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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•



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•



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

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

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

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
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

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



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 •


