روش ھا

تصویر ورودی بعد از عملیات سگمت شدن لبه یابی بھتری داشته و •
در ضمن  

نتایج موجود در جدول نشان می دھد که میزان خطاھای •
و این روش بھتر جواب را ارائه کرده است .  روش ھا بیشتر بوده است 



RESULT

.  پرداخته شده است مغز 

بندی، فیلتر ناھمسانگرد، پیش ویژگی و تقسیم استخراج 
.مغز است MRتصاویر کیفیت منظور بھبود 

و اطالعاتی   multiresolutionکه حاوی subimagesبرای به دست آوردن 
مختلفمی باشد صورت گرفته است 

subimages کردن فضایی استخراج شده فیلتر فرآیند با استفاده از

 SWTضرایب ترکیب : ساخته شد که  تشکیل شده است 

SOM تزریق می شود.

.مسی شود با استفاده از روش آموزش بدون نظارت آموزش داده 

خروجی این برنامه  تصویر سگمنت شده را نمایش می دھد 

مقادیر جدول باالتر از روش ھای موجود

مغز  MRIدر این مقاله یک تقسیم بندی خودکار •

استخراج ،SWTارائه شده شامل پردازش، روش •
منظور بھبود می باشد که به پردازش قبل از تقسیم بندی 

برای به دست آوردن روی  تصاویر به  SWTپس از آن  •
مختلفمی باشد صورت گرفته است برای تشخیص بافت ھای 

subimagesبدست امده از   آماری  ویژگی ھای •
.  است 

ساخته شد که  تشکیل شده است بردار ویژگی چند بعدی یک •

 SOMبردار ویژگی است که به عنوان ورودی به این •

•SOM   : با استفاده از روش آموزش بدون نظارت آموزش داده

خروجی این برنامه  تصویر سگمنت شده را نمایش می دھد •

مقادیر جدول باالتر از روش ھای موجود tپرسش و •


