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هاي  براي ارزيابي همبستگي داده "آزمون نسبت درستنمايي" پيشنهاد
fMRI مغزجهت تشخيص فعاليت ، يك زيرفضاي سيگنالهاِي با پايه   
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  چكيده

هـاي زمـاني     بـر همبـستگي بـين سـري       است كـه مبتنـي       مغز فعاليت   ي براي هدف ما در اين مقاله معرفي روش تشخيص       
 متفـاوت   هـاي   هاي مرجع بـا شـكل       و سيگنال  ،)fMRI(شده توسط تصويرگري عملكردي تشديد مغناطيسي       گيري   اندازه
 با استفاده تـوأم   اين روش. است)LRT: Likelihood Ratio Test(اين روش بر پايه آزمون نسبت درستنمايي . است

هاي پايه بهينه شده به عنوان يـك          سيگنال ز به دليل استفاده ا    پردازد و   مكاني و زماني به تشخيص فعاليت مي      هاي    داده از
  بـا پاسـخ همودينـاميكي مختلـف        هـايي   واكـسل پذيري الزم جهت تطبيق بـا منـاطق و           انعطافداراي   ل،زير فضاي سيگنا  

 حاكي از توانايي اين روش در بدسـت  ،سازي شده  و شبيههاي واقعي  نتايج حاصل از اعمال اين روش بر روي داده    .باشد مي
در يك  هاي همسايگي توان آن را نتيجه بكارگيري بهينه داده    ق فعاليت با ميزان يكنواختي مطلوب است كه مي        دادن مناط 

هـاي مكـاني ايـن         و بـدون اسـتفاده از داده        ارائه شده  عالوه بر آن در يك حالت خاص از روش        .  دانست  چندمتغيره تحليل
  . مناطق فعال بيشتري را داراستروش به دليل استفاده از يك زيرفضاي سيگنال توانايي تشخيص

  
 آزمون نسبت Likelihood ratio test ، عملكردي تشديد مغناطيسيي تصويرگرfMRI :هاي كليدي  واژه

  ههاي چندمتغير  تحليلMulti-variate analysis ،درستنمايي
  

                                                 
 .)IPM(ژوهشكده علوم شناختي، مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضياتگروه پردازش سيگنال و تصوير، پ 1
 .استاديار، قطب علمي كنترل و پردازش هوشمند، گروه برق و كامپيوتر دانشكده فني دانشگاه تهران 2
 .)IPM(فيزيك نظري و رياضياتمركز تحقيقات دانشيار، قطب علمي كنترل و پردازش هوشمند، گروه برق و كامپيوتر دانشكده فني دانشگاه تهران و  3

   مقدمه
مناطق فعال مغز انسان درهنگام  محل چگونگي فعاليت و

 همچنان دركي هاي فرآيند يا و خاصبرخي اعمالانجام 
هاي تحليل متفاوت بكار  ناشناخته است، و هدف روش

. مغز است نيز تشخيص مناطق فعاِل fMRIگرفته شده در 
 همزمان با انجام فعاليت عصبي، تعداد زيادي fMRIدر 

شود كه وقوع فعاليت عصبي   از مغز تهيه ميMRIتصوير 
ر طول زمان باعث تغييرات اندكي در شدت روشنائي آنها د

تحليل اين هاي آماري متفاوتي جهت  روش. شده است
در . ه شده استئتصاوير بمنظور مكانيابي فعاليت عصبي ارا

و   cross-correlation  متقابلاين ميان روش همبستگي
t-test در اين . آيند هاي مرسوم به حساب مي از روش
روش .  بر سفيد و گوسي بودن نويز استفرض ها روش

 بر مبناي استفاده از كه  غيرهتم  تكيروش  متقابلگيهمبست
 زماني واكسل يهمبستگي بين الگوي زماني تحريك و سر

امكان    روش اين متاسفانه در].٢و١[ قراردارد بررسيمورد 
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. هاي همسايگي وجود ندارد استفاده از ارتباطات مكاني داده
 دستيابي به مناطق يكنواخت برايو به همين جهت معموال 

  مكانيكننده نرمكردن اغتشاشات از فيلترهاي  كمو فعاليت 
)smoothing filter(شود  استفاده مي .  

 توسعه به شرانهمكاو ) Friman( فرايمن، ٢٠٠١در سال 
  تحليل همبستگي كانوني برنيت مبه، چندمتغيريروش

)CCA: Canonical Correlation Analysis( 
گيري از  وش با بهرهنويسندگان در اين ر. ]٣[پرداختند 

 تحليل و به ،هاي يك واكسل هاي زماني همسايگي سري
اين  در. اند پرداخته  مورد نظر،اكسلوگيري در مورد  نتيجه

  تحريك جهت مربعِي فوريه الگوِي روش از بسط سري
در مورد اين روش . هاي پايه بهره گرفته شده است سيگنال

 تعريف شكل) ١: (توان چند نكته را متذكر شد مي
 با يهاي هاي پايه در مرجع مورد نظر تنها در داده سيگنال

) ٢ (، استستفادهاقابل ) مربعي(الگوي تحريك بلوكي 
هاي همسايه در حالت  هاي زماني واكسل بكارگيري سري

فاده تبه اين دليل كه هنگام اس) ٣ ( است، دوبعدي بكار رفته
ي، اثر هاي واكسل تحت بررس هاي زماني همسايگي از سري

شود، امكان پخش  هاي زماني يكسان فرض مي تمامي سري
شدن اثر يك واكسل فعال بدون هرگونه تمايزي به 

پارامتر همبستگي ) ٤ (وهاي مجاور ممكن است  لواكس
داراي يك توزيع بدست آمده از اين روش تحت فرض پوچ 

يابي و شرايط   آستانهاين مساله  كهآماري معلوم نيست
در اينجا، به معرفي روشي . كند سه را متاثر ميتحليل و مقاي

 مرجعهاي  پردازيم كه با استفاده از سيگنال چند متغيره مي
هاي  هاي سري و همچنين داده] ٤[بهينه شده در مرجع 

، مناطق  به شكلي بهينهزماني همسايگي يك واكسل
 برمبناي  پيشنهاديروش. كند فعاليت را مشخص مي

  در پي اين مزيت را و قرار دارد"آزمون نسبت درستنمايي"
هاي  سيگنال(دارد كه عالوه بر اينكه از يك حوزه پاسخ 

 تحت پارامتر مورد قضاوت، ،گيرد بهره مي) مطلوب مرجع
هاي پايه و سري هاي   سيگنال همبستگِيعدِم( فرض پوچ 

 آن را توان  است و ميآماري معلومداراي يك توزيع ) زماني
به راحتي با ساير  مختلف هايfalse alarm rateدر 
هاي   همبستگي سريدر اين روش. دكرها مقايسه  روش
 بررسي به شكل ماتريسي مرجعهاي   سيگنالبا زماني
هاي بنيادين تحليل، فرِض  شود و در حقيقت فرض مي

همبستگي و فرِض عدم همبستگي بردارهاي ورودي با 
 پخش در اين روش براي حل مشكل .بردارهاي پايه است

 براي هر واكسل هاي مجاور، واكسل به اثر يك واكسل نشد 
 درجه اول استفاده هاي از ميانگين دو به دوي همسايگي

ها در حالت سه بعدي مورد توجه  شده است و همسايگي
  . بوده است

 ]۵[روش آزمون نسبت درستنمايي پيش از اين در مرجع 
روي هدف اساسي مقاله مذكور بحث بر . نيز مطرح شده بود

  براي سيگنال و در نظر گرفتن دامنه و فازمدل خطي
  جهتاستفاده از روش آزمون نسبت درستنماييو مختلط 

در روش ارائه شده .  استن پارامترهاي مدل مذكوردآزمو
هاي مكاني  در مقاله مذكور عالوه بر عدم استفاده از داده

 در نظر گرفته شده fMRIاي نيز براي سيگنال  مدل ساده
   .است

هاي بهينه  روش پيشنهادي ما به دليل استفاده از سيگنال
هاي  گيري از همسايگي و همچنين بهره] ٤[شده مرجع 

تواند يكنواختي   مي،يقارن ميانگين تدرجه اول به شكِل
ها ايجاد كند و عالوه بر آن امكان اعمال  مطلوبي را در داده

داراست و را نيز  event-relatedبه الگوي تحريك 
 اثر فعاليت  نامطلوِبداكثر تالش جهت عدم پخش شدگِيح

   .ها را داراست بكار گرفته شده همسايگي شكلبر اساس 
    روش پيشنهاديتئوري

   يك روش)LRT(آزمون نسبت درستنمايي 
sub-optimalكه كدام يك  استگيري  جهت اين تصميم 

هاي   با دادههرابطدر از دو فرض مورد نظر بهترين توضيح را 
 به عنوان فرض پوچ دو فرض fMRIدر . وجود در بردارندم

فعاليت   سيگناِلوجود مؤلفه فرض : داريمو فرض جايگزين
  سيگناِلوجود مؤلفه عدم  فرض وهاي زماني در سري

  .هاي زماني فعاليت در سري
بردار  همبستگي بين دو دسته  عدِم)( اول فرض الزمه

هاي زماني را مشخص  هاي پايه و سري لسيگنامربوط به 
  .كند مي
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تحت فرض دو دسته داده فوق  ماتريس كوواريانس بنابراين
   :پوچ به صورت زير خواهد بود
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به   جايگزيِنهمچنين ماتريس كوواريانس تحت فرض 
   :صورت رابطة زير است
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هاي همبستگي بين   ماتريسوكه در اين روابط 

 همبستگي درون هاي ماتريس و    واي دسته

 بنابر اين اگر هر سري زماني از همسايگي .هستند اي دسته

 و هر X مورد بررسي، در يك سطر ماتريس 

 قرار گيرند V سيگنال مرجع در يك سطر ماتريس

  :خواهيم داشت

12S

11S

n×

)۳                       (  

)۴                       (  

)۵           (  

 به  ها اگر توزيع نمونه نسبت درستنماييبر اساس تئوري 

00  وبستگي داشته باشد θبردار پارامتري  : Ω∈θH  و

11 : Ω∈θH نسبِتآزموِن . نظر باشنددو فرض مد  

 به فرضدر مقابل  )فرض پوچ ( فرِضستنمايي رد
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ستنمايي در رع دبزرگترين مقدار تاب كه در رابطه باال 
 و است ناحيه 
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η احتمال شود تا   به شكلي انتخاب مي
بر اساس تئوري نسبت . صحت مورد نظر بدست آيد

قابل اثبات است سازيهاي رياضي  و بعد از سادهدرستنمايي 
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i  و   ماتريس مقادير ويژهλ اين رابطه كه در
 نيز بترتيب  و . د بودنخواه 

تعداد بردارهاي مرجع و سريهاي زماني مورد بررسي 

  است كه اين نتيجه وقتي قابل مالحظه .هستند
 براي ]٦ [ با تقريب به كار رفته در مرجع.نزديك صفر باشد

nبا شرط توان توزيع را تحت فرض پوچ  ميهاي بزرگ 
زير مانند  chi-square به صورت توزيع 
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تعداد دفعات اسكن در  ( تعداد مشاهداتnدر اين رابطه  

. كند  برداري را مشخص مي در هر متغيِر)fMRIتحليل 
دار  يابي مقادير معني اين توزيع تحت فرض پوچ اجازه آستانه

  . دهد را به ما مي
  

  ها  اجزاء و روش
  هاي واقعي مشخصات داده

 تسال ۵/۱ كه بوسيله يك دستگاه fMRIدر يك آزمايش 
حركتي از ‐هاي مربوط به فعاليت بينائي دادهانجام گرفته 

 تصوير ۱۲۸در اين آزمايش . آوري شدند ژه جمعيك سو
اي   ثانيه۶۸/۲حجمي كامل از سر شخص در فواصل زماني 

 مقطع ۱۶هر تصوير حجمي متشكل از . برداشت شده است
در هنگام .  است۶۴*۶۴و هر مقطع داراي رزلوشن 

ميديده يشي تاريكي را صفحه نماشخص ها  آوري داده جمع
در هنگام مشاهده تصوير اقدام به فشار دادن يك دكمه و 
 به ، بوده استevent-relatedنوع تحريك . كرده است مي

  .اين معنا كه مدت زمان وجود هر تحريك كوتاه بوده است
  

  سازي هاي شبيه مشخصات داده
سازي از جمع يك مقدار ميانگين  هاي شبيه براي داده
هاي واقعي، و يك سيگنال مرجع در   دادهمطابق با

BOLD Contrastو)هاي مختلف دامنه (هاي مختلف  
يك نويز گوسي با انحراف معياري برابر با نصف دامنه 

سازي  هاي شبيه در داده. سيگنال مرجع استفاده شده است
ها و حضور سيگنال  از يك نويز گوسي در تمامي واكسل

 واكسل بهره گرفته ٤٨مرجع در يك لكه روشنايي حاوي 
  .شده است
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  سازي روش پياده
گانه پاسخ  هتوابع سپيشنهادي از براي پياده سازي روش 

استفاده شده  ]٤[هموديناميكي ارائه شده توسط مرجع 
 تحريك بكار رفته با كانوالوكردن اين توابع با الگوِي. است

اند كه به عنوان  در آزمايش، سه الگوي زماني بدست آمده
هاي پايه جهت اعمال به روش آزمون نسبت  السيگن

  بردارهايوردن  براي بدست آ. اند درستنمايي مهيا شده
 دو به دو نورودي از سري زماني واكسل مورد نظر و ميانگي

 متقارِنهاي   واكسل مربوط بههاي زماني سري
بهره گرفته شده واكسل مورد نظر  يك درجة هاي همسايگي

  با محاسبه بردارهاي وروديپس از مشخص كردن . است
از توان  آن مي بدست آوردن مقادير ويژه  و

بوط به هر مرآزمون نسبت درستنمايي ر امقد )۷ (رابطه
كه (را محاسبه و با مقايسه آن با آستانه مناسب واكسل 

) آيد  بدست ميChi-Squareاز توزيع ) ۸(مطابق رابطه 
   .گيري نمود م وجود فعاليت تصميمدر مورد وجود يا عد

12
1

1121
1

22 SSSS −−

  
  نتايج 

 LRTجهت مقايسه چگونگي رفتار روش پيشنهادي، روش 
 يها  بر روي داده شده  با ترتيب گفته راCCAو 

هاي مختلف  سازي اعمال كرديم و نتايج را در آستانه شبيه
سازي مقايسه دو روش در   هدف از اين شبيه.بدست آوريم

false alarm rateنبود بلكه تنها بررسي لفهاي مخت 
هاي صحيح و غلط به طور  رفتار روش در تعداد تشخيص

 لذا بجاي استفاده از .هاي مختلف است همزمان در آستانه
false alarm rateر آستانه را يدا مقجا،هاي مختلف در اين

 ي كه داراي واكسل٤٨تا آنجا باال برديم كه يك واكسل از 
 مقادير بدست يابي ستانه آ هنگام دربود، مرجعسيگنال 

  بدون فعاليت فرض شود و اين نتايج را ثبت كرديمآمده
  در كه مشخص شد بدست آمدهبراساس نتايج). ١شكل(

به اين دليل كه  ]٣[ارائه شده در مرجع CCA روش 
 واكسل مورد بررسي و سري زمانيهنگام تحليل، 

در تحليل مدنظر قرار  يكسان  به شكليهاي همسايه واكسل
 هاي واكسل را در تشخيصخطاي بيشتري تعداد  گيرند، مي

مرتكب فعال نسبت به روش آزمون نسبت درستنمايي 
ليل  در آزمون نسبت درستنمايي به د عالوه بر اين.شود مي

حاوي ( نقاط فعال  بدست آمده براِيمقاديرزياِد تفاوت 

 امكان ،و نقاِط همسايگِي مناطق فعال) سيگنال مرجع
 هاي واقعي بر روي داده.  وجود داردها واكسلتفكيك اين 

 از اطالعات ، روش پيشنهاديبراي يك حالت خاص
  و نتايج اين روش را در. ها استفاده نكرديم همسايگي

 false alarm rateهمبستگي هاي مختلف با روش 
)Cross-Correlation(هاي واقعي مقايسه   بر روي داده

  بيشتري را نسبت بهيها واكسلكه اين روش تعداد . كرديم
   .)٢شكل(د دا تشخيص CC روش

  
  بحث و نتيجه گيري 

 دو نكته را بايستي CCA و روش LRTدر مقايسه روش 
 بكارگيري همسايگي در روش ، نكته اول آنكهمتذكر شد،

 قرار تري در حالت بهCCAمعرفي شده نسبت به روش 
  ش ارز،در تحليلهاي همسايگي  دادهعالوه بر حضور  ودارد 

 هاي همسايگي با واكسل مورد تحليل يكسان نيست، واكسل
 به دليل استفاده از كليه LRT روش ،كهنكته دوم اين
 عالوه بر   مربوط به ماتريِسمقادير ويژه

 تحت فرض پوچ دارد، يشخصمتوزيع  مقدار آزموناينكه 
اطق فعال  منتمايز روشناييكند كه  اين امكان را فراهم مي

 تمايز روشنايي عالوه بر آن، .و غيرفعال در تصوير باالتر رود
بين مناطق فعال و مناطقي كه تنها به دليل همسايگي 

با . آيد بوجود ،ندشو مناطق فعال، فعال در نظر گرفته مي
در هاي شبيه سازي   بر روي دادهدو روش اعمال اين

Bold-Contrast هاي مختلف و بدست آوردن شدت
. شنايي مناطق فعال به بررسي اين موضوع پرداختيمرو

نتايج حاصل از نسبت شدت بيشترين روشنايي به  )٣(شكل
 در شدت االتمايز ب واضح است كه اين .شدت ميانگين است

يگر نكته د. دهد كاهش ميرا گيري  يمم خطاي تص،روشنايي
 به يكنواختي تصوير كه اين است كه اين تمايز روشنايي

در . كند هاي همسايگي بود كمك مي اده از داده استفهدِف
 روش ها هاي همسايگي  بدون استفاده از دادهحالت خاص

LRT قابل مقايسه با روش CCدر اين حالت از .  است
 براي LRT، وتنها دوش نميهاي همسايگي استفاده  داده

هاي هموديناميكي مختلف بكار  امكان تشخيص پاسخ
شود اين روش  مشاهده مي ،روشبعد از اعمال اين  .رود مي

توانايي تشخيص  مختلف هايfalse alarm rateدر 
 فعال بيشتري را داراست كه به دليل استفاده از هاي واكسل

12
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  دسته سيگنال مرجعو اعمال يكيك تحليل چند متغيره 
   .)٢شكل(  استبهينه

الزم به ذكر است كه در تحليل دادههاي واقعي، هر سه 
   و Visual cortexناطق روش مورد بررسي م

motor cortex و cerebellum را فعال تشخيص 
 ۴ شكل .اند كه كامال با مطالعات قبلي سازگار است داده

رديف (همبستگي متقابل مناطق فعال ناشي از سه روش 
هاي همسايه  ، روش پيشنهادي بدون استفاده از واكسل)باال

هاي  اكسل، و روش پيشنهادي با استفاده از و)رديف وسط(
. را در بعضي از مقاطع نشان ميدهد، )رديف پائين(همسايه

از اين شكل نيز مشهود است كه روش پيشنهادي مناطق 
  .دهد وسيعتري را تشخيص مي
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 در CCA و LRTدر اين دونمودار رفتـار دو روش   . ١شكل

. اســت شــده   داده  ســازي نــشان هــاي شــبيه رابطــه بــا داده
در مقـادير آسـتانه      LRT روش   شـود   همانطوريكه ديده مي  

  از منـاطق همـسايگي     را   فعـال  منـاطق    باال قـدرت تفكيـك    
  .داراسترا مناطق فعال 

  

Number of Detected Voxel in Real Data
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در اين نمودار مقايسه تطبيقي نتيجه اعمال روش . ٢شكل

LRTها با روش   در حالت خاِص عدم استفاده از همسايگي
CCهاي واقعي نشان داده شده است  بر روي داده .

 false alarm در LRTشود روش  ده ميهمانطوريكه دي
rateمختلف قدرت تشخيص مناطق فعال بيشتري را هاي  
  . دارد

  
Intensity Contrast

0

5

10

15

20

25

0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04

Bold Contrast

m
ax

(In
t)/

m
ea

n(
In

t)

CCA
LRT

  
مربوط در اين نمودار نسبت بيشينه شدت روشنايي . ٣شكل

 كل تصوير به ميانگين شدت روشناييبه مناطق فعال 
شده  نشان داده  LRTو CCA  در دو روش سازي شبيه
  . است
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ل ناشي از سه روش همبستگي متقابل مناطق فعا. ۴شكل 

هاي  ، روش پيشنهادي بدون استفاده از واكسل)رديف باال(
، و روش پيشنهادي با استفاده از )رديف وسط(همسايه 
  ).رديف پائين(هاي همسايه واكسل
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