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که باعث می شود  تصاویر اغلب همراه با نویز هستنداین . ماموگرافی بهترین روش تصویر برداري براي تشخیص سرطان سینه می باشد –چکیده 
براي حل این مشکل بایستی با استفاده از پردازش تصویر،نویز .که رادیولوژیست ها به سختی بتوانند تصاویر ماموگرافی را تجزیه و تحلیل کنند

براي اطمینان .ه کردمی توان از روش هاي ترکیبی مورفولوژي و موجک استفاددر این مقاله براي کاهش نویز،  .موجود در این تصاویر را کاهش داد
به روش هاي قبلی  نسبت  از درستی نتایج بدست آمده از الگوریتم پیشنهادي،نسبت سیگنال به نویز را حساب می کنیم و افزایش حالت نهایی

   .را خواهد داشتبا استفاده از الگوریتم پیشنهادي بیش تر نشان از کاهش نویز 
 ، نسبت سیگنال به نویزمورفولوژي ،سرطان سینه  تصاویر ماموگرافی،، موجک تبدیل - کلید واژه

  

 

 مقدمه - 1

در تشخیص اولیه ي سرطان، پردازش تصویر به عنوان یک      
شناسایی اولیه ي .را یاري می دهد ابزار تصمیم گیرنده،پزشکان

مهمترین تاثیر در کاهش مرگ ،سرطان از طریق غربالگري تصاویر
نقش  تصویر برداري پزشکی. ]7[دارد را و میر از یک سرطان

شناسایی،مرحله بندي،پیش آگهی، برنامه ریزي  مهمی را در
به . درمان، پاسخ به درمان، عود و تسکین سرطان ایفا می کند

بخش مهمی از پروتکل هاي بالینی سرطان ،گر تصاویرعبارت دی
را تشخیص می دهند و این قابلیت را دارند که اطالعات بسیار 

 .مهمی را براي تشخیص بهتر در اختیار پزشک معالج قرار دهند
به ] 1[بخش قابل توجهی از خانم ها ازسرطان سینه رنج می برند

ین عامل مرگ و بعد از سرطان ریه باالتر،نحوي که این سرطان
این بیماري خطرناك  تمامی زنان در معرض. میر بانوان می باشد

   .]2[و کشنده هستند
ماموگرافی یکی از روش هاي تصویر برداري با اشعه ایکس     

که نرخ سیگنال به نویز پایینی دارد که باعث می شود ]3[است
رادیولوژیست ها  در تشخیص سرطان سینه دچار مشکل شوند 

که ولین قدم براي حل این مشکل حذف نویز می باشد چرا ا.]8[
  .بدون حذف نویز،این تصاویر از کیفیت پایینی برخوردار هستند

براي بهبود این تصاویر،اخیرا روش هاي مختلفی استفاده می 
یکی از روش هایی که اخیرا مورد توجه محققان قرار  ]13[شود

رهاي روش چند از ابزا.روش چند مقیاسی می باشد گرفته است
تبدیل موجک اولین بار در .مقیاسی، تبدیل موجک می باشد

در .]9[آي استفاده شد.آر.براي کاهش نویزدر تصاویر ام1991سال
سال هاي اخیر از تبدیل موجک در پردازش تصویر،تشخیص 
طرح،به خصوص براي کاهش نویز در تصاویر ماموگرافی استفاده 

استفاده از تبدیل موجک یون،با  2002در سال .]10[شده است
 2005در سال .]11[کیفیت تصاویر ماموگرافی را ارتقاء بخشید

 2010دابور و بعدها در سال  2008استوجیک،در سال 
گانتورو،روش کاهش نویز تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل 
موجک را به کار بردند که در آن از فیلترهاي پایین گذر استفاده 

کومار،روش  2012آموتا و در سال  2011سال  در.]12[نمی شود
کاهش نویز تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجک را به 
کار بردند که در آن از فیلتر پایین گذر براي تجزیه تصویر اصلی 

   .]5[استفاده می شود
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  روش کار  - 2
 .تصاویر ماموگرافی داراي نرخ سیگنال به نویز پایین می باشند   

مین علت الگوریتمی را طراحی می کنیم که به کاهش نویز به ه
 1در این الگوریتم طبق شکل .در تصاویر ماموگرافی کمک کند

  .در سه مرحله ما سعی در حذف نویز داریم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الگوریتم پیشنهادي- 1شکل                     
در مرحله ي اول به این دلیل که نویز موجود در تصاویر    

ویر را از اتص ماموگرافی معموال از جنس نویز گوسی می باشد
به غالبا این نوع نویز .فیلتر پایین گذر گوسین عبور می دهیم

بین پیکسل هاي اصلی  تصویر قرار دارد و درصورت پراکنده در 
 پردازش و تحلیل درتصویر قرار می گیرد که باعث ایجاد خطا 

سپس در مرحله ي دوم حذف نویز از عملگرهاي . تصویر می شود
اي انجام عملیات مختصاتی که یکی از ابزارهاي مهم بر منطقی

نه ها زمی.پردازش تصویر هستند استفاده می کنیمشناسایی الگو و
و کاربردهایی مانند کاهش و حذف نویز تصاویر باینري و سطح 
خاکستري،پر کردن نواحی و اشیاء موجود در تصاویر،شناسایی و 

ی از این ها و همچنین کاربردهاي تشخیص پزشکتشخیص لبه 
 .دسته اند

ایجاد فیلترهاي ،یکی از روش هاي استفاده از این عملگرها   
فیلترهاي منطقی مختصاتی .مختلف براي کاربردهاي خاص است

دسته اي از فیلترهاي دیجیتالی غیر خطی اند که با استفاده از 
عملکرد این فیلترها براي .عملگرهاي منطقی ساخته می شوند

سیگنال ها و تصاویر باینري همانند فیلترهاي مورفولوژیکال است 
با استفاده از .می کندري سریع تر عمل ولی براي سطوح خاکست

فیلترهاي منطقی می توان حذف نویز را در تصاویر ماموگرافی 
ایش و گسترش استفاده از دو عملگر فرس مقالهدر این .انجام داد

   .]4[ می کنیم
روي تصویر باعث حذف اجزاي TH 1اعمال عملگر بازکردن   

اختالف  محاسبه.روشن کوچکتر از عنصر ساختاري می گردد
اعمال عملگر باز کردن روي  تصویر اولیه با نتیجه حاصل از

می شود و عملگر تصویر، باعث برجسته شدن اجزاي روشن 
روي تصویر باعث حذف اجزاي تیره ي کوچک تر از  BH2بستن 

همچنین محاسبه اختالف نتیجه .عنصر ساختاري می گردد
شدن اجزاي حاصل از عملگر بستن و تصویر اولیه باعث برجسته 

  .شودمی تیره 
 در روش مورفولوژي تغییر یافته،تصویر حاصل از اعمال عملگر   

TH روي اجزاي فرکانس پایین به اجزاي فرکانس پایین
روي  BHتصویر،اضافه می شود و تصویرحاصل از اعمال  عملگر
همچنین . اجزاي فرکانس پایین، از نتیجه حاصل کم می شود

روي اجزاي فرکانس TH ز عملگراضافه کردن تصویر حاصل ا
برجسته شدن اجزاي  باعثپایین به اجزاي فرکانس پایین تصویر

اعمال روشن تصویر می شود و کم کردن تصویر حاصل از 
پایین از تصویر حاصل،باعث  روي اجزاي فرکانس BHعملگر

همچنین در روش .برجسته شدن اجزاي تیره تصویر می شود
به تصویر اولیه  THمورفولوژي تغییر یافته تصویر حاصل از اعمال 

از نتیجه  BHاضافه می شود و تصویر حاصل از اعمال عملگر 
) نویز(این کار باعث کاهش فرکانس هاي باال . حاصل کم می شود

  . می شود
در مرحله ي سوم براي کاهش نویز باقی مانده در تصویر از    

با .سطح سوم استفاده می شود 3ارتوگونال -تبدیل موجک باي
 10سطح و  3 ،بر روي نتیجه ي حاصل 3اعمال موجک سطح 
  .ضریب خواهیم داشت

عمده انرژي سیگنال تنها در چند ضریب از ضرایب موجک    
ا داراي انرژي ناچیزي متمرکز بوده و بقیه ي ضرایب عمدت

این در حالی است که انرژي نویز در بین تمام ضرایب در .هستند
لذا با انتخاب آستانه ي  .حوزه ي موجک گسترده است

 -در حالی که ویژگی مناسب،می توان اکثریت نویز را حذف کرد
  ضرایب آستانه  ،بعد از تبدیل موجک.هاي مهم سیگنال باقی بماند

Top Hat1   

2BottomHat                                                                                  
3 Bi-Ortogonal             

اعمال 
فیلتر 

 پایین گذر

تصویر 
 اولیه

اعمال 
 مورفولوژي 

 

آستانه 
 گذاري  

تبدیل 
 موجک  

معکوس 
تبدیل 
 موجک 
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  در این روش از آستانه گذاري نرم استفاده شده. گذاري می شوند
ي  در آستانه گذاري نرم ،ضرایب کوچک تر از محدوده. است

صفر و در ضرایب بزرگ تر  باشندنویز می  که غالبا  )1(رابطه ي 
   .از این محدوده از این ضرایب کم می شود

                                         t  >  X| |       X| -T|        
F(x)=  =                                                                               

                                       otherwise             0      
)1  (  

افقی (از آن جا که ضرایب موجک بدست آمده جهت دار    
هستند، الزم است عمل بازسازي به منظور )،عمودي و قطري

ایجاد ضرایب مستقل از جهت و یکسان سازي اندازه ماتریس 
در این روش از . هاي ضرایب موجک با تصویر اولیه انجام گیرد

آستانه گذاري نرم استفاده شده است و به صورت زیر محاسبه 
  :  ]5[می شود

  
T=(j/2)*log2(max(dj))                                                           

)2  (  
   و  ستانه گذاري می شودآ Tسطحی است که  jدر این رابطه    
dj  ضریب موجک در سطحj ند گفتار انرژي سیگنال مان .می باشد

که طبیعت پایین گذر دارد در تعداد کمی از ابعاد موجک متمرکز 
در همه ابعاد موجک ) سفید(نویز  شده است،در حالی که انرژي

بنابراین با صفر قرار دادن ضرایب با دامنه کوچک . توزیع می شود
تر از یک حد آستانه،به نحوي مطلوب می توان نویز را حذف 

   .می شوددر حالی که اطالعات مهم سیگنال اصلی حفظ  نمود
  
 نتایج- 3
هر نوع سیگنال ناخواسته در سیستم هاي مخابراتی می تواند    

معموال توان نویز بسیار کم .مانع استفاده از سیگنال خواسته باشد
اما با توجه به تضعیف سیگنال در انتقال ممکن است در . است

  .ا از آن بیش تر شودحد سیگنال هاي مورد نظر و ی
نویز معموال با انحراف استاندارد و شدت سیگنال تصویر مربوط    

سیگنال هاي نامناسب (رتیفکت آیکسان در نبود  ءبه یک شی
تصویر نویزي زمانی .مشخص می شود) تصویر در یک مکان خاص

آن کم   SNR(1(  نسبت سیگنال به نویز  خوب دیده می شود که
  ]. 6[باشد

SNR= Psignal/ Pnoise                                                                                                 
)3(  

نسبت سیگنال به نویز،بیان کننده نسبت توان سیگنال به توان    
هر چه این  بنابراین.نویزي است که سیگنال را آلوده می کند

میزان بیش تر باشد،نشان دهنده این است که مزاحمت نویز 
 (dB)این نسبت اغلب در مقیاس دسی بل .زمینه کم تر است

برابر لگاریتم پایه  10بیان می گردد که در این تعریف،مقدار آن 
  .نسبت توان ها می باشد 10
معیار نسبت سیگنال به نویز،یکی از معیارهاي کمی مورد    

اده در این مقاله و بسیاري از مطالب علمی دیگر می باشد استف
که اغلب براي نشان دادن صحت عملکرد الگوریتم هاي حذف 

هر چه مقدار این معیاربراي سیگنال بهبود .نویز استفاده می گردد
یافته بیش تر باشد،می گوییم الگوریتم حذف نویز بهتر عمل 

براي سیگنال .ستکرده و در نتیجه نویز بیش تري حذف شده ا
  .نشان داد) 3(را مانند رابطه ي SNR بهبود یافته می توان 

روش پیشنهادي بر روي تصاویر ماموگرافی  براي تایید درستی    
تصویر که از پایگاه داده جامعه ي تحلیل  60در مجموع از 

نسبت سیگنال به نویز آن دریافت شد، MIASتصاویر ماموگرافی 
با دو روش قبلی  1د و نتایج آن در جدول بدست آم )3( از رابطه

  .مقایسه و اندازه گیري شده است
    
  روش هاي متفاوتتصویر اصلی و تصویر حاصل از  SNR مقایسه: 1جدول  

روش الگوریتم 
  پیشنهادي

تبدیل موجک 
با استفاده از 

  فیلتر پایین گذر

تبدیل موجک 
بدون استفاده از 

  فیلتر پایین گذر

  کد تصویر

17/195 16/8626 15/2876 148 Mdb  
17/0967 16/1125 15/1954 Mdb209 

17/1472 16/4771 15/4781 Mdb028 
17/1660 16/2682 15/3751 Mdb058 

17/2302 16/9134 15/7398 216Mdb 
  
  
  
  
  
  
  
  

1Signal-to-Noise Ratio                                                         
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  تصویر اصلی و تصویر حاصل از روش هاي متفاوت مقایسه: 2جدول 

روش 
الگوریتم 

  پیشنهادي

تبدیل موجک 
با استفاده از 
فیلتر پایین 

  گذر

تبدیل موجک 
بدون استفاده از 

  فیلتر پایین گذر

  اصلی تصویر

 

 

 

 

  
 

 

 

                                       o                     
  نتیجه گیري - 4
یش نسبت سیگنال ،افزا1به نتایج بدست آمده از جدول  باتوجه   

به نویز بیش تري در روش الگوریتم پیشنهادي نسبت به سایر 
بنابراین می توان گفت با استفاده از الگوریتم .روش ها داشته ایم

پیشنهادي به هدف مقاله یعنی کاهش نویز در تصاویر ماموگرافی 
-تغییر یافته و موجک بايبا استفاده از روش ترکیبی مورفولوژي 

 تصاویرباتوجه به همچنین .دست یافتمی توان اورتوگونال 
،بهبود تصاویر ماموگرافی را نیز می توان 2بدست آمده از جدول 

  .از نتایج استفاده از روش الگوریتم پشنهادي به شمار آورد

   سپاسگزاري

 MIAS      این تحقیق با استفاده از تصاویر مرکز تصویربرداري   
  .  انجام شده است
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