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 چکیده 

 

 تومورهای ارزیابی و تشخیص ابزار ترینمهم از باال کیفیت و وضوح دلیل به MRI تصویربرداری روش حاضر حال در     
 نواحی مبنای بر و پزشکی متخصصین توسط  MRIتصاویر در موجود تومورهای وتحلیلتجزیه .است مغز لمس غیرقابل

و   k-meanالگوریتم دو روش از استفاده ،در این مقاله هدف .شودمی انجام بندی ناحیه هایالگوریتم وسطت شدهاستخراج

در مقایسه با انتروپی   k-mean آمده، الگوریتمدستاست. با بررسی نتایج به مغزی تومور تشخیص انتروپی میانگین جهت

در تصویر مشخص کند و همچنین آن را با اجزای بیشتری جداسازی های مربوط به بافت توده را تمام لبه تواندیم میانگین

در ولی اجزای اصلی موردنظر را  ؛های بافت موردنظر را مشخص نکردهکه انتروپی میانگین لبهو نمایش دهد درصورتی

پذیری و انعطافکه انتروپی میانگین قابلیت  شودیمنتیجه دهد. درنهایت تر نشان میحفظ کرده و تصویر را خالصهتصویر 

 . استفاده کردروش  توان از هر دو بیشتر است که بسته به نوع کارایی می k-mean اما دقت الگوریتم، بیشتری دارد 
 

 .تشخیص تومور مغزی ،انتروپی میانگین، k-meanبندی خوشه ،تصاویر پزشکی ، تقطیعMRI تصاویرکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

ها ، تصاویر پزشکی را تحلیل و اطالعات مفید را از آنهامنظور شناسایی موارد غیرطبیعی و ناهنجاریپردازش تصویر به      

 یهاسمیمکانزمان ممکن دارای اهمیت است.  نیتردر کوتاه همآنتشخیص معتبر و صحیح،  کهکند. ازآنجاییاستخراج می

تشخیص اولیه را سرعت بخشیده ی سرطانی هاسلولاسایی ی برای شنساده و غیرتهاجم ییهاروش عنوانبهپردازش تصویر، 

 که است مرحله چندین شامل تصویر پردازش. ]1[د هندیمشانس زنده ماندن بیماران سرطانی را افزایش  درنهایتو 

 حینوا به را تصویر هایپیکسل است که تصاویر لیو تحل آنالیز برای پایه عملیات یک عیتقط .است تقطیع هاآن نیترمهم

 .] 2[باشند نداشته اشتراکی یکدیگر با نواحی این کهطوریبه کندمیتقسیم  یکسان غیر

ی هاروش دودستهبه  توانیمی پیشنهادی را هاروشت: اس پیشنهادشدهی گوناگونی هاروشبرای تقطیع تصاویر       

ی مبتنی بر هیستوگرام، هاروش در ی کرد.بندمیتقس ریتصاوی بندخوشهی مبتنی بر هاروشمبتنی بر هیستوگرام و 

ی مناسب برای اعمال به تصویر اآستانهسطح  و هدف یافتن ردیگیمصورت  هاکسلیپتوزیع  بر اساسی تصاویر بندمیتقس

ی به نحورا  هاآناستفاده کرده و  هادادهو روابط موجود بین  هاشباهتی از بندخوشهی مبتنی بر هاروش دراست. 

ی هاخوشهی هادادهی داخل یک گروه یا خوشه شبیه به هم بوده و دارای بیشترین تفاوت با هادادهکه  دکنیم یبندگروه

الگوریتم  روش انتروپی میانگین مبتنی بر هیستوگرام و در بخش سوماین مقاله   در بخش دوم .] 3-5[ باشند دیگر

 



 

 

 
I4C.iust.ac.ir         979 

گیرد و در پایان نیز به زی مورداستفاده قرار میمغ MRIبرای تشخیص تومور موجود در یک تصویر  k-meanبندی خوشه

 شود.گیری پرداخته مینتیجه
 

 

 نتروپی میانگیناروش   .2

 صورت این در .شودمی معرفی تصویر یک اطالعات مقدار برآورد با تصویر پردازش از ایشاخه عنوانبه انتروپی مفهوم     

به دلیل اینکه  .آید دست به تصویر برای مناسب تقطیع یک و ودش محاسبه تصویر خاکستری سطوح توزیع از تواندمی

 ماتریس روش این در پایه توابع آید.می دست به خاکستری سطوح احتماالت مقدار محاسبه با تصویر برای انتروپی مقادیر

 توانمی صورت این در باشد.   تصویر در  خاکستری سطح هر احتمال اگر. است خاکستری سطوح و احتماالت

 :نمود تعریف زیر صورتبه را ز تصویرپیکسال یک رخداد احتمال

       
 ترتیب به یزن  Nو  M.دهندمی نشان را خاکستری سطوح تعداد  Lو  kخاکستری سطح در هاپیکسل تعدادکه     

 .] 6[هستند تصویر در ستون و سطر تعداد یدهندهنشان

 انتروپی به که شد تعریف گسسته تصادفی متغیرهای برای و 1948 سال در ] 7[*شانون توسط بار اولین برای انتروپی     

 فرض این با کاربرد به تصویر یک از انتروپی تعریف برای را شانون مفهوم بار اولین برای ] Pun ] 8 .است معروف شانون

 تعمیم برای اخیر هایسال در. باشد شدهارائه آن خاکستری سطح امهیستوگر توسط تنها کامل طوربه تصویر یک که

 نوع یک میانگین انتروپی ].9-11[ تاس پیشنهادشده مدل چندین پیوسته تصادفی متغیرهای برای شانون انتروپی

 آن کهیدرحال است، پیوسته با گسسته هایحالت دادن مطابقت برای شانون انتروپی روی بر شدهاعمال استانداردسازی

 شانون انتروپی از ترکلی میانگین انتروپی دلیل همین به کند.می حفظ را شانون انتروپی اساسی هایویژگی از بسیاری

 .شودمی پیوسته و گسسته تصادفی متغیر دو هر شامل آن تعریف اینکه مفهوم در است

( 1987)§عواد و امین ،  ]13،14[(1963،9681) ‡جینز هایاستدالل به توجه با 2016 سال در ]12[ن  همکارا و†کیتنه

 :کردند تعریف زیر صورتبه را امروزی میانگین انتروپی انتروپی، این تعریف برای  ]15[

 

A=  

 :شودمی استدالل زیر صورتبه تصویر برای میانگین انتروپی و     
 

                                                (3) 

 

 و Lee ، Li .کندمی گیریاندازه را خروجی تصویر و ورودی تصویر احتمال توزیع بین فاصله تصویر، میانگین انتروپی       

Tam شودمی انتخاب نحوی به بهینه آستانه سپ ؛ ]12[د گرفتن نظر در انتروپی این در فاصله مینیمم عنوانبه را آستانه 

 و صحیح انتخاب هستند سفید ظاهر در عمدتا   تومور، به مربوط هایناحیه اینکه به توجه با  .شود حداقل فاصله این که

                                                 
* Shannon 
† Kittaneh 
‡ Jaynes 
§ Awad and Ameen 
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 سفید خاکستری سطح به که انتروپی مقدار کمترین از استفاده با که است صورت این به آستانه مقدار تعیین برای منطقی

 ].16-18 [ شود بهینه آستانه تعیین به اقدام است ترنزدیک

 (.1است )شکل 369و ستون  339بیمار با تعداد سطر  یفرد مغزی MRIشده یک تصویر دی انتخابتصویر ورو

 

 
 مغزی یک فرد بیمار MRI تصویر -1شکل 

 

دهد که برابر با مقدار رخ می 214( در سطح خاکستری 2مقدار مینیمم انتروپی میانگین با توجه به نمودار انتروپی )شکل

 است. 0.2394

 
 فرد بیمار  مغزی MRIار انتروپی میانگین تصویر نمود – 2شکل

 

 (.3 شود )شکلتصویر ورودی تصویر خروجی به این صورت حاصل می با اعمال این مقدار آستانه بر روی

 

 
 میانگین انتروپی مینیمم اساس بر فرد بیمار  مغزی MRI تصویر تقطیع-3شکل 
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 k-meanبندی خوشه روش  .3

 نظارتی است. غیر یادگیری هایشاخه از یکی ماشین، یادگیری و آمار در (Clustering) خوشه یزآنال یا بندیخوشه    

که از قبل این بدون .هستیمهای مشابه هایی از دادهشود که ما به دنبال یافتن گروههنگامی استفاده می شاخهاین 

 .های موجود داشته باشیمبینی در مورد شباهتپیش

 مشابههای دیگر از اشیاء است که در آن اشیاء با یکدیگر مشابه بوده و با اشیاء موجود در خوشه یاخوشه مجموعهپس     

جی.بی مک  توسط بار برای اولینو است بندی های خوشهیکی از پرکاربردترین الگوریتم  k-mean الگوریتم .نیستند

 ] 19 [. دمعرفی ش 1967کوئین در سال 

 شود:الگوریتم زیر الگوریتم پایه برای این روش محسوب می    

 شوند.ها انتخاب میمراکز خوشه عنوانبهنقطه  n انیمتصادفی از  صورتبه( تعداد خوشه k) نقطه Kدر ابتدا  .1

، نسبت دای که مرکز آن خوشه کمترین فاصله تا آن داده را داربه خوشه (باقیماندهنقطه  n-k)هر نمونه داده  .2

 شود.می دهدا

 ها برای هر خوشه یک نقطه جدید )میانگین نقاط متعلق به هر خوشه(ها به یکی از خوشهتعلق تمام دادهاز پس  .3

 شود.مرکز محاسبه می عنوانبه

 [.20] ها حاصل نشودشوند تا زمانی که دیگر هیچ تغییری در مراکز خوشهتکرار می 3 و 2مراحل  .4

 داریم:مفروض   MRIروی تصویر  k-mean دیبنبا اجرای الگوریتم خوشه   

 

 
  k-meanبندی خوشه روش  اساس بر فرد بیمار  مغزی MRI تصویر تقطیع-3شکل 

 

لذا مجبوریم خوشه موردنظر خود را خودمان  ؛بندی، به برچسب خوشه موردنظر دسترسی نداریمازآنجاکه در خوشه    

طور که از همان کنیم.خوشه مربوط به این ناحیه را پیدا می بنابراین است؛ کردن تومور در تصویر تعیین کنیم. هدف ما جدا

ها تصادفی است. ممکن بندی خوشهرنگ، خوشه موردنظر ما است. باید توجه شود که رنگتصویر مشخص است ناحیه سیاه

ها در این الگوریتم خوشهکه مقداردهی اولیه ها باهم عوض شود. چونرنگ خوشه k-meanاست در تکرار بعدی الگوریتم 

طور که از تصویر مشخص است، خوشه مربوط به تومور در مقایسه با دو خوشه دیگر در هر تکرار متفاوت است. همان

شماریم، هرکدام تعداد عنصر کمتری داشته باشد خوشه موردنظر ما می لذا تعداد عناصر هر خوشه را کمترین سطح را دارد.

 .] 21[است.
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 گیریهنتیج .4

مربوط به بافت  هایلبهدر مقایسه با انتروپی میانگین توانسته تمام   k-mean ، الگوریتمآمدهدستبهبا بررسی نتایج      

انتروپی میانگین  کهدرصورتیتوده را در تصویر مشخص کند و همچنین آن را با اجزای بیشتری جداسازی و نمایش دهد 

. دهدمینشان  ترخالصهرا حفظ کرده و تصویر را  موردنظررده ولی اجزای اصلی را مشخص نک موردنظربافت  هایلبه

 بیشتر k-mean بیشتری دارد اما دقت الگوریتم یریپذانعطافنتیجه گرفت که انتروپی میانگین قابلیت و  توانمی درنهایت

 استفاده کرد. روش از هر دو توانمیاست که بسته به نوع کارایی 
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