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ABSTRACT



Classification process for a large number of MRI brain images, and a large number
of features extracted, will be done with less accuracy and slowly. To achieve a fast and
accurate classifier, we must reduce these features. Feature selection refers to the procedure
of selecting a subset of informative attributes to build models describing data. The main
purpose of feature selection is to reduce the number of features used in classification while
maintaining high classification accuracy. A large number of algorithms have been
proposed for feature subset selection.
In this paper, we have use MRI brain image to determine the area of tumor in brain.
The steps started by preprocessing operation to the image before inputting it to algorithm.
The image was converted to gray scale, later on remove film artifact using special
algorithm, and then remove the Skull portions from the image without effect on white and
gray matter of the brain using another algorithm, After that the image enhanced using
optimized median filter algorithm and remove Impurities that produced from first and
second steps, then we used the Gaussian Pyramid algorithm with Laplacian pyramid
algorithm for detecting edges in the image, Finally we use a developed genetic algorithm
for feature selection, and apply the K Nearest Neighbor for classification.
Keywords: MRI Brain images, Tracking Algorithm, Modified Tracking Algorithm, Center
Weighted Median Filter, Gaussian Pyramid, Laplacian Pyramid, Genetic Algorithm, K
Nearest Neighbor.
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ان اجراء عممية التصنيف لكمية كبيرة من صور الرنين المغناطيسي لمدماغ ،لمجموعة كبيرة من الخصائص
المستخرجة من ىذه الصور سيتم بدقة محدودة وبسرعة بطيئة ،ولمحصول عمى مصنف أسرع وأدق يجب تقميل ىذه
الخصائص .ان تحديد الخصائص ىو إجرائية تحديد مجموعة صغيرة من الخصائص لبناء نموذج توصيف البيانات.
ان اليدف الرئيسي من تحديد الخصائص ىو تقميل عدد الخصائص المستخدمة لمتصنيف وذلك لتحسين الدقة والسرعة.

ىناك عدد كبير من الخوارزميات التقميدية قدمت سابقاً لتحديد المجموعات الجزئية من الخصائص ،في ىذه المقالة تم
استخدام قاعدة بيانات صور رنين الدماغ المأخوذة من الموقع:
The MNI BITE database http://www.bic.mni.mcgill.ca/~laurence/data/data.html#
تبدأ الخطوات بإجراء معالجة أولية لمصورة قبل إدخاليا الى الخوارزمية بتحويميا إلى صورة ثنائية بتدرج رمادي

ليتم بعد ذلك إزالة المعمومات النصية من الصورة (معمومات المريض وبارامترات صورة الدماغ) وذلك باستخدام
خوارزمية خاصة ،بعد ذلك يتم إزالة أجزاء الجمجمة من صورة الدماغ دون التأثير عمى المادة البيضاء والمادة الرمادية

في الدماغ .ثم بعد ذلك يتم استخدام مرشح معدل (مطور) عن المرشح الوسيط إلزالة الشوائب من الصورة الرقمية
الناتجة ،يتم ضغط الصورة وتمديدىا باستخدام اليرم الغاوصي ،ليتم بعدىا كشف حواف الصورة الناتجة باستخدام ىرم
الالبالسيان ،يتم استخراج خصائص االكساء من الصورة وىي عبارة عن مجموعة كبيرة من الخصائص ،كخصائص
التباين (النصوع) ،وخصائص التصحيح وخصائص التجانس وخصائص العشوائية ،بعدىا يتم تطبيق خوارزمية جينية

مطورة لتحديد الخصائص اليامة من الخصائص الكبيرة المستخرجة إلدخاليا الى مصنف  Kاقرب جار.

الكممات المفتاحية :صور الرنين المغناطيسي لمدماغ ،خوارزمية األثر ،خوارزمية األثر المعدلة ،خوارزمية المرشح
الوسيط المركزي الموزون ،ىرم غاوص ،ىرم البالسيان ،الخوارزمية الجينية.

* أستاذ مساعد ,رئيس قسم الحىاسيب واالتمتة
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مقدمة
منذ أواخر القرن الماضي ،غير تطور تقانات التصوير الطريقة التي ينتج بيا العمم حيث كانت الصور الطبية

تستخدم في الماضي لمتعميم واظيار االستنتاجات العممية ،بينما أصبح التصوير الطبي اليوم ،بما في ذلك التقاط

الصور ومعالجتيا ،أداة بحث وتشخيص سريري روتينية .ونظ ار إلى كون دماغ اإلنسان ىو الجزء األىم من جسمو فقد
لقي االىتمام األكبر في مجال التصوير الطبي ،ولذلك سنستخدم صوره لتوضيح المفاىيم األساسية المعروضة في ىذا
البحث.
تشمل البارامترات السريرية لصورة الدماغ -:القياسات الحجمية -قياسات الشكل )المورفولوجيا :الطول ،العرض،

المساحة التقوس ،إلخ( -مدى الضرر الذي ألحقو المرض بالعضو )درجة الورم ،مثال( واألسباب المرضية -وظيفة
العضو المصور )سالمتو الوظيفية( .

ويعد التصوير بالرنين المغناطيسي مالئما جدا لمدراسة غير الجراحية ألمراض الدماغ ووظائفو وبنيتو من حيث
تكوينيا الشكمي وىذا النوع من الصور وعمميات معالجتيا مفيدة جدا في تحميل الصور الطبية
وتشخيصيا ].[1

إن مجال معالجة الصور الرقمية يرمز إلى معالجة الصور الرقمية بوساطة الحاسوب إما لتحسينيا من أجل
التشخيص منظو ار إلييا من قبل المشخص وىو الطبيب ،أو لتعرف محتواىا الطبي وفيم الحالة المرضية الموجودة فييا
عن طريق الحاسوب باستخدام تقنيات معالجة الصور الرقمية كتقنية فيم الصور أو تحميميا ، image analysisأو
تشخيص الحالة المرضية فييا ) .computer image diagnosis (CIDيمكن تقسيم طرائق معالجة الصور الرقمية
إلى صنفين أساسيين واسعين :الصنف األول :يكون دخمو صورة وخرجو صورة أيضا ،أما الصنف الثاني فيمكن أن

يكون دخمو صو ار ولكن خرجو خصائص  attributesاستخمصت من ىذه الصور.

أىمية البحث وأىدافو
ييدف ىذا البحث الى إيجاد خوارزمية سريعة وفعالة لتصنيف صور الرنين المغناطيسي لمدماغ ،وذلك بإجراء

مجموعة من الخوارزميات المطورة لتحسين الصورة الطبية ثم ضغطيا وكشف حوافيا ومن ثم استخراج الخصائص
المميزة لمصورة وبعد ذلك يتم تطوير خوارزمية جينية لتحديد اىم الخصائص عمى الصورة الناتجة لكشف المناطق التي
فييا احتمال إصابة بالمرض ،وتحديد كون ىذا المرض حميد او خبيث.

طرائق البحث ومواده
تم الحصول عمى قاعدة بيانات لصور رنين مغناطيسي لمدماغ مكونة من حوالي  0000صورة طبية عمييا
مجموعة من المعمومات لممريض وبيانات سريرية لصورة الدماغ وذلك من موقع
The MNI BITE database http://www.bic.mni.mcgill.ca/~laurence/data/data.html#
حيث تم اجراء مجموعة الخوارزميات المقترحة في البحث عمى عينة من ىذه الصور.

ىذه الخوارزميات تبدأ بخوارزمية األثر التي تقوم بحذف البيانات المحيطة بصورة الدماغ ،وخوارزمية األثر
المعدلة التي تزيل الجمجمة لتبقي عمى الدماغ بمادتيو الرمادية والبيضاء ،ومن ثم يتم تحسين الصورة وازالة الشوائب
عنيا باستخدام خوارزمية مطورة عن المرشح الوسيط خوارزمية (المرشح الوسيط المركزي الموزون) ،ثم يتم ضغط
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الصورة وتوسيعيا باستخدام ىرم غاوص ،بعد ذلك يطبق ىرم الالبالسيان لكشف الحواف ،ثم يتم استخراج خصائص
النسيج باستخدام خوارزمية مصفوفة التوارد  Gray Level Co-Occurrence Matrixوىي خصائص النصوع
وخصائص التصحيح وخصائص التجانس وخصائص العشوائية .بعد ذلك تم تطوير خوارزمية جينية لتحديد الخصائص
اليامة من مجموعة الخصائص المستخرجة إلجراء عممية التصنيف بدقة وسرعة اعمى .تم استخدام برنامج الماتالب
 MATLAB 2017لتطبيق الخوارزميات المقترحة والحصول عمى النتائج المطموبة.

طريقة العمل المقترحة:

 1إزالة البيانات النصية باستخدام خوارزمية األثر:

تحتوي صور الرنين المغناطيسي لمدماغ معمومات نصية او بيانات أخرى كاسم المريض وعمره وبيانات عن

الصورة المأخوذة ] ،[2يتم إزالة ىذه المعمومات الغير مرغوبة أثناء معالجة الصورة باستخدام الخوارزمية التالية:
-

قراءة الصورة وتخزينيا في مصفوفة ثنائية البعد.
تحديد قيمة العتبة العميا (إلزالة الموحة االسمية).
ارجاع قيمة العناصر الى القيمة ( 200المون األبيض).

إذا كانت قيمة البكسل =  200تعاد القيمة الى الصفر وبالتالي نحصل عمى إزالة لمتسميات الموجودة عمى

صورة ال .MRI
-

إذا كانت القيمة أقل من  200تبقى قيمة البكسل عمى حاليا.

الشكل  :1الصورة البدائية التي تم الحصول عمييا من قاعدة البيانات

نتيجة تطبيق ىذه الخوارزمية نحصل عمى صورة بدون معمومات نصية محيطة بالدماغ ،ولكنيا تحتوي عمى

ضجيج الممح والفمفل.
الشكل  2يوضح الصورة الناتجة عن تحويل الصورة األساسية الى تدرج الرمادي ،الشكل  3يوضح الصورة
الناتجة يعد تطبيق خوارزمية األثر (نالحظ ضجيج الممح والفمفل الناتج بعد عممية المعالجة).
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الشكل  :3الصورة بعد إزالة المعمومات باستخدام خوارزمية األثر

الشكل  : 2الصورة البدائية بعد تحويميا لتدرج الرمادي

 2إزالة أجزاء الجمجمة باستخدام خوارزمية األثر المعدلة:

تستخدم ىذه الخوارزمية إلزالة األجزاء اليمنى واليسرى من الجمجمة المحيطة بالدماغ والتي تعتبر غير مرغوبة

أثناء معالجة الصورة .خطوات الخوارزمية:
-

قراءة الصورة وتخزينيا في مصفوفة ثنائية البعد.
البداية من السطر األول والعمود األول في المصفوفة.
حدد قيمة العتبة العظمى من الجانب األيسر لممصفوفة.
ارجاع قيمة العناصر ذات العتبة الى القيمة .200

إذا كانت قيمة الكثافة ضمن المجال ] [200-255أرجع قيمة العنصر الى الصفر ،وبالتالي الجانب

األيسر من الجمجمة تمت إزالتو.
 -كرر العمميات من  0-2إلزالة الجانب األيمن من الجمجمة.

الشكل  0يوضح الصورة الناتجة يعد تطبيق خوارزمية األثر المعدلة (نالحظ ضجيج الممح والفمفل الناتج بعد

عممية المعالجة).

الشكل : 4الصورة بعد إزالة المعمومات باستخدام خوارزمية األثر

الشكل :5الصورة بعد إزالة أجزاء الجمجمة باستخدام خوارزمية األثر المعدلة
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 -3تحسين الصورة باستخدام المرشح الوسيط الموزون:
اليدف الرئيس من تحسين الصورة ىو معالجتيا بحيث تكون نتيجة المعالجة أفضل من الصورة األصمية لتطبيق

معين ،حيث تقع طرائق تحسين الصورة في تصنيفين أساسيين]:[3

 طرائق المجال الحيزي (وتعتمد ىذه الطرائق عمى معالجة عناصر الصورة مباشرة). طرائق المجال الترددي (وتعتمد عمى تعديل تحويل فورييو لمصورة).يستخدم المرشح الوسيط إلزالة الضجيج عن الصور الطبية وازالة المكونات ذات التردد العالي الناتجة عن
التصوير بتقنية  MRIوالتي تعتبر مزعجة لمحواف ،وضجيج الممح والفمفل .وىناك معياران يتم االعتماد عمييما بشكل

كامل في ىذا المرشح:

حجم النافذة والمعطى بالعالقة ( )2N+1(*)2N+1وىو يساوي عدد عناصر النافذة M
وزن العنصر الوسيط المعطى بالعالقة  2K+1حيث  K>=0ويتم إعطاء باقي عناصر النافذة القيمة .1
وقد تم تطوير ىذا المرشح لمحصول عمى نتائج أفضل باستخدام األوزان ،حيث تعتمد ىذه الطريقة عمى إعطاء

أوزان لمبكسالت بحسب مجال الكثافة ،فيما يمي خطوات الخوارزمية:
 نستخدم أربعة أوزان متل.0.3 ، 0.2 ، 0.1 ، 0 :-

إذا كانت قيمة الكثافة لمبكسل مساوية لمصفر يضرب البكسل بالوزن .0

 -واال إذا كانت كثافة البكسل ضمن المجال ] [1-100نضرب قيمة البكسل بالوزن .0.1

 واال إذا كانت كثافة البكسل ضمن المجال ] [200-101نضرب قيمة البكسل بالوزن .0.2 -واال نضرب قيمة البكسل بالوزن .0.3

تطبيق المرشح الوسيط (نختار نافذة ولتكن  3X3ونرتب عناصرىا تصاعديا ونختار العنصر األوسط وننسب
اليو باقي عناصر النافذة).

الشكل :5الصورة بعد إزالة أجزاء الجمجمة باستخدام خوارزمية األثر المعدلة

الشكل  :6الصورة الناتجة عن خوارزمية المرشح الوسيط المركزي الموزون

 -4ضغط وتوسيع الصورة باستخدام ىرم غاوص:

ىو سمسمة من مرشحات التمرير المنخفض  Low Pass Filterذو عدة مستويات يقوم في كل مستوى
بتخفيض ابعاد الصورة حسب ال Kernel
]

……*

*

[=]

[

حيث  Hىو ارتفاع اليرم
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ىذه

تتولد

الطبقات

من الصورة األصمية باستخدام تابع التقميص:

𝑘𝑔

حيث يوضح الشكل  0طبقات ىرم غاوص
المتناقصة باستخدام تابع التقميص

𝑔3
𝑔2

) 𝑘𝑔(𝑔𝑘+ =REDUCE

𝑔

𝑔
) 𝑘𝑔(𝑔𝑘+ =REDUCE
2
2

𝑞 𝑤 𝑝. 𝑞 𝑔𝑘 2𝑖 + 𝑝, 2𝑗 +

= 𝑗 𝑔𝑘+ 𝑖,

𝑞= 2

⬚
⬚

𝑝= 2

الشكل  :7ىرم غاوص

بتطبيق خوارزمية ىرم غاوص عمى الصورة الناتجة عن المرشح الوسيط الموزون الربع طبقات من أجل كيرنال
 1/10نحصل عمى الصور المبينة في الشكل :8

𝑔3

𝑔2

𝑔

𝑔
الشكل  :8الصور الناتجة عن تطبيق ىرم غاوص ألربع طبقات

يتم تكبير الصور المصغرة باستخدام تابع التوسيع الغاوصي Expanded Gaussian Pyramid
بواسطة تابع التوسيع.

وىو عبارة عن سمسمة من الصور الموسعة المولدة من الصورة

2

𝑖 − 𝑝 /2, 𝑗 − 𝑞 /2

) 𝑔𝑘∗ =EXPAND (𝑔𝑘+
2

𝑖, 𝑗 = 4

𝑤 𝑝. 𝑞 𝑔𝑘+

∗𝑘𝑔

𝑝= 2 𝑞= 2

 -5كشف الحواف باستخدام تابع الالبالسيان:

وىو عبارة عن مرشح تمرير عالي ،حيث يتم طرح كل صورة في كل مستوى من مستويات ىرم غاوص (بعد

توسيعيا باستخدام تابع التوسيع الغاوصي) من الصورة األصمية الناتجة عن المرشح الوسيط الموزون ،فنحصل في كل
عممية طرح عمى صورة مزال منيا المادة البيضاء والمادة الرمادية لمدماغ ومحدد فييا الحواف فقط.
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,

∗
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الشكل  :9الصورة الناتجة عن تطبيق تابع الالبالسيان

-6استخراج خصائص النسيج باستخدام مصفوفة التوارد):(Gray Level Co-Occurrence Matrix

وىي تصف العالقات المكانية بين مستويات الرمادي في الصورة.

الشكل  :10طريقة عمل مصفوفة التوارد GLCM

ىذه الخصائص التي يتم استخراجيا ىي :خصائص التباين (النصوع) ،وخصائص التصحيح وخصائص
التجانس وخصائص العشوائية ،والتي تعطى وفق الصيغ الرياضية التالية
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الشكل  :11خصائص النصوع والتجانس والطاقة

 -7الخوارزمية الجينية المقترحة:

الفرضية األساسية التي نعتمد عند تحديد الخصائص اليامة من مجموعة الخصائص المستخرجة ىي ان ىناك

كمية كبيرة من الخصائص الغير مرتبطة ببعضيا البعض او تحتوي عمى بيانات مكررة ال داعي لوجودىا ضمن

البيانات المستخرجة من خصائص الصورة والتي تؤدي في كثير من األحيان لتقميل دقة المصنف ] .[13يتم تقييم
الخصائص بواسطة تابع المالئمة ( )fitness functionوبالتالي تحديد الخصائص األفضل من مجموعة الخصائص
المستخرجة .ان تحديد الخصائص ىو التابع المشغل المخطط من الفضاء البعدي  mفي الدخل الى الفضاء البعدي n
في الخرج والذي يعطى بالعالقة
حيث
∗

،

∗

∗

∗

المصفوفة التي تضم مجموعة الخصائص األصمية والتي تضم  rعينة.

 :مجموعة الخصائص المقمصة (المخفضة) والتي تضم  rعينة في مجموعة التحديد.

ان الخوارزمية الجينية ىي محول تحسين عام رياضي البحث مبني عمى التوافق المباشر لمتحديد الطبيعي
والجيني في األنظمة الحيوية ] .[14وقد تم تحسينيا لتكون البديل األفضل لمتقنيات الكالسيكية السابقة .فيي تعمل
بمجموعة مختارة او منتخبة من الحمول تدعى المجتمع ( )Populationوتحصل عمى أفضل الحمول بعد سمسمة من

العمميات الحسابية .تقوم الخوارزمية الجينية بتقييم كل مالئمة ( )Fitnessعمى سبيل المثال جودة الحل ،تابع المالئمة،
والفرد الذي يممك اعمى احتمال يبقى ضمن المرحمة التالية باستخدام تقنيات التحديد .ان التوابع األساسية في الخوارزمية
الجينية ىي تابع التصالب ( )Crossoverوتابع التبادل ( )Mutationوالتي تقوم بالتحويل العشوائي لألفراد ضمن
المجتمع وبالنياية تحديد قيم المالئمة ليم .تستمر ىذه التوابع بالتوليد والعمل حتى الحصول عمى نتيجة مقبولة (عتبة).

تستطيع الخوارزمية الجينية التعامل مع فضاء كبير من الخصائص وبفعالية عالية .وىي تعتبر خوارزمية وراثية

تستخدم نظرية داروين في النشوء.
عناصر الخوارزمية:
 -المجتمع (  (Populationىو مجموعة عشوائية مولدة من االفراد.

 الفرد ( )Chromosomeالعناصر المنفردة التي تكون المجتمع ()bit string -الجين ( )geneيمثل خاصية محددة ضمن الفرد وىو ()bit

 -تابع المالئمة ( )fitness functionىو تابع يقوم بتقييم االفراد وىو يعطي كل فرد قيمة مالئمة رقمية

ضمن المجتمع الكامل.
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كرمان ،مسعود ،الشيخة

خطوات عمل الخوارزمية:

بداية التوليد ( :)Generation Beginيتم توليد مجتمع عشوائي من االفراد حجمو  nوعدد خصائصو m
بمصفوفة ( )n X mمكونة من العناصر (

.,

,

2,

)

المعالجة ( :)Tournamentىذه المرحمة تقوم بتحديد المكونات المنفصمة األفضل مالئمة إلعادة اإلنتاج،

فردين (  ) tow Chromosomeيسميان االفراد االباء والمذين يممكون القيمة األكبر من المالئمة سيأخذون جزء في
التصالب.

التصالب( :)Cross Overىي عممية تبديل البيتات من خالل االباء المحددين لتوليد األبناء
( ) offspring.عدد البيتات  bالتي يتم تحديدىا من االب
 b = K* Pnحيث  0<k<1احتمال التصالب.

يتم حسابيا وفق المعادلة:

التبادل ( :)Mutationيتم فييا استبدال البيتات (جينات الفرد)
تابع تقييم المالئمة ( :)Fitness Evaluationاالفراد المذين يممكون مستوى مالئمة اعمى من العتبة سيبقون
في الجيل التالي من التوليد واالفراد البقية (المذين يممكون مستوى مالئمة أقل من العتبة) سيتم الغائيم.

الشكل  :12تطبيق الخوارزمية الجينية عمى الصورة باستخدام Matlab
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التصنيف:
في ىذا العمل تم استخدام مصنف  )K-Nearest Neighbors( KNNوىو المصنف األكثر وضوحا

واألبسط في تقنيات التعمم اآللي ( .)Machine Learningويستند تصنيف  KNNعمى تصويت أغمبية ك أقرب
تصنيف .ويتحقق التصنيف بتحديد أقرب الجيران واستخدام ىذه الجيران لتحديد صنف من االستعالم .في ىذا العمل،
تم استخدام  ،K=9وىذا يعني أن الخوارزمية سوف تتخذ بأغمبية األصوات من الجيران ال  9األقرب.
تم اختبار ىذا المصنف عمى الصورة الناتجة من الخوارزمية الجينية وتم حساب كل من الدقة والتحديد
والحساسية وفق الجدول .1
جدول  :1أداء مصنف KNN

Sensitivity
21

KNN Classification
Accuracy
Specificity
21.14

21

Image
Normal and
Abnormal

الشكل  :13تطبيق مصنف ال  KNNعمى الصورة باستخدام Matlab

االستنتاجات والتوصيات
ان معالجة الصور أصبح ميمة ىامة جداً في وقتنا الحالي ،فاليوم تطبيقات معالجة الصورة يمكن ان تكون

منطمقاً لعدد من المجاالت الطبية منيا وااللكترونية وغيرىا .واذا سمطنا الضوء عمى التطبيقات الطبية فان تصنيف
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 ان الجمع بين استخراج الخصائص من الصور وتحديد.الصور يعتبر ذو استخدام واسع ألغراض التشخيص
 وبالتالي فان إجرائية تحديد الخصائص اليامة من،الخصائص اليامة سوف يؤدي الى تعزيز الدقة لممصنف

 وبشكل واضح فانو بدون إجرائية تحديد الخصائص فان اداء.الخصائص المستخرجة تؤدي الى تعزيز نتائج المصنف
 ان العمل المقدم يمكن التوسع فيو من.المصنف سيكون أضعف منو في حالة وجود مصنف مع خصائص اقل
 ومرض التياب الدماغ، كمرض الزىايمر،) الى مصنف ألمراض متخصصةNormal-Abnormal( التصنيف
.الخبيث وغيره من االمراض الدماغ األخرى
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