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ک يـ است که به کمک آن  ير روشيخودکار تصاو يبند طبقه: چكيده
ـ  يها از کالس يکير به يتصو نسـبت داده   يف شـده قبلـ  يـ ش تعرياز پ

سـتم  يک سيـ ن مراحـل در  ياز مهمتر يکير يتصاو يبند طبقه. شود يم
ن مرحله باعث کاهش زمان يوجود ا. ر براساس محتوا استيتصو يابيباز
. شود يها م ستمين سيجستجو در ا يله کاهش فضاير بوسيصوت يابيباز

ر يتصـاو  يبنـد  طبقـه  يبـرا  يک ساختار سلسله مراتبين مقاله، از يدر ا
ک روش يــشــنهاد ين ســاختار بــا پيـ در ا. شــود ياســتفاده مــ يپزشـک 
 يهمپوشـان  يکـه دارا  ييها تحت عنوان نقشه ادغام، کالس يبند خوشه

ن نقشه با استفاده يدر ا .شوند يادغام مگر يکديهستند، در  يقابل توجه
ار شباهت، ياشتباه و مع يبند ، نرخ دستهيبند ار صحت طبقهياز سه مع

در هـر سـطح   . شود يمدل م يرنظارتيغ يبند ک روش خوشهي يبه نوع
و  يات شـکل يـ ر براساس محتوي، تصاويشنهاديپ يساختار سلسله مراتب

 يبنـد  ه طبقـه يـ ون چند الپرسپتر يعصب  بند شبکه له طبقهيبوس يبافت
 xر اشـعه  يگاه داده بزرگ از تصاويک پايبا  يشنهاديساختار پ. شود يم

ـ کـالس ارز  ۴۰ر در يتصو ۹۱۰۰شامل   يبنـد  صـحت طبقـه  . شـد  يابي
اگر . کالسه در سطح اول ساختار بدست آمد ۲۵ک مسأله ي يبرا% ۹/۸۸

ه شود ح در نظر گرفتين کالسها به عنوان کالس صحيکتريسه تا از نزد
  .ابدي يش ميافزا% ۵/۹۴ن مقدار به يا

و  يگـذار  هي، نماير پزشکي، تصاوييمعنا يبند طبقه:كليدي يها واژه
  .يرنظارتيغ يبند ر براساس محتوا، خوشهيتصو يابيباز

  مقدمه - ۱
هـاي   هـاي بـا حجـم بـزرگ در زمينـه      رشد روزافزون تعداد پايگاه داده

مثال  يبرا(صاوير پزشكيگاه داده تيهمچون مديريت پا يمتفاوت پزشک
قـات، آمـوزش و   يوتر، تحقيص به کمـک کـامپ  ي، تشخ)PACSستم يس

نيـاز بـه سيسـتمهاي بازيـابي تصـوير را بـيش از پـيش         يم پزشکيتعل
ر براساس محتوا قبل يتصو يابيستم بازيک سيدر ]. 1[كند مشخص مي
جـو را   و ر پـرس يد کالس مشابه تصويبا يابيستم بازي، سياز هر پردازش

براسـاس   ير پزشـک يتصاو يبند ن رو است که طبقهياز ا. کند يياساشن
بـا کنـار زدن    يربرداري، عضو بدن و جهـت تصـو  يربرداريستم تصويس

در عملکـرد   يير بسـزا يجسـتجو تـأث   يرمرتبط و کاهش فضاير غيتصاو
  .      ر دارديتصاو يابيباز

د ادغـام بـر   يک نقشه جديشده است با اعمال  ين مقاله سعيدر ا
، يبنـد  طبقـه  يک ساختار سلسله مراتبيهمپوشان در  يها کالس يور

ن مقاله با يدر ا. بهبود داده شود يبند موجود در طبقه يها عملکرد روش
ار صـحت  يـ همپوشـان بـه کمـک سـه مع     يهـا  ف مفهـوم کـالس  يـ تعر

ـ    يبنـد  ، نرخ دسـته يبند طبقه ن يـ ن دو کـالس، ا ياشـتباه و شـباهت ب
 يبنـد  له صـحت طبقـه  ين وسـ يتـا بـد   گر ادغام شـده يکديبا  ها کالس
بـا  . ابـد يش يافـزا  يد در هر سطح ساختار سلسله مراتبيجد يها کالس

تر ساختار و اعمال نقشه ادغـام در آن   نييدر سطوح پا يبند انجام طبقه
ـ  يهـا  از کـالس  يکـ يدر  ير وروديسطوح، تصو ف شـده  يـ ش تعرياز پ

متناسـب بـا    مناسـب،  يها يژگيانتخاب مجموعه و. شود يم يبند طبقه
از ) بنـد  طبقـه (در هر گره يبند ر، عملکرد خوب طبقهيتصاو يها کالس

 يهـا  يژگـ ين مقاله از ويدر ا. کند ين ميرا تضم يساختار سلسله مراتب
 ير به کمک طبقه بند شبکه عصبيتصاو يبند شکل و بافت جهت طبقه

  . شود ياستفاده م) MLP(١هيپرسپترون چند ال
. شود يآورده م ير پزشکيتصاو يبند قهمقاله، اصول طب ۲در بخش

ـ يتوضـ  يشـنهاد يپ ي، ساختار سلسله مراتب۳در بخش  .شـود  يح داده م
ز يـ ن ۵کند و در بخش يانجام شده را ارائه م يها شيج آزماي، نتا۴بخش
  .گردد يق ارائه مين تحقياز ا يبند گيري و جمع نتيجه

 ير پزشکيتصاو يبند طبقه - ۲

الگو است که از سه گام استخراج  ييساک مسأله شناير يتصو يبند طبقه
 يهـا  يژگيبند با و ک طبقهيآموزش (صيو تشخ يژگي، انتخاب ويژگيو

بنـد شـبکه    ک طبقـه يـ ن مقالـه، از  يدر ا. ل شده استيتشک) مستخرج
تم پس انتشار خطا آموزش ياستفاده شده است که با الگور MLP يعصب

بطـور   يژگـ يخـاب و اسـتخراج و انت بخش دو ات يدر ادامه جزئ. نديب يم
  .شود يح ميکامل تشر

mailto:h_poorghasem@modares.ac.ir
mailto:ghassemi@modares.ac.ir


 
 

  سيزدهمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايران
 ۱۳۸۶اسفند  ۲۱الي  ۱۹جزيره کيش، خليج فارس، ايران  

  يژگياستخراج و -۲-۱
داخـل   يشـکل شـئ   يبـر رو  ير پزشـک يتصاو يبند ن مقاله، طبقهيدر ا
مورد استفاده از  يها يژگيل عمده وين دليبه ا. است ر متمرکز شدهيتصو

ـ . باشند يشکل م يها يژگينوع و شـکل از   يهـا  يژگـ يعـالوه بـر و   يول
 يبرا. استفاده شده است يژگيبردار و تيز جهت تقويبافت ن يها يژگيو
ممــان  ۵(٢رينــامتغ يممانهــا همچـون  يشــکل يهــايژگين منظــور ويـ ا

فاصله مرکز جرم  ينيگزيبا دو جا(٣هيکننده فور حيب تشري، ضرا]2)[اول
ـ ، م٤ي، جهت محور اصل]3)[و تابع مختصات مختلط و  ٥يدگيزان کشـ ي

ن کنتراسـت،  همچـو  يبـافت  يهايژگيو و] 4[٦يو فرع يطول محور اصل
در چهـار   يس همرخداديمستخرج از ماتر يو همبستگ ي، انرژيهمگن
  ].  5[رنديگ يمورد استفاده قرار م) يو فرع ي، قطراصلي، عموديافق(جهت

  يژگيانتخاب و -۲-۲
ک مجموعـه حـداقل از   يـ دا کـردن  يـ پ يژگـ يدر انتخاب و يهدف اصل

از . کنـد  يمجاد ير کالسها اين تصاويز را بين تمايها است که بهتريژگيو
ها ناشناخته است، معموال دو دسـته  يژگينه از ويکه مجموعه به ييآنجا

وجود  يژگيانتخاب و يبرا ٨و حذف به عقب ٧ج،  انتخاب به جلويروش را
ها شروع کرده و يژگياز و يک مجموعه تهيروش انتخاب به جلو با . دارد

شـکل   ييها را به مجموعه اضافه کرده تا مجموعـه نهـا  يژگيو يکي يکي
ها شروع کرده يژگيک مجموعه کامل از ويروش حذف به عقب با . رديگ

ت مجموعـه  يکند تا در نها يحذف م يکي يکيناکارآمد را  يها يژگيو و
ن مقاله از روش انتخاب به جلـو، جهـت   يدر ا .ردينه شکل گيبه يژگيو

  .     ها استفاده شده استيژگيانتخاب مجموعه و

  يبند طبقه يبرا يهادشنيپ يساختار سلسله مراتب - ۳
 يبنـد  بندها جهت حل مسـائل طبقـه   ب طبقهيترک يل عمده برايدو دل

وجود دارد که هر کدام  يمتفاوت يبندها نکه، طبقهياول ا]. 6[وجود دارد
  يبنـدها  نکـه، طبقـه  يدوم ا. انـد  دا کـرده ينه متفاوت تبحر پيک زميدر 

 يکلـ  يلکردهـا ننـد در عم يب يآموزش ممشابه  يها متفاوت که با نمونه
ـ  يندارند بلکه نقطهء قوت آنهـا در عملکردهـا   يتفاوت بـه چشـم    يجزئ

 يدارا يژگـ يو ياز فضـا  يا هيممکن است در ناح يبند هر طبقه. ديآ يم
 يهـا  اد کـالس يـ ل تعـداد ز يـ در کاربرد ما، به دل. ن عملکرد باشديبهتر
 تـوان بـه   يبنـد تنهـا نمـ    ک طبقهياد با يز يبا همپوشان ير پزشکيتصاو

نـه  يگز يبند سلسـله مراتبـ   ن منظور طبقهيا يبرا. ديرس يعملکرد خوب
  . ن مشکل خواهد بوديجهت غلبه بر ا يمناسب

ن گام، با دو مسـأله  يدر اول يساختار سلسله مراتب يده شکل يبرا
ر ين تصـاو يز بـ يدن به حداکثر تمـا يرس ينکه، براياول ا. ميشو يروبرو م
مشـابه از   يها ر کالسين تصاويبمتفاوت و حداکثر شباهت  يها کالس

  نکه، جهت يد انتخاب گردد؟ دوم ايها بايژگي، کدام دسته از ويينظر معنا
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ر يتصاو يبند طبقه يبرا يشنهاديپ يساختار سلسله مراتب): ۱(شکل

  .يپزشک

  
  .يشنهادينقشه ادغام پ يند تکراريفرآ): ۲(شکل

 يه آناتوميبراساس ناح ييابتدا يبند و طبقه يندب ش عملکرد طبقهيافزا
د بـا   يـ ر بايتصـاو  يهـا  ک از کالسياز بدن، کدام  يربرداريو جهت تصو

حل مشکل اول از روش انتخاب به جلو جهت  يبراگر ادغام شوند؟يکدي
حل مشـکل دوم، نقشـه ادغـام     يشود و برا ياستفاده م يژگيانتخاب و

. گـردد  ين نقشـه ارائـه مـ   يات ايمه جزئدر ادا. گردد يارائه م يشنهاديپ
ر يتصـاو  يبنـد  طبقـه  يبـرا  يشنهاديپ يساختار سلسله مراتب) ۱(شکل
ادغـام   يها در ساختار نشان داده شده، کالس. دهد يرا نشان م يپزشک

 يبنـد  د، طبقـه يـ بنـد جد  ک طبقـه يـ شده در هر سطح ساختار توسط 
  . شوند يم

  نقشه ادغام -۱- ۳
هستند با نقشه  يقابل توجه يهمپوشان ير که داراياز تصاو ييها کالس
نـد  يک فرآيـ نقشه ادغـام از  . شوند يگر ادغام ميکديبا  يشنهاديادغام پ
ــرار ــک يتک ــوزش    يتش ــس از آم ــرار پ ــر تک ــه در ه ــت ک ــده اس ل ش
همپوشـان بـا    يها ، کالسيآموزش يها با نمونه) يشبکه عصب(بند طبقه

ـ  اشتباه و  يبند ، نرخ دستهيبند ار صحت طبقهيسه مع ن دو يشـباهت ب
گر، يکـد يمشـابه بـا    يهـا  شده تا پـس ادغـام کـالس    ييکالس، شناسا

اگـر صـحت   . د دوبـاره بـه شـبکه آمـوزش داده شـود     يـ جد يها کالس
شود در  يند دوباره تکرار مينبود فرآ يدر حد قابل قبول يکل يبند طبقه

نقشـه   يند تکـرار يفرآ) ۲(شکل. رسد يند به اتمام مينصورت فرآير ايغ
  .دهد يرا نشان م يشنهاديپادغام 

همپوشـان از سـه    يها کالس ييشناسا ي، برايشنهاديدر نقشه پ
، )i)iAکـالس  يبنـد  ار اول، صـحت طبقـه  يمع: شود يار استفاده ميمع
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ـ   يبنـد  ار دوم، نرخ دستهيمع کـه   )j)ijMو iن دو کـالس ياشـتباه ب
  :شود يف مير تعريبصورت ز

)۶(  
jclassandiclasstoimagesassignedofSum

jclasstoclassifiedisthaticlassimagesofNumM ij
.

=  

ـ  ٩يار سـوم، فاصـله همبسـتگ   يمع ـ ن توابـع توز يب  iع دو کـالس ي
گر يکديهستند و در  يهمپوشان يدارا jبا کالس iکالس). j)ijDو

بطـور   γ<ijDو  α<iA،β>ijMشوند، اگر سه شـرط   يادغام م
αβγ.همزمان برقرار باشد ار يـ سـه مع  يب سـه آسـتانه بـرا   يبه ترت ,,

ن دوکـالس  يار فاصله بياشتباه و مع يبند دسته ، نرخيبند صحت طبقه
 يمقـدار کمتـر   βشـتر و يمقـدار ب  γو  αيها آستانه ياگر برا. است

 يکلو صحت  شدهگر ادغام يکدي يشتريب ي، تعداد کالسهاانتخاب گردد
نحوه  يکيماند  يم يدر انتها دو نکته باق. ابدي يش ميافزاز ين يبند طبقه
با  ياست که اول يژگيکاهش ابعاد و يگريع کالسها و دين تابع توزيتخم

 يدر فضا EMتم يو الگور (GMM)نيگوس يبيترک يها استفاده از مدل
 ١٠يز مولفه اصليتم آنالياز الگور يو دوم] 7[شود ين زده ميتخم يژگيو

     ]. 8[شود ياستفاده م

  ها شيج آزمايانت - ۴
در  يپزشک xر اشعه يتصو ۹۱۰۰گاه داده شامل يک پاين مقاله از يدر ا
ر ياز تصاو يا ر مجموعهين تصاويا. کالس مختلف استفاده شده است ۴۰
باشد که توسط افراد خبـره برچسـب    يم] IRMA ]9گاه داده پروژه يپا

 ۷۸۶۱شـامل  (يرمجموعه آموزشـ يگاه داده به دو زين پايا. خورده است
م شده است يتقس) ريتصو ۱۲۳۹شامل (يشيرمجموعه آزمايو ز) ريتصو

مـورد اسـتفاده قـرار     يشـنهاد يبند پ ش طبقهيکه جهت آموزش و آزما
  . رديگ يم

  در سطح اول يساختار سلسله مراتب -۴-۱
، يهمانگونه که قبال اشاره شد، در سطح اول ساختار سلسله مراتبـ 

 يبنـد  کـالس عمـده طبقـه   اء داخل آنهـا بـه چنـد    ير براساس اشيتصاو
مطـرح شـد، در    ۳که در بخـش  يبه دو سوال ييپاسخگو يبرا. شوند يم

 يژگـ يو يفضـا  ۱۱(متفـاوت  يهـا  يژگيمجموعه و ير به ازايابتدا تصاو
ن يشـوند تـا بهتـر    يمـ  يبنـد  کالس طبقه ۴۰در ))۲(متفاوت در جدول

 يژگـ يو يدهند که فضا يج نشان مينتا. ها انتخاب گردديژگيمجموعه و
(FZ,I,E,M,O) يها ه فضاينسبت به بق (1.6,1.5,1.2,1,1) يها با وزن 

را حاصـل   يتـر  نييپـا  يبـاالتر و درصـد رد   يبنـد  صحت طبقه يژگيو
همانگونــه کــه ). يرد% ۲۲بــا % ۴۵/۵۹ يبنــد صــحت طبقــه(کنــد يمــ
 ياطالعـات محتـوا   يکـه دارا  يژگـ يو يهـا  شـد، فضـا   يمـ  ينـ يب شيپ

ه فضـاها  يـ هستند نسبت بـه بق ) شتريشکل با وزن ب يها يژگيو(يشکل
 يبند صحت طبقه) ۳(شکل. دهند ياز خود نشان م يتر عملکرد مطلوب

مرحله دوم، با اعمال در . دهد يکالس را نشان م ۴۰در  ير پزشکيتصاو
گر ادغـام  يکـد يشـده و بـا    ييهمپوشان شناسا يها نقشه ادغام، کالس

به  γو α ،βيپارامترها يج نقشه ادغام وقتينتا) ۳(جدول. شوند يم
ن يدر ا. دهد يهستند را نشان م ۷۵/۰و  ۳/۰، %۶۰ر يمقاد يب دارايترت

انـد در   داده فقط با شماره کالس مشخص شده گاهيپا يها جدول کالس
ز بعـد ا . اسـت   مشخص شـده  Cد با يجد يها که شماره کالس يصورت

شـه سـاختار سلسـله    ين تکرار نقشه ادغام، تعداد کالسها در گـره ر ياول
دهد که  يج نقشه ادغام نشان مينتا. ابدي يکالس کاهش م ۲۵به  يمراتب

گر ادغـام  يکـد ي، در انـد    مشابه بوده ييکه از نظر معنا ييها اغلب کالس
نقشه  کبار تکراريپس از  .اند را شکل داده يکنواختي يها اند و کالس شده

 ۲۵کالس به  ۴۰ر، تعداد کالسها ازيتصاو يبند ج طبقهينتا يادغام بر رو
ش يافـزا % ۹/۸۸به مقدار  يکل يبند افت و صحت طبقهيکالس کاهش 

ن يکتـر ين سـه تـا از نزد  يرا در بـ  يبنـد  ح طبقهياگر کالس صح. افتي
ش يافزا% ۵/۹۴به مقدار  يبند طبقه يم، صحت کليريکالسها در نظر بگ

  .  دابي يم
  

  .مستخرج به همراه اختصار نام آنها يها يژگيو): ۱(جدول
  عالمت اختصار طول ويژگي  ويژگيها

 E ۱ ميزان كشيدگي
 M ۲ طول محور اصلي و فرعي

 O ۱ جهت محور اصلي
 FD ۱۲۷ جايگزيني فاصله مركز جرم - ضرايب فوريه

 FZ ۲۵۴ جايگزيني تابع مختلط - ضرايب فوريه
 I ۵ رينامتغ يها ممان

 T ۱۶ كنتراست، همبستگي، انرژي و همگني -بافت

  
و  MLPبند  کالس با طبقه ۴۰ر در يتصاو يبند ج طبقهينتا): ۲(جدول

  .۲/۰ يآستانه رد
وزنهاي آنها در (ژگيها مجموعه وي

  )بردار ويژگي
طول 
  بردار

صحت 
(%)يبند طبقه (%)يرد   

E,M,O, (1,1,1) ۴  ۴۴  ۸۸  
FD ۱۲۷  ۱۲  ۹۳ 
FZ ۲۵۴  ۷۵  ۷۷  
I ۵  ۲  ۹۴  
T ۱۶  ۴۴  ۹۸  

FZ,E,M,O, (1.5,1,1,1) ۲۵۸ ۶۲  ۲۶ 
FZ,T, (1.5,1) ۲۷۰  ۲۳  ۸۶  

FZ,I,E,M,O, (1.5,1,1,1,1) ۲۶۳  ۵۵  ۲۸  
FZ,I,E,M,O,T, (1.5,1,1,1,1,1) ۲۷۹  ۶۰ ۳۵  
FZ,I,E,M,O, (1.5,1.5,1,1,1) ۲۶۳  ۵۸  ۲۴  

FZ,I,E,M,O, (1.6,1.5,1.2,1,1) ۲۶۳  ۴۵/۵۹  ۲۲  
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  .کالس ۴۰در  ير پزشکيتصاو يبند ت طبقهصح): ۳(شکل
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  .ن تکراريج نقشه ادغام در اولينتا): ۳(جدول
ن ياول( دينام کالس جد

  )تکرار نقشه ادغام
ادغام  يها نام کالس

  ن سطحيشده در اول
صحت طبقه 

  (%) يبند
C1 ۱ ۸۰  
C2 ۲ ۸۵  
C3 ۳ ۸۱  
C4 ۴،۱۴،۳۴ ۸۹  
C5 ۵ ۸۸ 
C6 ۶،۱۷،۲۸ ۸۵  
C7 ۷،۱۹،۲۶  ۸۲  
C8 ۸ ،۱۰ ،۱۱ ۸۵  
C9 ۹،۲۵ ۸۴  

C10 ۱۲ ۱۰۰  
C11 ۱۳،۲۰،۳۲ ۸۰  
C12 ۱۵ ۸۸  
C13 ۱۶ ۸۵  
C14 ۱۸،۲۲،۲۳ ۸۸ 
C15 ۲۱ ۹۱  
C16 ۲۴ ۸۲  
C17 ۲۷ ۹۰  
C18 ۳۰ ۸۸  
C19 ۲۹،۳۵   ۸۷  
C20 ۳۶ ۹۱  
C21 ۳۱ ۱۰۰  
C22 ۳۳ ۹۵  
C23 ۳۷ ۱۰۰  
C24 ۳۸،۳۹ ۹۵  
C25 ۴۰ ۱۰۰  

  يريگ جهينت - ۵
 ييمعنـا  يبنـد  طبقـه  يبـرا  يساختار سلسـله مراتبـ  ک ين مقاله، يدر ا

ن سـاختار، عملکـرد   يـ در ا. ارائـه شـده اسـت    يپزشـک  x  ر اشـعه يتصاو
همپوشـان   يهـا  ک نقشه ادغام جهت ادغام کـالس يبا ارائه  يبند طبقه

ب موثر يترک ين مقاله، چگونگيا يشنهاديدر روش پ. افته استيش يافزا
را  يرنظـارت يغ يبنـد  خوشـه  ک روشيبا  ينظارت يبند ک روش طبقهي

سـاختار  . کنـد  يح مـ يتشـر  ير پزشـک يتصـاو  ييمعنا يبند جهت طبقه
کـالس   ۴۰ر دريتصـو  ۹۱۰۰گاه داده بزرگ شامل يک پايبا  يشنهاديپ

در سطح اول ساختار با اعمال نقشه ادغام  يبند صحت طبقه. شد يابيارز
ـ ا. کالسه فراهم شـد  ۲۵مسأله  يبرا% ۹/۸۸برابر  صـحت  ن مقـدار بـه   ي

ح ين کالسها به عنوان کالس صحيکتريرسد اگر سه تا از نزد يم% ۵/۹۴
با روش  يارائه شده قبل يها ن روشيق بيسه دقيمقا. در نظر گرفته شود

ـ بـه دل (اسـت  يمقاله کار مشکل يشنهاديپ داده  گـاه يل عـدم وجـود پا  ي
% ۸] 10[گـزارش شـده در    يبنـد  طبقه ين خطايکمتر]. 7)[استاندارد

ر يتصـو  ۱۶۱۷گاه داده شامل يک پاي يکالسه بر رو ۶أله ک مسي يبرا
ـ  ير بـر رو يتصـاو  يبند صحت طبقه. بوده است  ۶۲۳۱گـاه داده  يک پاي

، ]12[در ]. 11[کالسه بوده اسـت  ۸۰ک مسأله ي يبرا% ۵/۸۵ يريتصو
گاه داده يک پاي يکالسه بر رو ۲۰مسأله  يبرا يبند ن صحت طبقهيبهتر

 يبـرا ] 7[ن مقدار در يا. ش شده استگزار% ۶/۸۱ر يتصو ۵۰۰۰شامل 
ر برابر يتصو ۱۵۰۰گاه داده شامل يک پاي يکالسه بر رو ۱۷ک مسأله ي

  .   گزارش شده است% ۵/۹۷با 
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  ها نويس زير
                                                

1 Multi Layer Perceptron 
2 Invariant Moment 
3 Fourier Descriptor Coefficient 
4 Major Axis Orientation 
5 Eccentricity 
6 Major and Mirror Axis Length 
7 Forward selection 
8 Backward elimination 
9 Correlation 
10 Principle Component Analysis 


