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 چکیده

از  نهفته دانش و استخراج مختلف های بیماری مورد در ها داده آوری جمع پزشکی، دانش در امروزه

 برخوردار فراوانی اهمیت از آنها در داده، پایگاه عناصر بین مختلف ارتباط و لگوهاا طریق شناسایی

 خودکار کشف و بندی طبقه سیستم یک. شود می تلقی متداول امری مغزی های آسیب در هماتوم.است

 کم، ی هزینه دلیل به اسکن CT .کند کمک پزشکی تصاویر تحلیل و تجزیه در پزشکان به تواند می

. رود می بشمار مغزی آسیبهای در ترجیحی روش برتر کنتراست و سریع کردن اسکن گسترده، دسترسی

 در،1پشتیبان بردار ماشین از استفاده با هماتوم نوع بندی طبقه و کشف خودکار سیستم به مقاله این در

 گیرییاد های روش از یکی پشتیبان بردار ماشین. شود می پرداخته مختلف بیماران CT تصاویر مورد

 خوبی کارایی روش این کنند؛ می استفاده رگرسیون و بندی طبقه انواع برای آن از که است بانظارت

 نوع پشتیبان بردار ماشین.  دارد پرسپترون عصبی های شبکه ازجمله تر قدیمی های روش به نسبت

 جای به RBF و MLP مانند عصبی های شبکه انواع برخالف که هستند عصبی های شبکه از خاصی

 سیستم این کار روش.کند  می بندی طبقه عملیاتی ریسک کردن کمینه به اقدام ، خطا کردن کمینه

 ی مرحله در شود، می انجام مغز CT تصاویر مورد در پردازش پیش نخست باشد، می مرحله چهار شامل

 تصویر تا شود یم ایجاد ، k-means بندی خوشه الگوریتم برای ثقل، مراکز مبنای بر هیستوگرامی دوم،

 شامل سوم ی مرحله. نمایند بندی بخش ها پیکسل تراکم مقادیر اساس بر مختلف های دسته در را

 بر مصنوعی عصبی ی شبکه چهارم، ی مرحله در. باشد می شده بندی بخش تصویر از ها ویژگی استخراج

 بر را هماتوم انواع بود هدخوا قادر آموزش، از پس و شده ایجاد تصویر، از شده استخراج ویژگیهای طبق

   .کند بندی طبقه هایشان ویژگی اساس

 

 بندی خوشه هیستوگرام، هماتوم، ، پشتیبان بردار ماشین ،  2مصنوعی عصبی ی شبکهواژگان كلیدی: 

K-means . 

                                                           
1Support Vector Machine(SVM) 

2 (ANN) 
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 مقدمه   -1

. (Bardera et al,2009)دهد می رخ مغز در خونی رگهای از خون خروج و مغز در ناگهانی آسیب دلیل به مغزی هماتوم

 ماهیتی ها هماتوم این تمام. باشد5اینتراسربرال هماتوم و4 سابدورال هماتوم،3اپیدورال هماتوم است ممکن مغزی های هماتوم

 محدبی و است مغز ی شامه سخت و اسکلت بین خونریزی شامل ترند روشن مغزی های بافت دیگر از و دارند متراکم بسیار

 ICH دیگر طرف از. است شکل هاللی و دارد قرار مغز آراکنوئید ساب ی الیه و شامه سخت ینب SDH حالیکه در است، شکل

 .است تومور شبیه زیرا است مشکل هماتوم نوع این تشخیص. دارد ای حلقه شکل که است مغز درون خونی ی لخته

 تشخیص برای پزشکی تصویر تحلیل. شدبا می انسان بدن آناتومی ساختار دیدن برای پزشکی علم در مهم ابزاری برداری تصویر

 مغز اسکن برای مختلفی تکنیکهای. (Chun-Chih Liao et al,2010)عملکردهاست از بسیاری برای مهم امری بندی طبقه و

 تکنیک یک ،) CT(  محاسبهای پرتونگاری. میرود کار به رادیولوژیستها ی بوسیله اطالعات استخراج برای که اند دسترس در

 بر و X اشعه از استفاده با تصویربردای روش یک اسکن  CT.باشد می انسان بدن قسمت هر از گرفتن تصویر برای کغیرخطرنا

 طبیعی غیر امر هر و دیگربافتها خونی، رگهای مغز، ساختار اسکن CT  است کامپیوتر توسط اطالعات دقیق پردازش اساس

 که هشیار غیر بیماران برای که است بیمارستان در متداول ریبردا تصویر سیستم یک اسکن CT میدهد نشان اسکلت رادر

 به نسبت باال کنتراست و سریع کم،اسکن هزینه گسترده، دسترسی بدلیل اسکن CT شود می استفاده دیده، آسیب سرشان

 از نندتوا می پزشکان و بوده سریعتر مغز بیماریهای تشخیص کامپیوتری، سیستم کمک با. دارد ارجحیت تکنیکها سایر

 .کنند حاصل مینانطا خود تشخیص

. اند کرده بسیار تالش اخیر دههی سه در مغز های هماتوم تصاویر مورد در مناسب آلگوریتمی یافتن برای محققین از بسیاری

 می بکار اسکن CT تصاویر در حمله کشف برای که است مخالف طرف محور قرینه الگوریتم حوزه این در آنها مهمترین از یکی

 (.Uttam K. Bodanapally et al,2015)رود

 شده پیشنهاد قطعه به قطعه آستانهای تکنیک ی بوسیله جمجمه ای منطقه استخراج و تقارن از استفاده با نیز مشابه روشی

 محور قاعده روش حوزه، این در دیگر تکمیلی کار یک. یابد می جمجمه شمارندهی طبق بر را میانی خط رویکرد این. است

 لحظه اساس بر محاسبه و سر ی قرینه محور خودکار تعیین از ترکیبی روش، این. است CT مغزی تصاویر از ضایعه یلتحل

 .هاست

 موفق کند، حرکت بیمار یا باشد شدید بسیار آسیب که زمانی مثال نباشد، قرینه تصویر که صورتی در میانی خط کشف روش

 الگوریتم و تصاویر ارتقای از (Matt Carter et al,2015)مغز CT تصاویر ارخودک بخشبندی برای دیگر روش یک. بود نخواهد

 های مدل منطقه، رشد چندرزولوشنی، دهی آستانه اساس بر متفاوتی روشهای. برد می بهره تصویر بندی بخش برای 6ژنتیک

 تصویر ترکیب با را اکرانیالاینتر های هماتوم که دارند وجود ای حرفه سیستمهای و مصنوعی عصبی های شبکه محور، اطلس

 افزاری نرم ابزارهای. آمدند بوجود پزشکی تصاویر تحلیل از زیادی نسلهای. دهند می تشخیص دانش کشف تکنیک و ماشین

 مورد در بسیاری تحقیقات حتی. نیست کافی تنهایی به روشی هیچ اما شدند، پیشنهاد یکسان های ضعف و قدرت با زیادی

 سطح بدلیل همچنان که است گرفته انجام غیره و هماتوم تومور، کوفتگی، آماس، مانند مغزی تصاویر در یطبیع غیر های یافته

                                                           
3 EDH 

4 SDH 

5 ICH 

6 GA 
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 مساله تواند نمی تکنیک یک از استفاده که است این دیگر امر. است نیاز بیشتر تحقیقات به فعلی، های روش در صحت پایین

 های روش به نیاز مسئله، حل برای لذا. گذارد نمی ما اختیار در دیبن طبقه و یافتن برای خودکار کامال روشی و نماید حل را

 که را خودکاری بندی طبقه و کشف سیستم ما دراینجا. کند ترکیب هم با را مختلف های روش قوت نقاط که داریم هیبریدی

 عمل قوی تصاویر چرخش مورد در ترکیبی، سیستم این.  دهیم می توسعه نماید، می ترکیب را مختلف روشهای قوت نقاط

 .کند می عمل مختلف، های رزولوشن با تصاویر، برای و کرده

 کلی دهی سازمان. است مغزی های هماتوم بندی طبقه و یافتن برای غیرتهاجمی و تشخیصی ابزاری ایجاد تحقیق این از هدف

 توصیف به 3 بخش. شد واهدخ بحث مربوطه و اخیر تحقیقات مورد در 2 بخش مقدمه، از پس: است شرح بدین مقاله این

 عصبی ی شبکه آموزش و ویژگی استخراج کردن، بندی بخش پردازش، پیش: است مرحله چهار شامل که پردازد می روشی

 خواهیم تفسیر و داده نشان را روش نتایج و پردازیم می ها داده مورد در شده انجام تجربیات بررسی به 4 بخش در. مصنوعی

 .پرداخت خواهیم مقاله گیری یجهنت به انتها در و نمود
 

 روش تحقیق  -2
 .مغز هستیم بعدی دو اسکن CT تصاویر از ها هماتوم انواع بندی طبقه و یافتن برای خودکار کامال روشی دنبال به مقاله این در

و  (SDH)سابدورال(،EDH) اپیدرال یعنی هماتوم ها از نوع سه و مغز CT نرمال تصاویر نشان دهنده ی 1 شکل

 .باشد می  (ICH)نتراسربرالای

 می تصویر انجام از نویز حذف منظور به تصاویر پردازش پیش اول گام در .شود می تقسیم مرحله چهار به ما پیشنهادی روش

 بعدی در مرحلهی غیرمرتبط و اضافی مناطق تا شود می استخراج مورفولوژیکی اپراتورهای از استفاده با مغز ناحیه سپس .شود

  از با استفاده کار این .می باشد آنها بندی گروه وسیله ی به تصویر بخش بندی خودکار شامل دوم مرحله ی .گردد حذف

 و اولیه مرکز خوشه به عنوان آستانه ها این سپس .میشود انجام می شود، ایجاد آستان های محاسبه مبنای بر که هیستوگرامی

 .می شوند الاعم K-means خوشهبندی الگوریتم به خوشه ها تعداد

در شبکه  ویژگی ها این . ردپذیمی  صورت متن و شکل مبنای بر ویژگیها استخراج مرحله این در که است، آمار سوم ی مرحله

 در که نمونه های آموزشی طبق بر )ماشین بردار پشتیبان(مصنوعی عصبی شبکه ی مرحله، آخرین در .اند شده ارائه ی عصبی

 .شوند می داده آموزش سپس و شده ایجاد اند شده ارائه سیستم

 
 اسکن CT اصلی تصویر :1 شکل

 

 

 پردازش پیش -2-1

 دیگر عالمت ها و بیمار اطالعات .باشد می مغز CT تصاویر از دلخواه منطقه ی استخراج برای مرحله نخستین پردازش پیش

 را اعتبار و از صحت باالیی درجه ی و نکند اشکال دچار را بخشبندی عملیات پیکسلی جزئیات کم سطح تا شوند حذف باید
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 ارائه ،)اتساع و فرسایش(مرفولوژیکی اپراتورهای بر مبتنی الگوریتمی مغز، ناحیه استخراج برای اینجا، در .دهد ارائه

 (.Chandler Sours et al,2013)میکنیم

 در مقدار پیکسل بیشترین انتخاب .یزنو حذف برای میانه فیلترینگ اعمال مغز، خاکستری سطح اصلی تصویر بارگیری :اول گام

 تمام مقادیر .)باشد می 255 پیکسل میزان باالترین(باشد داشته را کیفیت بهترین جمجمه تصویر که، نحوی به تصاویر

 .کنیم 0 را پیکسل حداکثری

 .کنیم می تبدیل سفید و سیاه تصاویر به Otsu آستانه سازی روش از استفاده با را تصاویر :دوم گام

عملیات  .شود می استخراج باشد می دارا را مساحت بیشترین که منطقهای مرتبط، جزء بزرگترین از استفاده با :سوم امگ

 .کنیم حذف را کوچک و غیرمرتبط قسمتهای تا شود می اعمال تصویر روی بر فرسایش

 را در مانده باقی سیاه های نقطه تمام که کنیم می پر اتساع از استفاده با را دوتایی تصاویر در موجود های حفره :چهارم گام

 .است اصلی تصویر زمینه پیش حاصل تصویر .کند می حذف تصویر

منطقه ی  ،4 ی مرحله در حاصله زمینه پیش تصویر و شده فیلتر تصویر بین AND اپراتور اعمال از استفاده با :پنجم گام

 .اند شده حذف غیرمرتبط و اضافی قسمتهای تمام استخراجی، تصویر این در و می آید بدست مغز، یعنی دلخواه

 
 الگوریتم نتایج :2 شکل

 

 خودكار بندی بخش -2-2

 .کنیم می استفاده تصاویر هیستوگرام اوج نقطه یافتن برای  ( Jerome J. Maller  et al  , 2010) اوج کشف الگوریتم از

 سطح مقادیر و میرود بکار K-means بندی خوشه الگوریتم هب مربوط های خوشه اولیه بعنوان تعداد اوج مقادیر دقیق تعداد

 .میشود داده نشان 3 شکل در که است K های خوشه تعداد آن برای اولیه ثقل مراکز مجاور دو اوج بین )ها آستانه(خاکستری

 می تنظیم ،داراست را ثقل مرکز نزدیکترین که خاص گروه یک برای را پیکسل مقدار هر K-means بندی خوشه الگوریتم

 محاسبه مجددا گروه هر در K های ثقل مرکز موقعیت شد، داده اختصاص خاص گروه یک به ها تمام پیکسل که زمانی .کند

 باعث امر این .شوند می تکرار نیاید بوجود گروه هر ثقل مراکز مقادیر در تغییری که زمانی تا شده گفته تمام مراحل و شود می

 منطقه این میشود، انتخاب تراکم میزان باالترین با خوشه سپس .شود می مختلف های خوشه یا اه گروه در هایی -شی ایجاد

 .است شده داده نشان 4 شکل در شده بخش بندی ی
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 اوج دو بین آستانه مقادیر و تصویر هیستوگرام اوج نقطه :3 شکل

 

 
 اصلی تصویر شده بخشبندی ی منطقه:4 شکل

 

 

 ویژگی استخراج 3-2-

 بعنوان ورودی که هستند هایی شی خصوصیات ها ویژگی .است شده بندی بخش تصویر از ها ویژگی استخراج بعد ی مرحله

 از را الگوی ورودی یک واقع در شی یک ویژگی .دهند می تشکیل را مختلفی های طبقه و روند می کار به کننده، بندی طبقه

 .کردیم استخراج شده بندی بخش ویرتص از را زیر های ویژگی ما .کند می تفکیک دیگر الگوی
 

 شکل های ویژگیالف( 

 (,2102Andrei Irima et, al)میکند ارائه منطقه رسیدن نظر به چگونگی دربارهی کلی ی ایده ، شکل های ویژگی

منحنی اصلی محور طول 

منحنی فرعی محور طول 

از عنوان معیاری به که است تصویر در شی یک لشک کننده بیان های ویژگی از یکی تراکم ضریب :)گردی(تراکم ضریب 

 .شود می گرفته بندی، بکار بخش مرحله از حاصل دودویی تصویر روی از ضایعه، به متعلق محدوده تراکم یا کشیدگی میزان

 هبیشین مقدار .است بیشینه ضریب تراکم دارای دایرهای شی .دارد شی مرز نظمی بی میزان به زیادی وابستگی ضریب، این

 میزان مفهوم نظر از .یابد می کاهش این مقدار نامنظم، مرز با تصاویر و گون بیضی اشکال برای و است یک تراکم ضریب

 برابر آن محیط که دایرهای مساحت به شی نسبت مساحت با است برابر تعریف طبق .گویند را دایرهای فرم از شکل انحراف

 : میشود همحاسب زیر رابطه از که است، شی تصویر محیط

 

Circularity= ( 4π*area)/( perimeter)2                                                                       (1) 
 

آن اصلی محور طول و منحنی مرکز بین فاصله نسبت از عبارتست :مرکز از گریز 
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می آن اطالق محدب مساحت به تصویر مساحت نسبت به تعریف طبق و است تصویر تراکم یا چگالی بیانگر :سختی ضریب 

 مرز آشفتگی و هرچه بینظمی و است تصویری چگالی بیشترین با شی به متعلق و یک عدد سختی ضریب بیشینه مقدار .شود

 .شود می کاسته ضریب این مقدار از رود باال تصویر

 پیوستی کادر مساحت / منطقه مساحت:   گستره 

پیوستی کادر عرض هب فرعی محور نسبت 

 
 تراکم ویژگیب( 

 دارند، وابسته بستگی I تصویر شخصی پیکسل های اندازه به فقط که مقادیری براساس اول درجه در محور تراکم های ویژگی

 .میباشند

آرایه یک مقادیر میانگین از عبارتست میانه 

                                                                                                                                                                                       (2) 

www.ComConf .i r 8 

Science 

شدهاند پخش چگونه میانه حول دادهها میدهد نشان که است مقیاسی واریانس 

 

.                                                                                                         (3) 

چولگی در .است شده نرمال سوم گشتاور با برابر چولگی. است احتمالی توزیع تقارن عدم میزان دهنده نشان چولگی 

 توزیع برای یک و صفر چولگی متقارن کامالً توزیع یک برای .باشد می توزیع تابع تقارن عدم یا وجود از معیاری حقیقت

 مقدار کوچکتر سمت مقادیر به کشیدگی با نامتقارن توزیع برای و مثبت چولگی باالتر مقادیر سمت به کشیدگی با نامتقارن

 .است منفی چولگی

                                                                                         (4) 

 .باشند می داده نقاط تعداد Nو  معیار انحراف σ میانه ، μ آن در که

 

ی ارتفاع دهنده نشان نمودار یک کشیدگی یا اوج درجه .توزیع یک کشیدگی میزان از است عبارت  : نمودار  اوج ی درجه 

 موردنظر توزیع یعنی قله مثبت کشیدگی .است ماکزیمم نقطه از منحنی بلندی از معیاری کشیدگی عبارتی به .است توزیع یک

 .است نرمال توزیع از قله بودن پایینتر ی نشانه منفی کشیدگی و باالتر نرمال توزیع از

                                                                                           (5) 

 .باشند می دهدا نقاط تعداد N و معیار انحراف σ میانه ، μ آن در که
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 متن ویژگیهای ج( 

 توان می مثال به عنوان اند، شده توصیف 7 خاکستری سطح همزمانی ماتریس های ویژگی عنوان به دقیقتر بطور ها ویژگی این

 میزان همچنین نمود توصیف 𝑃𝜃,𝑑 ( i,jمربوط) های فرکانس ماتریس از استفاده با را خاکستری سطح مقادیر از تعدادی وجود

 می نشان را شوند می ظاهر θ جهت در d ی بافاصله که جداگانه ای پنجره در را i و j خاکستری های سطح پیکسل دو کرارت

 .می باشد خاکستری فضای به وابسته ماتریس در ]ℎ𝑡]𝑗,𝑖 ورودی 𝑗,𝑖(𝑃 (اینجا در .دهد

 باشد،  داشته چرخش تصویر یک اگر .اند θ جهت و d ی فاصله از هایی تابع اند آمده بدست GLCM از که هایی ویژگی تمام

 ) d هر برای( جهت چهار برای حاصل مقادیر از چرخشی، تصویر در ثبات ایجاد برای .بود خواهند متفاوت ویژگیها مقادیر پس

 مورب چپ و عمودی ، راست مورب افقی، :فضایی جهت چهار در همزمان ماتریس، چهار .شود می گرفته میانگین

 ویژگیهای .شود می گرفته نظر در ماتریس چهار این میانگین بعنوان نیز پنجم ماتریس .اند شده ساخته 

 (:D. J. Withy et al, 2007)از عبارتند از استخراجی

 

تصویر در محلی سطح تغییرات سنجش از است عبارت که :کنتراست.

                                                                                        (6) 
دارد الزم کنتراست کم تصاویر برای باالیی مقادیر که سنجشی از عبارتست :معکوس تمایز ی لحظه. 

                                                                                          (7) 

 

سنجد می را اویرتص نرمی میزان : 8ای زاویه دوم ی لحظه. 

                                                                                                                (8) 

 

کند می کار تصویر کل در اش همسایه به نسبت پیکسل یک عملکرد ی درباره که است سنجشی : ای رابطه ضریب. 

                                                                                 (9) 
 .هستند ، 𝑝𝑥 ,𝑝𝑦 معیار انحراف و میانه 𝜇𝑥,𝜇𝑦,𝜎𝑥,𝜎𝑦 آن در که
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گیرد می نظر در تر نرم تصاویر برای کمی مقادیر و است بودن تصادفی سنجش :آنتروپی. 

                                                           
7GLCM  

8 ASM 
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                                                                                   (10) 

 

 بندی طبقه4-2-

 انجام می باشد می تست و آموزش ی مرحله شامل که هایشان ویژگی اساس بر مختلف های گروه در ها داده دهی سازمان

 .می آید بوجود بندی طبقه ی مقوله هر از منحصربفردی توصیف و شده مجزا تصویر های ویژگی آموزش، ی مرحله در .گیرد

 باال باید بندی طبقه های روش صحت .رود می بکار ها مقوله در تصاویر بندی طبقه برای ها ویژگی این تست، ی مرحله در

 .افتد می اتفاق ها بندی گروه این اساس بر درمان و تشخیص زیرا باشد

 شاملآن  ساختارکه  انسان مغز سازی شبیه برای تالش از عبارتست که است ای محاسبه مدلی شبکه ی عصبی مصنوعی یک 

 عناصر از مجموعه -زیر یک .کنند می عمل موازی بصورت و شوند می نامیده عصب که است باال اتصال با پردازشی عناصر

الیه  الیه، آخرین و ورودی الیه الیه، اولین .باشد می شبکه در ای الیه ی منزله به شبکه ی عصبی مصنوعی یک در پردازشی

نشان  5 شکل .باشد داشته وجود نیز دیگری های ی الیه است ممکن خروجی و ورودی ی الیه بین .شود می نامیده خروجی

 (.S. M. Smith et al, 2002) است عصبی ی شبکه ساختار ی دهنده

 
 عصبی شبکهی معماری:5 شکل

 

 .آموزش داد )وزنها(عناصر بین اتصاالت مقادیر تنظیم ی بوسیله خاص کار یک انجام برای توان می را شبکه ی عصبی یک

 مدل خطای کمینه کردن جای به RBF و MLP مانند عصبی های شبکه انواع سایر خالف بر ، SVM  عصبی های شبکه

 به .کنند می حساب را آن ی بهینه مقدار و گیرند می در نظر هدف تابع عنوان به را عملیاتی ،ریسک بندی طبقه یا سازی

 را صحیح بندی طبقه عدم ریسک SVM ی عصبی شبکه گروه یا قسمت دو به را داده مجموعه تقسیم یک برای مثال عنوان

 MLP ی شبکه یک در اما .کند می حساب را آنها ی کمینه مقدار سپس کندو می بیان سری کمیت عددی یک بصورت

 (.Barbara B. Bendlin et al, 2008)شود می ارائه حل راه یک بهینه فکیکت خطای مقدار یا درست تفکیک درصورت

 

 
 کننده جدا ی صفحه ابر :6شکل
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 یک 𝐻 3بنابراین کند نمی تفکیک درستی به را دو کالس 𝐻 3کننده تفکیک ،کنید می مالحظه شکل در که طور همان

 با این تفاوت دهند می انجام درستی به را تفکیک دو هر 𝐻 2و 𝐻 1ی کننده تفکیک دو .باشد می نامطلوب ی کننده تفکیک

 به بندی وطبقه قبول قابل ی کننده تفکیک 2𝐻 ی کننده تفکیک 2 ی ناحیه  در 1 ناحیه های داده از یکی وجود فرض با که

 عدم ریسک یا عملیاتی ریسک ، 𝐻 2و 1𝐻 بین تفاوت.کند عمل نمی درستی به 𝐻 1شده است در حالی که  انجام درستی

 .باشد می صحیح بندی طبقه

 صفر برابر دو خطا هر در چون هست نیز 𝐻 2که است کاربردی و مفید اندازه همان MLP ،1 𝐻 عصبی ی شبکه یک برای 

 𝐻 2 به کند می و سعی است 1𝐻 از بهتر قطعا SVM ، 2𝐻 ی شبکه یک برای اما). اصلی شکل های داده به نسبت.( است

 پشتیبان دو بردار 𝐻 1خط مورد در مثال.گویند پشتیبان بردار را کننده تفکیک خط به کالس هر از عنصر ینتر نزدیک برسد.

 . باشد می خودشان از کننده تفکیک خط این کردن این دو بردار پشتیبان دور کار داریم

 

 
 پشتیبان : بردارهای7 شکل

 

که در این صورت هر  کنند وارد نیرو همدیگر جهت بر خالف ندوشو بیشتری تعداد یا و تعویض پشتیبان بردارهای است ممکن

 کننده تفکیک به عنوان یک تعادل ی نقطه نوعی در این حالت به .شود می پشتیبان بردارهای از یکی نارضایتی باعث انحرافی

 آن اصوال ها کننده یکتفک بین می باشد. از 𝐻 2خط ، تعادل ی نقطه سیستم نیاز است که در این عملیاتی ریسک با کمترین

 کند بیشینه را کالس دو بین فاصله که بود خواهد مناسب ای کننده تفکیک

 آموزش، طی در ی مخفی الیه در ها گره تعداد و آموزش نرخ اولیه، مقادیر مانند زیادی پارامترهای به شبکه پوشش و عملکرد

 از زیادی های چرخه از طریق شبکه آموزش .اند شده تنظیم )وزنها(مشخص مقدار یک با ورودی اتصاالت تمام .باشد می وابسته

 دسته دو به ما های داده .نامند-می iteration یا epoch را ها چرخه این .شود می انجام شبکه به شده ارائه دادهای الگوهای

 نظارتی حالت در بکهش برای آموزش آموزشی های داده دسته .شوند می تقسیم آموزشی های داده و اعتبارسنجی های داده ی

 .میروند بکار شبکه عملکرد تست برای اعتباری های داده دسته و

 

  یافته ها -3

 ی دادهاستفاده شده است. 5.0NeuroSolution نرم افزار و 2007اکسل  ،  MATLAB 7.9 از ی فوقروشهابرای اجرای 

 از ورودی تصاویر .داشتند متفاوت اما روزلوشن ندبود یکسان کیفیت دارای تصاویر .مغز CT تصویر 100 از بود عبارت آزمایشی

 تراکمی مقادیر با هایی خوشه به ورودی تصاویر .بودند متفاوت موقعیتهای در و متفاوت اشکال دارای که بود مهماتو انواع
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 اما شود می داده نمایش پیام و شود می متوقف بندی طبقه باشند نرمال مغز تصاویر که صورتی در .شوند می تقسیم مختلف

 در را مهماتو به مربوط ی منطقه که کند می را انتخاب تراکم بیشترین با ای خوشه خودکار طور به فرآیند باشد، غیرنرمال اگر

 عصبی ی شبکه به ورودی الگوی بعنوان ویژگی 16 این نمودیم، استخراج ویژگی 16 تصویر هر برای .کند می مشخص تصویر

svm  عنوانهای با هماتوم نوع سه برای خروجی کالس سه ما اینجا در .شود می ارائه EDH ، SDH و ICH ایم تعریف کرده . 

 داده های آموزشی، داده دسته سه به ها نمونه بندی تقسیم نحوه و پیشنهادی عصبی ی شبکه ساختار ی دهنده نشان 6 شکل

 در هم و ی مخفی الیه در هم که است tan-sigmoid شده استفاده تحریک تابع .باشد می تست های داده و اعتبارسنجی های

 حداکثر .شده است تنظیم 0905 با برابر یادگیری نرخ و است نرون 30 شامل مخفی ی الیه .رود می بکار خروجی ی الیه

.است شده تنظیم 1000 با برابر epoch تعداد

ها  نمونه % 70 ی بوسیله شبکه شوند می متقسی آموزشی و اعتباری تستی، های داده دسته سه به تصادفی طور به ها نمونه

 نرخ چه که هر نحوی به است، گرادیان کاهش تکنیک شبکه آموزش برای الگوریتم ریاضی مبنای .شود می داده آموزش

 می متوقف طور خودکار به آموزش شود، متوقف الگوریتم بهبود که زمانی .یابد می کاهش آموزش زمان باشد، بیشتر همگرایی

 epoch=44 که در را آموزش فرآیند و آموزشی پارامترهای تمام که است آموزشی ی شبکه ی دهنده نشان 7 شکل .شود

 .میدهد نشان را شود می متوقف

 به توجه با را آموزشی داده دسته عملکرد منحنیهای  8شکل .شود می سنجیده  9خطا مربع متوسط"پارامتر با شبکه عملکرد

. باشد می epoch=15 در عتبارسنجی یا ها داده عملکرد بهترین .دهد می نشان )آموزش مورد ینسلها تعداد( ها epoch تعداد

 .کنیم می متوقف را آموزش 21نسل  یعنی دادیم، آموزش که دیگر نسل 6 پس از over fitting فرآیند از جلوگیری برای

 

 
 svm دعملکر منحنی :8 شکل

 
 دهد که می نشان ترکیبی ماتریس .اند شده داده نشان تست و سنجی اعتبار ها، آموزش ترکیبی ماتریسهای تمام 9 شکل در

نادرست  های بندی طبقه و سبز های مربع درست، های بندی طبقه .است چگونه نادرست و درست های بندی طبقه درصد

همه  اعتبارسنجی رد و دارد وجود نادرست ندی طبقهب یک تست در و نادرست بندی طبقه دو آموزش در .قرمزاند های مربع

نشان  آبی های مربع در که است بندی طبقه صحت% 98.91 دارای آموزشی ترکیبی ماتریس .هستند درست ها بندی طبقه

ماتریس  .شود می دیده آبی های مربع در که است بندی طبقه صحت% 9596 دارای تستی ترکیبی ماتریس .است شده داده

 .است نادرست بندی طبقه الگوی یک داشتن معنای به که است صحت% 99 ی دهنده نشان کلی ترکیبی
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 ترکیبی ماتریس :9 شکل

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه -4
 CT تصاویر در هماتوم طبقه بندی و یافتن برای  svm عصبی شبکه ی پیشنهادی که مبتنی بر سیستم دهد -می نشان نتایج

بر اساس پارامترهای ارزیابی سیستم طراحی شده نتایج  .می باشد ها هماتوم بندی طبقه در % 99 کلی صحت دارای ت،اس مغز

مطلوبی دارد اما نقطه ضعف آن در باال بودن پیچیدگی آن می باشد. این مساله زمانی نمایان می شود که بخواهیم به طراحی 

که تاثیر بیشتری بر این سیستم در محیط واقعی بپردازیم. برای کاستن از پیچیدگی می توان با بررسی ویژگی ها، فقط مواردی 

استفاده شود که فضای  SOFMروی خروجی دارند انتخاب شوند. مورد دیگر اینکه از نوع خاصی از شبکه های عصبی مثل 

 گسترده ورودی را بر روی یک فضای محدود نگاشت می کنند. 

هاد می گردد این شبکه شده در این مقاله و از طرفی مشخص شدن قدرت تشخیص آن، پیشن مطرحبا توجه به شبکه عصبی 

 شود.سیستم تشخیص دارو و... استفاده  بیماری های دیگر، عصبی، را در سایر سیستمهای تشخیص از قبیل سیستم تشخیص
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