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 چکیده 
رغم انتشار گسترده، به کمک تصاویر ماموگرافی و عالیم بالینی بیمار قابل شناسایی به موقع و معالجه  سرطان پستان بهمقدمه: 

هاي ناخواسته نظیر نویزها و بهبود کیفیت تصاویر ماموگرافی، در افزایش دقت تشخیص سرطان موثر حذف اختاللقطعی است. 
هاي  اي است که در آن اختالف شدت پیکسل نویزي با پیکسلباشد. نویزهاي ضربه در تصاویر ماموگرافی دیجیتال به گونهمی

کند. پردازش تصاویر ن بیماري، تشخیص را براي پزشکان دشوار میهاي مختلف ایوجود عالیم و ویژگیاطراف زیاد است. 
کند. هدف این مقاله، ارایه یک مدل براي هاي پزشکی را فراهم میگیريماموگرافی امکان تحلیل وضعیت بیماران براي تصمیم

 بینی سرطان پستان است. حذف نویز ضربه از تصاویر ماموگرافی به منظور افزایش دقت پیش
بیمار مبتال به سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفته است. اطالعات  574در این مطالعه، تصاویر ماموگرافی  بررسی:روش 

است. به منظور ارایه مدل براي حذف نویز ضربه از آوري شده بیماران از پایگاه داده بیمارستان فوق تخصصی مرتاض یزد جمع
 شود.استفاده می MLPه عصبی شبکو  GBCتصاویر ماموگرافی از الگوریتم 

سازي برتري مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج شبیه ATSMو  MDBUTMFهایی از قبیل : مدل پیشنهادي با روشهایافته
دهد. همچنین ها را نشان میپیشنهادي نسبت به سایر روشدقت تشخیص و حذف نویز ضربه از تصاویر ماموگرافی مدل 

PSNR تصویر به طور متوسط dB2 یابدافزایش می . 
هاي مورد مقایسه بینی سرطان پستان، مدل پیشنهادي نسبت به سایر مدلدر حذف نویز ضربه به منظور پیشگیري: نتیجه

 باشد.ترین دقت را دارا می، حداکثر میزان خطا و کمATSMاست. روش ترین دقت و صحت داراي حداقل میزان خطا و بیش
 ، حذف نویز.MLP، شبکه عصبی GBCالگوریتم  ماموگرافی، پستان، سرطانهاي کلیدي: واژه
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 مقدمه
باشد. تصاویر  ترین عالمت سرطان پستان میتوده، شایع

در دهند. ماموگرافی احتمال تشخیص توده را افزایش می
هاي هایی که در تکنولوژيهاي اخیر با پیشرفتسال

ن سرطان نیز با تصویربرداري از پستان به وجود آمده، درما
هاي پستان تري همراه شده است. اگر تودهموفقیت بیش

در اندازه کوچک کشف شوند به خوبی قابل درمان هستند. 
هاي جدید براي  کارگیري تصاویر ماموگرافی از روشبه

تصاویر ). 1تشخیص زودرس سرطان پستان است (
ر ماموگرافی اغلب همراه با نویز بوده و امکان تخریب تصاوی

). به دلیل 2اي وجود دارد (ماموگرافی توسط نویز ضربه
اي در تصاویر ماموگرافی، احتمال بروز که نویز ضربهاین

برد، حذف نویز خطا در تشخیص سرطان پستان را باال می
اي باعث بهبود کیفیت تصاویر ماموگرافی شده و ضربه

احتمال بروز خطا در تشخیص سرطان پستان توسط 
هاي کنونی براي حذف کند. با بهبود روشمی پزشک را کم

توان دقت تشخیص سرطان نویز در تصاویر ماموگرافی می
 را باال برد.
اي، که در آن اختالف شدت پیکسل نویزي با  نویز ضربه

هاي اطراف زیاد است، یکی از عوامل تضعیف  پیکسل
باشد. یکی از مسائل در  کیفیت در تصاویر دیجیتال می

اي، نگهداري جزئیات تصویر نویزي  نویز ضربهزمینه حذف 
باشد.  ها و بافت تصویر به همراه کاهش نویز می مانند لبه

هایی چون  بهبود کیفیت تصاویر نویزي در برگیرنده روش
هاي حوزه مکان و حوزه فرکانس  استفاده از انواع فیلتر

هاي  هاي فیلترگذاري مکانی بر روي پیکسل است. روش
شوند؛ در حالی که در حوزه فرکانس  یتصویر اعمال م

گردد. به طور  عملیات بر روي تبدیل یک تصویر اعمال می
هاي پردازش مکانی از لحاظ محاسباتی  کلی بازده روش

کننده  ها نیاز به منابع پردازشسازي آن باالتر بوده و پیاده
 تري دارد.کم

) در تصاویر با سطوح MDBUTMF )3در فیلتر 
هاي تصویر نویزي به  ) پیکسل255/0ت (خاکستري با شد

ترتیب سطر به سطر از ابتدا تا انتها مورد پردازش قرار 
در مرکز هر پیکسل  3×3گیرند. یک پنجره دو بعدي  می

شود. اگر مقدار پیکسل چیزي به غیر از صفر یا  ایجاد می
بود، مقدار واقعی پیکسل شناخته شده و پردازش  255
بود میانگین  255یر پنجره صفر یا شود. اگر کلیه مقاد نمی

شود در غیر  ین مقدار فعلی پیکسل میزمقادیر پنجره جایگ

از پنجره حذف شده و میانه  255این صورت مقادیر صفر و 
گیرد. عملیات  مانده در پیکسل جاري قرار می مقادیر باقی

 یابد.  فوق تا پیمایش کل تصویر ادامه می
صالح مقدار پیکسل ) براي ا4روش پیشنهادي ما در (

نویزي، پنجره دو بعدي با مرکزیت پیکسل جاري ایجاد 
ها با مقدار شود. اندازه پنجره بر اساس تعداد پیکسل می

شود. نتیجه  واقعی در همسایگی پیکسل جاري تعیین می
دار براي مقادیر واقعی اعمال فیلتر میانه و میانگین وزن

مقدار اصالح شده  (بدون نویز) موجود در پنجره، به عنوان
 شود. پیکسل نویزي در نظر گرفته می

اي و هاي زنجیره)، چرخش5الگوریتم پیشنهادي ما در (
هاي متوالی تصویر نویزي را مورد پردازش داده و ترانهاده

به فرم تطبیقی از میانگین یا میانه مقادیر پنجره متناظر با 
 پیکسل مورد پردازش، با لحاظ مفهوم همسایگی و ان

 .کندنیومن، استفاده می
دار، در ) فیلتر میانه وزن6جاویدي و همکارانش در مرجع (

با مرکزیت هر پیکسل را براي حذف  5×5پنجره دو بعدي 
اي و  هاي حذف نویز ضربه از روشاي ارایه دادند. نویز ضربه

توان به انواع فیلترهاي کلیدزنی از  بهبود کیفیت تصویر می
 Yu) اشاره کرد. OCS )7 ،(FSM )8 ،(EEP )9قبیل 

) طیف گرادیان ترکیبیرا مبتنی 10و همکارانش در مرجع (
اي، براي حذف نویز ضربه ارایه بر یک روش دو مرحله

) 11و همکارانش در مرجع ( Shanmugavadivuدادند.
را براي رفع  ATSMاي تطبیقی  فیلتر میانه دو مرحله

 نویز ارایه دادند.
ر  فیلتر میانه داراي ساختاري ساده و ها مبتنی ب الگوریتم

در عین حال زمان اجراي سریع هستند. از معایب 
است که اگر تصویر  هاي مبتنی بر فیلتر میانه این روش

داراي نویز با چگالی باال باشد این فیلترها قادر نیستند 
هاي نویزدار تشخیص  هاي غیر نویزي را از پیکسل پیکسل

ها  عات مهم تصویر از جمله لبهدهند و منجر به حذف اطال
 ).9-5شوند ( می

موبوط به تصاویر گردآوري مجموعه در این مطالعه با 
هاي بیماران، مدلی براي افزایش دقت تشخیص و پرونده

 گردد.حذف نویز ضربه از تصاویر ماموگرافی معرفی می
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 هامواد و روش
 ها:دادهگردآوري مجموعه -الف

 در سرطان پستانمربوط به  یمجموعه تصاویر ماموگراف
آوري گردیده بیمارستان فوق تخصصی مرتاض یزد جمع

تا  1393هاي مربوط به سالماموگرافی تصاویر  .است
نمونه است.  574باشد. این مجموعه داده شامل می 1394

تصاویر ماموگرافی موجود در مجموعه داده شامل پستان 
زیر بغل و راست، پستان چپ، زیر بغل و پستان راست، 

 باشد.پستان چپ می
 :MLPشبکه عصبی  -ب

براي 1شبکه عصبی در پزشکی به کمک فرآیند یادگیري
رود. این روش با استفاده از ها به کار میبینی بیماريپیش

ها را گرهایی به نام نرون،روابط و الگوهاي بین داده پردازش
کند. رویکرد شبکه عصبی ارایه نگاشت بین شناسایی می

اي ورودي (الیه ورودي) و فضاي مطلوب (الیه فض
ها را دریافت کرده و به خروجی) است. الیه ورودي داده

هاي دهد. اطالعات در الیه هاي مخفی تحویل میالیه
 مخفی پردازش شده و در اختیار الیه خروجی قرار 

هاي عمده شبکه عصبی مصنوعی از ویژگی .)12(گیرند می
دگیري الگو، سرعت باالي پردازش، توان به توانایی یامی

پذیري در  توانایی تعمیم دانش پس از یادگیري، انعطاف
برابر خطاهاي ناخواسته و عدم ایجاد اخالل قابل توجه 

 ).13(درصورت بروز اشکال اشاره کرد 

 :GBCالگوریتم  -ج
رویکرد جدیدي است که توان افزایش  GBC2الگوریتم 

ا با محاسبات حداقل و بینی ردقت و کاهش خطا در پیش
 روال ).14(مرتبه زمانی کمتر از کارهاي مشابه دارد 

 -تصادفی روند یک اساس بر GBC الگوریتم در یابی بهینه
 نظریه مبناي بر ,روش این. باشد می استوار شده هدایت
 گذاري پایه الگوریتم زنبور عسل هاي ایده و تدریجی تکامل

نقطه را در فضاي  الگوریتم زنبور عسل هر .است  شده
به عنوان منبع غذا ممکن  هاي پاسخ از متشکلپارامتري 

 کارگزاران–بان  دهد. زنبورهاي دیده تحت بررسی قرار می
 ساده را ها پاسخ فضاي تصادفی صورت بهسازي شده  شبیه

هاي به وسیله تابع شایستگی کیفیت موقعیت و کنندمی
ساده شده رتبه هاي  دهند. جواببازدید شده را گزارش می

                                                 
1 Learning 
2Genetic Bee Colony 

اي هستند که شوند و دیگر زنبورها نیروهاي تازه بندي می
ها را در پیرامون خود براي یافتن باالترین رتبه  فضاي پاسخ

شود. الگوریتم  کنند که گلزار نامیده می ها جستجو می محل
ي به صورت گزینشی دیگر گلزارها را براي یافتن نقطه

 . کند ي تابع شایستگی جستجو میبیشینه
در نهایت، به منظور دستیابی به یک تعادل بین بهره 

هاي  و بهبود توانایی  ABCبرداري و اکتشاف در الگوریتم
جستجوي محلی، از اپراتورهاي جهش الگوریتم ژنتیک در 

الگوریتم شود. ها استفاده میحل طول فرآیند جایگزینی راه
GBC جستجو فضاي از اولیه تصادفی جمعیت دادن با 
 شروعهاي استخراج شده از تصاویر ماموگرافی ویژگی یعنی

 :شودمی
  )1(  

هاي (ویژگی حل راه بردار یک Xmiباال  رابطه در که
 سازي بهینه مساله انتخاب شده از تصاویر ماموگرافی) براي

 جمعیت تعداد بیانگر SNباشد. میm=1,…,SN و i=1,…,nو
سپس تابع برازش . است بعديn بردار  یک Xi  هر و اولیه

 .شودهر راه حل محاسبه می

         )2(  
 .باشدمی  xm برازش تابع fit(xm )و 

 : PSOالگوریتم  -د
از رفتار  PSO3 یا  اجتماع ذرات يساز نهیبهالگوریتم 

 نیها در حیگروه ماه ایدسته پرندگان  یاجتماع
در  هدفمنطقه به  تیجمع تیهدا يغذا، برا يجستجو

هر  PSO. در )16،15(کند  یجستجو استفاده م يفضا
جستجو است  يپرنده در فضا کی تیجواب مساله، موقع
مقدار  کی يها دارانامند. تمام ذرهیکه آن را ذره م

که هدف  یهستند که توسط تابع برازندگ یستگیشا
هر ذره  نی. همچنندیآ یباشد، بدست م یم يسازنهیبه

حرکت آن  ریباشد که مس ینام سرعت مه ب يامولفه يدارا
 لشام PSO الگوریتمکند. یم نییجستجو تع يرا در فضا

دو مدل معادله سرعت و مکان است. مختصات هر ذره 
. باشدیجواب ممکن مرتبط با دو بردار م کی گرانینما

) دو بردار وابسته و Vi) و سرعت (Xi( تیموقع يبردارها
 باشند یم يبعد N يجستجو يفضا در i  مرتبط با هر ذره

 گردند. یم انیب ریبه صورت ز بیکه به ترت

                                                 
3Particle Swarm Optimization 
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)3(  

)4(  
خود ذره،  يجستجو نیهر ذره بر اساس بهتر تیموقع
 نیشیو بردار سرعت پ یپرواز گروه یتجربه کل نیبهتر

 .شود یبه هنگام م ریز وابطخود ذره، بر اساس ر
)5( 

 

)6( 11 ++=+ k
iCvk

ixk
ix 

دو عدد  r2و r1دو ثابت عددي مثبت،  c2و  c1در آن  که
وزن  w] و 0،1[  تصادفی با توزیع یکنواخت در محدوده

 گردد. باشد که به صورت زیر انتخاب می لختی می
)7( 

iteriter
ww

ww ×
−

−=
max

minmax
max

 
، تعداد تکرار iter، تعداد ماکزیمم تکرار و itermaxکه 

است که  iوقعیت ذره بهترین م جاري می باشد.
آمده و به صورت زیر قابل بیان  دستبر اساس تجربه ذره به

 است:
)8( ]

pbest
iNx,...,

pbest
ix,

pbest
i[x

k
iPbest 21= 

بهترین موقعیت ذره بر اساس تجربه کلی  
 گروهی می باشد و عبارت است از: 

)9( 
]

gbest
Nx,...,

gbest
x,

gbest
[x

k
Gbest 21=

 
 .هم شاخص تکرار است kو 
 

 مدل پیشنهادي:  -د
که الگوي مشخصی بین هر یک از  4در تصاویر طبیعی

توان تصاویر وجود ندارد، براي شناسایی و حذف نویز نمی
از ابزارهایی مانند شبکه عصبی استفاده کرد. ولی به دلیل 

هاي خاصی که تصاویر ماموگرافی از الگوها و محدودیتاین
کنند، ابزار شبکه عصبی براي تشخیص و حذف پیروي می

 ز موثر است. نوی
هاي تصویر به در تصاویر ماموگرافی از آنجا که پیکسل

اند و سطح روشنایی یک صورت تصادفی پخش نشده
 هاي همسایگی خود نزدیک است،  پیکسل به پیکسل

توان مقدار هر پیکسل را با استفاده از شبکه عصبی می
 تخمین زد. 

                                                 
4Natural 

 هاي محاسباتی عصبی مصنوعی، یکی از روش شبکه
 و با استفاده از 5که به کمک فرآیند یادگیري است

کندبا شناخت روابط گرهایی به نام نرون تالش میپردازش
ها، نگاشتی میان فضاي ورودي (الیه ذاتی بین داده

ورودي) و فضاي مطلوب (الیه خروجی) ارایه دهد. الیه یا 
هاي مخفی، اطالعات دریافت شده از الیه ورودي را الیه

 دهند. و در اختیار الیه خروجی قرار می پردازش کرده
بیند، آموزش هایی آموزش میهر شبکه با دریافت مثال

شود.  فرایندي است که در نهایت منجر به یادگیري می
هاي ارتباطی شود که وزنیادگیري شبکه، زمانی انجام می

 ها چنان تغییر کند که اختالف بین مقادیر بین الیه
به شده در حد قابل قبولی باشد. با بینی شده و محاسپیش
یابی به این شرایط فرایند یادگیري محقق شده است. دست

کنند. شبکه ها حافظه و دانش شبکه را بیان میاین وزن
هاي بینی خروجیتواند براي پیشعصبی آموزش دیده می

 ).12(ها بکار رود متناسب با مجموعه جدید داده
هاي مصنوعی، ویژگی با توجه به ساختار شبکه عصبی

عمده آن، سرعت باالي پردازش، توانایی یادگیري الگو به 
روش اراده الگو، توانایی تعمیم دانش پس از یادگیري، 
انعطاف پذیري در برابر خطاهاي ناخواسته و عدم ایجاد 
اخالل قابل توجه در صورت بروز اشکال در بخشی از 

 ).13(ت هاي شبکه اس هاي به دلیل توزیع وزن اتصال
شود. این شبکه استفاده می MLPدر این مقاله از شبکه 

شامل یک الیه ورودي، یک یا چند الیه پنهان و یک الیه 
خروجی است. براي آموزش این شبکه، از الگوریتم پس 

شود. در طی آموزش شبکه ) استفاده می6BPانتشار (
MLP  به کمک الگوریتم یادگیريBP ابتدا محاسبات از ،
شود و شبکه به سوي خروجی شبکه انجام می ورودي

هاي قبل انتشار سپس مقادیر خطاي محاسبه شده به الیه
یابد. در ابتدا، محاسبه خروجی به صورت الیه به الیه می

انجام می شود و خروجی هر الیه، ورودي الیه بعدي 
هاي خروجی  خواهد بود. در حالت پس انتشار، ابتدا الیه

هاي الیه ا براي هر یک از نرونشود، زیر تعدیل می
 توان به کمک خروجی، مقدار مطلوبی وجود دارد و می

ها را تعدیل نمود. هنگام سازي، وزنهاي بهها و قاعدهآن
که الگوریتم پس انتشار خطا نتایج خوبی در با وجود این

حل مسایل ارایه داده است، در حل برخی از مسایل ضعیف 

                                                 
5 Learning 
6 Back propagation 

],...,2,1[ iNviviviV =

( ) ( )k
ixkGbestrck

ixk
iPbestrck

iwvk
iv −+−+=+
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1
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د به دليل طوالني بودن يا مشخص توانکند که ميعمل مي

نبودن زمان يادگيري، انتخاب نامناسب ضريب يادگيري و 

هاي اوليه باشد. در برخي موارد نيز يا توزيع تصادفي وزن

به دليل وجود کمينه موضعي، فرايند يادگيري مختل 

هاي شود که به دليل قرار گرفتن جواب در قسمت مي

 شود. يهموار توابع آستانه دچار وقفه م

براي آموزش شبكه عصبي مصنوعي جهت تشخيص و 

 شود:آشكارسازي نويز از الگوريتم زير استفاده مي
 

 شود.تصوير ماموگرافي بدون نويز انتخاب مي 1111تعداد  -1

ها يک در هر تصوير ماموگرافي براي هر يک از پيكسل -2

 شود.هاي همسايه تشكيل ميبا مقادير پيكسل 3×3پنجره 

ها به عنوان يک رکورد در پايگاه يک از پنجره مقادير هر -3

 شود.داده ثبت مي

 اختصاص داده  «سالم»به هر يک از رکوردها برچسب  -4

 شود.مي

 شود.براي همه تصاوير ماموگرافي تكرار مي 4تا  2مراحل  -5

 % آغشته به نويز ضربه 51تصاوير ماموگرافي با چگالي  -6

 گردد.مي

هاي نويزي يک از پيكسل در هر تصوير ماموگرافي براي هر -7

 شود.تشكيل مي 3×3يک پنجره 

ها به عنوان يک رکورد در پايگاه مقادير هر يک از پنجره -8

 شود.داده ثبت مي

 اختصاص داده  «نويزي»به هر يک از رکوردها برچسب  -9

 شود.مي

 براي همه تصاوير ماموگرافي تكرار  9تا  7مراحل  -11

 شود.مي

 شود.پايگاه داده ذخيره مي -11

قادير پايگاه داده به عنوان ورودي براي آموزش به م -12

 گردد.شبكه عصبي ارسال مي
 

در مرحله آموزش شبكه عصبي براي تشخيص نويز ضربه، 

ابتدا تصويرهاي ماموگرافي بدون نويز پيمايش و مورد 

گيرد. در پيمايش هر يک از تصاوير  پردازش قرار مي

يت پيكسل با مرکز 3×3بعدي  ماموگرافي، يک پنجره دو

شود. مقادير پنجره به عنوان يک  جاري تصوير تشكيل مي

شود. سپس در نظر گرفته مي« سالم»رکورد با برچسب 

 % به نويز ضربه آغشته 51تصاوير ماموگرافي با چگالي 

 گردند. مي

گيرد. در  تصوير نويزي پيمايش و مورد پردازش قرار مي

به نويز ضربه، پيمايش هر يک از تصاوير ماموگرافي آغشته 

با مرکزيت پيكسل نويزي تشكيل  3×3يک پنجره دوبعدي 

شود. مقادير پنجره به عنوان يک رکورد با برچسب  مي

گردد. در نهايت مقادير در پايگاه داده ذخيره مي« نويزي»

پايگاه داده به عنوان ورودي براي آموزش به شبكه عصبي 

 گردد.  ارسال مي

 شود:يتم زير انجام ميآموزش شبكه عصبي طبق الگور

هاي همسايه با پيكسل مرکزي در اليه ورودي: پيكسل

هاي اين اليه وارد به عنوان ورودي به گره 3×3پنجره 

 شوند.  مي

اليه خروجي: اليه خروجي متناظر با وضعيت سالم يا 

 است. 3×3نويزي بودن پيكسل مرکزي در پنجره 

لگوريتم مراحل آموزش شبكه عصبي جهت حذف نويز در ا

 پيشنهادي عبارتند از:
 

هاي اختصاص ماتريس وزن تصادفي به هريک از پيكسل -1

 .همسايه )هشت پيكسل(

انتخاب بردار ورودي و خروجي متناسب با مقادير پنجره  -2

3×3 

محاسبه خروجي نرون در هر اليه و در نتيجه محاسبه  -3

 .ها در اليه خروجي )مقدار پيكسل مرکزي( خروجي نرون

ها به روش انتشار خطاي شبكه به  ي وزنبهنگام ساز -4

هاي قبل که خطاي ياد شده ناشي از اختالف بين خروجي  اليه

( و خروجي 3×3واقعي )مقدار پيكسل مرکزي در پنجره 

 محاسبه شده است. 

ارزيابي عملكرد شبكه آموزش ديده به کمک برخي  -5

هاي تعريف شده مانند جذر ميانگين مربعات خطا  شاخص

(MSE). 

نمايش  1در شكل تار کلي شبكه عصبي مورد استفاده ساخ

 داده شده است.
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پس از آموزش، شبکه عصبی با دقت قابل قبولی قادر به 
بینی مقادیر نویز خواهد بود. در نهایت براي حذف پیش

میانه مقادیر غیر نویزي در نویز ضربه از تصاویر ماموگرافی، 

اي نویزي موجود در هجایگزین مقادیر پیکسل 3×3پنجره 
دهنده روندنماي شناسایی و  نشان 2شود. شکل پنجره می

 حذف نویز است.

 
 

 یافت پیشنهادي براي شناسایی و حذف نویز ضربه از تصاویر ماموگرافی : روندنماي ره2شکل 
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ممکن است به دليل  MLPضعف در نتایج شبکه عصبی 

م طوالنی بودن یا مشخص نبودن زمان یادگيري، عد

هاي انتخاب صحيح ضرایب یادگيري و توزیع نامناسب وزن

اوليه باشد. یکی از عوامل اختالل در یادگيري شبکه 

عصبی، مقادیر نامناسب در پارامترها است. در این مقاله از 

براي تنظيم پارامترها در یادگيري شبکه  GBCالگوریتم 

شود.در الگوریتم پيشنهادي تابع هدف براي استفاده می

 شود: را به صورت زیر تعریف می GBCلگوریتم ا
Objective Function= Minimum (Error 

Rate) Error Rate = 1- Accuracy 

بينی نویز تابع برازندگی بر اساس ميزان خطا در دقت پيش

هاي مخفی ، تعداد الیهmگردد. همچنين ضربه تعریف می

بی هاي مخفی در هر الیه در شبکه عص، تعداد نرونnو 

 در نظر گرفته   به عنوان ذره nو  mاست. در واقع 

یافتن راه  GBCشوند. هدف از الگوریتم فوق ابتکاري می

حل عملی مطلوب است. براي رسيدن به این هدف، تعادل 

 برداري و اکتشاف مورد نياز است.  مناسب بين بهره

برداري مناسبی دارد )همبري الگوریتم ژنتيک عمليات بهره

سازي فضاي  اما توانایی کشف موثر بهينه و جهش(،

 (. 41جستجو را ندارد )

هاي ژنتيک از مشکل پيش به همين دليل الگوریتم

برند و رسيدن به بهينه محلی زود هنگام  همگرایی رنج می

دهد. بنابراین، به منظور دستيابی به بهره برداري و  رخ می

هاي ماکتشاف متعادل، استفاده از مزایاي سایر الگوریت

تکاملی فوق ابتکاري از الهام گرفته شده طبيعت ضروري 

رسد. براي از بين بردن معایب الگوریتم ژنتيک، به نظر می

 GBCمانند پيش همگرایی و زمان محاسبات، الگوریتم 

و  GA، عملگرهاي GMCمعرفی شده است. در الگوریتم 

ادغام شده و یک الگوریتم بر اساس  ABCالگوریتم 

ABC-سازي ارایه شده است. در ح شده براي بهينهاصال

در فرآیند  GA، عملگرهاي GBCالگوریتم اصالح شده 

  برداري الگوریتم زنبور عسل براي بهبود به اشتراکبهره

گذاري اطالعات بين زنبور عسل کارگر و زنبور عسل ناظر 

شوند. الگوریتم براي یافتن راه حل بهينه استفاده می

GBC پردازش، فاز نمایش و مقداردهی  شامل فاز پيش

اوليه، فاز زنبور عسل کارگر، فاز زنبور عسل ناظر و فاز 

روند نماي  نمایانگر 3. شکل بان است زنبور عسل دیده

 است.  GBCالگوریتم 

 

 
 

شزادرپ شيپ هلحرم

هيلوا یهد رادقم و شیامن هلحرم

رگراک روبنز هلحرم

رظان روبنز هلحرم
)يربمه(

هکلم روبنز

ناب هدید روبنز هلحرم
)یفداصت ریداقم( )شهج(

هکلم روبنز

نایاپنایاپ  رش

ريخ

هلب هلب

 

 GBC: روند نمای الگوریتم 9شکل 
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بکه عصبی در بهبود عملکرد ش GBCارزیابی الگوریتم 

MLP  با مقایسه با روشPSO شود. الگوریتم انجام می

PSOباشد.  سرعت و مکان می ، شامل دو مدل معادله

گر یک جواب ممکن مرتبط با دو مختصات هر ذره نمایان

( به روش nو  mبردار است. موقعیت و سرعت هر ذره )

 شود:زیر محاسبه می

(01) 

(00) 

(01)  

(01) 

دو عدد  r2و  r1دو ثابت عددی مثبت،  c2و c1که در آن 

است که براساس  iبهترین موقعیت ذره باشند.  تصادفی می

 شود. زیر بیان می  آمده و بر طبق معادله تجربه ذره بدست

(01) 

باشد و  کلی گروهی می  بهترین موقعیت ذره براساس تجربه

 شود. به صورت زیر تعریف می

(01) 

تر شوند. نزدیک Gbestباید به مقادیر  n, mمقادیر 

Pbest شود که  در الگوریتم پیشنهادی زمانی حاصل می

باعث شوند تا معیارهای مورد نظر ما به حد  n, mمقادیر 

ای که  هنگام شدهبه n, mخود برسند. در این حالت   بهینه

نوان سبب شود تا معیارهای مورد نظر ما بهینه باشد، به ع

n, m  برایPbest شود. همچنین  در نظر گرفته می

با  n, mشود که مقادیر  بهترین سراسری زمانی حاصل می

 برابر باشند. Gbestمقادیر 

، سرعت 01  در معادله Gbestو  Pbestبا جایگذاری 

شود سپس با جایگذاری سرعت ذرات در  ذرات محاسبه می

اسبه کرد. برای توان مح ، موقعیت ذرات را می01  معادله

ی موقعیت بعدی هر ذره، از روابط زیر استفاده  محاسبه

 شود. می

(01) 

(01) 

ni+1  وmi+1 (، 01( و )01آمده از روابط ) بدست

  موجود در مرحله n, mهای جدید هستند و به جای  ذره

که در  n, mشوند. بدین طریق مقادیر  قبل، جایگزین می

اتیک تعریف شده ، به صورت استMLPشبکه عصبی 

، تبدیل به متغیرهای پویا شده و PSOبودند، در الگوریتم 

یابند. روش کار و نمودار  بسته به شرایط شبکه، تغییر می

بهینه  nو  mبرای محاسبه  PSOجریان کاری الگوریتم 

 1نمایش داده شده است. شکل  1به ترتیب در شکل 

ا الگوریتم یافت پیشنهادی ب نشان دهنده روند نمای کلی ره

GBC  و شبکه عصبیMLP باشد.می 

 

 ورش

n و m یاهرتماراپ هب هیلوا یهدرادقم

 ده  بات ی هبساحم

ایآ
  ده  بات نیرتهب زا دیدج  ده  بات 

 تسا رتگرزب

ایآ
 یلبق  ده  بات زا دیدج  ده  بات 

 تسا رتگرزب

یلبق n, m زا هدافتسا

یدعب ماگ یارب تیعقوم و تعرس ی هبساحم

MLP یبصع هکبش یارب n, m ریداقم میظنت

همادا

نایاپ

دیدج n, m ی هبساحم

هلب

ریخ

هلب

هلب

ریخ

ریخ

 

برایPSO:نمودارجریانکاریالگوریتم4شکل
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         GBC

               

                    

                    

                            

                     

 
 

: روندنمای کلی رهیافت پیشنهادی با الگوریتم 1شکل 

GBC  و شبکه عصبیMLP 

 

 هایافته

  ز          د    م                   م      ج       

Matlab (R2013b)      ،حل ل  د    ص ف        

           قع     الس     ط   ن  الس   . 

ق  ل  Confusion      د                     س    

   ..       ق      ق   دل   ش ه             ح     

    قد      ز         ح        شخ ص     ل   

 Accuracy ،Sensitivity   ،Specificity ع       

،Precision   F-Measure              ق     ط  

  (    71:) 

TP  شخ ص  ث        ،                :  عد       

 .   د  

TN  شخ ص           ،                :  عد       

 .   د  

FP  شخ ص  ث   غلط،                 :  عد        

 .   د  

FN  شخ ص      غلط،                 :  عد        

 .   د  

 

Accuracy = (TP + TN) / All        (71) 

Sensitivity = TP / (TP + FN)        (71) 

Specificity = TN / (FP + TN)      (02) 

Precision = TP / (TP + FP)           (07) 

F 

Measure = 

2 * Precision * 

Recall 
 

     
(00) Precision + Recall 

 

Recall =  TP / TP + FN 

 

       م       ،   صد خط          6     ل 

   .    حل   م          د  02           ش ه       

       د   م            شخ ص      ش   1  ل 

   .  م           ش  د   Accuracy خ لف     ع    

                      دل   ش ه     ق       

       م       چ  ن  ق                     .      

       ب     Sensitivity   Specificity ع       

 4   3   . جد ل  م          د  0   7    جد ل
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تشخیص نویز توسط شبکه عصبی براي هر مرحله

کمترین مقدار خطا در هر مرحله
میانگین مقادیر خطاها در هر مرحله

 
 % از تصاویر ماموگرافی در الگوریتم پیشنهادي10طا براي تشخیص نویز ضربه با چگالی : درصد خ6شکل 

MLP شبکھ عصبی MLP & PSO MLP & GBC
دقت  95% 97% 98%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

 
 Accuracy: نمودار نتایج با معیار 7شکل 

 
 

 Sensitivityمقایسه نتایج با معیار : 1جدول 
 

MLP & GBC MLP & PSO MLP  
99/0  98/0  96/0  پیکسل با مقدار سالم 
93/0  92/0  90/0  پیکسل با مقدار نویزي 

 
 Specificityمقایسه نتایج با معیار : 2جدول 

MLP & GBC MLP & PSO MLP  
93/0  92/0  90/0  پیکسل با مقدار سالم 
99/0  98/0  96/0  پیکسل با مقدار نویزي 
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 Precisionمقایسه نتایج با معیار : 3جدول 

 MLP & GBC MLP & PSO MLP  
97/0  96/0  94/0  پیکسل با مقدار سالم 
98/0  97/0  95/0  پیکسل با مقدار نویزي 

 
 

 F-Measureمقایسه نتایج با معیار : 4جدول 
MLP & GBC MLP & PSO MLP  

98/0  97/0  95/0  پیکسل با مقدار سالم 
95/0  94/0  92/0  پیکسل با مقدار نویزي 

 
 

 
 

 هاي ذکرشده با الگوریتم نمودار عملکرد رهیافت پیشنهادي در قیاس: 8شکل 

 
 

پستان چپ بیمار در  نتایج مقایسه براي تصاویر ماموگرافی
زیر بغل چپ ( 6در جدول  )،پستان راست بیمار( 5جدول 

 8و زیر بغل چپ بیمار در جدول  7در جدول  )،بیمار
 8تا  5ارزیابی مقادیر جدول  نشان داده شده است.

افت پیشنهادي دهنده کارایی بهتر و برتري رهی نشان
 ها است.  نسبت به سایر روش

جه دیداري حاصل از اجراي رهیافت پیشنهادي در نتی
ها براي تصویر ماموگرافی پستان چپ قیاس با سایر روش

نمایش داده  9% در شکل 10بیمار، با چگالی نویز ضربه 
تصویر ماموگرافی زیر بغل و  10شده است. در شکل  

% مورد پردازش قرار 30ویز پستان چپ بیمار با چگالی ن
دهنده نتایج بهبود کیفیت  نشان 11گرفته است. شکل 

هاي مختلف  تصویر ماموگرافی پستان راست بیمار با روش
تصویر  12% است. در شکل 50با چگالی نویز ضربه 

ماموگرافی زیر بغل و پستان راست بیمار با چگالی نویز 
نتایج دیداري % مورد پردازش قرار گرفته است. مقایسه 60

دهد. بیشتر مقادیر برتري روش پیشنهادي را نشان می
تشکیل شده  255هاي تصاویر ماموگرافی از صفر و پیکسل

 که معیار تشخیص نویز ضربه در است. به دلیل این
در  255هاي مورد مقایسه، وجود مقدار صفر و روش

ها با هاي تصویر است، تشخیص نویز در این روشپیکسل
شود. روش پیشنهادي معیار بهتري براي واجه میخطا م

 دهد. تشخیص نویز را ارایه می
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براي تصویر ماموگرافی پستان چپ  PSNRهاي ذکر شده با معیار  : مقایسه نتایج الگوریتم پیشنهادي و روش5جدول 
 بیمار

 چگالی نویز ضربه
 هاروش

10% 20% 30% 40% 50% 60% 
 تصویر نویزي 3/7 6/8 9/8 1/11 1/13 9/14
 3×3فیلتر میانه  0/10 3/11 6/14 7/16 0/23 2/27
3/32 0/26 4/24 1/22 3/20 6/15  ]11[  ASTM  
0/35 6/31 8/30 3/26 5/25 9/23   [3] MDBUTMF 
 ]4روش ارایه شده در [ 6/24 9/25 8/26 7/31 3/32 8/35
 ]5روش ارایه شده در [ 9/24 3/26 2/27 1/32 9/32 1/36
 روش پیشنهادي 7/29 5/31 7/33 4/35 1/36 9/38

 
 

 براي تصویر ماموگرافی پستان راست بیمار PSNRهاي ذکر شده با معیار  : مقایسه نتایج الگوریتم پیشنهادي و روش6جدول 
 

 چگالی نویز ضربه
 هاروش

10% 20% 30% 40% 50% 60% 
 تصویر نویزي 8/7 6/8 1/9 1/11 3/13 4/15
 3×3فیلتر میانه  5/9 6/12 1/15 4/22 3/26 5/31
1/34 0/29 6/26 3/24 0/22 6/17  ]11[  ASTM  
3/35 0/32 3/29 1/27 5/26 0/24   [3] MDBUTMF 
 ]4روش ارایه شده در [ 9/24 1/28 8/27 0/30 9/32 1/36
 ]5روش ارایه شده در [ 5/25 9/28 5/28 6/30 3/32 8/36
 پیشنهادي روش 31 6/31 1/34 6/35 5/36 4/39

 
 

براي تصویر ماموگرافی زیر بغل و پستان  PSNRهاي ذکر شده با معیار  : مقایسه نتایج الگوریتم پیشنهادي و روش7جدول 
 چپ بیمار

 چگالی نویز ضربه
 هاروش

10% 20% 30% 40% 50% 60% 
 تصویر نویزي 5/7 9/8 1/9 4/11 4/13 2/15
 3×3میانه فیلتر  0/10 0/14 0/15 6/22 2/25 5/29
6/33 1/30 0/29 7/25 4/22 8/20  ]11[  ASTM  
3/34 9/32 0/32 4/26 3/25 1/27   [3] MDBUTMF 
 ]4روش ارایه شده در [ 0/28 1/26 1/27 9/32 0/33 2/35
 ]5روش ارایه شده در [ 7/28 9/26 8/27 1/33 9/33 9/35
 روش پیشنهادي 8/30 8/31 0/34 5/35 2/36 9/38
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براي تصویر ماموگرافی زیر بغل و پستان  PSNRهاي ذکر شده با معیار  مقایسه نتایج الگوریتم پیشنهادي و روش :8جدول 
 چپ بیمار

 چگالی نویز ضربه
 هاروش

10% 20% 30% 40% 50% 60% 
 تصویر نویزي 9/7 8/8 4/9 8/11 4/13 8/15
 3×3فیلتر میانه  0/9 3/10 4/17 2/21 3/26 7/28
3/32 6/27 0/25 1/23 2/20 4/20  ]11[  ASTM  
0/35 3/33 4/32 8/26 6/28 9/22   [3] MDBUTMF 
 ]4روش ارایه شده در [ 7/23 4/29 6/27 1/33 0/34 1/36
 ]5روش ارایه شده در [ 9/23 8/29 0/28 6/33 5/34 7/36
 روش پیشنهادي 4/31 9/31 4/34 7/35 7/36 7/39

 

 

  
 3×3ج) نتیجه فیلتر میانه  درصد 10ب) تصویر با نویز  پستان چپالف) تصویر ماموگرافی 

   
 و) نتیجه روش پیشنهادي ATSMه) نتیجه  MDBUTMFد) نتیجه فیلتر 

 درصد 10هاي مختلف با چگالی نویز ضربه : نتایج بهبود کیفیت تصویر ماموگرافی پستان چپ بیمار با روش9شکل 
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 0×0ج(نتیجهفیلترمیانه درصد03بانویزماموگرافیب(تصویروپستانچپالف(تصویرزیربغل

 
 و(نتیجهروشپیشنهادی ATSMه(نتیجهMDBUTMFد(نتیجهفیلتر

%03هایمختلفباچگالینویزضربهپستانچپبیمارباروشزیربغلو:نتایجبهبودکیفیتتصویرماموگرافی03شکل
 

 
 0×0ج(نتیجهفیلترمیانه %03ب(تصویربانویزف(تصویرماموگرافیپستانراستال

 

  

 و(نتیجهروشپیشنهادی ATSMه(نتیجه MDBUTMFد(نتیجهفیلتر

 %03هایمختلفباچگالینویزضربهبیمارباروشماموگرافیپستانراست:نتایجبهبودکیفیتتصویر00شکل
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 3×3ج) نتیجه فیلتر میانه  درصد 30با نویز  ماموگرافیب) تصویر  الف) تصویر زیر بغل و پستان چپ

   
 و) نتیجه روش پیشنهادي ATSMه) نتیجه  MDBUTMFیجه فیلتر د) نت

 

% 60هاي مختلف با چگالی نویز ضربه پستان راست بیمار با روشزیر بغل و : نتایج بهبود کیفیت تصویر ماموگرافی 12شکل   

 
 بحث

هاي تشخیص سرطان پستان، به  یکی از موثرترین راه
وگرافی است. از خصوص در مراحل اولیه بیماري، انجام مام

هاي مبارزه با این بیماري نیز تشخیص آن در مراحل  راه
اولیه پیدایش است. به عقیده اکثر پزشکان در صورت 

توان درمان  تشخیص به موقع سرطان در مراحل اولیه می
موثرتري را انجام داد و از میزان مرگ و میر احتمالی 

دهند که تصویربرداري  کاست. مطالعات نشان می
اي در زنان بدون نشانه، نرخ ابتال به  موگرافی دورهما

 دهد.  سرطان را به میزان زیادي کاهش می
اي تصاویر ماموگرافی بر اساس در این مطالعه، مجموعه

یک پایگاه داده استاندارد مورد پردازش قرار گرفته است. 
در این پژوهش تعداد قابل قبولی از بیماران با تصاویر 

هاي از دست رفته به ال با حداقل دادهماموگرافی دیجیت

کار گرفته شده است. در این مقاله یک روش ابتکاري و 
کارامد براي آشکارسازي و حذف نویز ضربه از تصاویر 
ماموگرافی همراه با حفظ اطالعات مهم تصویر از قبیل 

 شده است مطالعهحاضربا به ها و بافت تصویر ارایه  لبه
ج از تصاویر ماموگرافی بیماران هاي مستخرکارگیریویژگی

، GBCو الگوریتم  MLPبااستفاده الگوریتم شبکه عصبی 
نویز ضربه موجود در تصاویر آغشته به نویز را تشخیص 

دهد. مدل پیشنهادي این مطالعه شامل آموزش شبکه می
عصبی براي تشخیص نویز، بهبود عملکرد شبکه عصبی 

اویر ماموگرافی ، و حذف نویز از تصGBCتوسط الگوریتم 
 است.

) با استفاده شبکه ویولت و فیلتر 18صدري و همکاران در (
میانه جهت حذف نویز ضربه از تصویر قفسه سینه شکم با 

به دقت  PSNR% با به کارگیري معیار 20چگالی نویز 



 ایران هاي پستان فصلنامۀ بیماري                ....جهت افزایش  GBCکارگیري الگوریتم  به

۳٤ 

dB40  بر تئوري تبدیالت  رسیدند. تئوري ویولت تعمیمی
فوریه در  هاي آنالیز هاي فوریه است و ضعف و سري

عملکرد موضعی و مدل سازي رفتارهاي کوتاه مدت را 
نماید.در این مقاله ابتدا بوسیله تبدیل ویولت  جبران می

گسسته و قابلیت آن در تجزیه و تحلیل سیگنال با 
هاي مختلف، سگینال در چند سطح تجزیه می  رزولوشن

شود، سپس با استفاده از انحراف معیار ضرایب ویولت هر 
راي هر اغتشاش یک بردار ویژگی استخراج شده که سطح ب

 مبناي کالس بندي سیگنال توسط شبکه عصبی می باشد.
) با استفاده از شبکه عصبی 19لیک و همکاران در (

با چگالی  GoldHillمصنوعی در تصویر تست استاندارد 
رسیدند.  55/31به دقت  PSNR% توسط معیار 20نویز 

صبی مصنوعی، با سه الیه یک شبکه عدر این مقاله از 
ورودي، خروجی و پردازش استفاده شده است. هر الیه 

هاي عصبی (نورون) است که عموماً  شامل گروهی از سلول
ارتباط هستند. هاي دیگر در  هاي الیه با همه نورون

کند و رفتار  به طور مستقل عمل میهمچنین هر نورون 
 ست. هاي متعدد ا کلی شبکه، برآیند رفتار نورون

) از فیلتر هارمونیک و فازي براي 20ژیاو و همکاران در (
حذف نویز استفاده کردند. در این مقاله براي تصویر 

% و نویز پواسون با 4استاندارد لنا با چگالی نویز ضربه 
دست یافتند. موتور  dB 25/37به دقت  PSNRمعیار 

استنتاج فازي در این مقاله، قواعد را به یک نگاشت از 
هاي فازي  هاي فازي در فضاي ورودي به مجموعه جموعهم

و در فضاي خروجی بر اساس اصول منطق فازي ترکیب 
 کند. می

را براي  K-Meansبند ) خوشه21خان و همکاران در (
حذف نویز ضربه به کار بردند. در این مقاله با معیار 

PSNR  براي تصویر استاندارد لنا با چگالی نویز ضربه
ها  رسیدند. در این مقاله نمونه dB 99/33ت % به دق30

باشند  هایی که اعضاي آن مشابه یکدیگر می به دسته
شود. ها خوشه گفته می شوند که به این دسته تقسیم می

باشد که در آن  ها میاي از مقادیر پیکسل خوشه مجموعه
مقادیر نویزي با یکدیگر مشابه بوده و با مقادیر سالم 

 باشند. ي دیگر غیر مشابه میها موجود در خوشه
در این مقاله براي بهبود تشخیص نویز در تصاویر 

سازي نتایج براي بهینه GBCماموگرافی، از الگوریتم 

شبکه عصبی استفاده شد و یک مدل جدید ارایه گردید. 
پیشنهادي در دهد که مدل سازي نشان مینتایج شبیه

% با دقت 10به تصاویر ماموگرافی نویزي با چگالی نویز ضر
 MLPو  MLP&PSOهاي از روش 98/0تشخیص 
تري دارد. دقت باال در تشخیص نویز حاکی از دقت بیش
بر بودن یافت پیشنهادي است. پیچیدگی و زمان برتري ره

باشد. نتایج به دست مدت اجرا از نقاط ضعف این روش می
ها بر روي تصاویر نویزي، با معیارهاي آمده از آزمایش

اند. نتایج ارزیابی  ) ارزیابی شدهPSNRو کمی ( کیفی
یافت پیشنهادي در  دهنده عملکرد بهتر و برتري ره نشان

شده براي آشکارسازي و هاي ارایه قیاس با آخرین روش
هاي تصویر  حذف نویز ضربه، تشخیص و بازیابی بافت و لبه

 و ارتقاي کیفیت تصویر نویزي است. 

 گیري نتیجه
ی براي انجام ارزیابی قطعی براي تشخیص تصویر ماموگراف

توانند سرطان  ها می ماموگرام شد. سرطان پستان انجام می
پستان را در مراحل بسیار ابتدایی شناسایی کنند. احتمال 
اینکه تمامی این تغییرات سرطانی منجر به سرطان 

مرتب  انجامشوند، بسیار اندك است. » خطرناك«
شوند تا  لب موارد باعث میهاي ماموگرافی در اغ آزمایش

تر از زمانی که خود بیمار آن را احساس  سرطان سینه زود
که تصاویر دیجیتال کند، مشخص شود. به دلیل این

ماموگرافی متاثر از انواع نویزها هستند، تشخیص و حذف 
مصنوعی و یادگیري  از تصاویر با استفاده از هوشنویز 

برد. در این مقاله یماشین، شانس درمان موفق را باال م
سازي نتایج شبکه براي بهینه GBCبراي از الگوریتم 

دهنده برتري  سازي نشانعصبی استفاده شد و نتایج شبیه
یاقت  ها است. نتایج ره پیشنهادي نسبت به سایر روشمدل 

پیشنهادي در تشخیص نویز ضربه در تصاویر ماموگرافی 
از  98/0تشخیص % با دقت 10نویزي با چگالی نویز ضربه 

تري دارد. دقت بیش MLPو  MLP&PSOهاي روش
شده با  هاي ارایه نتایج ارزیابی در مقایسه با آخرین روش

دهنده ارتقاي کیفیت تصویر نویزي  نشان PSNRمعیار 
 است. 
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