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 چکیده 

 الزم است کاری هر از پیش پزشک، چشم تشخیص به کمک منظور به OCTدر تحلیل اتوماتیک تصاویر 

 به توان می ها الیه بین مرزهای هندسی مكان اساس بر سپس گردند. تفكیک هم از شبكیه های الیه

 الگوریتم توان می تصویر نویز کردن کم با همچنین .. برد پی ها الیه کلی شكل و الیه هر تغییر ضخامت

. نمود شناسایی درستی به نیز را ها الیه از هرکدام بافت نیز و داد بهبود را ها الیه مكان یابی های

همچنین ارائه یک مدل نرمال از داده ها کمک می کندکه اگر یک داده جدید از مدل فاصله گرفت، غیر 

در این تحقیق مروری بر روش های موجود در زمینه تحلیل و آنالیز تصاویر نرمال در نظر گرفته شود. 

OCT به خصوص در حوزه  ،الگو ها و نتایج الگوریتم های به کار رفتهرا مقایسه کرده، و آنها  نموده

تحقیقات آینده بتوانیم با تلفیق روش را استخراج نموده ایم تا در طبقه بندی بر اساس دیكشنری لرنینگ 

  و خطای کمتر و سرعت محاسبات بیشتر ارائه نمائیم.های موجود، متدی جدید با پیچیدگی 

 

 نمایش تنک، طبقه بندی، دیكشنری لرنینگ، OCTتحلیل تصاویرواژگان كلیدی: 

 

 

 
 
 
 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 مقدمه   -1

تواند به عنوان یک ساختار کاربردی و تكنیكی جهت تسخیرکردن، تصحیح کردن، زیاد کردن و پردازش و آنالیز تصاویر می

شود تعریف کرد. هدف از این عملیات زیاد کردن کیفیت نسبی اطالعاتی است که تغییر شكل دادن تصاویری که مشاهده می

گیرد تا خروجی به یک عدد خواهد شد. تغییر شكل در حقیقت عملیاتی است که بر روی تصاویر ورودی انجام میبعداً استخراج 

باشد با وجود این تكنیكهای پردازش که اطالعاتی از تصویر است بدهد. تكنیكهای متفاوت تولید تصاویر در دسترس می

 ر روی اشكال و فرمتهای مختلف تصاویر عمل کند.تواند بشود که میاطالعات به عملیات گسترده ای اتالق می

گردند و تصحیح سپس شوند تشخیص میآوری تصاویر ایجاد میابتدا تصاویر جهت از بین بردن اعوجاجی که در مرحلة جمع

های جدید که جهت بخشد. تكنیكهای جدید یا پروسهپردازش تصاویر یک عملیاتی است که یک سری کاربردها را ارجحیت می

های شوند. پردازش تصاویر در سطوح مختلف انجمنحل مسائل مشخص وجود دارند از میان کاربردهای مختلف انتخاب می

باشد و روشهایی که در مقوله مراقبت سالمتی انجام گیرد. روشها و تكنیكها در همه این سطوح به یک شكل میمدرن انجام می

 شوند. گیرد اقتباس میدر علوم مختلف و صنعت انجام میگیرند از سایر روشهای پردازش تصاویر که می

امروزه تالش ها و پیشرفت های مهمی در عرصه پردازش تصاویر شبكیه به منظور ارائه سیستم هایی اتوماتیک جهت 

تشخیص بیماریهای مختلف روی آن انجام شده است. چنین سیستم هایی عالوه بر اینكه امكان پردازش تصاویر شبكیه را 

در حجم زیاد و با حداقل زمان و هزینه فراهم می کنند، از خستگی و ضعف های دیگری که شخص تشخیص دهنده می 

 .تواند دچار شود مبرا می باشند

در پانزده سال اخیر کارهای مختلفی در جهت تحلیل و تشخیص اتوماتیک بیماریهایی از قبیل رتینوپاتی دیابتی، تخریب 

رتینوپاتی زودرس انجام شده است و کار بر روی این تصاویر در جهت معرفی الگوریتمهای جدید ماکوالی وابسته به سن، 

با قابلیت اعمال بر روی تصاویر با کیفیت و روشنایی مختلف و رسیدن به حداقل خطا همچنان ادامه دارد. همچنین 

رگهای خونی شبكیه ، ارتباط بین رگهای  امروزه با استفاده از تكنیكهای پردازش تصویر و اندازه گیری کمی توپوگرافی

ریز ایجاد شده بر روی سطح شبكیه و بیماریهای قلبی مورد مطالعه قرار می گیرد. امكان انتقال تصاویر و ارتباط با نقاط 

دور نیز باعث افزایش استفاده از تكنیكهای پردازش تصویر در تصمیم گیری های بالینی بر روی تصاویر شبكیه افراد 

از آن یاد می  ”Tele-Ophthalmology“عه کننده به مراکز درمانی روستایی شده است که امروزه تحت عنوانمراج

شود. اخذ تصاویر در فواصل زمانی معین از بیمار و ثبت این تصاویر نیز امكان مطالعه بر روند تغییرات الگوها و مراحل 

 .سازدمختلف چگونگی پیشرفت بیماری بر روی شبكیه را فراهم می 

 

 :کارهای مختلفی که در جهت رسیدن به این اهداف بر روی تصاویر شبكیه انجام می شود به شرح زیر است

 افزایش کنتراست و یكنواخت سازی روشنایی تصاویر شبكیه 

 تشخیص مكان، محدوده و اندازه دیسک نوری )جهت بررسی چگونگی پیشرفت گلوکاما( 
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 تشخیص مكان فووآ و محدوده ماکوال 

 استخراج رگهای خونی و آنالیز کمی این رگها از لحاظ قطر و مقدار 

 تشخیص لكه های قرمز و کالس بندی آنها 

  تشخیص لكه های زرد و طبقه بندی این الگوها 

 3همچنین تكنیک جدید تصویر برداری از روی شبكیهD-OCT   و فراهم شدن امكان اخذ اطالعات و تصاویر با

های مختلف شبكیه باعث شده است تا با کار بر روی این تصاویر، خطای الگوریتم های ارائه  دقت و کیفیت باال از الیه

شده جهت تشخیص و استخراج اتوماتیک الگوهای مرتبط با بیماریهای شبكیه را کمتر نموده، و روش ها و الگوریتم های 

 نوینی در جهت آنالیز اتوماتیک این تصاویر معرفی گردد.

و مقایسه آنها و استخراج الگو ها و  OCTمروری بر روش های موجود در زمینه تحلیل و آنالیز تصاویر در این تحقیق ما 

به خصوص در حوزه طبقه بندی بر اساس دیكشنری لرنینگ نموده ایم، به امید اینكه در نتایج الگوریتم های به کار رفته 

و خطای کمتر و سرعت محاسبات بیشتر ارائه ا پیچیدگی های موجود متدی جدید بتحقیقات آینده بتوانیم با تلفیق روش 

 نمائیم.

 و مرور روش های پیش پردازش تصاویر OCTآشنایی با  -2

در ثبت تصاویری مانند اطالعات ساختاری، جریان خون،پارامتر های کشسانی، تغییرات پالریزاسیون  OCTروش تصویرنگاری

و محتویات مولكولی توانایی های مناسبی دارد و با استفاده از اصول اندازه گیری طول موج از طریق بررسی تداخل اشعه های 

در  OCTتكنولوژی لوشن باال از مقطع اناتومیكی مورد نظر را بسازد.می تواند تصاویر دو یا سه بعدی با رزو نور )اینترفرومتری(

دو نوع معمول حوزه زمان و حوزه فوریه مورد استفاده قرار گرفته است. در نوع زمانی، در صورتیكه فاصله رفت و برگشتی از 

هر می شوند. ولی در حوزه فوریه رفلكس داده مورد نظر با فاصله رفلكس مرجع برابر باشد، لبه های تداخلی در آشكار ساز ظا

بازوی مرجع ثابت باقی می ماند و تفاوت طول مسیر نوری بین نمونه مورد نظر و بازتاب از مرجع توسط فرکانس لبه های 

 OCTتداخلی و بصورت تابعی از طیف منبع کدگذاری می شوند. در سیستم های حوزه فوریه دو نوع شكل بندی وجود دارد: 

حوزه فرکانس که از یک شبكه از سیم های موازی برای تفرق فضایی طیف از میان آشكاز ساز آرایه ای استفاده می کند. 

نوع دامنه جاروبی یک لیزر با باند باریک از میان یک طیف عریض جاروب می شود و طیف را بصورت تابعی از زمان OCTدر

ان یا در حوزه مكان از میان آشكار ساز آرایه ای نمونه برداری شده باشد، صرفنظر از اینكه طیف در حوزه زم .کد می نماید

فرکانس لبه های تداخلی بصورت تابعی از طیف بوده مكان پراکندگی را کد می نماید. در نتیجه افزایش فرکانس مشاهده شده 

دام از روشهای فوق شامل حجم اخذ شده به هرک OCTتصاویر متناظر با عدم تطابق بیشتر در طول مسیر نوری می باشد. 

عظیمی از اطالعات هستند. در نتیجه تحلیل غیر اتوماتیک و چشمی این داده ها برای چشم پزشک تقریبا ناممكن می باشد. 

یک عامل موثر در مطرح شدن بحث های مربوط به بخش بندی اتوماتیک این تصاویر، فراهم نمودن یک ابزار کمی مناسب 

شكان در تشخیص و مونیتور نمودن بیماریهای وابسته به چشم می باشد. از آنجاییكه حجم زیادی از برای کمک به چشم پز

اطالعات در چنین تصاویری نهفته است، اثربخشی چنین نمود اتوماتیكی می تواند در بسیاری کاربرد ها بوضوح قابل مشاهده 

 باشد. 
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  OCTالیه بندی اتوماتیک تصاویر -1شکل

 

  OCTروشهای پیش پردازش درتصاویرمروری بر  -3

 1991یكی از متداول ترین مشكالت موجود در این تصاویر شامل نویز تقریبا زیاد داده ها می باشد. مقاالت متعددی از سال 

میانه، و روشهایی از قبیل فیلتر پایین گذر، فیلتر  تاکنون برای پیش پردازش این تصاویر به منظور حذف نویز پیشنهاد شده اند

روش های  1روشهای مبتنی بر شبكه های عصبی و روشهای بر پایه موجک در مقاالت مورد بررسی قرار گرفته اند. جدول 

 مطرح شده و مقاالت مربوطه را بطور خالصه در بر می گیرد.

 

 

 

  به منظور حذف نویز OCTروش های مختلف پیش پردازش تصاویر -1جدول 

Researches Preprocessing method 

Hee, M.R . low-pass filtering 

Huang, Y . 2D lineal smoothing 

George, A., Koozekanani, D, Herzog, A., Shahidi, 

M.(13),Shrinivasan, VJ., Lee, K. and Boyer, K. 

median filter 
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Ishikawa, H.,Mayer, M. mean filter 

M,Baroni Two 1D filters  

median filtering along the A-scans 

Gaussian kernel in the longitudinally direction 

Bagci, A.M. Directional filtering 

Mishra, A. adaptive vector-valued kernel function 

Fuller, A.R. SVM approach 

Quellec , G. wavelet shrinkage 

Gregori, G., Garvin, M., Cabrera Fernández, D. non-linear anisotropic filter 

Yazdanpanah, A, Abramoff, M.D. Yang, Q None 

در هنگام تصویرگیری می باشد که روش حل آن استخراج الیه   driftیكی دیگر از مشكالت مطرح در این تصاویر، ایجاد خط 

internal limiting membrane (ILM)   و هم تراز کردن کل تصویر بر اساس این منحنی می باشد. هرکدام از روشهای

 که به آنها اشاره خواهد شد می توانند برای استخراج این منحنی به کار برده شوند.   OCTموجود در بخش بندی تصاویر 

 

 OCTدو نمونه از تراز تصاویر -2شکل

  OCTمروری بر روشهای بخش بندی الیه ها درتصاویر -4

از OCTبخش بندی این تصاویر در دو یا سه بعد می باشد. با وجود اینكه تكنولوژی  OCTمهمترین اولویت پردازش در تصاویر 

در حال تكامل می باشد، بخش بندی این داده ها تنها در دهه اخیر مطرح شده و به عنوان یكی از مشكل ترین و  1991سال 

ین داده ها قلمداد می گردد و هیچ روش بخش بندی که بتواند برای تمام کاربرد ها مفید واقع مورد نیاز ترین گام ها در آنالیز ا

دسته تقسیم  5گردد تاکنون مطرح نشده است. برای بررسی معنی دار تر، می توان دیدگاه های مختلف در بخش بندی را به 

، روشهای مبتنی بر کانتورهای فعال )معموال در  B-scan، روش های قابل اعمال بر A-scanنمود: روش های قابل اعمال بر 

بعدی(، روش های آنالیز بر اساس هوش مصنوعی و روش های مبتنی بر روشهای گراف سه بعدی برای اعمال روی  2تصاویر 

 . برای بررسی برتری انواع روشها نسبت به یكدیگر میتوان پارامتر های مختلفی را موردOCTداده های حجمی سه بعدی در 
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آزمون قرار داد که مدت زمان الزم برای پردازش داده ها یكی از پارامتر های پر اهمیت در این زمینه می باشد. کاهش زمان 

پردازش موجب قابل استفاده بودن متد در کاربردهای کلنیكی و به صورت همزمان با تصویر گیری می گردد. روشهای مطرح 

ثانیه دست  011تا  55ثانیه و برای پردازش هر داده سه بعدی به  121تا  9عدی به شده تا کنون برای پردازش هر تصویر دو ب

یافته اند. عالوه بر این، خطای مكان یابی نیز در بررسی روش های مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، خطای کمتر 

برای امكان جایگزینی روش اتوماتیک با  موجب اعتبار و قابلیت اطمینان باالی هر روش گردیده، میتواند به عنوان معیاری

میكرومتر متغیر می باشد  2.2میكرومتر تا  03عالمت گذاری دستی باشد. محدوده خطاهای گزارش شده در روشهای قبلی از 

)البته در محاسبه خطا ها بایستی به رزولوشن تصویرگیری در هر راستا برای تبدیل هر پیكسل به میكرومتر دقت نمود.(. 

به صحیح تصاویر نشانگر ضخامت الیه ها نیز از جمله نكات مهم در بررسی توانایی روشهای ممكن در این کاربرد به محاس

حساب می آید. نكته مهم دیگر در مقایسه روشهای موجود، قدرت این روشها در تفكیک الیه های آناتومیكی مجزا میباشد. 

الیه مجزا می باشند، در صورتیكه تعداد این الیه ها در  11تفكیک  بهترین نتیجه گزارش شده در تحقیقات قبلی قادر به

عدد میباشند. نهایتا، امكان حذف انحنای ناخواسته تصاویر )هم تراز کردن( که ناشی از حرکات غیر  10ساختار نرمال شبكیه 

له اصلی از الگوریتم ها را به عمدی چشم در حین تصویر برداری می باشد، دارای اهمیت بوده و تمام روشهای موجود، یک مرح

 این مرحله اختصاص داده اند. 

 OCTجمع بندی بر روی دیدگاه های موجود در بخش بندی تصاویر  -2جدول 

Segmentation 

Approach 

Papers OCT systems preprocessing 

method 

Error 

range 

computation time 

A-scan  Hee , Huang , 

George, 

Koozekanani  

Gregori), Herzog, 

Shahidi, 

Ishikawa, 

Shrinivasan  

TDOCT(Humphrey 2000, 

Stratus, OCT3Carl-Zeiss 

Meditec)/SDOCT(Cirrus HD-

OCT)  

Low-pass filtering, 

2D linear 

smoothing, median 

filter, non-linear 
anisotropic filter  

20-36 μm  Not reported 

B-scan  Boyer, Baroni, 

Tan, Bagci 

TDOCT (OCT 3000Zees-

Humphrey, OCT2 

Carl-Zeiss Meditec, Stratus)/ 

SDOCT (RTVue100 OCT, 

Optovue, Freemont, CA)  

2D median filter, 

Gaussian smoothing 

filtering, bilateral 

filter  

4.2-5 μm 9.42seconds on a 

Pentium, 1.8 GHz 

processor with1 G-Byte 

of RAM  

Active 

contours  

Cabrera 

Fernández  

,  

TDOCT(Stratus OCT)/ 

experimental HROCT(high 

speed)/experimentalFD-OCT  

Nonlinear 

anisotropic 

diffusion filter, 

adaptive vector-

valued kernel 

Around 

3pixels  

5- 84 seconds 

in Pentium 4CPU, 2.26 

GHz  
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Mishra, 

Yazdanpanah 

function  

Artificial 

intelligence  

Fuller , Mayer experimental 3DOCT, 

SDOCT (Spectralis) 

SVM approach, 2D 

mean filter, 

directional filtering  

Around 6 

voxels 

45-120 seconds on a 

2Ghz Pentium IV on a 

computer with 3GB of 

RAM (dual processor 

3GHz Intel Xeon) 

3D graphs  Garvin, 

Abràmoff , Lee, 

Yang, Quellec 

TDOCT 

(StratusOCT)/SDOCT(Cirrus–

OCTTopcon3DOCT-1000)  

2D spectral 

reducing anisotropic 

diffusion filter, 

median filtering, 

wavelets  

2.8 - 6.1 

μm 

45- 300 seconds using a 

Windows XP 

workstation with a 3.2-

GHz Intel Xeon 

CPU/on a PC with 

Microsoft Windows XP 

Professionalx64 

edition,Intelcore2 Duo 

CPU at3.00GHz, 

4GBRAM, 16seconds 

in fast segmentation 

mode  

     

 

 OCTالگوریتم های طبقه بندی تصاویر  -5

در ناهنجاری های چشمی از قبیل مشكالت دیابتی و کاربرد آن در تشخیص و مدیریت این شرایط  OCTبه منظور تعیین استفاده از   

از دامنه زمانی به دامنه طیفی به محققان اجازه مصور سازی تغییرات پاتولوژیكی  OCTکارهای جدیدی انجام شده است. پیشرفت 

ای مختلف شبكیه را با جزئیات می دهد. این تغییرات مصور برای ایجاد  یک طبقه بندی جدید از ماکولوپاتی ماکولوپاتی دیابتیک در الیه ه

منجر به استفاده وسیع آن با کیفیت باال به منظوررصد  OCTدیابتیک استفاده شده است. همچنین حساسیت باال و خاصیت کمی سازی 

 chow et al, 2016)) .جدیدگشته است کردن پیشرفت بیماری و میزان تاثیر کیفیت رفتار

های توزیع باشد. در این فرآیند بر اساس دادههای مجزا میها به کالسها، سازماندهی و تخصیص دادهبه طور کلی هدف طبقه بندی داده  

رد، به این ترتیب با بكارگیری گیهای جدید مورد استفاده قرار میبندی دادهگردد. سپس این مدل برای طبقهای ایجاد میشده، مدل اولیه

 باشد.های جدید به کالس معین قابل پیشگویی میمدل بدست آمده، تعلق داده

هایی که بر چسب کالس آنها مشخص و شناخته شده های آموزشی، )اشیا دادهسری دادهی یکبندی، مدل ایجاد شده بر پایهدر کالسه  

های ریاضی های تصمیم، فرمول، درخت(If-Then)بندی ل گوناگون مانند قوانین کالسهاست( حاصل می آید. مدل بدست آمده در اشكا

ی ی آن نشان دهندهباشد. یک درخت تصمیم، یک ساختار درختی سلسله مراتبی است که هر گرههای عصبی قابل نمایش میو شبكه

های کالس را مشخص ها یا توزیعای درخت نیز، کالسهدهد. برگتست مقدار خصیصه بوده، هر انشعاب یک خروجی تست را نمایش می

ها بندی می توان برای پیشگویی کالس اشیا دادهباشد. از کالسهبندی مینمایند. این نوع درخت تصمیم قابل تبدیل به قوانین کالسهمی

ویی نمایند که به یافتن مقدار یک استفاده کرد. در برخی موارد نیز افراد ترجیح میدهند مقدار یک خصیصه و نه کالس آن را پیشگ

بندی و پیشگویی گردد. در هر حال پیشگویی، تخمین مقدار و برچسب کالس را با هم در بر می گیرد. کالسهخصیصه، پیشگویی اتالق می
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ی کنند. پدیدهیباشند، شناسایی متاثیر و قابل حذف میهایی را که در فرآیند مورد نظر، بی، خصیصه1با استفاده از تحلیل ارتباط

 هایی با مفهوم خوشهها )یا اشیا( به زیر کالسای از دادهباشد، به فرآیند تقسیم مجموعهکاوی میبندی که یكی دیگر از اهداف دادهخوشه

به ذکر است کنند. الزم باشد که همانند یک گروه واحد رفتار میهای مشابه میسری داده ، یکشود. به این ترتیب یک خوشهاتالق می

ها بدون نظارت بندی دادهباشند و عمل گروهشده و معین نمیتعریفها از پیشبندی است، با این تفاوت که کالسبندی همان کالسهخوشه

 گیرد. انجام می

ر کارهای انجام در ادامه پس از مرور کلی روش های طبقه بندی، روش های مبتنی بر نمایش تنک و ماشین لرنینگ را بررسی و مروری ب  

 شده در این زمینه می نماییم.

 بندیهای طبقهانواع روش -5-1

 پذیر است: های زیر انجامبندی به روشکالسه  

  استنتاج بر اساس درخت تصمیم 

 بندی بیزطبقه 

 ک یهای ژنتالگوریتم 

 های عصبی شبكه 

 الگوریتم های تفكیک خوشه بندی 

  الگوریتم های سلسله مراتبی خوشه بندی 

 روش های مبتنی بر نمایش تنک و دیكشنری لرنینگ 

 در ادامه پس از آشنایی اجمالی با نمایش تنک و دیكشنری لرنینگ به بررسی روش های مبتنی بر آن می پردازیم:  

 نمایش تنک و دیکشنری لرنینگ -5-1-1

 سیگنال یک توان نمایش می این اساس بر است. شده تبدیل لها سیگنا فشرده سازی و نمایش برای قوی ابزاری به تُنُک نمایش امروزه  

ورودی باشد و  داده yترتیب چنانچه  بدین. (Donoho and Elad,2003)زد تقریب دیكشنری یک از تُنُک خطی ترکیب بصورت را

 نشان داد. Dرا به صورت تنک روی ماتریس  yنشانگر دیكشنری،  بر اساس رابطه زیر می توان  Dماتریس 

(1)                                                                                   

                                       

                                                           

 1 Relevance Analysis 
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تنک می گویند  -kرا  Sتعداد مؤلفه های غیر صفر آن رانشان می دهد.  بردار ضرایب ترکیب خطی بوده و   sکه در آن 

 به عنوان ماتریس دیكشنری یاد می شود و ستون های آن اتم نامیده می شوند. Dمؤلفه غیر صفر باشد. از ماتریس kاگردارای حداکثر 

محدب زیر استفاده می شود که در آن شرط است برای تعیین نمایش تنک سیگنال از فرم  NP-hardاز آنجایی که حل معادله فوق 

 تامین می شود: تنک بودن با حداقل سازی نرم 

(2                                                                                  ) 

 .می شود یاد بازسازی های روش عنوان تحت شوند، می گرفته بكار فوق مسئله حل برای که هایی روش از

 مروری بر روش های باز سازی -5-1-2

 معروفند.  )BP(0پایه پیگرد خانواده به که اند شده معرفی 2خطی نویسی برنامه کمک به هایی حل راه اخیر مسئله برای  

 می را تقریب جواب 5طماع روش با و تكراری صورت به که است )MP (5تطبیقی پیگرد تُنُک، های سیگنال بازسازی در دیگر رایج روش

 .سازند می میسر را بازسازی عمل قبولی قابل حد در که شود می اشاره هایی روش به زیر در. Pati et al, 1993)زند)

 

 كمینه كردن نرم  -5-1-2-1 

 Donoho)ممكن نیست عمل در که است نرم  کردن کمینه تُنُک، های سیگنال بازسازی در بهینه روش شد، اشاره قبال که همانطور  

and Elad,2003) .عملكرد  در بسزایی تفاوت تواند می نویز وجود نرم ناپایدار بودن دلیل به باشد، ممكن کاری چنین اگر عالوه، به

 از روش باشد. این برای مناسبی جایگزین شرایطی، تحت تواند می  نرم کردن کمینه که است شده داده کند. نشان ایجاد روش این

 در تر مهم نكته داد. انجام محدب سازی بهینه های روش توسط توان می را نرم این کردن کمینه است، محدب تابعی  نرم که آنجا

 برنامه های روش درنتیجه .کرد بیان خطی مسئله یک صورت به توان می را نرم این کردن کمینه مسئله که است این نرم مورد

 .گیرند قرار استفاده مورد توانند می مسئله این بهینه نقطه کردن پیدا در موثری طور به خطی نویسی

 روش های طماع -5-1-2-2

  Pati and)گیردصورت  ممكن انتخاب بهترین نگری، آینده بدون مرحله هر در که اند استوار اصل این پایه بر طماع های روش  

mallat, 1993) . می به شكست منجر موارد از بسیاری در شها، رو این در نگری آینده وجود عدم شود، می بینی پیش که طور همان 

                                                           
 2Linear Programming 

 3Basis Pursuit 

 4Matching Pursuit 

5 Greedy 
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 هزینه تابع یک که نرم  بر مبتنی های روش برخالف اند. کرده کسب توجهی قابل موفقیت تُنُک بردارهای بازسازی مورد در اما شود

 یک حل کمک به سپس ، 3شوند می آشكار خطی ترکیب در از استفاده مورد های ستون ابتدا روش این در کنند، می کمینه را

  MPروش از مرحله هر هستند، محاسبه می شوند. در بردار  ناصفر مقادیر همان که ها ستون این ضرایب مربعات، حداقل مسئله

 ، با تمام ستون های شود؛ ضرب داخلی  می آشكار خطی ترکیب در فعالی عضو عنوان به  های ستون از یكی

 می شناسایی فعال عضو عنوان به دارد( کند)که بیشترین شباهت را به حاصل را اندازه بیشترین که ستونی و شود می محاسبه

 موارد برخی در ها روش این شود. می لحاظ آن ضریب عنوان به است شده تقسیم ستون این اندازه به که داخلی ضرب مقدار و شود

 این که هستند دیگر های روش از تر سریع بسیار عام به طور طماع های روش دهند. می نشان خود از نویز حضور در ضعیفی نتایج

 .شود می تمام کیفیت دادن دست از قیمت به معموال سرعت

 روش های آستانه ای -5-1-2-3

 به انتخاب در هنگام ولی جویند می سود بردارها شباهت از نوعی به طماع های روش مشابه که دارند وجود شها رو از دیگری دسته  

 که شباهت نها ستو از تعدادی هر مرحله هر در یعنی . (Aharon et al, 2006)کنند  می استفاده آستانه سطح یک از تعداد معیار جای

 ستون تمامی و یا نشود انتخاب ستونی هیچ ای مرحله در است ممكن صورت این در شوند. می انتخاب دارند را موردنظر بردار به کافی

 .شوند انتخاب ها

 روش های تقریب نرم -5-1-2-4

 در . )2008et al,  Mohimaniاند ) گرفته شكل دیگر توابع با نرم   زدن تقریب براساس SLO 7  مانند ها روش از کوچكی دسته  

 قرار استفاده مورد است تر ساده آن کننده حداقل یافتن احتماال که دیگری تابع  نرم کردن کمینه جای به تكرار، هر در ها روش این

 خواهد نرم  کننده حداقل نهایی جواب درنتیجه و شوند می نزدیک نرم  سمت به استفاده مورد توابع تكرارها، طول در گیرد. می

 .بود

 برای آموزش دیکشنری K-SVDالگوریتم  -5-1-2-5

 را بدست آورد. Dحل معادله زیر است تا از روی آن بتوان ماتریس  K-SVDهدف اصلی در الگوریتم   

(0)                                                                                                           

 ماتریس های ستون اصالح بعدی ی مرحله و آن اصالح و تُنُک نمایش به مربوط مرحله، یک .است اساسی مرحله دو دارای الگوریتم این

حل شود. بنابراین نرم فروبنیوس را می توان به  Sنسبت به ماتریس  (0) معادله و باشد ثابت D اول مرحله در کنید است. فرض دیكشنری

 صورت زیر بازنویسی کرد:

                                                           

3 Support Recovery 

7 ٠ Smoothed ℓ 
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(5)                                                                                                   

 مساله به شكل زیر تقسیم می شود: kبه  (0)در نتیجه معادله 

(5  )                                                                                      

حفظ شود و تعداد کمی از ضرایب آن غیر صفر باشد. می توان معادله  به اندازه کافی کوچک در نظر گرفته می شود تا تنک بودن  

 را به یكی از روش های بیان شده در قسمت قبل حل کرد. (5)

و ضریب مربوط به آن یعنی دیكشنری  ماتریس از ستون یک فقط ثابت باشند و  DوSماتریس  دو هر کنید فرض دوم ی مرحله برای

kامین ردیف ازS   چون که به صورت ( نمادی برای نشان دادن  نشان داده می شود، متغیر باشدk  امین ستون از ماتریسS  .)است

 را به این صورت بازنویسی کرد: (5)در این صورت می توان معادله 

(3)              

 kحاصلضرب باقیمانده همان عبارت می شود. شامل را شده اند( فرض ثابت عبارت،)که k‐1 مجموع که است صورتی به DSحاصلضرب 

 است. S ماتریس سطر امین kدر  Dماتریس  از ستون امین

 از و   یافتن برای حال باشد. شده حذف رابطه از عنصر امین k که می کند حساب زمانی برای را خطا ، میزان  ماتریس

 می شود. داده توضیح جدید تعریف چند تجزیه، این کاربردن به برای ادامه در می شود. ستفاده( اSVDمنفرد ) مقادیر تجزیه

 را مشخص می کند. Sام ماتریس kموقعیت المان های غیر صفر از سطر  iدر این تعریف 

(7    )                                                                                                

است و بقیه المان های  در موقعیت  1دارای مقدار  تعریف می شود.    به صورت ماتریسی به ابعاد 

 این ماتریس صفر هستند.

همان  به دست می آید که به ابعاد  است، بردار سطری  بردار سطری به ابعاد  ، که   با ضرب 

 است که ضرایب صفر آن حذف شده است. 

است  که ماتریسی به ابعاد  . در نتیجه ماتریس نیز به این صورت تعریف می شود،  به طور مشابه 

ت. در آن استفاده شده اس ایجاد می شود. این ماتریس، زیر مجموعه های از سیگنال هایی را تشكیل می دهد که از اتم 

 در ارتباط است. نیز خطای ستون هایی است که با اتم  

 به صورت زیر خواهد بود: (3)با این چهار تعریف معادله 

(2)                                                                                      
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، حاصلضرب اولین تعریف می شود و ضریب بردار  ، اولین ستون . را به کار برد:  SVDحال می توان تجزیه 

 . ),Elad and Chatterjee 2009خواهد بود.) در اولین درایه  Vستون از 

 آموزش دیکشنری تنک مضاعف -5-1-2-6

 است، شده سازی پیشنهاد ذخیره برای نیاز مورد های دیكشنری حجم کاهش منظور به و دیكشنری آموزش پایه بر که تری جدید روش

 .)2010et al,  Rubinsteinباشد) می DSDLیا  2مضاعف تُنُک دیكشنری آموزش

 تطبیق روش، این با تا باشد می Bبا ضرایب تنک  Φبر روی پایه تنک  دیكشنری  های اتم کردن مدل اساس بر روش این 

 به 11کفایت با سازی پیاده یک ،11صریح های دیكشنری خالف بر حال، عین در و گردد جبران 9های تلویحی دیكشنری ضعیف پذیری

 می Φ آنجاییكه از این، بر افزون. آید دست به ها وصله با آموزش توسط Bسازی  بهینه با تواند می نیاز پذیری مورد تطبیق آید. دست

 خواهد موجود های دیكشنری از پذیر تطبیق و یافته توسعه نسخه نوعی شده معرفی مدل باشد، دلخواهی تلویحی دیكشنری هر تواند

 .است شده بیان مفصل طور به Rubinstein et al, 2010))در  مدل این جزئیات بیشتر .بود

 سعی در حل معادله زیر دارد: DSDLروش  K-SVDمشابه با الگوریتم 

(9                                                                      ) 

پیشنهاد شده است که می تواند  (9)برای حل  K-SVD ((Rubinstein et al, 2008در این مرحله یک نسخه بهینه شده از پیاده سازی 

 نامیده اند. تُنُک  K-SVDپیشنهاد دهندگان، این روش را  .Rubinstein et al, 2010))معادله فوق را با سرعت مناسب حل نماید

 مروری بر كارهای انجام شده -5-2

تصمیم یار اتوماتیک برای نمایش سریع و موثر رتینوپاتی  افزایش تعداد موارد رتینوپاتی دیابتی در جهان منجر به  توسعه سیستم های

یک سیستم اتوماتیک به منظور تشخیص مراحل اولیه رتینوپاتی پیشنهاد شده که Maher et al, 2015)) شده است. در (DR)دیابتیک 

معرفی می گردد. سیستم پیشنهادی شامل تحلیل تصاویر فوندوس برای استخراج  (NPDR) به عنوان رتینوپاتی دیابتیک توسعه نیافته

المت خاصی از ترشح سخت می باشد. در این روش از یک کالسی فایر عالیم غیر نرمال از قبیل ترشح التهابی سخت، خال های مو دار، ع

غیر نرمال بیشتر به سه سطح آرام،  NPDRبرای طبقه بندی کردن رتینوپاتی دیابتی به دو بخش نرمال و غیر نرمال استفاده شده است. 

آزمایش  STAREلگوریتم ها روی دیتا ست متوسط وسخت طبقه بندی می شود. برای ارزیابی اهمیت فریم ورک تصمیم یار پیشنهادی، ا

پیدا  %97شده اند. نتایج بدست امده از این مطالعه نشان می دهد، سیستم پیشنهادی می تواند جراحات ملتهب را با میانگین دقت حدودا 

                                                           
8Double-Sparse Dictionary Learning 

9 implicit 

11 explicit 

11 efficient  
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 Maher et)) می دهد.نشان  NPDRمنطبق با سطوح کند. به عالوه این مطالعه نتایج امید بخشی را درباره طبقه بندی جراحات ملتهب،

al, 2015 

با استفاده از بانک فیلتر  Mas(microaneurysms)مرحله ای برای کشف سریعتر  0یک سیستم  Khalid et al, 2013)) در مقاله

در تصویر شبكیه استخراج می کند. به Masپیشنهاد شده است. این سیستم در مرحله اول تمام نواحی کاندید شده مهم را برای ارائه 

، سیستم یک بردار ویژگی برای هر ناحیه با توجه به خواص و MAیا غیر  MAمنظور طبقه بندی کردن ناحیه کاندید شده به عنوان 

طبقه  ویژگی های قطعی آن مانند شكل، رنگ و شدت تنظیم می کند. در آخر یک طبقه بندی کننده ترکیبی به منظور بهتر کردن دقت

ترکیب می کند وبه طور را  Gaussian mixture model (GMM), support vector machine (SVM)بندی ارائه شده که 

کلی توسیعی از چند روش مبتنی بر میانه است. سیستم پیشنهادی بوسیله دیتابیس های عمومی و قابل دسترس تصاویر چشم ارزیابی 

 .بلی داشته استبه روش های ق شده و دقت باالتری نسبت

ک خوشه ژن تائو یک روش جدید مبتنی بر دیكشنری برای طبقه بندی تصاویر چند طیفی با ترکیب مشخصه های ضمنی و طیفی از ی

(. پیكسل های بدست آمده الگوی پراکندگی متداول در گروه های خوشه بندی شده یكجور (Qin et al, 2015بندی ساده ارائه کرده است

را نشان می دهد. ضرایب پراکندگی تصاویر با استفاده از روش دیكشنری بدست آمده اند. این ضرایب پراکندگی برای طبقه بندی کردن 

داده اند که روش مبتنی بر دیكشنری ارائه شده می تواند خطی استفاده می شوند. آزمایشات نشان SVMتصاویر چند طیفی با روش 

 نمایش بهتری از تصاویر چند طیفی و با دقت باالتر بسازد.

نظریه دیكشنری لرنینگ برای نمایش سیگنال از ترکیب خطی چند عنصر از یک دیكشنری استفاده می کند که از داده ها بدست می آید. 

کندگی ضرایب، نمایش داده می شود به گونه ای که اعضای زیر فضا با بعد پایین به وسیله چند عنصر هر نقطه داده ای از طریق بردار پرا

 .دیكشنری تعیین می شوند

نمایش های تنک نیز به طور موفقیت آمیزی برای توسعه و گسترش طبقه بندی کننده های بسیار دقیق مورد بهره برداری قرار گرفته اند. 

ها به صورت تخمینی دقیق هستند . در رابطه با اثرات مضر ضریب نادقیقی، تغییرات در این زمینه ممكن است در  متاسفانه این کالسیفایر

برای بهینه کردن  Graph Embeddingاز متغیر های نمایش خطی  LGE-KSVDتشخیص و بازشناسی نمایش موثر باشد. تكنیک 

K-SVF .در این روش از تكنیک تكرار برای کامل کردن دیكشنری لرنینگ درزمان کم استفاده می شود. کاهش بعد  استفاده می کند

یاد داده می شوند. فرایند بهینه  LGE-KSVDماتریس، نمایش تنک دیكشنری، ضرایب تنک و کالسی فایر خطی مبتنی بر تنكی در 

برای تولید انعطاف پذیری بیشتر و الگوریتم  Graph Embeddingیک های سازی اتم برای داشتن پشتیبانی متغیر با  استفاده از تكن

 R Ptucha and A Savakis,2013 )دیكشنری لرنینگ زیبا تر، پیشنهاد شده است.)

ارائه کرده  MRدر تصاویر MSمبتنی بر دیكشنری تطبیقی برای طبقه بندی بیماری دشپاند و مائورل یک نمایش تنک و یک روش 

(. در این روش طبقه بندی سوپروایز بوسیله دیكشنری لرنینگ برای جراحات و سالمت فردی بافت مغز که شامل Christian,2013اند)

. White Matter (WM), Gray Matter (GM) and Cerebrospinal Fluid (CSF) موارد زیر می باشد، پیشنهاد شده است:

اندازه دیكشنری یافت شده برای هر کالس نقش مهمی در نمایش دیتا بازی می کند و عنصر مهم در نوع طبقه بندی رقابتی است. متد 

تصویر  52آنها سایز دیكشنری را برای هر کالس برحسب پیچیدگی داده های تحت پوشش متعادل می کند. این الگوریتم با استفاده از 

 ی تائید اعتبار شده است.MSبیمار  10ز بدست آمده ا MRمتوالی 

http://scholar.google.com/citations?user=feff5c0AAAAJ&hl=en&oi=sra
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به منظور بهتر کردن دقت طبقه بندی، یک متد دیكشنری لرنینگ، ترکیبی از چند مدل برای بدست آوردن  ((Taalimi et al, 2015در 

یک ترم چند یک دیكشنری بازسازی شده و متمایز، که به طور همزمان یک کالسیفایر تربیت می کند، پیشنهادشده است. دراین روش 

مدله پیشنهاد شده که از الگوریتم های مختلفی که از یک دیتا ست یكسان بدست آمده اند، استخراج شده است. برای استفاده از اطالعات 

مرکب کیفیت های فیچر ها، این الگوریتم به گونه ای طراحی شده که کد های تنک تمام کیفیت ها از هر نمونه، همان تنكی الگو را 

می کند .در این مقاله اوال یک فریمورک جدید برای ترکیب فیچرهای چند مدل پیشنهاد شده، دوما محدودیت اضافی روی میزان تقسیم 

سازگاری ضرایب تنک ما بین کیفیت های)مدالیتی های( مختلف یک کالس قرار داده شده است. آزمایشات مختلف روی دیتا ست های 

ICPR2012 and ICIP2013 HEp-2 ی گرفته است. تمام نتایج میزان دقت باالی متد پیشنهادی را در مقایسه با دیگر متد ها انجام

 تكنولوژی جدید تائید می کند.

پیشنهاد شده است که مدل بازسازی خطی  (VFRC)یک متد طبقه بندی مبتنی بر بازسازی فیچر های متنوع  ((Ding et al, 2015در 

نمونه کاوشگر غیر ایده ال با ارجاع به گالری نمونه های ایده ال، بكار می گیرد. بنابراین فیچر نرمال را برای فیت کردن اطالعات متنوع 

متناظر که اطالعات هویتی نمونه کاوشگر را ذخیره کرده است، بدست می آید. ترکیبی از فیچر نرمال و نمونه کاوشگر استفاده می شود که 

نرخ بازسازی باالتری نسبت به  VFRCیج آزمایش شده نشان می دهند که فرایند های متد را قویتر وموثر تر می سازد. نتاVFRCمتد

 ی بازسازی مرتبط دارد.دیگر متد ها

ژانگ یانگ یک طبقه بندی نیمه سوپروایز برای هر پیكسل از تصاویر فوق طیفی ارائه داده است. روش پیشنهادی به منظور نشانه گذاری 

کاراکتر های خاص مشكل ساز تصاویر فوق طیفی طراحی شده است. نیمه سوپروایز بودن رویكرد پیشنهادی ناشی از این موضوع است که، 

لیبل نشده در تصویر، با ارزیابی اطمینان لیبل های پیش بینی شده برای هر نمونه لیبل نشده، بدست می آید. در این توانمندی نمونه های 

، به منظور اطمینان یافتن از اینكه Task-drivenروش، بهینه سازی همزمان پارامترهای کالسیفایر واتم های دیكشنری بوسیله فرمول 

برای کالسیفایر آموزشی بهینه هستند، پیشنهاد شده است. این متد با ترکیب اطالعات فضایی  (sparse codes)فیچر های یافت شده

( به خروجی کالسیفایر،   (Laplacian smoothness regularizationاز طریق اضافه کردن تنظیمات هموار سازی الپالسین 

ایی می شود. این متد پیشنهادی با چند متد قابل باعث منعطف تر شدن محدودیت های فض  (sparse codes)نسبت به کدهای تنک

 ((Wing et al, 2015ده ونتایج بهتری بدست آورده است.قیاس  برای طبقه بندی چندین دیتاست مشهور مقایسه ش

الگوریتم طبقه بندی متبع صوتی مبتنی بر دیكشنری لرنینگ برای طبقه بندی سیگنالهای صوتی مجموعه  ای  ((girish et al, 2015در 

از منابع صوتی مختلف ارائه شده است. مژر همسانی کسینوسی برای انتخاب اتم ها در طول دیكشنری لرنینگ استفاده می شود. بر مبنای 

، تعداد وزن های غیر صفر و مجموع وزن ها، دقت طبقه (SDR)ای توزیع سهم و قسمت سه مژر هدف پیشنهادی به نام های، سیگنال بر

 بدست آمده است. %2/92منبع مختلف  12بندی منبع فریم وایس برای 

هربرت و همكارانش نیز یک دیكشنری تصویری برای نشان دادن فیچر های مهمی که پاتالوژی)آسیب شناسی( بخش های مورد نظر را 

ر و غیر بیمار استفاده زند، ایجاد و از ابزار های بازشناسی الگو به منظور طبقه بندی کردن تصاویر شبكیه به دو بخش بیمامشخص می سا

 (.(jelinek et al, 2011می کنند 

 Support vector(SVM)و کالسیفایر  Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM)از  ((Selvati et al, 2012در 

machine  بدست آورده  %90طبقه بندی تصاویر شبكیه استفاده می شود. محققان این مقاله نرخ درستی و دقت طبقه بندی را برای

 اند.
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برای طبقه بندی تصاویر شبكیه پیشنهاد شده است. یک ماسک با  pixel level image fusionتكنیک   ((Das et al, 2013در 

 بدست آمده است. %17/21ناحیه اینترست ساخته شده و نرخ طبقه بندی با این روش 

 

  گیریبحث و نتیجه

نتایج  و مقایسه آنها و استخراج الگو ها و OCTدر این تحقیق ما با بررسی روش های موجود در زمینه تحلیل و آنالیز تصاویر 

الگوریتم های به کار رفته سعی در ارائه روش های نوین در آنالیز و کالس بندی تصاویر بر مبنای آموزش دیكشنری و نمایش 

تنک نموده ایم، به امید اینكه متدهای پیشنهادی با پیچیدگی کمتر، زمان محاسبات و اجرای کوتاهتر، دقت باالتر و میزان 

 بخوبی عمل نمایند. OCTپیش پردازش داده ها، در طبقه بندی مناسب تصاویرخطای کمتر بتوانند عالوه بر 
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