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  چکیده

چربی در احیه ن مقاله راهکاري براي تشخیص و جداسازي در این. شناسایی ناحیه مرتبط با یک بافت خاص  اهمیت زیادي در پزشکی و فیزیولوژي دارد      
هدف اصلی سنجش میزان تاثیر ورزشهاي خاص در کاهش یا افزایش حجم چربی . مبتنی بر  شبکه عصبی با کوپالژ پالسی ارائه شده است ران پا  MRIتصاویر 

شبکه نشان داد که براي این کاربرد خاص،  نتایج آزمایشات انجام شده. گرفتمورد استفاده قرار سازي و  پیادهالگوریتمهاي متفاوتی براي این کار . ران بوده است
  .دهد بندي را بدست می ، بهترین نتیجه  قطعهعصبی با کوپالژ پالسی

  MRI ، ناحیه بندي، کوپالژ پالسیشبکه عصبی با   بندي، قطعه :کلیدي واژه هاي

  

  مقدمه -1

ت است از یار حائز اهمیبس یع عضالنیو توز یت چربفیی باشناسا
چه یماه يها يماریکه در مورد ب یمطالعات توان به یآن م جمله

سک ابتال به یش ریافزا ینیب شیپ نیهمچن. اشاره کردوجود دارد 
ژه فشار یو فشار ناهنجار به و یدگیهرگونه کش ینیش بیپ وابت ید

 ینیب شیمنظور پ  هب یحت. باشد یگر مید يز کاربردین 1دیخون شد
ره مورد نظر با ستم خبیا سی، پزشک متخصص و یقلب يها يماریب

مناسب به  يریم گیموجود اقدام به تصم یچرب يتوجه به بافت ها
یکی دیگر از کاربردهاي شناسایی . [1,2,3]دینما یجهت درمان  م

ناحیه بافت، تشخیص تاثیر تمرینات ورزش در افزایش یا کاهش 
در یک . باشد حجم عضالت و یا ناحیه چربی بدن تمرین کنندگان می

ستی وه تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواري به سرپرمورد خاص، گر
ان افزایش یا کاهش حجم چربی سنجش میز  دکتر علیرضا حسینی،

ران پاي تمرین کنندگان، پس از انجام چندین دوره تمرینات ورزشی 
 MRIشناسایی خودکار ناحیه چربی در تصاویر . را مدنظر داشتند

تواند منجر به  تمرین، می اخذ شده از ورزشکاران، قبل و پس از دوره
  .حصول دقت بیشتر در نتایج حاصله گردد

  

                                                             
١ Hypertension 

  

اطراف ران  چربی سازي ناحیه بافت مشخصهدف اصلی در این مقاله 
. که توسط دستگاه ام آر آي گرفته شده استي است در تصاویرپا 

محلی از ران پا که مورد تصویر برداري واقع شده است را  1شکل 
آمده  3شهاي عرضی از  این ناحیه در  شکل نمونه بر. دهد نشان می

  .است

  
از ران پا که تصاویر از آن قسمت  یبیتقر یمحل - 1شکل شماره 

  است تهیه شده

  

  



  
  
  
 

بندي در پردازش تصویر است که  این مسئله در واقع یک مسئله قطعه
یکی از . باشد از مسائل شناخته شده در پردازش تصویر می

ا این مسئله، روش دو سطحی کردن ترین روشهاي مواجهه ب ل معمو
بدست آوردن حد . باشد گذاري تصویر می تصویر با استفاده از آستانه

 ر از پسیواموجود در تص اءیاشبه منظور استخراج  مناسبآستانه 

 .[4]است، یک مرحله اصلی این شیوه نهیزم

در  جداسازي ناحیه چربی يکه برا یمختلف يدر بخش دوم روش ها
در  .خواهند شدذکر  اص مورد استفاده قرار گرفته است،این کاربرد خ
کوپالژ استفاده از شبکه عصبی با  که یده اصلی این مقالهابخش سوم 

 .ردیگ یمورد بحث قرار م باشد می پالسی براي تشخیص ناحیه چربی

به  .خواهند گرفتمقایسه قرار مورد  روشهاي مختلف جینتاانتها در 
 Falseمعیارهايمورد استفاده از  يک هایتکن یابیمنظور ارز

Positive    وFalse Negative  ج حاصل از ینتا. شده استاستفاده
در  PCNNعصبی   شبکه بهتر یخروجآزمایشات، نشان دهنده 

  .باشد یممقایسه با دیگر روشها 

 مورد استفاده بندي  روشهاي قطعه -2

اي خواهیم داشت بر برخی  در این بخش به صورت خالصه اشاره
بندي که در این مقاله مورد استفاده و مقایسه قرار  ز روشهاي قطعها

  .اند گرفته

  هیستوگرام ممینیم روش 2- 1
  

نرم کننده  يلتر هایر را با فیستوگرام تصویابتدا هن روش یدر ا
مم یماکز 2که  ابدییمد تا آنجا ادامه ین عمل بایاشود؛  هموار می

به عنوان  ين شدت نورپس از آ .ستوگرام مشاهده شودیدر ه یمحل
ر موجود در شدت یشود که از تمام مقاد ینه انتخاب میحد آستانه به

  .[6]ستوگرام کمتر باشدیگر در هید ينورها
  

  Intermodesروش  2-2

 2مم است که ینیم تمیالگورنمونه تکرارکننده از  تمیالگورن یا

کرده و کند و حد وسط آن دو را محاسبه  یدا میرا پ ینه محلیشیب
  .[6]ردیگ یرا به عنوان حد آستانه مناسب در نظر مآن 

  

  2ستوگرام متقارنیه يروش آستانه گذار 2- 3

  
  

  

                                                             
٢ Bi-Level Image Threshold(BTH)  

 از را تصویر هیستوگرامکند که  ین صورت عمل میبه ان روش یا

سنگینتر  بخش و کرده تقسیم و تراز یک مانند نیم دو به وسط
 تر نسنگی قسمت ؛انتها از میکند آنگاه پیدا را) چپ یا و راست سمت(

 از هیستوگرام دوباره سپس . مینماید حذف را بار هیستوگرام آخر

 ادامه همچنان عمل این و میشود تقسیم مساوي قسمت دو به میان

 اجرا برسند یکدیگر به  ترازو لبه دو زمانیکه تا عمل این. میکند پیدا

  [7]نه خواهد بودیجه، حد آستانه بهینت .شد خواهد

  Intermeansروش  4-2

در  یکند که ابتدا حدس ین صورت عمل میبه ا تمیرالگون یا
Iو  Iيزند و به کمک فرمول ها ینه میمورد حد آستانه به I  کالس

  .کند ینه جدا میش زمینه را از پیپس زم

  

مجموع شدت نور  هیه به درایدرا برابر حاصلضرب tکه در آن 
کسلها تا نقطه حدس یپبا تعداد  تا نقطه حدس زده شده ستوگرامیه

کسلها بجز یپ یباق يحات باال برایبرابرتوض  tVباشد و  یده شده مز
t باشد یم.   

II)سپس توسط فرمول  I) شود  یتکرار م ینه تا زمانیحد آستانه به
د یحد آستانه تول يکسان براییعدد یتکرار متوال 2که  ییتا جا

  .[8,9]کند
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ز مورد ین  region growingمانند روش  یین روش هایهمچن
لذا در د نکرده و یتول یمناسب یش قرار گرفت که خروجیآزما

  .مقایسات لحاظ نشدند

باشد،  می  PCNNنظر این مقاله شبکه  ي اصلی مورد از آنجا که شیوه
تر این شبکه و نحوه استفاده از  در یک بخش مجزا، به صورت مفصل

  .آن براي شناسایی ناحیه چربی توضیح داده خواهد شد

  

 



  
  
  
 

  PCNNتمیالگور  -3

از  ین بار توسط اکهورن به عنوان مدلیاول ين مدل ها برایا
ن مدل ها شبکه یا. [10]چشم گربه ارائه شد یینایستم بیس ينرونها

 یها متمیالگورن یا.هستند یبا کوپالژ پالس یمتشکل از نرونهائ ییها
ص یر از جمله تشخینه ها در پردازش تصویاز زم ياریتوانند در بس

و  آنها ياء و جداسازیص اشی، استخراج لبه، تشخشیدف، قطعه بنده
مورد استفاده قرار  ریموجود در تصو يدا کردن حفره هایپ
 [11].رندیگ

3-    PCNNمدل  1

ن نورون ها هما شود یم مشاهده 2شماره  در شکلهمانطور که 
نجا یدر ا(گنالینورون ها س. دهند یل میعکس را تشک يکسلهایپ
 یگر و هم از منابع خارجید يرا هم از نورون ها يورود يها) کسلیپ

 يافت ورودیپس از در .(I)کنند یافت میدر ف شدهیتعر يدر حوزه ا
ک کانال ی .(II)شوند یم میتقس یا چند کانال داخلی 2ها، آنها به 

 یم ) L( 4یاتصال يگر ورودیو کانال د است ) F( 3يهمان خوراند
 يآنهاست که ورود یزمان ين دو در مشخصه هایتنها تفاوت ا .باشد

 يآرامتر )ينجا ثابت عددیدر ا(یثابت زمان يدارا يخوراند يها
نجا یدر ا(یاتصال يها يورود. هستند یاتصال يها ينسبت به ورود

 يو در ورود )شوند یدر ثابت خاص بتا ضرب م(اس شدهیبا )کسلهایپ
از آن داده ها پس . شوند یم )Linkingعمل (5ضرب يخوراند يها

تابع پله  ن مرحلهیدر ا روند یم د کننده پالسیبه قسمت تول
شتر یآنها از تتا ب مقدار حد آستانه  که یینورونها فه اعمالیوظ13يا

فه یتتا وظ .عکس را دارد يبر رود یسف يکسل هایعنوان پ هاست ب
[5]نه را بر عهده داردید حد آستانه بهیتول [11]. 

  
  PCNNمدل  - 2شکل شماره 

 

3-   PCNNازبا استفاده  یچربناحیه ص یتشخ 2

و  قافراد چا یابتدا دو گروه اصل بهتر یمنظور گرفتن خروجب
با پارامترهاي متناسب هر گروه  شبکهو  شدندک یالغر را از هم تفک

  ه موردجدول یک پارامتر هایی که براي این دو گرو. اجرا گردید

__________________________________ 
  

3Feeding Input 
4 Linking Input 
5 Canolosion 

  

 
  

  

شود که  یمشاهده م .دهد یش میرا نما استفاده قرار گرفته است
  .باشد یاس میا بایبتا  یش درصد خروجیدر افزا یعنصر اصل

 ارزیابی -4

که در این پژوهش مورد استفاده قرار  گرفته است، تصاویر 
 ارستان واسعی سبزوارتصویر ام آر آي گرفته شده در بیم15

به منظور مقایسه خروجی روشهاي مختلف باید ناحیه  .باشند می
به وسیله به این منظور . چربی هر تصویر به درستی در دست باشد

استخراج  هر تصویر به صورت دستی چربیناحیه فتوشاپ  نرم افزار
و نتیجه بدست آمده به عنوان مالك ارزیابی روشها مورد شده 

  .رار گرفته استاستفاده ق
  

  
  PCNNتم یبه الگور يورود يپارامترها .ک یجدول شماره 

  هاي مختلف مقایسه بصري خروجی روش 4- 1

تم ها به یکه توسط الگور یمتفاوت يها یخروج 3در شکل شماره 
عکس  4اول  سطردر  .دیکن یاعمال شده اند را مشاهده م ریتصاو
 3گر شکل شماره ید يقسمت ها. قرار داده شده است یاصل يورود

ش شده را یمورد استفاده و آزما يمختلف روش ها يها یخروج
 PCNNشبکه  یخروج 3آخر شکل شماره  سطر. دیکن یمشاهده م

  . دهدیرا نشان م
  

  هاي مختلف مقایسه کمی خروجی روش 2-4

 یمختلف را مشاهده م يروش ها يزان خطایم 4در شکل شماره 
به  .دشده ان سازي و اجرا پیادهر متلب تمام روش ها در نرم افزا. دیکن

از دو  یدست يها یج با خروجیق نتایزان تطبیم یابیمنظور ارز
  False Negativeو   False Positiveيبا نام ها يسه ایپارامتر مقا

تعداد نقاطی که جزو   False Positiveمنظور از  .استفاده شده است
 یگوید چربی هستند م می ناحیه چربی نیستند و روش مورد استفاده

 تعداد نقاطی که جزو False Negativeن منظور از یهمچن. باشد

 گوید نیستند روش مورد استفاده میناحیه چربی هستند ولی 

  . میباشد



  
  
  
 

 
  ر یاعمال شده به تصاو يتم هایمختلف الگور يها یخروج .3شکل شماره 



  
  
  
 

  

  نتیجه گیري -5

استخراج ناحیه چربی در  در این نوشتار روش هاي مختلفی براي
از بین روشهاي معمول . ران پا مورد بررسی قرار گرفت MRIتصاویر 

 PCNN، روش براي این کاربرد خاصبهترین روش  بندي، قطعه

که داراي خطاي کمتري در تشخیص، در مقایسه با دیگر  شناخته شد
جهت حصول نتایج بهتر، پارامترهاي شبکه عصبی براي . روشهاست

مربوط به افراد چاق متمایز از پارامترهاي مرتبط با تصاویر تصاویر 

ارائه روشی خودکار براي تنظیم این . نظر گرفته شد افراد الغر در
  .باشد نظر مؤلفان براي گسترشهاي آتی کار حاضر می پارامترها، مد

همچنین بر اساس نتایج این مقاله فقط مساحت ناحیـه چربـی قابـل    
ربرد مدنظر، تخمین میزان کاهش یا براي کاتخمین است، در حالیکه 

تعمـیم نتـایج   . افزایش حجم ناحیه چربی، پرسش اصـلی بـوده اسـت   
براي محاسبه حجم ناحیه چربی با استفاده از تعداد بیشـتر تصـویر و   

قبل و پس از تمرینـات  ( لحاظ کردن اختالف موقعیت تصویربرداري 
  .از جمله کارهاي بعدي خواهد بود) ورزشی

  

  
 تمیمختلف استفاده شده در الگور يزان خطا در روش هایسه میمقا .4کل شماره ش

  

  سپاسگزاري

کاخک، عضـو هیـات    ینیحسسید علیرضا دکتر  يآقاجناب از 
علمی دانشکده تربیت بـدنی و علـوم ورزشـی دانشـگاه حکـیم      

و  تشـکر  MRIر یار گذاشـتن تصـاو  یبه جهت در اخت سبزواري،
  .میکن یم یقدردان
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