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 چکیده

و تالش می کند به این پرسش ها  می پردازدام آر آی این پژوهش به بررسی یک الگوریتم جدید به منظور طبقه بندی تصاویر 

آیا با الگوریتم جدید می توان به دقت صد درصد در طبقه بندی رسید؟ آیا با باال رفتن تعداد کالس ها می توان : پاسخ دهد

 همچنان دقت صد در صد را حفظ نمود؟

ویژگی، و همچنین با استفاده از تکنیک  22برای پاسخ به این پرسشها در گام اول با استفاده از تکنیک ماتریس هم رخداد

در گام دوم  به منظور . ، استخراج می شودام آر آی تصویر  421ویژگی  از  6416استخراج ویژگی تبدیل موجک گسسته  

 استفاده می شود اصلی های دیل موجک گسسته، از تکنیک تحلیل مولفهتب ابعاد و کاهش وابستگی بین ویژگی های کاهش

این . ترکیب خطی ویژگی های تبدیل موجک گسسته انتخاب شده استاز  مولفه اصلی 8ویژگی،  1416که در نهایت از  بین 

کالس مختلف تعریف  6در گام سوم برای تعریف بردار وابستگی،  .درصد واریانس را شرح می دهند 81مولفه اصلی، تقریبا  8

کالس دیگر طبقه  5شده است که عکسهای نرمال و فاقد هر گونه ضایعه در یک کالس و سایر عکسهای دارای ضایعه، در 

در گام آخر به منظور پیش بینی صحت طبقه بندی از سه تکنیک، شبکه عصبی شعاعی پایه، شبکه عصبی . بندی شده است

 .شده استاستفاده  پس انتشار و ماشین بردار پشتیبان 

درصد را در شبکه عصبی شعاعی پایه، ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی پس انتشار  411نتایج خروجی دقت طبقه بندی 

همچنین در این مقاله با توجه به باال بودن تعداد کالس ها نسبت به مقاله های موجود در این حوزه، همچنان . نشان می دهد

است که به  ترکیبی کیفیت باالی ویژگی های بدست آمده نتایجعلت . بندی مشاهده می شوددرصد در طبقه  411دقت 

 .به ابزارهای طبقه بندی می باشندعنوان ورودی 

 

 ماتریس هم رخداد، تبدیل موجک گسسته، تحلیل مولفه های اصلی، طبقه بندی، شبکه های عصبی :واژگان کلیدی
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The introduction of a hybrid algorithm to classify brain 

tumors in ام آر آی images 

ABSTRACT 

This study examines a new algorithm to classify ام آر آی images and tries to 

answer these questions: Is the new algorithm can be 100 percent accuracy arrived in 

classification? Is the rising number of classes can be maintained as 100 percent 

accuracy? 

To answer these questions in the first step, using the Gray Level co-occurrence 

matrix of 22 features, as well as feature extraction techniques using discrete wavelet 

transform 6146 features 120 MRI image, is extracted. In the second step to reduce the 

size and reduce the dependence of the feature of discrete wavelet transform, principal 

component analysis technique used at the end of 4146 features 8 principal 

components of the discrete wavelet transform linear combination of features selected. 

The 8 principal component, approximately 84% of variance explained. The second 

step is to define the dependence vector, 6 different classes defined. Normal images 

without any loss in a class and Other images of lesions in 5 class is classified. The 

final step is to predict the correct classification of the three techniques, radial basis 

neural networks, propagation neural network and support vector machine is used. 

Output classification accuracy of 100% based on radial basis neural network, 

support vector machines and propagation neural network shows. Also in this article 

due to the high number of classes of the articles in this field, as can be seen in the 

classification accuracy of 100%. Cause results, combination of high quality features 

that are classified as input devices. 

Keywords: Gray Level co-occurrence matrix, discrete wavelet transform, principal 

component analysis, classification, Artificial Neural Networks 

مقدمه -1  

دسته بندی تصاویر پزشکی یک تکنیک و الگوی تشخیصی که تصاویر مختلف را بر مبنای برخی اندازه گیریهای متشابه در دسته 

صویرسازی تیکی از کاربردهای مهم دسته بندی، شناسایی نوع تومور در عکسهای غیر نرمال . های مختلف گروه بندی می کند

تکنیکهای متداول شناسایی تومور بر مبنای مشاهده انسانی  است که درصد خطای . مغزی می باشد( ام آر آی) تشدید مغناطیسی

از این رو باعث می شود که ضرورت ایجاد یک سیستم اتوماتیک که می تواند تصاویر غیر عادی مغز را با دقت باال . باالیی دارد

در زمینه . بقه بندی تصاویر مغزی گسترش یافتبر مبنای این معیار چندین سیستم اتوماتیک برای ط. تخمین بزند حس می شود

موثرترین مدل تصویری است که برای خارج  ام آر آی سی تی اسکن و,تصویر برداری پزشکی، تنوع گسترده تکنیکهای تصویر مانند 
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است که  یکی از روشهای تصویر برداری پزشکی( ام آر آی) صویرسازی تشدید مغناطیسیت.کردن تومورهای مغزی به کار می رود

از  به وسیله این نوع عکس ها و استفاده اغلب برای تشخیص بافتهای نرم از آن استفاده می کنند که معموال در سالهای اخیر

 ].42[ یک راه حل، برای تشخیص و طبقه بندی تومورهای مغزی به طور گسترده استفاده شده است کامپیوتر به عنوان 

 مرور ادبیات -1-1

دقت این . الگوریتم های ترکیبی متعددی در رابطه با تشخیص سرطان با استفاده از کامپیوتر ارائه شده استدر سالهای اخیر 

با توجه . داردو استفاده از ابزار طبقه بندی ، تعداد کالسها الگوریتم ها بستگی به نوع ترکیب به کار رفته در رابطه با استخراج ویژگی

ارائه یک الگوریتم قوی به منظور پیش ضرورت ث کاهش دقت در این الگوریتم ها می شود، به اینکه افزایش تعداد کالس ها باع

 .الس ها، هدف اصلی این تحقیق می باشددر باال رفتن تعداد ککاهش خطای پیش بینی بینی با دقت باال و 

این  اصلیترینیکی از . استخراج ویژگی استقدم اول به منظور طبقه بندی و شناسایی تومورهای مغزی، استفاده از تکنیکهای 

منجر تبدیل موجک گسسته   .]7[این تکنیک یک ابزار قدرتمند، بر پایه ریاضیات است. تکنیک ها، تبدیل موجک گسسته می باشد

از ، همبدون از دست دادن اطالعات م از مقاالت به منظور کاهش این ویژگی ها رخیبه ایجاد ویژگی های زیادی می شود که در ب

در این تکنیک از مقادیر ویژه به عنوان میزان واریانس و از بردار ویژه برای شناسایی  .تکنیک مولفه های اصلی استفاده می شود

از  ].9[ تحلیل مولفه اصلی باعث کاهش وابستگی بین داده ها و کاهش ویژگی ها می شود .مولفه های اصلی استفاده می شود

در این . استفاده شده است ]48[در مقاله  ام آر آیتبدیل موجک گسسته و شبکه های عصبی به منظور طبقه بندی تصاویر  ترکیب

و به منظور طبقه  PCAمقاله از تکنیک تبدیل موجک گسسته برای استخراج ویژگی های تصاویر، به منظور کاهش ابعاد از تکنیک 

در خصوص استخراج ویژگی با استفاده از تکنیک ماتریس هم رخداد مقاالت زیادی  .بندی از شبکه های عصبی استفاده شده است

اولین بار توسط هارلیک و همکاران مطرح  ماتریس هم رخداد)استخراج ویژگی با استفاده از تکنیک ماتریس هم رخداد . وجود دارد

نتروپی، مجموع واریانس، همگنی، مجموع مربعات خطا تکنیک آماری از جمله، میزان وابستگی، آ 41آنها در این مقاله . ]47[گردید

 :بیان می شود 4توسط رابطهماتریس هم رخداد . و غیره را به منظور طبقه بندی معرفی نمودند

                                             1  

 .است         نشان دهنده مختصات دو پیکسل  𝜇درجه تیرگی و   نشان دهنده سطح خاکستری دو پیکسل،     که 

سه ویژگی جدید آماری به  ]49[ مقالهدر . ماتریس هم رخداد از روشهای احتمالی مرتبه دو برای ایجاد ویژگی استفاده می کند

ماتریس هم نیز پنج ویژگی آماری دیگر را برای افزایش کارایی  ]5[ همچنین در مقاله. اضافه شد ماتریس هم رخدادویژگیهای 

معرفی گردید که افزایش  ماتریس هم رخدادویژگی آماری برای  22با توجه به سه مقاله قبلی در مجموع . معرفی شده استرخداد 

ویژگی  22طبقه بندی از هر  در این مقاله به منظور افزایش صحت ابزارهای. ویژگیها باعث افزایش دقت در طبقه بندی می شود

 . برای طبقه بندی استفاده می شود

 ماشین بردار پشتیبان برای طبقه بندی چند کالس متفاوت -1-2

ایده اساسی ماشین بردار پشتیبان بر مبنای ساختار یک ابر صفحه بهینه می باشد که حداکثر جدا سازی برای دو کالس را ایجاد 

و بردار وابستگی دارای مقادیر       ودویی مجموعه داده های آموزش که دارای در مسائل طبقه بندی د. می کند

برای گسترش کاربرد ماشین بردار پشتیبان به منظور طبقه بندی چند کالس مختلف تعدادی روش . می باشد            

 AAOروش  -OAO 3روش  -OAA 2روش -4: گسترش یافت که این روش ها به سه دسته کلی تقسیم بندی می شوند
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ماشین  nبنابراین . یک ماشین بردار پشتیبان با مقادیر مثبت که نشان دهنده یک کالس هستند آموزش می بیند OAAدر روش 

روابط ریاضی مربوط به طبقه بندی چند . را مدل سازی می کنند            کالس مختلف  nبردار پشتیبان متفاوت 

 ]43[ و ]4[ در مقاله AAOو  OAA ،OAO روش  3همچنین در مقایسه . ببینید ]46[ کالس با ماشین بردار پشتیبان را در مقاله

 . می باشد AAOو  OAAسریعتر از دو روش  OAOبه این نتیجه می رسیم که زمان آموزش داده ها در روش 

شبکه های . مرور ادبیات، کاربردهای گسترده در استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای موارد گوناگون را نمایش می دهد

از این نوع شبکه عصبی به طور گسترده برای طبقه بندی .از انواع شبکه های عصبی می باشد یکی( BPN)عصبی پس انتشار

همگرایی به زمان نسبتا باالیی احتیاج دارد که یکی از معایب اصلی این نوع شبکه ها محسوب می استفاده می شود اما به منظور 

در این مقاله جزئیات کاربرد شبکه عصبی . گزارش شده است ]21[ بررسی استفاده های مختلف شبکه های عصبی در مقاله. شود

محاسن و . مقایسه ای بین شبکه های عصبی گوناگون استبرای طبقه بندی تصاویر پزشکی معرفی شده است که همراه با بررسی 

 ]44[ روش یاد گیری گرادیان با پرسپترون چند الیه در مقاله. معایب شبکه های عصبی گوناگون نیز در این مقاله بررسی شده است

را نمایش  Discriminentاین مقاله برتری محسوس شبکه های عصبی نسبت به سایر ابزار دسته بندی دیگر مانند . بحث شده است

. این روش یک سیستم یاد گیرنده خود همگرا با رویکرد تابع غیر خطی است. موجود است ]2[ نیز در مقاله BAMروش . می دهد

 .]45[همچنین شبکه طبیعی کوهنن  نیز به طور موفقیت آمیز در طبقه بندی تصاویر پزشکی  مورد استفاده قرار گرفت

 ماتریس هم رخداد -1-3

ماتریس هم است و ماتریس سمت راست با استفاده از تبدیل  5 1، ماتریس سمت چپ نشان دهنده ی یک تصویر 4شکل در

در سطر یک و ستون یک در ماتریس سمت راست، نشان دهنده تعداد  4عدد . تبدیل شده است 7 7رخداد، به یک ماتریس 

در ماتریس سمت راست نشان دهنده تعداد تکرارهای دو  2همچنین عدد . در ماتریس سمت چپ می باشد 4تکرارهای دو عدد 

 . در کنار هم است 2و4عدد 

 

 

 

 

 

 

 تبدیل موجک گسسته -1-4

و ضرایب (    )شروع می شود، دو مجموعه از ضرایب محاسبه می شود که با ضرایب تخمین  S، سیگنال از 2با توجه به شکل 

 .بردار تخمین با فیلتر پایین گذر، و بردار جزئیات از فیلتر باال گذر بدست می آید. شناخته می شود    جزئیات 

1 1 5 6 7 

2 3 5 7 1 

4 5 7 1 2 

7 5 1 2 5 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 1 2 0 0 1 0 0 
2 0 0 1 0 1 0 0 
3 0 0 0 0 1 0 0 
4 0 0 0 0 1 0 0 
5 1 0 0 0 0 1 2 
6 0 0 0 0 0 0 1 
7 2 0 0 0 1 0 0 

 ریس هم رخدادتتبدیل ما. 1شکل  
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approximation coefs

detail coefs

 
 ریس هم رخدادتتبدیل ما. 2شکل 

فرصت تعداد ویژگی، دقت پیش بینی و تعداد کالس ها . رابطه با الگوریتم های مختلف ارائه شده استمقایسه ای در 4در جدول 

 . مقایسه را فراهم می کند

 ام آر آیمقایسه کارایی روش های طبقه بندی عکس های . 1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PCAتکنیک  -1-5

دقت 

(درصد)  
 الگوریتم تعداد ویژگی ها

91.11 1764 DWT + SOM [1] 

96.45 1764 DWT + SVM with linear kernel [1] 

98.11 1764 DWT + SVM with polynomial kernel [1] 

98.11 1764 DWT + SVM with radial basis function based kernel [1] 

97.11 7 DWT + PCA + ANN [8] 

98.61 7 DWT + PCA + k-NN [8] 

411.11 49 DWT + PCA + ANN [24] 

411.11 9 RT + PCA + SVM [6] 

411.11 3 DWT + spider web plot + PNN [41] 
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ه طوری که برد ب جدید می دستگاه مختصات است که داده را به متعامد تبدیل خطی یک  های اصلی در تعریف ریاضی حلیل مولفهت

گیرد و  بزرگترین واریانس داده بر روی اولین محور مختصات، دومین بزرگترین واریانس بر روی دومین محور مختصات قرار می

هایی از  تواند برای کاهش ابعاد داده مورد استفاده قرار بگیرد، به این ترتیب مولفه های اصلی می تحلیل مولفه. همین طور برای بقیه

متغیر  P، فرض می کنیم PCAبه منظور بررسی تکنیک  .کند می را که بیشترین تاثیر در واریانس را دارند حفظمجموعه داده 

 .متغیر بر اساس روابط زیر می باشد Pترکیب خطی جدید این . وجود دارد

                       

                               2  

. 

. 

. 
                       

 .ام استpنشان دهنده متغیر    ام و iام برای مولفه jوزن متغیر     مولفه اصلی،  p   و    ،   

 بیان مسئله -2

از  ویژگی 6416تبدیل موجک گسسته،  با استفاده از تکنیک و ویژگی 22 هم رخدادتکنیک ماتریس  در این مقاله با استفاده از

به منظور کاهش ویژگی های تکنیک تبدیل موجک گسسته و همچنین کاهش وابستگی و . استخراج می شود ام آر آیتصاویر 

-واریانستحلیل مولفه های اصلی از ماتریس  .شناسایی ویژگی های اصلی، از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی استفاده شده است

 6416از  ویژگی اصلی 41با استفاده از این تکنیک در مجموع . ه منظور شناسایی ویژگی های اصلی استفاده می کندکواریانس ب

در این تحقیق به منظور طبقه بندی نیز از سه  .درصد واریانس را شامل می شود 81ویژگی  41شناسایی شده است که این  ویژگی

 .عصبی ماشین بردار پشتیبان و شبکه های عصبی شعاعی استفاده می شودشبکه های عصبی پس انتشار، شبکه های ابزار  

ابزارهای طبقه  به همراهترکیب های مختلف از تکنیک های استخراج تصاویر  مطالعات پیشین نشان می دهد که با به کار گیری

مطرح است این است که آیا  با  در این زمینه که تیاکنون سواال. شده استحاصل  در طبقه بندی دقت صد در صد ،بندی مناسب

شد می توان به دقت صد درصد در طبقه بندی رسید؟ آیا با باال رفتن تعداد کالس ها می  در پاراگراف قبلی ذکرکه  یترکیب جدید

 ؟را حفظ نمودتوان همچنان دقت صد در صد 

 اهداف پژوهش -2-1

 :خالصه نمودا می توان به صورت زیر راین پژوهش  اهداف

، تبدیل موجک گسسته به همراه تحلیل مولفه های اصلی به منظور دستیابی به ترکیب جدیدی از هم رخدادترکیب ماتریس  -

 ویژگی ها

 استفاده از ابزارهای طبقه بندی مختلف و مقایسه دقت آنها در طبقه بندی -

 ارزیابی دقت ابزارهای طبقه بندی با باال رفتن تعداد کالس ها -

 روش شناسی -3
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA
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 .نشان داده شده است 3جمع آوری شده است که در شکل ام آر آیتصویر  421در این مقاله به منظور ایجاد یک پایگاه داده معتبر، 

همچنین تعدادی از تصاویر نیز شامل عکسهای نرمال و فاقد هر گونه ضایعه . تومور شایع مغزی شناسایی شده است 6در این تصاویر 

و همچنین نوع تومور مشخص شده است شماره هر تصویر نشان دهنده کالس آن  ام آر آیتصاویر مربوط به  3در شکل. می باشد

می  JPGبا فرمت  256 256اندازه تمامی تصاویر . است 2به عنوان نمونه تصاویر تومور منینگیوما مربوط به کالس . تصویر است

همچنین تمام تصاویر از پایگاه . نرم افزار متلب استفاده شده است دی ازطبقه بن استخراج ویژگی و در این مقاله به منظور. باشد

و تبدیل  هم رخدادویژگی از دو تکنیک ماتریس  32با توجه به اینکه در مجموع . اینترنتی دانشگاه هاروارد جمع آوری شده است

ستون بدست می آید که سطرها  421سطر و  32، یک پایگاه داده با استخراج شده است ام آر آیعکس  421از  موجک گسسته

نشان دهنده ویژگی ها و ستون ها نشان دهنده تعداد تصاویر می باشد که به عنوان اطالعات ورودی به ابزارهای طبقه بندی 

در این تحقیق از . تقسیم بندی کرد و اعتبار سنجی تستسه دسته آموزش، به منظور طبقه بندی باید داده ها به . محسوب می شود

درصد داده ها به منظور اعتبار 41و از  درصد دادها  برای تست ابزارهای طبقه بندی 31درصد داده ها به منظور آموزش و از  61

 . استفاده می شود سنجی
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 انواع تومور مغزی. 3شکل 

 
هم کلیه مراحل تحقیق ارائه شده است که در ابتدا ویژگی های تصاویر توسط دو تکنیک ماتریس  یک نمایش گرافیکی از 1در شکل

. استفاده می شود PCAبه منظور کاهش ویژگی های تبدیل موجک گسسته از . و تبدیل موجک گسسته استخراج می شود رخداد

مولفه اصلی، شامل ترکیب خطی تمام ویژگیها است که  41این . مولفه اصلی شناسایی شده است 41تعداد  PCAبا استفاده از روش 

در ادامه تمام این ویژگی ها با هم ترکیب شده و در نهایت به وسیله ابزارهای  .درصد واریانس کل داده ها را شامل می شوند 81

  

آلزایمر-4 منینگیوما -2   

 

 

متاستاز -3  

سارکوما -6  

 

گلیوما -5  

 

نرمال -1  
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نورون در  21الیه با  چند یک شبکه عصبی پس انتشار دراین تحقیقشبکه عصبی . انجام می شودطبقه بندی مختلف، طبقه بندی 

. ، تابع سیگموئید انتخاب شده استتمامی الیه هاتابع تحریک . است سومدر الیه ( کالس موجود 6برای )نورون  6 دوم و الیه اول و

 Levenberg-marquardt مارکوارت-لونبرگبرای آموزش وزنها از الگوریتم کوهنن، و به منظور یادگیری کل شبکه از الگوریتم 

تغییر یافته الگوریتم کالسیک نیوتن است که برای پیدا کردن راه حلی مناسب برای مسائلی که این الگوریتم . استفاده شده است

روش نیوتن از سرعت باالیی برخوردار است و نتایج آن بسیار نزدیک به مینیمم خطا . کار می رودنیاز به کمینه سازی دارند به 

خصوصیت . گرفته است این الگوریتم با توجه به خصوصیات فوق در بسیاری از مطالعات با موفقیت مورد استفاده قرار. خواهد بود

ایده اصلی آن است که الگوهای فضای ورودی، . ان انجام می گیردپردازشی است که در الیه پنه شبکه عصبی شعاعیمنحصر به فرد 

به عالوه این . در صورتی که مراکز این خوشه ها مشخص باشد می توان فاصله از مرکز خوشه را اندازه گرفت. تشکیل خوشه دهند

ر مرکز یک خوشه قرار داشته باشد اندازه گیری فاصله به صورت غیر خطی انجام می گیرد، لذا در صورتی که الگویی در ناحیه مجاو

. مقداری نزدیک به مقدار اصلی تولید می شود که در خارج از این ناحیه، مقادیر بدست آمده به طور قابل توجهی کاهش می یابد

یک  شعاعی پایه دراین تحقیقشبکه عصبی . نکته مهم آن است که این ناحیه به صورت شعاعی دراطراف مرکز خوشه متقارن است

همچنین . کالس در الیه سوم است 5نورون برای  5 دوم و ، یک الیه مخفی در الیهنورون در الیه اول 11الیه با  سه که عصبیشب

 .انتخاب شده است 2و گستره تابع شعاعی برابر  1.114میانگین مربعات خطا برابر با 

 

کاهش ابعاد ویژگی ای 
تبدیل موجک گسسته با 

PCAاستفاده از تکنیک 

ترکی  ویژگی ها

طبقه بندی بوسیله 
شبکه  عصبی پس 

انتشار

طبقه بندی بوسیله 
ماشین بردار پشتیبان

ارزیابی ع لکرد و مقایسه

طبقه بندی بوسیله 
شبکه  عصبی شعاعی 

پایه

است را  ویژگی های 
GLCM  و تبدیل موجک

گسسته

MRIتصاویر 

 
 مراحل تحقیق. 4شکل 
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 نتایج -4

شاخص دقت طبقه بندی، حساسیت و ویژگی، بر اساس نتایج حاصل  3کالس مختلف، بر مبنای  6طبقه بندی کننده ها در کارایی 

فرمولها برای محاسبه اندازه . روند باال برای هر سه روش طبقه بندی انجام می شود. از ماتریس کانفیوژن اندازه گیری می شود

 :ارائه شده است 3و  2، 4کارایی در روابط 

                                                                               3                 

                                                                                                 4     

                                                                                                5   

نشان دهنده تعداد درست پیش بینی شده به غیر از    نشان دهنده تعداد پیش بینیهای صحیح مربوط به همان کالس،    

نشان دهنده تعداد پیش بینی نادرست  FPنشان دهنده تعداد پیش بینی نادرست مربوط به همان کالس، و    کالس فعلی، 

مجموع . کانفیوژن مربوط به دسته بندی توسط ماشین بردار پشتیبان می باشدماتریس  2جدول . مربوط به کالسهای دیگر است

درصد این  61. تصویر وجود دارد 21اعداد ماتریس کانفیوژن نشان دهنده تعداد تصاویر است که در هر کالس به طور مساوی 

درصد مربوط به داده های اعتبارسنجی  41درصد تصاویر مربوط به داده های تست و 31تصاویر مربوط به داده های آموزش، و 

 .است

ین بردار پشتیبانماتریس کانفیوژن ماش. 2جدول   

1کالس   2کالس   3کالس   5کالس  4کالس    6کالس 

 1 1 1 1 1 21 آلزایمر

 1 1 1 1 21 1 منینگیوما

 1 1 1 21 1 1 متاستاز

 1 1 21 1 1 1 نرمال

 1 21 1 1 1 1 گلیوما

 21 1 1 1 1 1 سارکوما

اندازه گیری ع لکرد ماشین بردار پشتیبان. 3جدول   

 TP TN FP FN ویژگی دقت حساسیت 

 411 411 411 1 1 61 21 آلزایمر

 411 411 411 1 1 61 21 منینگیوما

 411 411 411 1 1 61 21 متاستاز

 411 411 411 1 1 61 21 نرمال

 411 411 411 1 1 61 21 گلیوما

 411 411 411 1 1 61 21 سارکوما

 411 411 411     میانگین

عصبی پس انتشار ماتریس کانفیوژن شبکه. 4جدول   

1کالس   2کالس   3کالس   5کالس  4کالس    6کالس 
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 1 1 1 1 1 21 آلزایمر

 1 1 1 1 21 1 منینگیوما

 1 1 1 21 1 1 متاستاز

 1 1 21 1 1 1 نرمال

 1 21 1 1 1 1 گلیوما

 21 1 1 1 1 1 سارکوما

 

 

اندازه گیری ع لکرد شبکه  عصبی پس انتشار. 5جدول   

 TP TN FP FN ویژگی دقت حساسیت 

 411 411 411 1 1 61 21 آلزایمر

 411 411 411 1 1 61 21 منینگیوما

 411 411 411 1 1 61 21 متاستاز

 411 411 411 1 1 61 21 نرمال

 411 411 411 1 1 61 21 گلیوما

 411 411 411 1 1 61 21 سارکوما

 411 411 411     میانگین

عصبی شعاعی پایه ماتریس کانفیوژن شبکه. 6جدول   

1کالس   2کالس   3کالس   5کالس  4کالس    6کالس 

 1 1 1 1 1 21 آلزایمر

 1 1 1 1 21 1 منینگیوما

 1 1 1 21 1 1 متاستاز

 1 1 21 1 1 1 نرمال

 1 21 1 1 1 1 گلیوما

 21 1 1 1 1 1 سارکوما

اندازه گیری ع لکرد شبکه عصبی شعاعی پایه. 7جدول   

 TP TN FP FN ویژگی دقت حساسیت 
 411 411 411 1 1 61 21 آلزایمر

 411 411 411 1 1 61 21 منینگیوما

 411 411 411 1 1 61 21 متاستاز

 411 411 411 1 1 61 21 نرمال

 411 411 411 1 1 61 21 گلیوما

 411 411 411 1 1 61 21 سارکوما

 411 411 411     میانگین

همچنین دقت طبقه بندی با استفاده از روش . ، تمامی تصاویر به درستی در کالسهای خود قرار گرفته است2با توجه به جدول

ماتریس کانفیوژن . درصد می باشد که نشان دهنده حداکثر کارایی این روش است411، 3ماشین بردار پشتیبان با توجه به جدول 
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 411، 5دقت این روش با توجه به جدول . تصاویر به درستی طبقه بندی شده استتمام نشان می دهد  شبکه عصبی پس انتشار

. نشان می دهد تمامی تصاویر به درستی طبقه بندی شده است همچنین ماتریس کانفیوژن شبکه عصبی شعاعی پایه. درصد است

 . درصد است411،  7دقت این روش با توجه به جدول 

خطای مربوط به هر سه داده آموزش، روند کاهش  5شکل در. صبی پس انتشار را نشان می دهدعملکرد مربوط به شبکه ع 5شکل 

با  .می باشد 31مربوط به تکرار  ،تکرار شبکه عصبی نشان داده شده است که بهترین شبکه عصبی 35تست و اعتبار سنجی در 

در واقع یکی از معایب . ر پشتیبان قابل توجه است، زمان همگرایی شبکه عصبی پس انتشار نسبت به ماشین بردا8توجه به جدول 

شبکه های عصبی پس انتشار، زمان همگرایی نسبتا باالی این نوع شبکه ها است که معموال برای همگرایی در مسائلی با فضای حل 

متری نیاز دارد که این در مقابل ماشین بردار پشتیبان به منظور همگرایی به زمان بسیار ک. بزرگتر، احتیاج به زمان زیادی دارد

 همچنین زمان همگرایی. مسئله یکی از مزایای ماشین بردار پشتیبان نسبت به شبکه های عصبی پس انتشار محسوب می شود

 .ثانیه است که نشان دهنده سرعت باالی همگرایی در بین شبکه های عصبی دیگر است 3.41شبکه عصبی شعاعی پایه 

 بررسی مقایسه ای. 8جدول

    اندازه گیری ع لکرد

 شبکه عصبی شعاعی پایه ماشین بردار پشتیبان شبکه عصبی پس انتشار طبقه بندی کننده ها
 411 411 411 میانگین دقت طبقه بندی

 ثانیه 3.41 ثانیه 1.39 ثانیه 22 زمان همگرایی الگوریتم

 

Best Validation Performance is 9.0439e-06 at epoch 34 
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کارایی شبکه عصبی. 5شکل   

 نتیجه گیری -5

بدین منظور، . کالس مختلف است ششهدف از این تحقیق، بررسی عملکرد طبقه بندی کننده های مهم در پیشگویی سرطان در 

با توجه به طبقه بندی کننده های پرکاربرد در حوزه هوش مصنوعی، . مغزی  در شرایط یکسان استفاده شد ام آر آیتصاویر  421از 

و ماشین بردار  (RBF)شبکه عصبی شعاعی پایه ، (BPN)کاربرد شبکه عصبی پس انتشاردراین تحقیق، سه ابزار طبقه بندی پر

 RBFهمچنین زمان همگرایی  .یکسان هر سه شبکه استنتایج نشان می دهد که دقت . مورد قیاس قرار گرفتند( SVM)پشتیبان

 .نسبت به شبکه عصبی پس انتشار بسیار کمتر است SVMو 

و  ماتریس هم رخدادویژگی   23کالس مختلف تعریف گردید و به منظور طبقه بندی از  6طبقه بندی، در این مقاله به منظور 

، دقت طبقه بندی روش ماشین بردار پشتیبان با تابع کرنل چند جمله ای از 4با توجه به جدول . استفاده گردید DWT ویژگی41از

وجود . درصد  می باشدRBF، 411و دقت طبقه بندی  BPNدی همچنین دقت طبقه بن. درصد افزایش یافته است 411به  96.45

ابزارهای طبقه بندی قدرتمند، یک مزیت در مسائل طبقه بندی محسوب می شود اما مهمتر از آن، ایجاد دادهای ورودی با کیفیت 

همانطورکه در این . ودترکیب ورودی های با کیفیت و ابزارهای طبقه بندی قدرتمند باعث باال رفتن دقت طبقه بندی می ش. است

باعث ایجاد داده های  ترکیب ماتریس هم رخداد، تبدیل موجک گسسته به همراه تحلیل مولفه های اصلیمقاله مشاهده گردید 

باعث ایجاد دقت طبقه   ،SVMو  BPN، RBF ورودی با کیفیت گردید که نتیجه ترکیب آن با ابزارهای طبقه بندی قدرتمند نظیر
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