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  چكيده
هـای تحليـل تـصويرگری عملكـردی تـشديد            بندی بـرای سـنجش روش       چهارچوبی مبتنی بر خوشه   در اين مقاله    

شود و عملكرد      توسط يك فضای ويژگی جايگزين می      fMRIهای    در اين رويكرد داده   . مغناطيسی ارائه خواهد شد   
بـا ايـن ديـدگاه    . گـردد  قلمـداد مـی  ) تعيين نقاط فعال و غير فعال     (بندی اين فضا      هر روش تحليل به منزله خوشه     

فـضای ويژگـی را توسـط       . بندی حاصل مقايسه نمـود        های مختلف را با مقايسه خوبی خوشه        توان عملكرد روش    می
 fMRI مجموعـه داده واقعـی   ۴. ايم های اساسی است تعيين نموده روشی غير پارامتری كه مبتنی بر تحليل مولفه     

هـای    اند و عملكرد روش      تبديل موجك تحليل شده     و روش مبتنی بر    F-Testهای تحليل همبستگی،      توسط روش 
 اصـالح شـده   ROCنتـايج مقايـسه بـا نتـايج حاصـل از روش      .  اسـت  فوق توسط رويكرد ارائه شده مقايسه شـده       
  .دهند همخوانی دارند كه صحت روش را نشان می

  
   تبديل موجك– F-Test – تحليل همبستگی – fMRIهای  تحليل داده: های كليدی واژه

 

 مهمقد
  fMRI  يــاروش تــصويرگری تــشديد مغناطيــسی  در 

)Functional Magnetic Resonance Imaging(  
هنگـام انجـام   تغييرات محلي در حجم و اكسيژن خون مغز در         

 در   عـصبی   فعاليـت  وقـوع . شود گيري مي  اندازهفعاليت عصبی   
 افزايش جريان خون و نسبت اكسي هموگلـوبين بـه           باعثمغز  

 گردد كه اين خـود موجـب افـزايش          مي دي اكسي هموگلوبين  
T2شدت روشنايی تصاوير دارای وزن      

بـه  . شود   می MRI در   *
 در هنگـام انجـام      MRIآوری مكرر تصاوير      اين ترتيب با جمع   

توان منـاطق     فعاليت عصبی و سپس تحليل تصاوير حاصل می       
   .فعال را تشخيص داد

رای های جديد ب تاكنون بيشتر تحقيقات در زمينه ارائه روش
 و يافتن نواحی فعال مغز متمركز fMRIهای  پردازش داده

بوده است و در مورد مقايسه كمی و بيان مزايا و معايب هر 
 و Langeبار اولين . ها كمتر تحقيق شده است يك از روش
از منحنی  های تشخيص  توانايی روشبرای مقايسههمكارانش 

ROC) Receiver Operating Characteristic( به 
ی تر مقاله جامعXiong" بعدا. ]۱[نوان معيار استفاده كردندع
دو پارامتر حساسيت و دقت و از  ]۲[ مورد منتشر  ايندر

 .ها استفاده نمود براي مقايسه روش )Specificity (تشخيص
برای مقايسه دقت تشخيص، هر روش روی يك مجموعه داده 

داد نسبت تع. شود  اعمال می)بدون فعاليت(حالت استراحت 
هايی كه توسط هر روش فعال تشخيص داده شده به  وكسل

به ازای هر درجه اهميت را دقت تشخيص ها  تعداد كل وكسل
ميزان نزديك بودن منحنی دقت تشخيص بر حسب . گويند

 نشان y=x به خط های حالت استراحت  در دادهدرجه اهميت
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معقول و  روش اين است كه ميزان تشخيص كاذبدهنده 
برای بدست آوردن حساسيت، هر روش را  .ه استكنترل شد
 و حساسيت را به سازي اعمال كرده هاي شبيه روي داده

های فعال كه توسط هر روش  صورت نسبت تعداد وكسل
های فعال تعريف  اند به تعداد كل وكسل تشخيص داده شده

هر روش كه منحنی حساسيت بر حسب درجه . كنيم می
مهمترين  .ر باشد، بهتر استت  نزديكy=1اهميت آن به خط 

اين است كه مكان فعاليت بايد به طور كامل فوق ضعف روش 
بنابراين . ستهای واقعی چنين ني مشخص باشد كه در داده

  . استهای شبيه سازی  استفاده از اين روش محدود به داده
هاي سنجش غير پارامتري  گروهي ديگر از روش

 Test-Retest به كه معروفترين آنها موسوم] ۴و۳[هستند
 احتمال اينكه يك واكسل واقعا PA در اين روش ].۵ [است

 احتمال PIفعال، توسط روش به عنوان فعال شناخته شود و 
اينكه يك واكسل غيرفعال توسط روش فعال تشخيص داده 

يك روش، وقتی قابل اطمينان است كه . شوند شود، تعريف می
PA آن بزرگ و PIخمين زدن برای ت.  آن كوچك باشد

داده مجموعه ) M( از پردازش تعدادی PI و PAپارامترهای 
fMRI  و تخمينML) Maximum Likelihood (

هرچند اين روش نيازی به دانستن نواحی  .شود استفاده می
فعال مغز ندارد، ولی نياز به چندين بار تكرار آزمايش و ايجاد 

ا باال  هزينه عملياتی و محاسباتی آن ر,چند مجموعه تصوير
  . برد می

 ROC روش منحنی Cordes و Nandy، ۲۰۰۳در سال 
های  ای اصالح كردند كه بتوان آن را برای داده را به گونه

 P(Y)آنها نشان دادند كه منحنی . ]۶[ واقعی نيز بكار برد
اند به  هايی كه فعال تشخيص داده شده نسبت تعداد واكسل(

، همواره حد پايين بر حسب درجه اهميت) ها تعداد كل واكسل
نسبت تعداد  (P(Y|T) سنتی، يعنی منحنی ROCمنحنی 
اند به كل  های فعال كه فعال تشخيص داده شده واكسل
است و نحوه تغييرات و شيب آنها نيز ) های فعال واكسل

توان به جای  ها می بنابراين برای مقايسه روش. باشد يكسان می
ح شده  اصالROC سنتی از منحنی ROCنحنی مرسم 

اين روش، نيازی به دانستن نواحی فعال مغز  .كمك گرفت
های واقعی  سازی روی داده ندارد و به همين دليل قابل پياده

اما همچنان به دليل اينكه توزيع آماری سيگنال و نويز . است

به طور دقيق مشخص نيست، تنها قادر هستيم با انجام 
ها تخمين  ده اصالح شده را از روی داROCفرضياتی منحنی 

  .بزنيم
گر  شوند كه شخص تحليل به طور كلی چند واقعيت باعث می

نتواند در مورد خوبی عملكرد يك روش تحليل قضاوت كند و 
يا اينكه از ميان چندين روش تحليل يكی را برای استفاده 

يكی از اين داليل، نامعلوم بودن مناطق فعال . انتخاب نمايد
های حسی،  اری از تحريكبطور دقيق و صريح برای بسي

دليل ديگر، تغييرپذيری مناطق . باشد حركتی و يا دركی می
.  با شخص و زمان است)Functional Variability (فعال

های مبتنی  پارامتری و روش يرغهای  در اين گونه موارد روش
  .نمايد  نقش مهمی را ايفا می بر داده

يسه عملكرد در اين مقاله يك روش ارزيابی جديد برای مقا
.  ارائه شده استfMRIهای  های مختلف تحليل داده روش

روشهاي   در آنيابی است و ساختار اين روش مبتنی بر خوشه
 معيار بند تعبير شده و توسط يك مختلف به عنوان يك طبقه

Cluster Validity  پس از بيان اصول . شدد نخواهمقايسه
 fMRIهای  ادهتئوری روش پيشنهادی، آن را برای تعدادی د

ايم و نتايج روش پيشنهادی را با نتايج منحنی  اعمال كرده
ROCرسد معتبرترين روش   اصالح شده كه به نظر می

اند،  باشد كه تاكنون مطرح شده هايی  مقايسه در بين روش
با توجه به اينكه در روش پيشنهادی هيچ . مقايسه شده است

و يا عوامل موثر فرض خاصی در مورد ساختار سيگنال و نويز 
ديگر، صورت نگرفته، اين روش در موارد مختلفی قابل استفاده 

همچنين ساختار كلی ارائه شده قابل انعطاف . و معتبر باشد
 و يا Cluster Validityتوان با تغيير دادن معيار  بوده و می

  .كارآيی آن را افزايش داد، روشساير پارامترهای 
 

  تئوری روش پيشنهادی
  لگوريتم پيشنهادیمراحل ا

هر روش تحليل فرضيات و يا مدل مربوط به خود را دارا 
كند كه نشان  است و در نهايت يك نگاشت فعاليت ارائه می

های مغز در هنگام آزمايش فعال و  دهد كداميك از واكسل می
صرف نظر از مدل و يا محاسباتی . اند كداميك غير فعال بوده

توان آن را   بكار رفته است، میبندی كه برای انجام اين تقسيم
 به دو كالس فعال fMRIهای زمانی  نوعی خوشه بندی سری
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  .و غير فعال تلقی نمود
 به حل  فوقروش پيشنهادی در اين مقاله، از نقطه نظر

های مختلف، از يك  پردازد و برای مقايسه روش مساله می
يان بنابراين از م. نمايد  استفاده میCluster Validityمعيار 
بندی را  های تشخيص مختلف، روشی كه بهترين خوشه روش

گيری خوبی  برای اندازه. تر خواهد بود ارائه نمايد مناسب
  .شود بندی از يك فضای ويژگی استفاده می خوشه

توان كيفيت  در اين فضای ويژگی مشترك است كه می
های ايجاد شده توسط هر روش تحليل را بررسی و  خوشه

ه تشكيل اين فضای ويژگی و مالحظات مربوط نحو. كمی نمود
  . به آن در بخش بعدی توضيح داده خواهد شد

. دهد  بلوك دياگرام روش پيشنهادی را نشان می۱شكل 
طور كه از اين شكل نيز مشخص است مراحل روش  همان

  :پيشنهادی به قرار زير است
 تشكيل fMRIهای  ای ويژگی از دادهيك فض ‐۱
  .)الحظه كنيدبخش بعد را م (شود می
های  های مختلف تشخيص فعاليت روی داده روش ‐۲

fMRIبرای يك (شود تا نقشه فعاليت هر روش   اعمال می
 .بدست آيد) درجه اهميت مشخص

نگاشت فعاليت خروجی هر روش مورد استفاده قرار  ‐۳
 آن  های فعال و غير فعال ايجاد شده توسط گيرد تا خوشه می

 .روش در فضای ويژگی مشخص شوند
شود تا  بندی استفاده می از يك معيار خوبی خوشه ‐۴
  بندی هر روش محاسبه شود وبی خوشهخ

  
  فضای ويژگی

های  يك فضای ويژگی خوب برای سنجش عملكرد روش
های فعال و غير فعال بايد شامل  مختلف در جداكردن واكسل

های  واكسل ها بتوانند بين اين ويژگی: هايی باشد كه اوال ويژگی
االمكان  های حتی ر فعال تمايز ايجاد نمايد تا خوشهفعال و غي

. های مختلف در اين فضا تشكيل شود مجزايی توسط روش
زيرا استفاده از يك مدل و يا .  باشد كامال مبتنی بر داده: ثانيا

های مدل مذكور و يا  فرض خاص، عالوه بر اينكه محدوديت
يج به فرض انجام شده را در بر دارد باعث باياس شدن نتا

هايی كه از مدل مذكور  سمت آن مدل شده و قاعدتا روش
  .كنند بهترين شناخته خواهند شد استفاده می

 های اساسی بر اين اساس ما استفاده از تحليل مولفه
)Principle Component Analysis(  كه روشی مبتنی

های فضای ويژگی پيشنهاد   برای تشكيل پايهبر داده است را
 بلوك دياگرام نحوه تشكيل فضای ويژگی را ۲شكل . كنيم می

)  مربوطهfMRIيا سری زمانی (هر واكسل مغز . دهد نشان می
شود كه  در اين فضای ويژگی با يك بردار توصيف می

های  های آن تصوير سری زمانی آن واكسل روی پايه مولفه
اند كه هر  بردارهای پايه شامل دو دسته. فضای ويژگی هستند

يك دسته از . آيد  بدست میPCAك تحليل دسته توسط ي
های پايه كه معرف محتوای فعاليت خواهند بود از اعمال  بردار

PCAآيند های فعال بدست می های زمانی واكسل  روی سری .
شوند فصل  های زمانی كه به عنوان فعال انتخاب می سری

 قريب به  احتمال بهها بوده و لذا مشترك تشخيص همه روش
 بردارهای ويژه متناظر PCAبعد از انجام . هستند فعال يقين

شوند و به عنوان بردار  با مقادير ويژه قابل اهميت انتخاب می
های زمانی  به طريقه مشابه سری. شوند پايه در نظر گرفته می

 PCAكه حتما فاقد فعاليت هستند انتخاب شده و با انجام 
  .شوند روی آنها بردارهای پايه استخراج می

های فضای ويژگی، هر سری زمانی روی  بعد از محاسبه پايه
شود تا بردار ويژگی واكسل مربوطه   تصوير می هااين پايه

  بدست بيايد
  

  نتايج
  ها مشخصات داده

اند مربـوط بـه       هايی كه برای بررسی روش بكار برده شده         داده
دستگاه كه توسط يك     ]۷[هستنديك آزمايش حسی حركتی     

 ۴ .انـد  آوري شـده   جمـع تـسال    ۵/۱ميدان  تصويرگری با شدت    
تحريـك كـه توسـط يـك         .سوژه مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد        

 ثانيه تحريـك بينـايی بـه        ۵/۱شده شامل     كامپيوتر كنترل می  
  بوده   Hz۸زن سياه و سفيد با فركانس         صورت تابلوی چشمك  

 تحريـك، شـخص مـورد آزمـايش          هـر  در زمان مشاهده  . است
ت خـود يـك دكمـه را فـشار       توسط انگشت اشاره دسـت راسـ      

يـك  )  ثانيـه  ۴۴/۲۱(حدودا در هر هشت تصوير      . ه است داد  می
 ثانيـه   ۳۶/۵تحريك و يا يك جفت تحريـك بـا فاصـله زمـانی              

  .شده است داده مینمايش 
T2بـا وزن   MRIدر طول انجام اين فرآيند، تصاوير متعدد       

* ،

 ٣٧٩ www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 11th Iranian Conference on Biomedical Engineering, February 2004 

 نامتقـارن  از شـخص تهيـه         Spin-Echoتوسط رشته پالس    
 ثانيه يك تـصوير حجمـی كامـل از    ۶۸/۲در هر . ستشده ا   می

 ۶۴x۶۴ مقطـع    ۱۶شده است كـه شـامل         سر شخص تهيه می   
 تصوير حجمی كامـل از      ۱۲۸پيكسلی بوده است و در مجموع       

  .هر شخص حاصل شده است
از نيـز    آنـاتومی    يابی مناطق فعال، تعدادی تـصوير       برای مكان 

 هر  و sagital مقطع   ۱۲۸شامل  كه  سر هر شخص تهيه شده      
اين تـصاوير   .باشد  پيكسل می ۲۵۶x۲۵۶مقطع دارای رزلوشن    

  .اند  براي نمايش مناطق فعال استفاده شدهAFNIتوسط 
  

  های تحليل ارزيابی شده روش
 ]۸[روش همبستگی متقابل) الف

در اين روش از همبستگی متقابل بين سری زمانی يك 
ت كه مدلی از فعالي) r(و يك شكل موج مرجع ) X(واكسل 

عصبی مورد انتظار است برای تشخيص وضعيت آن واكسل 
ضريب همبستگی با استفاده از رابطه زير . شود استفاده می
  :آيد بدست می

)۱(    
)()(
))(())((

xmeanxrmeanr
xmeanxrmeanrCC

T

−−
−−=  

پس از محاسبه ضرايب همبستگی متقابل، برای اينكه بتوانيم 
از ها مقايسه كنيم، با استفاده  نتيجه اين روش را با ساير روش

 با توزيع Z بدست آمده را به پارامتر CCرابطه زير مقادير 
  .كنيم نرمال با ميانگين صفر و واريانس واحد تبديل می

 )۲(                        
CC
CCNZ

+
−−=

1
1ln

2
3  

  .ها است  طول سری زمانی دادهNدر رابطه فوق 
   Fروش آزمون ) ب

ال ميانگين و كه قب (Xدر اين روش برای هر سری زمانی 
 با رابطه زير محاسبه Fپارامتر ) اند های آن حذف شده دريفت

  :شود می

   )۳(      
)2(

)(
−−

−
=

MN
XPIX

M
XPX
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TT
Z ZZZZP 1)( −=
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 Z اپراتور تصويرگر روی زير فضای سيگنال PZكه در آن 
  .گردد  مشخص میZ=[Z1 Z2 Z3]های  است كه توسط پايه

)۴(                             
M باشد  های زير فضای سيگنال می تعداد پايه) ۳( در رابطه

)M=3 .(های پايه Zi از كانوالو كردن الگوی زمانی تحريك با 
  ..آيد اند بدست می  مشخص شده]۹[ كه در مرجعابع اساسیوت

ها، آستانه  بعد از محاسبه پارامتر فوق برای همه واكسل
 بدست N-M-2 و Mدی مناسب از توزيع فيشر با درجات آزا

  .شود  حاصل با اين آستانه ترشولد میFآمده و نگاشت 
  روش مبتنی بر تبديل موجك تغييرناپذير با انتقال) ج

بعد از اعمال تبديل موجك تغيير ناپذير با انتقال روی همه 
های زمانی، ضرايب اين تبديل در سطوح رزلوشن  سری

j=1,2,3,4 برای محاسبه پارامتر tروند  بكار می.  
)۵(    t   

)۶(                 
2)( k

T
kk

T
k

k
T

k
k

DRDD

DRS
−

=  

ام از تبديل k حاوی ضرايب رزلوشن Rkدر رابطه فوق 
 است كه ميانگين آن حذف شده است و rموجك بردار مرجع 

Dk حاوی ضرايب متناظر از تبديل موجك سری زمانی X 
  .است

واكسل، مقدار آن با يك آستانه  برای هر tبعد از محاسبه 
های فعال از غير فعال مشخص  مناسب مقايسه و واكسل

  .آيد اين آستانه از تحليل تصادفی سازی بدست می. شوند می
  

  نتايج 
 يك از سه روش مطرح تصاوير عملكردی هر سوژه توسط هر

 تحليل شدند تا مناطق فعال هر سوژه در شده در قسمت قبل
 بنابراين در هر .ب مختلف مشخص شوند كاذ ها نرخ تشخيص

، ۰۰۱/۰های تشخيص كاذب  سوژه و برای هر يك از نرخ
آيد  ، سه نگاشت فعاليت بدست می۱/۰ و ۰۵/۰، ۰۱/۰، ۰۰۵/۰

 ,هااز اين نگاشت. كه هر نگاشت حاصل از يك روش است
آيند و مطابق  های مشترك فعال و غير فعال بدست می واكسل

در . شود  ويژگی محاسبه می، فضای۲‐۲توضيحات بخش 
شوند كه مجموعا  ای انتخاب می تحليل مذكور بردارهای ويژه

مقادير (ها را توصيف كنند   درصد تغييرات داده۹۰بتوانند 
 شده و مقادير ويژه ويژه نرماليزه و از بزرگ به كوچك مرتب

  ). باشد۹/۰شوند كه مجموع آنها  بزرگتری انتخاب می
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 ا استفاده از نگاشت فعاليت هر روش، و بدر اين فضای جديد
وكرده  را مشخص  آن روشهای فعال و غيرفعال مركز خوشه
معيار بكار رفته برای . كنيم بندی را محاسبه می خوبی خوشه

Cluster Validity نسبت فاصله مراكز دو خوشه به حاصل 
  نمودار ۳ شكل.جمع واريانس دو خوشه است

 Cluster Validityمختلف برای  رجه اهميت را بر حسب د 
با توجه به . دهد چهار مجموعه داده پردازش شده، نشان می

شود كه روش مبتنی بر تبديل موجك بهتر  شكل مشاهده می
 F-testی كه روش  از دو روش ديگر عمل كرده است در حال

  .بدترين نتيجه را داده است

 1- Lange N, Bandettini PA, Baker JR, Rosen        
BR, A Comparison of Activation Detection 
Methods in Functional MRI, Proceeding of 
Third Annual Meeting of the Society of 
Magnetic Resonance, France, P 828, 1995 

برای اطمينان از صحت نتايج بدست آمده، روش بكار رفته را 
ايم كه نتايج   اصالح شده مقايسه كردهROCبا روش منحنی 

 برای هر چهار مجموعه تصاوير نشان داده شده ۴در شكل
 با ۴ و شكل ۳شود، نتايج شكل  همانطور كه مالحظه می. است

هم همخوانی دارند كه نشان دهنده معتبر بودن روش 
برای . پيشنهادی برای مجموعه تصاوير مورد استفاده است

ای از تصاوير مناطقی كه توسط سه  ی كيفی نتايج، نمونهبررس
 فعال تشخيص ۰۰۱/۰روش و به ازای نرخ تشخيص كاذب 

  .  نشان داده شده است۵اند در شكل  داده شده
  

  نتيجه گيری
های  در اين تحقيق چهارچوبی برای سنجش عملكرد روش

 ارائه شده كه نتيجه هر روش تحليل را به fMRIتحليل 
بندی قلمداد كرده و سپس با يك معيار  خوشهمنزله يك 

. نمود ها را با يكديگر مقايسه می بندی عددی خوبی اين خوشه
ها، با روشی غير  فضای ويژگی انتخاب شده برای تشكيل خوشه

بدست آمد كه از ) های اساسی توسط تحليل مؤلفه(پارامتری 
باياس شدن نتايج به سمت يك مدل يا فرض خاص جلوگيری 

با استفاده از اين روش پيشنهادی سه روش تحليل . مودن می
نتايج . مختلف را بررسی و آنها را با يكديگر مقايسه نموديم

 اصالح شده ROCروش پيشنهادی با نتايج حاصل از روش 
  .همخوانی داشتند

قابليت انعطاف روش ارائه شده، كه توسط تغيير فضای ويژگی 
د از نقاط قوت اين شو بندی مشخص می و معيار سنجش خوشه

  .كند روش است كه امكان توسعه و تكميل آن را فراهم می
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های  منحنی. ۳شكل 
 Clusterمعيار 

Validity بر حسب 
درجه اهميت برای چهار

چهار (مجموعه داده 
برای سه ) فرد مختلف

روش پردازش بكار رفته
 –همبستگی : دايره(

:  لوزی– F-test: ستاره
  )موجك

 

  
  

  
  

  
به ترتيب از ( و روش مبتنی بر موجك Fهای همبستگی، آزمون  نواحی فعال تشخيص داده شده توسط روش. ۵شكل 

  )راست به چپ
 

های  منحنی. ۴شكل 
ROC بر حسب درجه 
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  )موجك
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