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 استخراج ي برايدي جد روش،ن مقالهيدر ا: چكيده
ل ي با استفاده از تبد، بافتاسي مستقل از دوران و مقيهايژگيو

Curveletيسهاي و ماتر Co-occurrenve،در . ارائه شده است 
 با هسته Support Vector Machine طبقه بند ،يفاز طبقه بند

RBF،کالس بافت از بانک استاندارد 20 ي به منظور طبقه بند 
Brodatzييبه منظور اثبات کارا. ستفاده قرار گرفته است مورد ا 

اس ي مق4ه و ي زاو12 در بافت 14480 در مجموع ،ن روشيا
 درصد دهن آنها ي که از بنده ا قرار گرفتيمتفاوت مورد بررس

 SVM جهت آموزش طبقه بند ير به صورت تصادفيکل تصاو
 نشان يج تجربينتا. انتخاب شده اند به منظور تست يو مابق

  . باشدين روش مي باال در استفاده از اينده نرخ طبقه بندده
  

 استقالل از دوران و ، بافتيطبقه بند: يدي کليواژه ها
  SVM طبقه بند ،Curveletل ي تبد،اسيمق
  
  مقدمه. 1

 حوزهت در ي حائز اهمينه هاي از زميکي بافت يطبقه بند
 ،ي پزشکير برداري تصو،شناخت شئ.  باشدير ميل تصويتحل
 ي تنها مثالها،OCR مستندات و يم بندي تقس، سطوحيرسبر

 بافت در آنها نقش ي است که طبقه بنديي از کاربردهاياندک
ش به صورت فعال يباً از سه دهه پينه تقرين زميا.  دارديديکل
 حل مسائل مختلف در ي براي گوناگوني و روشهايريگيپ

بقه  طي فعليبه طور مختصر روشها. مقاالت ارائه شده است
 ،ي آماري روشها، توان به چهار کالسي بافت را ميبند

بر ( کرد ي دسته بند،گناليه مدل و پردازش سي بر پا،يهندس
ها ي بررس).[9] 1998 در سال Jain و Tuceryan از يه طرحيپا

 ي مبتنيتمهاين چهار کالس الگورين اي دهد که از بينشان م
 ،ري اخي سالهاگنال دري و پردازش سي آماريب روشهايبر ترک

  . بافت ارائه داده اندي طبقه بندين ابزارها را برايتريقو
 موجود در ي سطوح خاکستريع مکاني توزي آماريروشها

ر و ي در هر نقطه از تصوي محليهايژگيبافت را با محاسبه و
 ي قرار مي طبقه بندي مبنا، از آماره هاياستخراج مجموعه ا

 يسهايه ماتري بر پايروشها توان به ين آنها ميدهند که از ب
Co-occurrence [4][12] ي تفاضل سطوح خاکستري و روشها 

  .اشاره کرد
 کار ي بافت را مبناي فرکانسيگنال محتواي پردازش سيروشها

ه ي بر پايلهاي توان به تحلين آنها مي دهند که از بيخود قرار م
Wavelet [5]،ل ي تبدGabor [10]ل ي و تبدCurvelet [7] 

  .ه کرداشار
 و Waveletل ي تبد،Donoho [2] و Candes ،1999در سال 

 ي قرار دادند و برخي مشابه آنرا مورد بررسيلهايتبد
. ر به اثبات رساندنديش تصوين روشها را در نماي ايتهايمحدود

 يلهاين تبدي ايي توان به عدم کاراين موارد مياز جمله ا
د تعداد عناصر  وجو، شکلي منحنيهايا با گسستگيش اشيدرنما
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اس و وجود عناصر همسانگرد اشاره ي ثابت در هر مقيجهت
 و Ridgelet يلهاي سپس تبدDonoho و  Candes. کرد

Curveletر يه آنها غيشکل عناصر پاشنهاد دادند که ي را پ
 يهمسانگرد و به شدت حساس به جهت و تعداد عناصر جهت

قتر ي دقيبررسبه منظور  ( باشدياس ميز وابسته به مقيدر آن ن
 ي بافت طي طبقه بندحوزهدر ). [2]ن مباحث رجوع شود به يا

 يهايژگين ويا نشان داده شده است که ، صورت گرفتهيبررس
 به يج طبقه بندي نتا،ي قبلي نسبت به روشهاCurveletل يتبد

  . [7] بخشد ي بهبود مينحو قابل توجه
ر ممکن يغار دشوار و در پاره موارد ي بسي واقعيدر کاربردها

ن يدر ا. ميه کنيکسان تهياس يه و مقي با زاويرياست که تصاو
 حوزهاس هم از يجاد استقالل از دوران و مقيگونه موارد ا

از جمله . ئز اهميت استار حاي بسي تئورحوزه و هم از يعمل
تحقيقات متنوعي که در اين زمينه صورت گرفته مي توان به 

  . اشاره کرد[6]
اج ويژگي هاي مستقل از دوران و مقياس، بعد از فاز استخر

بايد با استفاده از يك طبقه بند، ويژگيهاي استخراج شده را 
طبقه بندهاي زيادي وجود دارد كه از بين آنها . طبقه بندي كرد

مي توان به طبقه بندهاي آماري پارامتريك كه از تئوري تصميم 
Bayesianديك  مشتق شده اند، طبقه بند غير پارامتريك نز

ترين همسايگي و شبكه هاي عصبي مختلف مانند 
 Supportدر سالهاي اخير، . پرسپترونهاي چند اليه، نام برد

Vector Machine) SVM ( به عنوان يك روش طبقه بندي و
اين طبقه . [3]رگرسيون، موفقيتهاي زيادي كسب نموده است 

 بند در كاربردهاي گوناگوني مانند شناخت ارقام، طبقه بندي
متن، تشخيص اشيا و غيره، نتايج بهتري نسبت به طبقه بندهاي 

  .ذكر شده، ارائه داده است
 و ماتريس Curveletدر اين مقاله بر آنيم که از ترکيب تبديل 

Co-occurrence و استفاده از طبقه بند SVM، به منظور ايجاد 
  .استقالل از دوران و مقياس در طبقه بندي بافت استفاده کنيم

 معرفي اجمالي ،ه اين مقاله به اين بخشها اختصاص داردادام
 و طبقه بند Curvelet تبديل ،Co-occurrenceماتريسهاي 

SVMالگوريتم استخراج ويژگيها در بخش، 4 تا 2هاي  در بخش 

و در نهايت نيز نتايج تجربي  6، طبقه بندي بافت در بخش 5
  . خواهد شد ذکر،حاصل از ارزيابي کارايي الگوريتم ارائه شده

  
 Co-occurrenceس يماتر. 2
 دو ير خاکسترينرخ رخداد مقاد Co-occurrenceس يک ماتري
 از ير را که در فاصله و جهت بخصوصيکسل وابسته از تصويپ
  . کنديان مي را ب،گر قرار گرفته انديکدي

 است که عناصر آن ي مربعيسي ماترCo-occurrenceس يماتر
ر يک جفت از مقاديداد  رخينشان دهنده فرکانس نسب

 ي م،ن شدهييک جهت تعي در فاصله خاص و در يخاکستر
 به G*G با ابعاد Co-occurrenceس يک ماتريعناصر . باشند

 يف مير تعري به صورت زd = (dx،dy) بردار فاصله يازا
  :شوند

( ) ( )( ){ }jvtIisrIvtsrjiPd === ),(,),(:,,,),(  

  
  سطحG و N*N با ابعاد يري نشان دهنده تصو(.,.)Iکه در آن 

و  (tv)∈N×N (tv)=(r+dx s+dy)(rs) ،يخاکستر
  . باشديمجموعه م كارديناليتي| .|

  
   گسستهCurveletل يتبد. 3

، امكان )1999 در سال Donoho و Curvelet) Candesتبديل 
تحليل تصوير را در بالكهاي با اندازه هاي متفاوت در اختيار 

وير به مجموعه ايده اصلي اين تبديل، تجزيه تص. قرار مي دهد
 و سپس تحليل هر باند به وسيله Waveletاي از باندهاي 

اندازه بالك مي تواند در هر .  محلي مي باشدRidgeletتبديل 
به طور خالصه مي توان گفت كه سطوح . مقياس تغيير كند

زير باندهاي مختلف  به منظور نمايش Ridgeletمختلف هرم 
  . قرار مي گيرندخروجي يك بانك فيلتر، مورد استفاده

از طرف ديگر، تجزيه به زير باندها رابطه اي بين طول و عرض 
عناصر قاب ايجاد مي كند به گونه اي كه اين عناصر غير 

2heightwidthهمسانگرد مي باشند و از رابطه  تبعيت مي  =
),( تابع پيوسته )DCT( گسسته Curveletتبديل . كنند 21 xxf 

اين .  مقياسهاي دودويي و يك بانك فيلتر استفاده مي كنداز



 در ∆sبانك داراي اين ويژگي است كه فيلتر ميان گذر 
]2,2[نزديكي فركانسهاي  222 +ss،تمركز دارد   

).2(ˆ)(ˆ,* 2
22 ξξ s

sss f −Ψ=ΨΨ=∆  
]2,2[، تجزيه به زيرباندهاي دودويي Waveletتئوري در  1+ss 

صورت مي گيرد، ليكن زيرباندهاي مورد استفاده در تبديل 
Curvelet 2,2[ گسسته شكل غير استاندارد[ 222 +ss  را دارا مي

  . باشند
  : زنجيره اي از گامهاي زير استCurveletتجزيه 
 . تجزيه به زيرباندها •

,...).,,( 210 fffPf ∆∆α  

ور نرم به مربعات مقياس به طهر زيرباند . افراز نرم •
 ).s−2 ∽به ضلع (مناسب 

.)(
sQQsQs fwf ∈∆∆ α  

هر مربع منتج از گام قبل به مقياس . نرمالسازي •
 .واحد، نرمال مي شود

.),()( 1
ssQQQ QQfwTg ∈∆= −  

هر مربع نرمال شده با استفاده از . Ridgeletتحليل  •
 .ود گسسته تحليل مي شRidgeletتبديل 

( ).,,, λµρα λµ QgQ ==  
]2,2[در اين تعريف، زيرباندهاي دودويي  122 +ss و 

]2,2[ 2212 ++ ss قبل از اعمال تبديل Ridgeletادغام مي شوند  .
 را نشان مي Curveletروند كامل محاسبه تبديل  1شماره شكل 

  .دهد

  

تجزيه تصوير اصلي به شكل . Curvelet محاسبه تبديل – 1  شمارهشكل
 در Ridgeletتبديل . زيرباندها و سپس افراز هر زيرباند را نشان مي دهد

  .نهايت روي هر بالك اعمال مي شود
  
4 .Support Vector Machine 

SVM) Support Vector Machine( طبقه بند منتخب تعداد 
زيادي از محققان براي حل مسائل مختلف طبقه بندي در دنياي 

 SVMدر اين بخش معرفي كلي اي از . [8] بوده است واقعي
يك مساله طبقه بندي دودويي با ناظر معموالً به . ارائه مي شود

نمونه آموزش  nبا استفاده از : اين صورت بيان مي شود
( )ii yx ) كه در آن , )imiii xxxx ,...,,  بردار ويژگي ورودي =21

}و  }1,1+−∈iy  برچسب عنوان كالس طبقه بندي مي باشد، كار
الگوهاي موجود در تابع تفكيك كننده يا طبقه بند، يادگيري 

نمونه هاي آموزش به گونه ايست كه در مراحل بعدي بتواند 
 مناسبي ix ، iyبطور قابل اعتمادي به يك ورودي ناشناخته 

 در اصل براي اين مواقع طراحي شده SVM .را تخصيص دهد
است يعني طبقه بندي دودويي، ليكن قابليت توسعه به شرايط 

 SVMمانند بقيه طبقه بندهاي خطي، . چند كالسه را نيز دارد
فرض كنيد داده ها به (تالش مي كند كه يك مرز تصميم خطي 

 خطي hyperplaneيا يك ) صورت خطي قابل تفكيك باشند
  .الس ايجاد كندبين دو ك

 به نحوي معموالً اعتقاد بر آنست كه نقاط متعلق به دو كالس
 تالش SVM. قرار مي گيرند كه بين آنها فاصله اي وجود دارد

مي كند فاصله بين دو كالس را با در نظر گرفتن مساله به 
عنوان يك مساله برنامه ريزي درجه دو، به حداكثر خود برساند 

[3,11] .  
)(ر خطي، از يك تابع نگاشت در شرايط غي ixφ براي نگاشت 

فضاي ورودي به فضاي ويژگي با ابعاد باالتر به نحوي كه 
hyperplaneبه منظور .  غيرخطي، خطي شود، استفاده مي گردد

جلوگيري از افزايش پيچيدگي محاسباتي و مشكالت كار كردن 
),(در ابعاد باال، يك هسته  ji xxK بكار گرفته مي شود كه در 

اصل مقدار هسته معادل فضاي ورودي را بگونه اي محاسبه مي 
  .كند كه هيچ نگاشت صريحي نياز نباشد
  :هسته ها معمول به شرح زير مي باشند

j. :خطي 
T
i xx  



,RBF: .0تابع پايه شعاعي 
2
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γ
γ ji xxe  

)(,d: .0 از درجه چند جمله اي >+ γγ d
j

T
i axx  

MLP :).tanh( axx j
T
i +γ  

  . بندي هستندپارامترهاي طبقه d و γ  ،rدر تمام اين روابط 
  
  الگوريتم استخراج ويژگي. 5

به عنوان اولين گام در طبقه بندي بافت، مي بايد در مورد 
ويژگيهايي كه جهت تفكيك بافت هاي مختلف مناسب هستند، 

 ويژگي بافت را 14 و همكارانش Haralick. تصميم گيري كنيم
 استخراج مي شد و هر يك Co-occurrenceكه از ماتريسهاي 

 همگني نماينده يك مشخصه تصوير مانند، درشتي، كنتراست،
حال بر آنيم كه به منظور . [4] و پيچيدگي بود، معرفي كردند

ايجاد طبقه بندي مستقل از دوران و مقياس از ويژگيهاي فوق و 
  .  بهره ببريمCurveletخواص تبديل 

 يكي از بافتهاي تست اين مقاله Curveletشكل زير كه تبديل 
  :است را در نظر بگيريد

  
   يكي از بافت هاي تست مقالهCurveletتبديل . 2شكل شماره 

  
از آنجا كه دوران در تصوير باعث انتقال ضرايب بين 

براي ايجاد استقالل از زيرباندهاي يك مقياس مي گردد، 
 هر مقياس را با هم تركيب كرده و ي تمام زيرباندها،دوران

همچنين . كنيممي  نتيجه را محاسبه Co-occurrenceماتريس 
ر باعث انتقال ضرايب به مقياس هاي تغيير مقياس در تصوي

براي ايجاد استقالل از مقياس بنابراين، . ديگر خواهد شد
ويژگيهايي را نياز داريم كه از تركيب زيرباندهاي مقياسهاي 

به همين منظور يك سري ويژگي . مختلف استخراج شده باشند
 ماتريس تركيبي مقياسهاي Co-occurrenceرا نيز از ماتريس 

  . اسبه خواهيم كردمختلف مح
فاز بعدي فاز انتخاب ويژگي است ، بايد از بين اين مجموعه 
ويژگيهاي مناسب احتمالي با استفاده از يك معيار تفكيك 

معياري كه مورد استفاده . كننده، بهترين ويژگيها را انتخاب كنيم
 است كه در آن براي هر ويژگي مقدار Fisherقرار گرفته معيار 

  :زير محاسبه مي گرددآلفا به صورت 

ceMeanVarianInterClass
nceTotalVariaalpha =  

از معادله فوق واضح است كه مقادير باالي آلفا نشان دهنده 
  . تفكيك مناسب اشيا در كالسهاي طبقه بندي متفاوت مي باشد

در نهايت مجموعه ويژگيهاي زير در اين مطالعه با استفاده از 
  :د انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتنFisherمعيار 

 كنتراست  .1
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  . مي باشدG*Gعه به ابعاد  تصوير مورد مطالpدر روابط فوق، 



 الگوريتم طبقه بندي Iبه طور كلي، به ازاي هر تصوير ورودي 
بافت مستقل از دوران و مقياس شامل گامهاي زير جهت 

  :استخراج ويژگيها مي باشد
تجزيه تصوير به زيرباندها با استفاده از تبديل . 1گام 

Curvelet .ز از آنجا كه مقياسهاي باال اطالعات اندكي ا
تصوير را در بر دارند، مي توان به راحتي از آنها چشم 

به اين منظور فقط از اولين دو مقياس هرم . پوشي كرد
Curveletدر اين بررسي استفاده خواهد شد .  

به ازاي هر مقياس ماتريس تركيبي آن مقياس را با كنار . 2 گام
هم قرار دادن تمام زيرباندهاي آن مقياس تشكيل مي 

 آن مقياس را با Co-occurrence ماتريس سپس. دهيم
، 0و زواياي ) فاصله تفكيك پيكسل (d = 1پارامترهاي 

ماتريس تركيبي مقياس .  درجه مي سازيم135 و 90، 45
-Co و ماتريس mat2 و mat1يك و دو را به ترتيب 

occurrence هر يك را Co1 و Co2مي ناميم .  
ركيبي هر يك را  به ازاي مقياسهاي تصوير ماتريس ت.3گام 

 mat3) mat3 = [mat1كنار هم قرار داده و آن را 

mat2] (سپس ماتريس. مي ناميم Co-occurrence آن را 
  . مي ناميمCo3محاسبه و 

 محاسبه كنتراست، انرژي، آنتروپي، واريانس و گشتاور .4گام 
  .Co3 و Co1 ،Co2تفاضلي را به ازاي سه ماتريس 

  : ساخت بردار ويژگي.5گام 

]

[

333333

222222

111111

CoCoCoCoCoCo

CoCoCoCoCoCo

CoCoCoCoCoCo

IDMCorVarEntEnCont
IDMCorVarEntEnCont

IDMCorVarEntEnContf =

  

  . مي باشد18بنابراين طول بردار ويژگي براي هر بافت 
  
  طبقه بندي بافت. 6

پس از اين مرحله، نوبت به طبقه بندي تصاوير بافت با استفاده 
اين فاز شامل دو مرحله آموزش .  مي باشدSVMاز طبقه بند 

ته شده طبقه بند با استفاده از بردار ويژگي تعدادي تصوير شناخ
و در نهايت تست و تعيين نرخ صحت طبقه بندي الگوريتم 

در اين بررسي . اوير شناخته نشده، مي باشدپيشنهادي با تص

 مورد استفاده 1000 برابر با C و 1 با مقادير گاماي RBFهسته 
  .قرار گرفته است
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  تصوير بافت،20به منظور بررسي كارايي الگوريتم پيشنهادي، 
 مورد Brodatz [1] از بانك استاندارد 640*640هر يك به ابعاد 

 نشان 3اين تصاوير در شكل شماره . استفاده قرار گرفته است
سپس به منظور تست ويژگيهاي استقالل از . داده شده اند

طي سه مرحله  مد نظر است، مقالهدوران و مقياس كه در اين 
ه كه نتيجه كار  تصوير صورت گرفت20پردازشهايي روي اين 

مجموعه تصاوير مناسب جهت ارزيابي اين الگوريتم را در 
  :اختيار قرار مي دهد

 با 1.4تا  0.8 مقياس 4 تصوير اوليه به 20هر يك از . 1مرحله 
تعداد تصاوير پس از اين .  برده مي شود0.2فاصله 
  . تصوير خواهد بود20 * 4 = 80مرحله 

 زاويه از 12 تحت 1  تصوير حاصل از مرحله80. 2مرحله 
 درجه، دوران مي 15 درجه، با فواصل 165صفر تا 

 تصوير 80 * 12 = 960خروجي اين مرحله نيز . يابند
  .خواهد بود

 128*128از تصاوير مرحله قبل نمونه هايي با ابعاد . 3مرحله 
 تصوير جهت تست 14480ستخراج مي شود و ا

  .الگوريتم ايجاد مي شود
ر مقياسها و دورانهاي مختلف در شكل چند نمونه از تصاوي

  . نشان داده شده است4شماره 
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  
  Brodatz از بانك 640*640بافت به ابعاد  كالس 20. 3شكل شماره 

  

  
  چند نمونه از تصاوير با زواياي دوران و مقياسهاي مختلف. 4شكل شماره 

  
 1448رصد آنها يعني  د10 تصوير 14480از مجموع اين 

تصوير به عنوان تصاوير آموزش و مابقي جهت تست به 
الزم به ذكر است كه به منظور ايجاد  .كار گرفته شده اند

شرايط واقعي در تست الگوريتم، انتخاب تصاوير آموزش 
  .به صورت تصادفي صورت گرفته است

. در جدول شماره يك نتايج اين طبقه بندي ارائه شده است
 بار طبقه بندي و محاسبه ميانگين مي 10ا حاصل درصده

با تصاوير ). به دليل انتخاب تصادفي تصاوير آموزش(باشد 
توجه به درصد صحت طبقه بندي حاصل مي توان نتيجه 

 ، قادر به Curveletگرفت كه ويژگيهاي انتخابي از تبديل 
ايجاد استقالل از دوران و مقياس بوده و در براي تغييرات 

  .و زاويه بافت، مقاوم هستندمقياس 
  

 درصد صحت طبقه بندي مستقل از دوران و –جدول شماره يك 
  مقياس بافت

نرخ طبقه   نام كالسنرخ طبقه   نام كالس

  بندي  بندي
D55 99.45%  D82  86.04%  
D56  89.78%  D80  96.82%  
D11  100%  D79  94.06%  
D15  78.72%  D49  93.64%  
D16  100%  D26  88.81%  
D17  95.58%  D65  100%  
D18  91.16%  D51  95.85%  
D95  99.17%  D52  100%  
D20  88.81%  D53  100%  
D83  89.78%  D21  94.48%  

 تصوير 14480ميانگين درصد صحت طبقه بندي تصاوير به ازاي 
 %94.1: انتخابي 
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طبقه بندي تصاوير بافت بخصوص تصاوير با زوايا و 
 تحليل حوزهز چالشهاي مهم در مقياسهاي متفاوت، يكي ا



اين مقاله يك روش موثر در . و طبقه بندي تصوير مي باشد
طبقه بندي بافت مستقل از دوران و مقياس بر اساس تبديل 

Curveletاستخراج ويژگيهاي مستقل از .  ارائه داده است
دوران و مقياس براي يك تصوير شامل تركيب زيرباندهاي 

-Co محاسبه ماتريس  ،Curveletمناسب از هرم 

occurrence آن و در نهايت انتخاب يك مجموعه از 
 مي باشد كه بيشترين فاصله را بين Haralickويژگيهاي 

عناصر كالسهاي مختلف و كمترين فاصله را بين عناصر 
از آنجا كه تبديل . موجود در هر كالس ايجاد كنند

Curvelet ي  و مقياسها زوايادر اطالعات يك تصوير را
، روش ارائه شده مي تواند مختلف در اختيار قرار مي دهد

براي طبقه بندي مستقل از دوران و مقياس بافت مناسب 
نرخ طبقه بندي مورد قبول براي تعداد نسبتاً زياد داده . باشد

  .هاي تست در اين مقاله اثباتي بر اين مدعاست
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