
 4 یشماره پیاپ                                                                                                 1398و زمستان  زیی، پا2، شماره 3جلد  شرفته،یپ گنالیپردازش س

 

Journal of Advanced Signal Processing, vol. 3, no. 2, autumn and winter 2019                                                                                                 Serial no. 4 

مغز انسان با استفاده  یسیمغناط دیتشد ریتصاوسازی بهبود استاندارد

 روش آماریچند بر  یاز اطالعات مبتن
 

 استادیار ،2سمیه ماکویی ؛دنشجوی کارشناسی ارشدا، 1امیر انصاری سعدآباد

 

 emiiir_hs@yahoo.com - رانیا - زیتبر - زیتبردانشگاه  - وتریو کامپ برق یدانشکده مهندس -1

 makouei@tabrizu.ac.ir - رانیا - زیتبر - زیدانشگاه تبر - وتریو کامپ برق یدانشکده مهندس -2

بعد از مرحله استاندارد سازی با هدف مد نظر است که آماری  روش چندین مغز انسان با اعمال MRIسازی تصاویر ، استانداردن مقالهیدر ا ده:یکچ

های مختلف مغز و مایع مغزی با وضوح بیشتر نمایش داده خواهد شد که میتوان به سه بخشش حذف نقاط تار و سیاه نویز، مرز نواحی تومور و بخش

بر  یمبتن بندیهیو ناح یسازپروتکل استاندارد در دسترس باشد، روش استاندارد کی کهیهنگام سفید و خاکستری و مایع مغزی تقسیم بندی کرد.

باال  لیدلکه دارد، به ییدقت باال رغمیروش عل نی. اشودیمحسوب م یپزشک ریبندی تصاو هیابزارها برای ناح نیتراز مناسب یکی یبیترک یهاروش

روی که جهت اعمال بشر  باشندو میانگین می به ترتیب مد، میانه یآمار میبر مفاه یتنروش های مب .است یبودن حجم محاسبات، زمان بر و طوالن

ای، دهشک و صشدب بشا همچنشین روش کرانشه. دارنشدبسیار ساده و صشری  پردازش  ،مغز انسان در بیماران مختلف MRIهای موجود از تصاویر داده

توانشد بشه کمشک  یآمده م دستمغزی به ریتصاو یسازاستاندارد جینتا شوند.استفاده میهای موجود مفاهیم ساده برای استخراج نقاط عطف از داده

ابتدا طرح این مقاله عملکرد  یبرای ارزیاب .ردیاستفاده قرار گمغزی مورد هایبیو آس هامارییب صیتشخ ایو  یآناتوم لیهای بعدی در تحلپردازش
ه بافزاری از نرم ،سازیاستاندارد ةمرحلاز مقایسه با تصاویر قبل  و استانداردسازیسپس برای و سازی شبیه Matlabافزار نرمدر  یستمیبه صورت س

نتایج حاصل از پردازش ایشن مقالشه، بشه صشورت بصشری از تصشاویر  .شودمی خاکستری رنگ استفادههای الیه و نمایش برای استخراج 8یوونتی  نام

  شود.ضریب تغییرات بدست آمده و در نهایت در مرحلة مقایسه کارآمدترین روش استخراج میاستاندارد شده و تحلیل آماری خطا و 

 .یآمار میبر مفاه یمغز، روش های مبتن بندیهیناح ،MRI :یدیلک یهاواژه

Improving Magnetic Resonance Imaging Standardization of 

Human Brain using Several Statistical Methods-based Data 
 

A. Ansari Sa'ad Abad1, MSc Student; Somayeh Makouei2, Assistant Professor 
 

1- Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran, Email: emiiir_hs@yahoo.com 
2- Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran, Email: makouei@tabrizu.ac.ir 

Abstract: In this paper, standardization of human brain MRI images is performed by applying several statistical methods  The goal 
will be more clearly displayed after the standardization phase by removing the blurry and black noise spots, the border of the tumor 
areas and the different parts of the brain and cerebral fluid, which can be divided into three sections: white, gray and cerebral fluid. 

When a standard protocol is available, hybridization-based standardization and segmentation methods are one of the most appropriate 
tools for medical image segmentation. This method, despite its high accuracy, is time consuming and lengthy due to the high volume 
of computing. Methods based on statistical concepts are fashion, median, and mean, respectively, which are simple and explicit 
processing to apply to existing data from human brain MRI images. Boundary, decimal, and percentile methods are also used with 
simple concepts to extract milestones from existing data. To evaluate the performance of this paper, the scheme is first systematically 
simulated in MATLAB software, and then, for the area of comparison and comparison with the pre-standardization images, a 
software term Uvneti 8 was used to extract the gray layer. The results of the processing of this paper are visualized from standard 
images and statistical analysis of error and coefficient of variation are obtained and finally the most efficient method is extracted. 

Keywords: Magnetic Resonance Imaging, Brain zoning, Statistical concepts-based methods.   
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 قدمهم -1

حاصشل از  MRIگیری در رابطه با تصاویر امروزه قبل از هرگونه تصمیم

هشای های موجود در مرحلهو نویز هااغتشاشبرداری، باید تمامی تصویر

تشا  نمایش داده ششوندبرداری حذف و تصاویر با رزولوشن باالتری تصویر

های مغزی از قبیل تومور، ام اس، خونریزی مغشزی بیماریدر تشخیص 

کشه  باشدالزم به ذکر می شود.با دقت باالتری انجام  ،و علل بروز تشنج

هشای متعشددی ماننشد روش MRIسشازی تصشاویر برای بهبود استاندارد

های آماری پردازش تصویر، روشة های موجود در گستراستفاده از فیلتر

های صفر و منفی)سیاه( موجود در ازتاب حذف دادهو چندین روش با ب

اسشتاندارد سشازی ششدت تصشویر یشک  های تصویری استفاده کرد.داده
عملیات پردازش پس از اکتساب است که برای اصالح تغییشرات ششدت 

سیگنال به مقیاس )غیر اسشتاندارد بشودن( ذاتشی در تصشاویر رزونشانس 

کشه نششان داده ششده ( طراحی شده است. در حشالی MRمغناطیسی )

های استانداردسازی مبتنی بر عالئشم هیسشتوگرام باعش  است که روش

افزایش قابل توجهی در شباهت شدت تصویر حاصل مشی ششود. ضشعف 

ها این است که در برخی مشوارد همشان عالمشت گشذاری مبتنشی بشر آن

هیستوگرام ممکن است یک بافت را نشان دهد ، در حالی که در موارد 

این مفاهیم مقیاس در این مقاله بشرای دیگر ممکن است متفاوت باشد. 

استفاده می شود. نقاط  MRتعیین دقیق مناطق اصلی بافت در تصاویر 

از این مناطق برای انجام استاندارد سازی شدت  برجسته به دست آمده

و آدوپشا در  ولیشنتشوان بشه مشیاز تحقیقات پیششین استفاده می شود. 

استفاده شده  ریپردازش تصاو یبرا یدو مرحله ا کیتکن کیاز  قیتحق

هر پروتکشل انجشام ششد و در  یدر مرحلة اول آموزش برا اشاره کرد که
هشر  اسیشمق لیتبد نیشوند. ا یم لیتبد کیدچار  ریمرحلة دوم تصاو

هشا در  کسشلیپ ییکنشد. ششدت روششنا یمش یپروتکل را استانداردساز

تر از همه، استخراج اطالعات مهم شوند.یم کپارچهیشده،  لیتبد ریتصو

تواند به طور قابل توجهی ها میهنجاریهای سالم یا ناکمی دربارة اندام

 برهیکشال یبشرا ییتشالش هشاو همکاران  نیادلستا همچنین شود.ساده 

بشا اسشتفاده از  یربرداریدر زمان تصشو MR گنالیس یها یژگیکردن و

 ریپس پردازش، تصاو یها کیفانتوم ها انجام دادند. آن ها با اعمال تکن

در ایشن مقالشه  .کردنشد دیتول یموارد پزشک یبررس یرا برا یمناسب تر

هشای عطشف هشای آمشاری بشر روی نقطشهسعی بر آن است که بشا روش

سازی های تصویر به نتایج قابل قبولی از استاندارداستخراج شده از داده

دسشت یشابیم.  استفاده شده در تحقیقات قبلیهای نسبت به بقیه روش

: وابسته بشه شوندیم یبنددسته عیوس هیدر سه ناح MRI هایاغتشاش

و  نیترقابل توجه. گنالیو وابسته به پردازش س ماریوابسته به ب ن،یماش

 یهشااست، حرکت ماریاز حرکت ب یناش MRIدر  اغتشاش نیترمتداول

 CSF)  ) [1-4.]خونی و فلو یاراد ریو غ یاراد

زمشان  لیشاما بشه دل ستند،ین MRIحرکت مختص  هایاغتشاشاگرچه 

و از دسشت رفشتن قشدرت  ی، احتمال تارMRIخاص  یهایتوال یطوالن

حرکشت  هایاغتشاش .ابدییمش یکنتراست به علت حرکت افزا کیتفک

های بسشیار آرام حتی حرکتدهند. گذاری فاز رخ میغالبا در جهت کد

-مشی FOVموجب تغییر فاز در سراسر  MRبرداری در حین تصویرنیز 

دست یافتن سازی آن، و انگیزة این مقاله و شبیهدر نهایت هدف  .شوند

-از پردازش تصویرباالترین کنتراست و رزولوشن تصاویر بدست آمده به 

 [.8-2] سازی استبرداری در مرحلة استاندارد

 سازی مقالهآنالیز روش استاندارد -2

مغز انسان از بیماران مختلف  MRIهای تصویری که دادهبا توجه به این

در اختیششار داریششم، بششرای  BRATSاز پایگششاه داده بششه صششورت پروتکششل 

 بیمشار10در این مقالشه، از تصشویربرداری  سازیو استانداردبندی ناحیه

در گام اول نیاز به برش  شود.میاستفاده  mha.مختلف با فرمت  مغزی

به صورت اسالیس از تصاویر مکعبی شکل با ضخامت مورد نظر داریشم. 

های موجود در هشر اسشالیس از به همین منظور برای بهینه سازی، داده

-و مرتشب ر های منفی و صشفدادهتصویر را به صورت جداگانه با حذف 

کنیم. همچنین با توجه بشه اعمشال سازی از کوچک به بزرگ اعمال می

پیکسل برای وضشوح و  200با شرط باالی  یهایها باید از اسالیسروش

-از اعمشال روشهشدف  بهتر شدن تصاویر استاندارد شده استفاده کرد.

از هشر  نقطه عطفاستخراج  های عددی تصویر،های آماری بر روی داده
-یبدست م هاروش نیکه از ا ییها. دادهاستمورد نظر  ریتصو سیسالا

بشا  نقاط عطشفتعداد  یعنی. باشندیم نقاط عطف ریهمان مقادکه  ندیآ

 شایان ذکشر اسشتن ی. همچنباشندیم کسانیها بازهبندی میتعداد تقس

مرتب شده کشامال  یعدد یهاو داده ستوگرامیهبندی میکه تعداد تقس

در این قسمت به بررسی چهشارچوب کلشی عملکشرد  .باشدمی یاریاخت

ششکل  سازی داشته باشیم.پردازیم تا آشنایی با روند این شبیهمقاله می

دهشد تشا مراحل کلی کار و چهارچوب پردازش مقالشه را نمشایش مشی 1

 هشای اسشتفاده ششده را مفهشومدیدگاه مختصری از روش کار و ارزیابی

هشای عطشف طبشق نظر برای استخراج نقطشههای آماری مدسازد. روش

 [.9-3] دهیمسازی را انجام میتعاریف قبلی، برای عملیات استاندارد

 ایروش کرانه -2-1
است که بدون لحاظ کردن وسط بازه  روشیمورد استفاده،  روش نیاول

را  یسازعمل استانداردبه صورت عددی  سیموجود از هر اسال یهاداده

براساس  یسازروش استاندارد نیاز ا به عبارت دیگر. دهدیانجام م

-یم انجامها داده یبر رو یخط لیتبد اعمال بازه و با نییکران باال و پا

 .شود

 روش دهک -2-2

را به  ریاز تصو سیهر اسال ستوگرامیهبندی میتعداد تقس روش نیدر ا

را که از  سیموجود از هر اسال یهاداده یعنی. شودمی قسمت انجام 10

با توجه به کران باال و  ،باشندمی شدهسازی کوچک به بزرگ مرتب

 نقاط عطفو با استخراج  میکنیم یبندمیبازه تقس 10موجود به  نییپا

 .میدهیانجام مسازی عمل استاندارد یاقطعه یابیدرون اعمالو 
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 روش صدک -2-3

تفاوت که تعداد  نیبا ا یدهک است ول روشمشابه  روش نیا
به  در هر اسالیس تصویر موجود یهاو داده ستوگرامیهبندی میتقس

 راتییتغ هاشاره کرد که اگر دامن توانیو م شودمیبازه اعمال  100

 ییدهک از دقت باال روشنسبت به  روش نیباشند ا ادیها زداده

های دهک و صدب روشتوجه داشته باشیم که در  ست.ا برخوردار

 باشد.اولی می نقطه عطفابتدای هر بازه مقدار 

 

 
 : بلوک دیاگرام و چهارچوب کلی عملکرد  1شکل 

 

 روش مد -2-4 
با  زیقسمت ن نیدر ا یآمار لیبا مفهوم مد در تحل ییبا توجه به آشنا

. توجه رسیممیمورد نظر  نقطه عطفاستخراج اعمال مد در هر بازه به 

در  یعدد یهاو داده ستوگرامیه ینواحبندی میکه تقس میداشته باش

را  یفراوان نیترشیب روش نیاند. اقسمت انجام شده 50به  سیهر اسال

 برخوردار است. زین

 

 روش میانگین -2-5
به استخراج  سیاسال یهاداده هدر هر باز ،نیانگیبا توجه به مفهوم م

 نالیاورج مقیاساعداد استخراج شده در  نی. امیپردازیاعداد م نیانگیم

انتقال استاندارد شده  یعنی دیجد مقیاسبه  لیتبد کیقرار دارند که با 

 50شامل  زین روش نی. اشودیانجام م یاقطعه یابیو درون یابندمی

 .باشدیها ماز داده یمساو هباز

 

 روش میانه -2-6

-و داده ستوگرامیه هدر هر باز انهیبا توجه به مفهوم م زین روش نیدر ا

 زین روش نی. امیپردازیاز هر بازه م انهیبه استخراج م یعدد یها

 .باشدیها مبازه از داده 50، شامل و میانگین مد روشمشابه 

 نقاط عطفآنالیز استخراج  -3

هشا بشر روی توجه به اعمال مفاهیم آماری در هشر کشدام از روشحال با 

های عددی از هر اسالیس تصویر، به نتایج عددی رسیدیم که همان بازه

کشه ایشن فرآینشد دارای  شایان ذکر اسشتباشند. می نقاط عطفمقادیر 

سازی شده از کوچک به های غیر صفر و مرتبهایی با انتخاب دادهشرط

 مشیپیکسل به بشاال  200بزرگ و با انتخاب اسالیس هایی با دارا بودن 

به عنوان مثال فرض کنید که در یک اسالیس تصویر مورد نظر از  .باشد

ابتدا بشا حشذف  موجود باشد. 300های عددی از صفر تا مغز انسان داده
هشای سشیاه کمشک ارقام به حذف پیکسشلسازی های صفر و مرتبداده

های عددی مرتب شده از کوچکترین عدد غیر صفر کنیم. حال دادهمی

 بندی کرده و در هر بشازه بشه اسشتخراجقسمت تقسیم 50را به  300تا 

 نقطشه عطشفآمده پردازیم. این اعداد بدست میانگین یا مد یا میانه می

   [.3-5] باشندمورد نظر می

 سازیای و استانداردیابی قطعهدرون همرحل -4

از بدسشت آمشده  نشالیاورج مقیشاساز  یاقطعه یابیدرون به ،تیدر نها

-یمش یسشازاسشتاندارد هاستاندارد شده در مرحل مقیاسبه نقاط عطف 

درون یشابی خطشی بشه  همشان در اصل یاقطعه یابیدرون نیا. میپرداز

هر قسمت از نمودار و اسشکیل بدسشت آمشده  در صورت قطعه به قطعه

انجام  در ابتدا برای درب بهتر مشخصه با استفاده از چهار باز که است
انجشام  نقشاط عطشف دادن ارقام متناظریابی با نسبت این درون .شودیم

 11mی هاکه شامل داده نالیاورج مقیاس لیتبد 2شکل   پذیرد کهمی

مقدار کران  21m صفر( و ریمقدار دادة غ نیتر)کوچک نییمقدار کران پا

استخراج شده  نقطه عطفمقدار  11p و سیاسال یهاباال موجود در داده

اسشتخراج ششده در بشازة آخشر، بشه  نقطه عطشفمقدار  21p در بازة اول و

فرمولی جهت  .دهدرا نمایش می ارقام دناستاندارد با نسبت دا مقیاس

 11mو مقدار  0به  0ها با نسبت دادن مقدار یابی بازهنسبت دادن درون

بشه  21mو مقشدار  2Sبشه  21pو مقشدار   1Sبشه  11pو مقشدار  ext_minبه 

ext_max پششذیرد. نقششاط انجششام مششیext_min ،1S ،2S  وext_max  در

سازی جهت نسبت دادن نقاط و نواحی به صورت اختیاری فرآیند شبیه

از حاصشل ضشرب  ext_minباشند. در این قسمت مقدار تعریف شده می

0.95 *1S  وext_max  2* 1.05از حاصششلS آینششد. توجششه بدسششت مششی



 . . . مغز انسان یسیمغناط دیتشد ریتصاو یسازبهبود استاندارد                                1398و زمستان  زیی، پا2، شماره 3جلد  شرفته،یپ گنالیپردازش س/ 122

 

Journal of Advanced Signal Processing, vol. 3, no. 2, autumn and winter 2019                                                                                                 Serial no. 4 

-هشا مشیدهبه ترتیب کمینه و بیشینه کران دا 2Sو  1Sداشته باشیم که 

 [.7-3] باشند

 

 

 [3استاندارد ] مقیاسای و تبدیل به یابی قطعه: فرایند درون2شکل 

 

-روشاز  کیهر  یبرا یاقطعه یابیدرون اتیعمل (1در فرمول شماره )

به . شودیانجام م ،هاسیدر نظر گرفته شده در هر کدام از اسال های

 م،یدار اریدر اخت ماریب ریتصو کیاز  سیاسال 140اگر عبارت دیگر 

 ریو مقاد شودیمرحله با توجه به روش مورد نظر تکرار م نیبار ا 140

که  اتیعمل نی. با توجه به اشودیم رهیذخ M2به نام  یاآن در حافظه

 اریدر اخت ماریاز ده ب سیپنج ماتر ،باشدمیاستفاده مورد پنج روش 

 سیماتر کیرا به  هاسیماتر نیا یکل یریگنیانگیم یکه برا میدار
 مقیاستابع با نام انتقال به  کی تیدر نها .میکنیم لیواحد تبد

و روش مد  M2 سیماترو  یبعدسه ریکه تصو میاستاندارد در نظر دار

از  یریگ نیانگیمبعدی . قدم ردیگیم ینظر را از ما به عنوان ورود

 [.10-6] رودیباال م ریاقدام رزولوشن تصو نیاست که با ا یکل سیماتر

 

(1) 
2 11 11 21 21( ,:) int 1([0 ],

[0 _ min 1 2 _ max], ( ,:),

' ', ' ');

M cont erp m p p m

ext s s ext M cont

linear extrap



 

را به مقدار  میکنیکه استخراج م نقاط عطفیمرحله  نیدر ا 3شکل 

 یکه در مرحلة قبل یبه صورت د.کنیم لیتبد یقسمت قبل نقاط عطف

 یانیم یهابخش همة بازه نیدر ا یچهار نقطه مد نظر بود ول فقط

با توجه به مفهوم  نقطه عطفبندی و استخراج میبدست آمده از تقس

بدست آمده به  ینواح مد نظر هستند و در نهایت این ها،روشی آمار

و این نقاط عطف را به یکدیگر  میکنیم یابیدرون یاقطعه تابع صورت

 [.3-4] دهیم تا به یک مقیاس استاندارد دست یابیمنسبت می

 

-استاندارد با درون مقیاساورجینال به  مقیاس: فرایند تبدیل 3شکل 

 [3] نقاط عطفای چندین یابی قطعه

 بحث و بررسی نتایج -5

و  سشهیمقا یبشرا ،میکه اشاره داششت یسازاستاندارد پردازشبا توجه به 

از  یریتصشو شینما به بررسیرا  یبخش قسمت نیدر ا ،جیدرب بهتر نتا

های مختلف و چگونگی تغییرات در روش مارانیاز مغز ب MRI یهاداده

هشا بشا دادهسشازی استاندارد اتیشقبل و بعشد از عمل سهیمقا پردازیم.می

توجه داشته . گذاردبما  اریرا در اخت یدرب بهتر تواندیم روش نیچند

در اصل شبیه سازی این الگشوریتم بشا یشک پروتکشل بشیس و دو  میباش

ها انجام شده است که در هر پروتکل پروتکل تست جهت مقایسه روش

بیمار مختلف مغزی انجشام گرفتشه ششده اسشت  10تصویربرداری از  10

های مشابه از تکرار در هر مرحله مقایسشه، ولی با توجه به نتیجه گیری

جهت نمایش نتایج از هر پروتکل یک تصویر گلچین و عمل مقایسه بشا 

سشه  یبشراتصاویر پروتکل های تست انجام شده است. به همین دلیشل 

 اند.بدست آمده جیمتفاوت نتا طیمختلف در شرا ماریب

 MRIبشرداری تصاویر بدست آمده از عملیات تصشویر 4ستون اول شکل 

هشا سازی تمامی پیکسشلاز سه بیمار مختلف است که با عمل استاندارد

تر و با رزولوشن باالیی برای مشاهده بهتر جزئیشات از تصشاویر در روشن

-بعشدی از اعمشال اسشتاندارد هایاند. هریک از ستوناختیار قرار گرفته

کشه دهند. بشه طشوریهای ذکر شده را نمایش میسازی آماری با روش

های بعشدی ستون دوم، روش دهک و ستون سوم، روش صدب و ستون

دهند. با توجه به های مد، میانه و میانگین را به ترتیب نمایش میروش
بشر روی  توان با یقین دریافشت کشه کشدام روش آمشاریاین تصاویر نمی

سازی را در اختیار دارد. بشه همشین های تصویری بهترین استانداردداده

ها به بررسشی نتشایج آمشاری بندی روشدلیل باید برای مقایسه و دسته

از روش  ،برای نمایش ایشن نتشایج که شایان ذکر است دیگری پرداخت.

هشای  سشیاه، رایشج بشرای جداسشازی نشواحی داده 8یشوونتی افزاری نرم

 باشد.مورد استفاده می رنگ، اکستری و سفیدخ
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-سازی در محیط متلب توسط روش: نتایج حاصل از استاندارد4شکل 

 های آماری برای سه بیمار مختلف

بندی بهترین روش آماری جهت در این مقاله برای مقایسه و دسته

سازی به بررسی نتایج میزان خطا در هر روش و ضریب استاندارد

پردازیم. می های پیشینبا مقادیر بدست آمده در پژوهش هاتغییرات آن

و مربع میانگین( متوسط )خطای  NMSEبا استفاده از محاسبة 

NMSD  (میانگین متوسط انحراف معیار مربع)سازی در قسمت شبیه

را در سازی ها در پروسة استانداردروشهای این مقاله ارقامی از خطا

خطای  1جدول شماره  .دهدما قرار می سه پروتکل مختلف در اختیار
هم برای سازی را های آماری در عملیات استانداردهر کدام از روش

نمایش  سازی این مقالهتحقیقات پیشین و هم نتایج حاصل از شبیه

های اول و دوم نتایج حاصل از تحقیقات ستون کهبه طوری دهد.می

 هایدهندة پروتکلنشان چهارمو  سومهای ستون قبلی مرجع اصلی و

. اگر به نتایج دقت کنیم باشندهای تصویری میتست از داده جدید

و  در هر دو پروتکل تستتوان دریافت که خطای روش دهک می

باشد اما باید توجه تر میاز بقیه کم همچنین نتایج تحقیقات پیشین

هم ای خیلی نزدیک بهکرانه داشت که ارقام نتایج به غیر از روش

میانگین و میانه به ترتیب هستند. پس از روش دهک، روش آماری 

با توجه به تکرار  از طرفی باید در نظر داشت ترین خطا را دارند.کم

باری نسبت به هر اسالیس از تصویر نسبت به تحقیقات 140تقریبی 

ها و انتخاب سازی دادهمرتب ،قبلی و انتخاب تصاویر با حجم باال

نتایج بدست آمده از  پیکسل، 200با شرط باالی هایی اسالیس
 .الگوریتم مقاله نسبت به قبل بهتر و خطای کمتری نتیجه شده است

تر، بندی کمکه روش دهک با توجه به تقسیمباشد الزم به ذکر می

تری نسبت تواند خطای کمتری را دارد و به همین دلیل میدقت پایین

ی نتیجه گیری کلی به نتایج آماری به بقیه دارا باشد. پس باید برا

 تری پرداخت.کامل

 

 

 

 

 سازیاستفاده شده برای استاندارد هایروشر : محاسبة خطا د1جدول 
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در نهایت ، در جدول خطای هر روش با توجه به نزدیک بودن ارقام

آماری به سراغ ضریب های گیری کلی در مقایسه روشبرای نتیجه

پراکندگی به ازای دهندة میزان ضریب تغییرات نشان رویم.تغییرات می

توان نتیجه گرفت که هر چه باشد. حال مییک واحد از میانگین می

ها در حوزة میانگین تر باشد، میزان پراکندگی دادهضریب تغییرات کم

برای بررسی نتایج ضریب تغییرات در هر کدام تر و بهتر است. مطلوب

به همین ها، باید بر روی یک اسالیس از تصویر انجام شود. از روش

 به اختیار های تصویری که در اختیار داریمدلیل با توجه به داده

بدست را انتخاب کرده و نتایج جدول را  از حجم تصویر اسالیس وسط
ضریب نتایج  در ستون اول به ترتیب 2 جدول شمارهدر  آوریم.می

و  های پیشینپژوهش ر منتخبام از تصوی 70تغییرات دادة اسالیس 

با شرط  های آماری استفاده شدهبررسی روش ن دومدر ستوسپس 

توان دریافت که از نتایج جدول می. پردازددر مقاله را می الگوریتم

های آماری استفاده از بین روشرا اکندگی داده رترین پروش میانه کم

سازی هم در تحقیقات پیشین و هم در شبیه شده جهت استاندارد

باید توجه داشت که انتخاب اسالیس با  باشد.سازی این مقاله دارا می

شرط ذکر شده در این الگوریتم و تکرار این پردازش برای چندین بار 

همچنین در  باشد.نتایج بهتری نسبت به تحقیقات پیشین را شامل می

نتایج ضریب تغییرات روش میانگین و تصویر اورجینال قبل از  2جدول 

و مقایسه بهتر در این الگوریتم مقاله  سازی برای دربهرگونه استاندارد

  پرداخته شده است.

 گیرینتیجه -6

مغز انسان  MRIسازی تصاویر متعددی برای استانداردهای امروزه روش

آن شد که با مفشاهیم بر یعدر این مقاله س ولی مورد بررسی قرار گرفته

ترین آماری صری ، بهترین نتایج را هم به صورت بصری و آماری در کم

بنشدی در میشان سازی حاصل شود و عمل مقایسشه و دسشتهزمان شبیه

توان در این مقاله به صورت خالصه می شود. های این مقاله انجامروش

ها و های آنهای داده و تنظیم پارامترگفت که با در نظر گرفتن پروتکل

های تصویر پشرداختیم و های عددی به اعمال هیستوگرامتبدیل به آرایه
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سشپس از  ها در استخراج نقاط عطف مورد نیاز استفاده شده است.از آن

یشابی ی نقاط عطف با یک تشابع تبشدیل درونمقیاس بدست آمده از رو

های معین استفاده شد که ای به مقیاس استاندارد مورد نظر با بازهقطعه

گیری کلی از تمام این نتایج هر اسشالیس بشه یشک در نهایت با میانگین

از بررسی کلی و تکرار پردازش سازی رسیدیم. مقیاس کلی از استاندارد

توان دریافت که روش میانه های تصویری مینتایج بر روی چندین داده

های آماری است. چون دارای پراکندگی کارآمد ترین روش از بین روش

ها اسشت. در حشالی تر نسبت به بقیه روشتر و خطای نسبتا کمدادة کم

ترین خطا را دارا بشود که با توجه به نتیجه جدول خطا، روش دهک کم

پراکنشدگی را ششامل اسشت. بشه رین تشبشیشاما در این قسمت از نتایج، 

توان از چندین نتایج حاصل شده اعشالم کشرد همین دلیل در نهایت می

هشا سازی در بین روشترین روش برای استانداردکه روش میانه کارآمد
 در این مقاله است.

 

 [3] : نتایج ضریب تغییرات2 جدول

Selected slice for show and save plot = 70            

CV results : Method : Original                MRI _result of previous    

CV Train protocol   : 32.1101% 

CV Test protocol 1  : 20.675% 

CV Test protocol 2  : 23.2358% 

 

CV results : Method : Quartiles        CV results : Method : Quartiles 

CV Train protocol   : 30.3777%        CV Train protocol  : 25.37% 

CV Test protocol 1  : 24.5983%        CV Test protocol 1 : 20.95% 

CV Test protocol 2  : 25.027% 

 

CV results : Method : Deciles           CV results : Method : Deciles 

CV Train protocol   : 27.1056%        CV Train protocol  : 23.22% 

CV Test protocol 1  : 26.8717%        CV Test protocol 1 : 20.95% 

CV Test protocol 2  : 26.8971% 

 

CV results : Method : Mode              CV results : Method : Mode 

CV Train protocol    : 26.6467%        CV Train protocol  : 24.65% 

CV Test protocol 1   : 27.885%          CV Test protocol 1 : 22.55%  

CV Test protocol 2   : 26.8263% 

 

CV results : Method : Median            CV results : Method : Median 

CV Train protocol    : 26.912%          CV Train protocol  : 26.55% 

CV Test protocol 1   : 26.884%          CV Test protocol 1 : 27.88% 

CV Test protocol 2   : 26.835%                       - 

 

 

CV results : Method : Mean               CV results : Method : Mean 

CV Train protocol    : 27.0348% 

CV Test protocol 1   : 26.9056%                             __ 

CV Test protocol 2   : 26.6489% 
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