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   با استفاده از ناحیه تومور مغزی آشکارسازی
  MRIتصاویر  ای دومرحلهبندی  بخش

  

  ۳و کاظم قائمی ۲ناصر مهرشاد ،۱سینا توسن

  دهیچک
 دنبال کردن روند بیمـاری در طـول درمـان، میزان موفقیت آن و در انتخاب نوع درمان مغزی ناحیه تومور موقع و به دقیق آشکارسازی

بـا  متنـوع های موجـود بـرای تشـخیص تومـور مغـزی از نظـر عملکـرد خـوب روی تصـاویر مغـزی الگوریتم. تأثیر بسیار باالیی دارد
ومورها در مراحل اولیـه های مختلف، حساسیت پایین نتایج به پارامترهای معرفی شده در الگوریتم و نیز تشخیص مطمئن ت کیفیت
دقیـق ناحیـه تومـور در  بـرای آشکارسـازی ای دو مرحلـه بنـدی روش بخشدر این تحقیق یـک  .گیری با مشکالتی مواجه هستند شکل

هـای الزم روی تصـویر، موقعیـت تومـور بـا  پردازش در مرحله اول پس از انجام پیش .ارائه شده است تشدید مغناطیسی مغزتصاویر 
بنـدی  گر در یـک روش بخش عنوان نشـان شـود و در مرحلـه دوم، بـه یـابی می بنـدی مبتنـی بـر آسـتانه مکان ک روش بخشاستفاده از ی

تأکید زیادی بر آشکارسازی دقیق ناحیـه تومـور  اول با توجه به اینکه در مرحله. گیرد گر مورد استفاده قرار می حوضچه مبتنی بر نشان
اسـتفاده از روش در مرحلـه دوم، . در نتـایج نهـایی تـأثیری نخواهـد داشـت ،بزرگـی از مقـادیر نیست، انتخاب مقادیر آستانه در بازه

دهنـد  ها نشـان می سـازی نتایج پیاده. دنبال خواهد داشت آشکارسازی دقیق ناحیه تومور را به ،گر بندی حوضچه مبتنی بر نشان بخش
ه بزرگی از تغییـرات پارامترهـای ورودی نتـایج یکسـان و دقیقـی را دقیق ناحیه تومور در باز آشکارسازیکه روش پیشنهاد شده برای 

  .دارددنبال  به

  ها کلیدواژه
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  مقدمه ۱
تومور مغزی نوعی نئوپالسم سخت و توپُر در داخل مغز و یا کانـال 

تر، تومــور مغــزی یــک تــوده  عبــارت ســاده بــه. مرکــزی نخــاع اســت
یـا ) بدخیم(غیرطبیعی در مغز است که امکان دارد ماهیت سرطانی 

میــزان تهدیدکننــدگی یــک . داشــته باشــد) خیم خــوش(ســرطانی غیر

ای از عوامـل ماننـد نـوع، محـل، انـدازه، عمـر و  تومور، به مجموعه
  .نحوه گسترش و توسعه آن بستگی دارد

ایــن امــر . طورکامل توســط جمجمــه پوشــانیده شــده اســت مغــز بــه
تشخیص سریع و زودرس تومور مغزی را تنهـا در صـورت موجـود 

مناســب بــرای بررســی  بــودن ابــزار پــاراکلنیکی و وســایل تشخیصــی
گیری تومـور  های اولیه شـکل وضعیت حفره داخل جمجمه در زمان

حتــی بــا وجــود ایــن ابزارهــا، تشــخیص دقیــق . ســازد پـذیر می امکان
ها بسـیار  دلیل گوناگونی شکل، اندازه و ظاهر آن تومورهای مغزی به

تومور مغزی در مراحـل  ، در بیشتر مواردعالوه بر این. دشوار است
شــود کــه وجــود آن  ته بیمــاری و هنگــامی تشــخیص داده میپیشــرف

های غیر قابـل توضـیحی در بیمـار شـده  موجب بروز عالئم و نشانه
  .باشد

طور معمـــول از  بـــرای تجســـم جزئیـــات ســـاختار داخلـــی بـــدن بـــه
در ایــن روش . شــود تصــویربرداری تشــدید مغناطیســی اســتفاده می



 
  MRI ۵۰ یرتصاو یا دومرحله یبند با استفاده از بخش یتومور مغز یهناح یآشکارساز

هـا بـرای تشـکیل  تصویربرداری، از تفاوت خواص مغناطیسی بافت
ممان مغناطیسی هسته بعضی از عناصر در . شود تصویر استفاده می

ــا آن  ــوی ب ــدان مغناطیســی ق ــتا هممعــرض می ــه . شــوند می راس دامن
سیگنال دریـافتی در تصـویربرداری تشـدید مغناطیسـی بـه دو عامـل 

. بســتگی دارد T2و  T1هــای اســتراحت  هــا و زمان دانســیته پروتون
ممـان مغناطیسـی  %۶۳دت زمـانی اسـت کـه م T1زمان استراحت 

طولی یک پروتون پس از برانگیختگی از راستای عمود بر میـدان بـه 
نیـز مـدت  T2زمـان اسـتراحت . گردد بـازمیراستای مـوازی میـدان 

ــس از  ــون پ ــک پروت ــان مغناطیســی عرضــی ی ــه مم ــانی اســت ک زم
فرآینـدهای . یابـد مقـدار اولیـه خـود تنـزل می %۳۷برانگیختگی بـه 

شـوند  می T2و  T1های اسـتراحت  تولوژیک موجب افزایش زمانپا
ــــا بافت ــــه ب ــــاویر و در مقایس ــــان در تص ــــی اطرافش ــــای طبیع   ه

T1-Wighted  و در تصـاویر ) تـر تصـویر تیره(دامنه سیگنال کمتـر
T2-Wighted  ــتر ــیگنال بیش ــه س ــن(دامن ــویر روش ــاد ) تر تص ایج

  .کنند می
بنـدی  ، تشخیص تومـور مغـزی بـا بخششده گفتهبا توجه به مطالب 

. پـذیر اسـت روشنایی، امکان معیار یکنواختی شدت نظر ازتصویر، 
مجزا کردن دستی ناحیه تومـور در تصـاویر تشـدید مغناطیسـی مغـز 

ــد وقــت ــا پیشــرفت . گیر و کــامال دشــوار اســت یــک فرآین امــروزه ب
بنــدی تصــویر امکــان تشــخیص تومــور مغــزی  هــای بخش الگوریتم

ــده اســتصــور به ــراهم ش ــز ف ــار نی ــار  روش. ت خودک ــای خودک ه
تشخیص تومور مغزی علیرغم اینکه کار اپراتور و خطاهـای انسـانی 

سازی وضعیت رشد تومور در طـول  امکان ذخیره دهند را کاهش می
دلیل  امــا بــه .]۱[ کننــد ســادگی فــراهم می مــدت درمــان را نیــز به

دن به دقـت بـاال در گوناگونی در شکل، اندازه و ظاهر تومورها رسی
 .باشـد تشخیص تومور در طیف وسیعی از تصاویر بسیار دشـوار می

هـای ارائـه شـده بـرای  همچنین عملکرد مناسب بسیاری از الگوریتم
بنــدی تصــاویر تشــدید مغناطیســی مغــز، بــه انتخــاب مناســب  بخش

عنــوان نمونــه تعیــین  پارامترهــای ورودی الگــوریتم وابســته اســت بــه
ولیه تعداد خوشه، ماکزیمم تکـرار و پـارامتر خاتمـه مناسب مقادیر ا

ده اسـت، نقـش مهمـی در ارائـه شـ] ۲[ که در KIFCM ۱ش در رو
. بنــدی دقیــق تومــور در تصــاویر تشــدید مغناطیســی مغــز دارد بخش

برای انتخاب مقادیر پارامترهای ورودی، بازه بزرگـی  ،عالوه بر این
 مرجـع عنوان نمونـه در از مقادیر توسط کاربر قابل انتخاب نیست به

با توجه به طیـف گسـترده تصـاویر، بـرای انتخـاب یـک مقـدار ] ۳[
تـوان  نمی ۲بنـدی اتصـال فـازی آستانه مناسب بـرای الگـوریتم بخش

بازه بزرگی از مقادیر را لحاظ کرد و حتی ممکن است کاربر ذهنیتی 
و از مقدار مناسب پارامتر مورد اسـتفاده در الگـوریتم نداشـته باشـد 

 PCNN ۳روش به گفته نویسنده موفقیت استفاده از ] ۴[ مرجع در
های مختلف شبکه ماننـد  بندی به تنظیم مناسب پارامتر جهت بخش

                                                 
1 K-means Integrated with Fuzzy C-means 
2 Fuzzy Connectedness Algorithm 
3 Pulse-Coupled Neural Network 

) پارامتر ارتباط )βهـا  آسـتانه ،٤ ( )θهـای زمـان محـو شـدن ثابت، ٥ 
( )θαــای  و ماتریس ٦ ــاله ــت کــه  Wو  M ۷داخلی اتص وابســته اس

ــورد  ــدار مناســب پارامترهــای م ــی از مق ــاربر ذهنیت ممکــن اســت ک
  .استفاده در این روش نداشته باشد

بنـدی دقیـق  مـؤثری بـرای بخش ای دومرحلـهدر این مقاله الگـوریتم 
. ناحیه تومور مغزی در تصاویر تشدید مغناطیسـی ارائـه شـده اسـت

شده  دهی سازمانای  گونه ای ارائه شده به بندی دو مرحله روش بخش
است که در مرحله اول قابلیت کم کردن حساسـیت نتـایج الگـوریتم 

انتخاب  کردن بازه اعداد قابل بزرگ درنتیجهبه انتخاب پارامترها و 
ــراهم باشــد ــا ف ــرای پارامتره ــایج  ب ــود نت ــت بهب ــه دوم قابلی و مرحل

در مرحلـــه اول از یـــک روش . بنـــدی تومـــور را فـــراهم کنـــد بخش
بندی مبتنی بر آستانه برای پیدا کردن محل تومور و در مرحلـه  بخش

ــک روش بخش ــر  دوم از ی ــی ب ــدی حوضــچه مبتن ــانبن ــرای  گر نش ب
نتـایج حاصـل از . ه شـده اسـتتشخیص دقیق شکل تومـور اسـتفاد

ارائـه شـده روی  ای دومرحلـهسازی نشـان داده اسـت کـه روش  پیاده
بازه بزرگی از مقادیر پارامترهای انتخاب شده ورودی و روی طیف 
وســیعی از تصــاویر تشــدید مغناطیســی مغــز عملکــرد دقیقــی در 

  .تشخیص تومور داشته است
کارهـای  ،دومپیکربندی مقالـه بـه ایـن صـورت اسـت کـه در بخـش 

مراحـل مختلـف  ،در بخـش سـوم. اند مشابه در این زمینه مرور شده
در بخــش . اند پیشــنهادی بیــان شــده ای دومرحلــهبنــدی  روش بخش

سازی روش پیشنهادی و نتایج حاصل از آن ارائه  نحوه پیاده ،چهارم
  .باشد گیری می بخش پنجم نیز حاوی نتیجه. اند شده

 شده انجاممرور کارهای  ۲
. شــودهــای مختلفــی انجــام مــیوســیله روش بنــدی تصــویر بهبخــش
در مرجـع . های مرسوم در این حوزه اسـتبندی یکی از روش خوشه

بندی ترکیبـی ارائـه شـده اسـت کـه  خوشـه مبتنی بـریک سیستم ] ۲[
بندی و اســتخراج و  پــردازش، خوشــه اصــلی پیش  شــامل ســه مرحلــه

پـردازش، توسـط  دسـت آمـده از مرحلـه پیش تصویر به. کانتور است
 Fuzzy C-meansکـه بـا الگـوریتم  K-means بندی تکنیک خوشه

گذاری  بنــدی شــده ســپس توســط روش آســتانهادغــام شــده، خوشــه
ــه، خوشــه ــا ب ــتخراج و ی ــور اس ــه توم ــه  عبارتی مکان ناحی ــابی اولی ی

در مرحله آخـر الگـوریتم سـطح تـراز بـروی تصـویر اعمـال . شود می
وابسـتگی خروجـی . دهـد تر را ارائـه می بندی دقیق شده و یک بخش

تعداد خوشه، مـاکزیمم تکـرار و پـارامتر خاتمـه  ازجملهبه پارامترها 
  .از معایب این روش است

بـر الگـوریتم  مبتنی روشو همکـاران یـک ویدا هراتی  ]۳[در مرجع 
. انـد بندی تومور مغزی ارائـه کرده برای بخش بهبودیافتهفازی  ارتباط

                                                 
4 Linking Parameter 
5 Thresholds 
6 Decay Time Constants 
7 Interconnection Matrices 



 
 یتوسن، ناصر مهرشاد و کاظم قائم یناس ۵۱

ــذر ــدا یــک نقطــه ب ــن روش ابت ــه صــورت  ۱در ای ــور ب از داخــل توم
های مجـاور مقـدار شـدت  بـرای پیکسـل. شـود خودکار انتخاب می

ــانگین  ــوع می ــاس مجم ــر اس ــنایی ب ــدوده روش ــک مح ــدت در ی ش
شـود تـا  مشخص در تصویر اصلی و مشتق تصویر اصلی اصالح می

در . فازی در مرزهـای ضـعیف بهبـود یابـدارتباط عملکرد الگوریتم 
 بـر اسـاسفـازی بـرای هـر پیکسـل جدیـد ارتبـاط مرحله بعد میزان 

هــای ناحیــه تومــور محاســبه  مقایســه شــباهت آن پیکســل بــا ویژگی
گـذاری اسـتخراج حیـه تومـور از طریـق آسـتانهدر نهایت نا. شود می
درنظــر  درصــد ۸۹/۹۲ شــاخص شــباهت بــرای ایــن روش. شــود می

  .گرفته شده است
ـــع  ـــی] ۴[در مرج ـــوپالژ پالس ـــا ک ـــبی ب ـــبکه عص ـــازخورد ش  از ب

)FPCNN (بنـدی  از طریـق بخش ۲برای تعریـف ناحیـه مـورد نظـر
بـا بازخورد شبکه عصـبی . استفاده شده استمغزی  MRIتصاویر 

های پذیرنـده، مدوالسـیون  حوزه مت اصلیکوپالژ پالسی از سه قس
ــالس تشــکیل شــده اســت ــد پ ــا . و تولی ــن مــدل ب تفــاوت اصــلی ای

PCNN و  در آن اســـت کـــه ورودی داده شـــده بـــا محـــرک ورودی
به گفتـه . تا ورودی اصالح شود گردد بازخورد خروجی جایگزین می

بندی بـه  ت بخشجه FPCNNموفقیت استفاده از روش  ،نویسنده
)های مختلف شبکه مانند پارامتر ارتبـاط  تنظیم مناسب پارامتر )β ،

)ها   آســتانه )θهــای زمــان محــو شــدن  ، ثابت( )θα هــای  و ماتریس
  .وابسته است Wو  Mداخلی  اتصال

بندی بر محتوا برای بخش از یک مدل مرز فعال مبتنی ]۵[ مرجع در
توسـط  در این سیستم ابتـدا کـانتور اولیـه. تومور استفاده شده است

ســــپس  شـــده وگذاری  رادیولوژیســـت در منطقــــه تومـــور نشــــانه
شـود و بـا اسـتفاده از  خصوصیات بافت و شدت آن تخمین زده می

ت تولیــد میــدان گــردد کــه از آن جهــ آن نقشــه لبــه تومــور ایجــاد می
و تشکیل بخشی از هدایت انرژی خارجی تغییر شکل  ۳حرکتی ایستا

و  در مرحله بعد میـدان حرکتـی ایسـتا. شود شکل کانتور استفاده می
بـرای هـدایت مکـرر کـانتور بـه سـمت مرزهـای  ٤میدان حرکتی پویـا
 محـدود کـردن تعـدادتغییـر شـکل کـانتور بـا . شوند تومور تولید می

کــامال  .شــود متوقــف می تبــابــه معیارهــای ث تکــرار و یــا رســیدن
  .از مشکالت این روش است ،خودکار نبودن

 یوسـیله بندی و تشخیص ضایعات تومـور و سـکته مغـزی بـه بخش
 ]۶[ مرجـع در. سازی شـده اسـتسازی نیز پیادههای بهینهالگوریتم

ی ســازی گرانشــ و همکــاران از یــک الگــوریتم بهینهزاده  نوشــین نبــی
الگـوریتم بـه دو بخـش  ایـن. انـداسـتفاده کـرده ٥هیستوگرام برمبتنی 

و " نــدی مغــز مبتنــی بــر هیســتوگرامبالگــوریتم بخــش"مجــزا شــامل 
ــوریتم بهینه" ــی الگ ــازی گرانش ــدی n س ــی" بع ــیم م ــود تقس ــن . ش ای

                                                 
1 Seed Point 
2 Regions of Interest (ROI) 
3 Static Motion Field (SMF) 
4 Dynamic Motion Field (DMF) 
5  Histogram-Based Gravitational Optimization Algorithm 
(HGOA) 

بـر هیسـتوگرام بـه تعیـین  هـای مبتنیالگوریتم بـا اسـتفاده از تکنیـک
ــه از بخش ــرهــای مغــز مــی مجموعــه اولی ــا اعمــال و دازد پ ســپس ب

هـا بـه  سازی گرانشی بـه کـاهش تعـداد بخـش بر بهینه الگوریتم مبتنی
گـذاری بـه  تعداد مـوردنظر کـاربر و در نهایـت بـا اسـتفاده از آسـتانه
تعیـین . کنـد شناسایی ضایعات تومور و یـا سـکته مغـزی اقـدام مـی

ــداد بخش ــاب تع ــه انتخ ــای ورودی از جمل ــای  مناســب پارامتره ه
از  هــا ماننــد این مغــز، تعــداد نســل اولیــه، تعــداد تکــرار و مــوردنظر

  .مشکالت این روش است
ــین  ــه موجــک و  ]۷[در همچن ــب تجزی ــده  FCMترکی اصــالح ش

)MFCM (در ایـن  .بنـدی تومـور پیشـنهاد شـده اسـتبرای بخـش
گذاری و حفــظ  سیســتم ابتــدا حــذف جمجمــه توســط روش آســتانه

مرحلـه بعـد خصوصـیات شـود، در  بزرگترین جزء متصل انجـام می
ــدیل موجــک گسســته آشــکار می در . گــردد بافــت توســط اعمــال تب

های موجود در هیستوگرام ناحیه مغز جهت  قسمت بعد از تعداد قله
سـپس . شـود اسـتفاده می MRIتشخیص وجود تومـور در تصـاویر 

ــاوی ــار  تصــویر ح ــه چه ــور ب  و GM۷ ،CSF ۸، WM٦بخــش توم
ای  بندی شده و خوشه خوشه MFCMغیرنرمال، به وسیله الگوریتم 

عنوان ناحیـه غیرنرمـال انتخـاب  با بیشـترین مقـدار مرکـز خوشـه بـه
های موجـود در هیسـتوگرام  در مرحله آخر هم از تعداد قلـه. شود می

ورم همراه تومور استفاده ناحیه متناحیه غیرنرمال برای تعیین وجود 
توســط  ناحیـه غیرنرمــال ناحیــه متــورم،در صــورت وجـود . شـود می

بندی  خوشـهناحیـه متـورم به دو خوشـه تومـور و  MFCMالگوریتم 
دنبال یک روش کامال خودکار بـا حساسـیت  این تحقیق به .شود می

کم به پارامترهای ورودی است که قادر به آشکارسازی دقیـق ناحیـه 
  .تومور باشد

  تومور مغزی آشکارسازیروش پیشنهادی  ۳
دقیـق تومـور مغـزی  آشکارسـازیهادی برای مراحل کلی روش پیشن

  .نشان داده شده است ۱شکل در 

  سازی روش پیشنهادی جزئیات پیاده ۳-۱
ــه پیش ــه، حــذف  روش پیشــنهادی شــامل چهــار مرحل پــردازش اولی

بنـدی  گرها با اسـتفاده از روش بخش تعیین موقعیت نشانجمجمه، 
 گر گذاری و در نهایت تبدیل حوضچه مبتنی بـر نشـان مبتنی بر آستانه

در این بخش عالوه بر معرفی مجموعـه داده مـورد اسـتفاده، . است
  .این مراحل بیان شده استکدام از  سازی هر جزئیات پیاده

  مجموعه داده - ۱- ۱- ۳

ــرای بررســی عملکــرد  ــه از ســه مجموعــه داده مجــزا ب ــن مقال در ای
ــین مجموعــه مــورد . الگــوریتم پیشــنهادی اســتفاده شــده اســت اول
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  MRI ۵۲ یرتصاو یا دومرحله یبند با استفاده از بخش یتومور مغز یهناح یآشکارساز

 ۹۶×۹۶ابعــاد مغــزی بــا  MRI-T1Cاســتفاده، مجموعــه تصــاویر 
. انتخاب شده از فضای اینترنت بـرای بیسـت بیمـار مختلـف اسـت

ای است کـه پراکنـدگی خـوبی  گونه صاویر انتخاب شده بهمجموعه ت
تصویر، نـوع تومـور، موقعیـت تومـور و زاویـه ها از نظر نوع  در داده

-MRIدومـین مجموعـه داده تصـاویر . قرارگیری مغز ایجـاد شـود
T1C صــورت اختصاصــی از بیمارســتان ســجاد  مغــزی اســت کــه به

و بــا ابعــاد  تعــداد ایــن تصــاویر پــنج عــدد. مشــهد تهیــه شــده اســت
ــت ۲۵۶×۲۵۶ عملکــرد روش پیشــنهادی روی مجموعــه داده . اس

]. ۸[است  نیز مورد آزمایش قرار گرفته BRATS2012۱استاندارد 
بـرای  T1Cو  T1 ،T2 ،FLAIRاین مجموعه داده دارای تصـاویر 

بــرای ارزیــابی نتــایج  ۲هــر بیمــار و همچنــین دارای تصــاویر مرجــع
 ۸۰از  MRIاین دیتابیس شامل تصـاویر . الگوریتم پیشنهادی است

  .بیمار است

 
   برای آشکارسازیروش پیشنهادی  نمایروند) ۱شکل 

  تومور مغزی ناحیه

  اولیهپردازش  پیش - ۲- ۱- ۳

پردازش اولیه شامل بهنجارسازی تصویر از نظر اندازه و  مرحله پیش
در . باشد میمقادیر شدت روشنایی، حذف نویز و تیز کردن تصویر 

ورودی ابتدا بـه تصـویر سـطح خاکسـتری  MRIاین مرحله تصویر 
نرمالیزه شده و  بین صفر و یک تبدیل شده، مقادیر شدت روشنایی

حذف نـویز بـا اسـتفاده از . کند تغییر می ۲۵۰×۲۵۰ابعاد تصویر به 
برای ترمیم جزئیات از بین رفته در مرحله . شود فیلتر میانه انجام می

، جزئیـات تصـویر بـا اسـتفاده از و تیز شدن تصویر مغـز حذف نویز
  .شود یک فیلتر باالگذر استخراج و به تصویر اصلی اضافه می

  جمجمه حذف - ۳- ۱- ۳

هـا  های غیر مغزی در بعضی از روش جمجمه، پوست و دیگر بافت
علت شـــدت شــباهت بـــا ســاختار مغـــز ممکــن اســـت باعـــث  بــه
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2 Ground Truth 

افزایش دهنـد،  را بندی اشتباه شوند و یا حداقل زمان پردازش بخش
در این سیسـتم حـذف جمجمـه . بنابراین الزم است که حذف شوند

خصوصــیات منــاطق تصــویر گیری  بــر انــدازه بــه وســیله روشــی مبتنی
  .انجام شده است

ــه عمــل می ــدین گون ــدا  ایــن روش ب ــانگین شــدت کنــد کــه در ابت می
روشنایی تصویر محاسبه شده و یک سیستم فـازی مقـدار آسـتانه را 

بــا اعمــال ایــن مقــدار آســتانه روی . کنــد بــرای تصــویر مشــخص می
) بــه صــورت دو مؤلفــه متصــل(بافــت تومــور و جمجمــه تصــویر، 

ای از خصوصیات مختلف بـرای  مجموعهسپس . شوند مشخص می
شـود و  تصویر باینری شـده محاسـبه میدر ) شیء(هر مولفه متصل 

ی  عنــوان مولفــه براســاس ایــن خصوصــیات، یــک مولفــه متصــل بــه
ی متصـل در  عبـارت دیگـر هـر مولفـه بـه. شـود جمجمه انتخاب می

عنـوان جمجمـه  ویر کـه دارای خصوصـیات مشخصـی باشـد بـهتصـ
های هـر  تعداد پیکسـل عنوان نمونه به. شود شناخته شده و حذف می

کـه درصـد تـوپر بـودن یـک منطقـه را  "۳صـلبی"خصوصیت  مؤلفه،
. ی جمجمـه مقـدار کمـی خواهـد داشـت دهد، برای مولفه نشان می

اسـت  پـایین صلبیتای را که دارای  توان بزرگترین ناحیه بنابراین می
  .ی جمجمه در نظر گرفت عنوان مولفه به

  گذاری بندی مبتنی بر آستانه بخش - ۴- ۱- ۳

بندی تصـویر  تقسـیمگذاری یک تکنیک ساده ولی مـوثر بـرای  آستانه
بندی تصویر به منـاطقی  گذاری بر اساس تقسیم تکنیک آستانه. است

ای اســت کــه یــک بخــش، شــامل  بــه گونــه) زمینــه شــی و پس(مجـزا 
هایی با مقدار شدت بیشتر و یا برابر با مقـدار آسـتانه تعیـین  پیکسل

هایی بـا مقـدار شـدت كمتـر از آن  شده و بخش دیگر شامل پیکسـل
پیــدا كــردن یــک مقــدار آســتانه مناســب بــرای . د بــودمقــدار خواهــ

، یک گام مهم در پـردازش تصـویر زمینه پستفکیک شیء دلخواه از 
  ].۱۳[ و بینایی ماشین است

)مقـدار آسـتانه و  Tاگر  )yxf )شـدت روشـنایی نقطـه  , )yx,  در
ایـن صـورت  بـه گذاری شـده آستانهتصویر باشد، تصویر خاکستری 

  .شود محاسبه می

)۱(  ( ) ( )
( )⎩

⎨
⎧

<
≥

=
Tyxf
Tyxf

yxg
,0
,1

,  

آوردن تصــویر  دســت بهگذاری دقیــق و  انجــام یــک آســتانه منظور بــه
گــذاری بــاینری کــه شــامل جزئیــات مــورد نظــر باشــد از یــک آســتانه

گذاری  ایـن تکنیـک از دو روش آسـتانه. شـده اسـتموازی اسـتفاده 
  .کند صورت موازی استفاده می گذاری تطبیقی به آستانه و فازی

در روش اول مقدار آستانه از طریق یک سیسـتم فـازی، متناسـب بـا 
ــوازات آن  شــدت تصــویر انتخــاب می ــه م ــد و ب ــود، در روش بع ش

ایـــت شـــود و در نه گیری تطبیقـــی روی تصـــویر اعمـــال می آســـتانه
  .شود عنوان خروجی در نظر گرفته می اشتراک این دو روش به
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 تصوير ورودي

 اوليهپردازش پيشيافته

 حذف جمجمه

  نواحي تومور

  گرها با استفاده از تعيين موقعيت نشان
 گذاري بندي مبتني بر آستانه روش بخش

 تبديل حوضچه مبتني بر نشانه
 گراديان



 
 یتوسن، ناصر مهرشاد و کاظم قائم یناس ۵۳

سه تابع عضـویت با  یک سیستم فازی فازی، گذاری آستانه در روش
مقــدار میــانگین  ،کــم، متوســط و زیــاد هــای بــرای حالتای  ذوزنقــه

عنوان ورودی دریافـت کـرده و مقـدار  شدت روشـنایی تصـویر را بـه
قــوانین فــازی مــورد اســتفاده  .دهــد میعنوان خروجــی  آســتانه را بــه

بسته بـه مقـدار متوسـط تصـویر کـه ای است که مقدار آستانه  گونه به
ترتیب از مقادیر کم، متوسـط و زیـاد  کم، متوسط و یا زیاد باشد، به

  .]۹[ شود در نظر گرفته شده برای مقدار آستانه انتخاب می
یـز واریـانس گذاری تطبیقی نیـز بـر اسـاس مقـدار متوسـط و ن آستانه

  .]۱۲[ شود روی تصویر اعمال می ۲معادله تصویر مطابق 
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عنـوان خروجـی در نظـر گرفتـه  در نهایت اشـتراک ایـن دو روش بـه
  .)را ببینید ۲شکل(شود  می

 
  گیری موازی آستانه بلوک دیاگرام روش) ۲شکل 

  

خودکار تعیین شده و  صورت بهشده مقدار آستانه  در دو روش گفته 
یـــک مزیـــت اســـتفاده از تکنیـــک . آیـــد می دســـت بهاز دل تصـــویر 

گذاری موازی این است که در صورت تعیین نادرسـت مقـدار  آستانه
بنـدی شـده، روش  آستانه و در نتیجـه نامناسـب بـودن تصـویر بخش

. کنـد گیری، تصـویر نهـایی را اصـالح می دیگر با استفاده از اشتراک
حالـت اول زمـانی رخ : اصالح شـامل دو حالـت اسـت اما خود این

دهد که به عنوان مثال روش اول در تعیین مقدار آسـتانه مناسـب  می
ــدازه واقعــی آن  ــر از ان ــور را بزرگت ــه توم ــاتوان عمــل کــرده و ناحی ن

بندی کرده است، در این حالت بـا فـرض اینکـه روش دوم بـه  بخش
، تصـویر خروجــی گیری دو تصــویر درسـتی عمـل کــرده، بـا اشـتراک

  .شود اصالح می
تر از انــدازه واقعــی آن  امــا در حالــت دوم اگــر ناحیــه تومــور کوچــک

بنــدی شــده باشــد، در تصــویر خروجــی نیــز انــدازه تومــور  بخش
تر خواهـد بـود، در ایـن حالـت بـدلیل اسـتفاده از الگــوریتم  کوچـک

بـرای  گر نشاناین تصویر خروجی به عنوان   تبدیل حوضچه و تعیین
  .ن الگوریتم، خللی در جواب نهایی ایجاد نخواهد شدای

عنوان نشـانگر بـرای  گـذاری مـوازی بـهچرا که خروجی مرحله آستانه
. گیـردالگوریتم تبدیل حوضچه در مرحله آخر مورد استفاده قرار می

بندی ناحیـه تومـور در واقع عامل ایجاد اشتباه در این مرحله، بخش
زیـرا موجـب اشـتباه الگـوریتم تبـدیل بزرگتر از اندازه واقعـی اسـت 
بندی کوچکتر ناحیه تومور مشـکلی در حوضچه خواهد شد و بخش

سازی این مرحله  عبارت دیگر پیاده به. کندخروجی نهایی ایجاد نمی
با هدف کاهش وابستگی الگـوریتم بـه انتخـاب پارامترهـای ورودی 

ــدار آســتانه( ــه مق ــه ) از جمل ــن مرحل در انجــام شــده و دقــت در ای
بندی حوضـچه مبتنـی بـر  استفاده از روش بخش. اولویت قرار ندارد

گر در مرحله بعد، آشکارسازی دقیق ناحیه تومـور را بـه همـراه  نشان
  .خواهد داشت

  گر تبدیل حوضچه مبتنی بر نشان - ۵- ۱- ۳

بر ناحیه اسـت  بندی مبتنی الگوریتم تبدیل حوضچه یک روش بخش
ــل بخش ــواختی شــدت تصــویر عم ــه براســاس یکن ــام  ک ــدی انج بن

ایــده بصــری ایــن روش از جغرافیــا گرفتــه شــده اســت و از . دهــد می
بعدی و غـرق  یک نقشه سه صورت بهطریق تصور کردن یک تصویر 
هـای  کـه در مینیممی صـورت بهای از آب  کردن ایـن نقشـه در دریاچـه

. شـود سـازی می شده باشـد، پیاده هایی تعبیه محلی این نقشه سوراخ
مختلف با نرخ افزایش یکسـان بـاال آمـده و در  یهاآب در حوضچه

ــ ینقــاط ــه هــم م ــرا. رســندیب ــه هــم پ یریجلــوگ یب وســتن آب یاز ب
بعـد از . رنـدیگیقـرار مـ یعمـود ین نقـاط سـدهایـها در احوضچه

ی نقشــه در آب، ســدها نقشــه را بــه  ن نقطــهیتــرغــرق شــدن مرتفــع
قـت همـان خطـوط ین سـدها در حقیا. کنند یمجزا تقسیم م ینواح

  .] ۱۱, ۱۲[ هستندحوضچه 
ل حوضـچه ابتـدا مقـدار یر بـا اسـتفاده از تبـدیتصو یبند هیناح یبرا

ــگراد ــدیتصــو ییان شــدت روشــنای ل یر محاســبه شــده و ســپس تب
ان شـــدت یـــر گرادیتصـــو در. شـــود یآن اعمـــال م یحوضـــچه رو

ر مربـوط بـه یر مربوط بـه نقـاط لبـه نسـبت بـه مقـادی، مقادییروشنا
ها  ن خطـوط حوضـچه در محـل لبـهیبنـابرا. شتر اسـتیر نقاط بیسا

  .ر مناسب استیتصو یبند هیناح ین امر برایا. رندیگ یقرار م
هـایی کـه دارد از یـک  ر تمام مزیتالگوریتم تبدیل حوضچه عالوه ب

بـرد کـه بـدلیل  رنـج می ۱بنـدی نـواحی اضـافی بخشمشکل اساسـی 
شـود  دهـد و باعـث میهـای محلـی رخ مـیوجود تعداد زیاد مینیمم

تعداد نواحی تشخیص داده شده از تعداد اشیای موجـود در تصـویر 
در سیســتم پیشــنهادی جهــت حــذف اثــر بــیش . بســیار بیشــتر باشــد

ــدی، روش بخشب ناحیه ــدیل حوضــچه مبتنی ن ــدی تب ــر  بن ــانب  گر نش
ــه. پیشــنهاد شــده اســت ــور مکان ناحی ــه ی توم ــابی شــده در مرحل   ی

سـازی بـه  گذاری موازی با اعمال یـک سـری عملیـات کوچک آستانه
منـاطق سـیاه نیـز . شـود تعیـین می) تومور(های داخلی عنوان نشانگر
آل  مــا در حالــت ایــدهشــود، ا زمینــه در نظــر گرفتــه می بــه عنــوان پس

های اشـیایی کـه در تـالش  زمینه بـه لبـه خواهیم نشانگرهای پس نمی

                                                 
1  Over Segmentation 
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BRATS201 پی

ارزیابی ک ۱-
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ساز شهد نیز پیاده

 این مقاله مقدا
عنوان پارامترهای
ن پارامترهــا بــر
گوریتم پیشـنهاد
شان داده شده اس
 این سیستم، انت
صورت کامال خ
ساسیت نتایج ال

گذار نهحله آسـتا
تا ۳/۰رگ بین
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ی تومور را ا حیه
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ک بـرای شـاخص
جموعـه را نشـا
ــین دو مجموعــ
ـابه جاکـارد، هـ
 سـتخراج شـده
دهــد را نشــان می

ــور مغــزی بــروی
داده شده است

a. (ستانه متفاوت
نتـایج الگـوریت) 

  شنهادی

م پیشنهادی بروی
ه مجموعه داد

DSS 
  

JSI

۸۳/۹۵  ۰۰/۲  
۲۲/۹۶  ۷۲/۲  
۶۸/۹۰  ۰۸/۱  
۵۳/۹۴  ۶۳/۹  
۸۹/۹۳  ۴۸/۸  
۲۲/۹۵  ۸۸/۰  

ت، بـرای تصـاوی
ناحیــه مربــوط بــ

رکیبیین مقاله، ت
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