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213سخنرانی-پردازشسیگنالوتصاویرپزشکی

تعیینبافتتوموردرتصاویرپزشـکیمبتنیبربخشبندیتصویربااسـتفادهازالگوریتمهای
خوشهبندی

لیال قربانزاده 1*، احمد اسماعیلی ترشابی 1، مصطفی بیگدلی1

1-گروه مهندس��ی هس��ته ای – دانشکده برق و کامپیوتر - دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته – 

کرمان - ایران

)*Ghorbanzade.elec@gmail.com(

چکیده

مقدمه: در این مقاله به بخش بندی تصاویر پزشکی و ارزیابی عملکرد سه الگوریتم خوشه بندی پرداخته شده است. 

بخش بندی تصاویر برای جداسازی پیکسل ها براساس مقادیر روشنایی آنها و در نتیجه استخراج ویژگی ها و تعیین ناحیه 

تومور بکار گرفته می شود. روش های پیشنهادی این مقاله سه الگوریتم یادگیری بدون نظارت می باشند که عبارتند از:

 .FCM و K-Means, Expectation Maximization )EM( خوشه بندی به روش
موادوروشها: در این مقاله بعد از اعمال Median Filter برای کاهش نویز و افزایش کنتراست تصویر، سه تکنیک 
برپایه الگوریتم های خوشه بندی K-Menas, EM و FCM برای بخش بندی تصاویر و تعیین بافت تومور بررسی شده است. 
خوشه بندی یک فرآیند خودکاری است که در طی آن، نمونه ها به دسته هایی که اعضای آن مشابه یکدیگر می باشند تقسیم 
می شوند که به این دسته ها خوشه گفته می شود. یکی از روش های معتبر خوشه بندی، خوشه بندی K-Menas است که 
براس��اس کمترین فاصله های هر داده از مرکز یک خوشه (میانگین) خوشه بندی را انجام می دهد. دیگرالگوریتم پرکاربرد  
FCM می باشد که برپایه یک تفکیک فازی صورت میگیرد به این معنی که هر داده برخالف مدل کالسیک، با یک درجه 
تعلق خاصی به هر خوشه اختصاص می یابد. الگوریتم EM، c توزیع گوسی را به عنوان فرض اولیه برای خوشه ها در نظر 
میگیرد و با یک فرآیند تکراری هر کدام از داده ها را به عنوان مرکز احتمالی خوش��ه فرض کرده و س��پس با بیشینهسازی 

احتمال ماکزیمم از مراکز توزیع های گوسی، هر کدام از داده ها به یکی از c خوشه تعلق داده می شود. 

نتایج: نتایج بخش بندی روی چندین نمونه تصاویر پزش��کی از بیماران با تومور مغزی، نشان می دهد که عملکرد 

الگوریتم FCM در صورت انتخاب تعداد خوش��هی مناس��ب، بهتر و دقیق تر از دو مورد دیگر می باشد. قابل ذکر است 

که با تعداد کم و زیاد خوش��ه ها، دو تکنیک EM و K-Means کارکرد ضعیف و ناپایداری از خود نش��ان می دهند در 

حالیکه FCM، در بخش بندی تصویر حتی با افزایش نامطلوب تعداد خوشه ها و یا تعداد کم آنها دچار اختالل نمی شود.

بحثونتیجهگیری: براس��اس نتایج حاصل از بخش بندی تصاویر پرواضح اس��ت که الگوریتمهای فازی نسبت به 

کالس��یک بازدهی باالیی دارند. و از بین دو مدل خوش��ه بندی فازی، از آنجاییکه EM به ش��دت به مقدار اولیه توابع 

عضویت حس��اس می باش��د در صورت نامناس��ب بودن این مقادیر، ساختار خوش��ه ها نامنظم بوده و در مواردی هیچ 

دادهای به یک خوشه اختصاص داده نمی شود در حالی که FCM دارای ساختار پایدارتر و با دقت باالتری می باشد. 

بخش بندی تصویر، خوشه بندی، FCM، Expectation Maximization و K-Meansکلمات کلیدی
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