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م باشد. محفوظ سبزواری یم ح اه دانش فناوری و پژوهش معاونت برای طرح حقوق  كلیه
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پیش گفتار

و تشخیص جمله از پزش تحلیلهای در یه شب تصاویر در خون رگهای توزیع شناسایی

است. گرفته قرار استفاده مورد قلبی بیماری های و خون فشار چون بیماریهایی از یری پیش یا

نم باشد، سان ی فردی دو هیچ یة شب سطح در خون رگهای وی ال توزیع كه آنجا از همچنین

تصاویر طریق از هویت تشخیص ، پزش كاربردهای بر عالوه رگ ها شناسایی كاربردهای از ی

م باشد. یه شب

[١] در را قلب کرونری شریان های شناسایی مسئله در شیوه این از استفاده ان ام نویسنده،

شیوه این از استفاده ونگ چ حاضر نوشتار در است؛ داده قرار بررس مورد مختصر صورت به

نسبی کارایی و شده بیان کامل تری صورت به چشم یه شب خون رگ های دقیق تر استخراج در

حوزه در [١١] و [۵] شده ی شناخته شیوه دو بر مبتن و DRIVE دادگان مجموعه روی بر آن

شد. خواهد داده نشان چشم رگ های شناسایی

امین طوس محمود

١٣٩۶ بهار





تصویر درهم تنیدگ

١

برای بسیاری روش های که است تصویر پردازش در قطعه بندی مسئله ی واقع در اشیاء شناسایی

درهم تنیدگ روش حوزه، این با مرتبط کارای بسیار روش  های از ی شده اند؛ عرضه تاکنون آن

هر تعلق میزان دقیق برآورد هدف، شیوه این در .[١٣] است١ (Image Matting) »تصویر «بوریاباف “Matting” فرهنگ لغت معن ١

از است. شده استفاده هم مرجع در که است
، انگلیس زبان در Matting مترادف های جمله
و «درهم معان که م باشد Tangle عبارت
و کردن» پیچ «درهم «ژولیدن»، کردن»، برهم
به توجه با است. آمده آن برای افتادن» «گیر
عبارت نگارنده، ،Image Matting مفهوم
آن برای بهتری معادل را تصویر درهم تنیدگ

م داند.
وحید و حسن پور، حمید ری جواران، عس طیبه
اساس بر تصویر تاری نقشه تخمین . ابوالقاسم
آن. تارشده نسخه با سل پی محیط بالک اختالف
،٣۶ – ٣(١):٢٩ پردازش تصویر، و ماشین بینایی مجله

١٣٩۵

در کلیدی تکنی های از ی شیوه این است. پیش زمینه٣ و زمینه٢ دسته دو به تصویر سل پی

2 Background
3 Foreground

تصویر در و شده جدا زمینه از شیئ آن، از استفاده با که است تصویر و فیلم مونتاژ و ویرایش

ترکیب عمل باشد، دقیق تر پیش زمینه ناحیه برآورد چه هر م گیرد. قرار متفاوت زمینه ای با ری دی

پیش زمینه و B از زمینه خط ترکیب ، I تصویر کنیم فرض بود. خواهد بهتر جدید، زمینه با شیئ

نشان دهنده Ω = {١, ..., n} .I = αF + (١ − α)B باشد: α مشارکت میزان با F

سل های پی از زیرمجموعه ای برای است. سل ها پی کل تعداد n و I سل های پی مجموعه

داده های عنوان به که است مشخص پیش زمینه و زمینه زیرمجموعه دو به آنها قطع تعلق تصویر،

است ی و صفر دسته دو این برای α مقدار م شوند. گرفته درنظر Ωl ⊂ Ω برچسب گذاری شده

عنوان به آلفا برآورد م شوند. داده وریتم ال به سه گانه۴ نقشه قالب در سفید و سیاه نواح با که

4 Trimap

Ωu = Ω−Ωl (برچسب گذاری نشده) نامعلوم سل های پی از ای مجموعه برای α مقدار محاسبه

image matting یا digital matting یا alpha matting نام های با آن از که م شود تعریف

، تعامل فرآیند ی در نامید. خواهیم تصویر» «درهم تنیدگ آنرا نوشتار این در و ،[١۵] م شود یاد



تصویر درهم تنیدگ ١ ۴

دو به را تصویر مربوطه وریتم ال و م کند مشخص را مجموعه زیر دو هر از قسمت هایی کاربر

م کند. افراز زیرمجموعه

سه گانه، نقشه ی ایجاد طریق از کاربر شیئ، و زمینه قسمت دو به تصویر جدا سازی عمل در

مطمئناً که تصویر از نواح آن برای که م شود ایجاد نحوی به نقشه م دهد. آموزش را سیستم

قطعیت عدم دارای نواح و سفید (پیش زمینه) شیئ به متعلق نواح سیاه، هستند زمینه به متعلق

اصل تصویر در نقشه، این سفید و سیاه نواح با متناظر نقاط شوند. مشخص خاکستری با

نقاط سایر  بر چسب تخمین روش این هدف و م شوند گرفته نظر در آموزش داده های عنوان به

ی ١ . ١ ل ش است. آموزش داده های این از استفاده با خاکستری) نقاط با متناظر سل های (پی

م دهد. نشان را [١۵] تصویرِ درهم تنیدگ روش خروج و سه گانه نقشه نمونه، تصویر

اصل تصویر (آ)

سه گانه نقشه (ب)

[15] روش خروج (ج)

روش با عروس تصویر تقطیع ١ . ١ ل ش
تصویر درهم تنیدگ

شده اند انجام تصویر» «درهم تنیدگ حوزه در [١٠ ،٨ ،۶ ،١۵] همچون متعددی تحقیقات

ارگیری ب ان ام بررس پژوهش، این هدف شد. خواهد استفاده [۶] روش از پژوهش این در که

رگ نواح استخراج معمول روش های خروج کردن دقیق تر در تصویر درهم تنیدگ روش های

م باشد. بهتر نتایج کسب برای آن ها بهبود و چشم یه شب تصاویر در

،١١ ،۵] دارند وجود چشم یه شب خون رگ های استخراج حوزه در که مرسوم روش های

اقدام آستانه یابی، و خوشه بندی طریق از که هستند ناظر بدون روش های جزو یا عموماً ،[۴ ،١٢

همچون طبقه بندهایی از که هستند ناظر با روش های جزو یا و م کنند رگ ناحیه جداسازی به

معمول روش های از استفاده م کنند. استفاده رگ ها جداسازی برای [١١] پشتیبان بردار ماشین

تبدیل و مورفولوژی عملیات هیستوگرام، متعادل سازی لبه یابی، فیلترینگ، همچون تصویر پردازش

شد. خواهد استفاده نیز نوشتار این در که است مرسوم حوزه این در هم [۵] موج

روش های تفصیل مرور به لذا نیست، رگ استخراج روش ی پیشنهاد پژوهش، این هدف

ار ب ([١١ ،۵]) فوق الذکر روش دو صرفاً و شد نخواهد پرداخته چشم خون رگ های استخراج

م شود. داده بهبود آنها نتایج و شده گرفته

خروج کردن دقیق تر در [۶] و [١۵] تصویر درهم تنیدگ روش  های نوشتار این در که آنجا از

بیان جزیی تر صورت به روش دو این ابتدا ادامه در گرفت، خواهد قرار استفاده مورد رگ استخراج

آزمایشات نتایج ٣ . ٢ بخش در و شده ذکر آنها پایه ی بر پیشنهادی روش آن از پس شد. خواهد

است. شده داده اختصاص نتیجه گیری به بخش آخرین کرد. خواهیم مالحظه را شده انجام

یادگیری بر مبتن تصویر درهم تنیدگ روش ١ . ١

وسیله به م تواند ،αi م شود فرض  ،i ∈ Ω سل پی هر برای ،[١۵] یادگیری بر مبتن روش در

سل ها پی همه برای α مقدار شود. برآورد مجاورش، سل های پی آلفای مقادیر از خط ترکیب

Ni = کنید فرض م شود. برآورد همزمان طور به دوم، درجه هزینه تابع کمینه سازی طریق از



یادگیری بر مبتن تصویر درهم تنیدگ روش ١ . ١۵

مقادیر بردار αααi = {αT١ , ..., αTj , ..., αTm} و i سل پی همسای مجموعه {T١, ..., Tm}

بردار نمایش برای fi = {fiT١ , ..., fiTj , ..., fiTm} اگر .Tj ∈ Ni که باشد Ni آلفای

به م توان را ،i سل پی برای ضرایب خط ترکیب آنگاه شود، گرفته نظر در خط ترکیب ضرایب

نوشت: زیر صورت

αi = fT
i αααi (١ . ١)

باز نویس سل ها پی همه آلفای مقادیر از خط ترکیب صورت به را (١ . ١) معادله αiدر توان م

ξi = با را ضرایب و ααα = [ α١, ..., αn] بردار با را سل ها پی همه آلفای مقادیر اگر کرد.

به F جدید ماتریس باتعریف .αi = ξTi ααα داشت: خواهیم  دهیم نمایش [ fi١ , ..., fin ]

ααα = FTααα صورت به م توان را (١ . ١) معادله ،{ξi}i∈Ω که F = [ ξ١, ..., ξn] صورت

م شود: برآورد زیر دوم درجه تابع کمینه سازی طریق از آلفا باشد، معلوم F اگر نمود. باز نویس 

argmin
ααα

∥∥ααα− FTααα
∥∥٢

+ c ∥αααl −ααα∗
l ∥

٢ (١ . ٢)

در سفید و سیاه (نواح است آموزش داده های برای مشخص قبل از برچسب ααα∗
l آن در که

نظر در n×n قطری ماتریس را C است. αααکمینه در نقاط همین αααlتخمین و ( آموزش تصویر

عناصر بقیه و باشد j ∈ Ωl اگر اختیار م کند، را c ثابت مقدار قطری عنصر امین j که گرفته

مقدار آن عنصر امین j که شود، گرفته  نظر  در n طول به ααα∗ بردار اگر م باشند. صفر قطری

نمود: فرمول بندی زیر صورت به را (١ . ٢) معادله م توان ،(j ∈ Ωl (اگر باشد αααj معلوم

arg min
ααα∈Rn

αααT (In − F )(In − F )Tααα+ (ααα−ααα∗)TC(ααα−ααα∗) (١ . ٣)

ααα = داریم: آن قرار دادن صفر برابر و ααα به نسبت مشتق گیری با م باشد. همان ماتریس I که

باشند معلوم (١ . ١) معادله در خط ترکیب ضرایب اگر ((In−F )(In−F )T +C)−١Cααα∗

عمل زیر صورت به (١ . ١) معادله در خط ترکیب ضرایب تعیین برای م شود. برآورد α مقدار

آلفا‐رنگ خط مدل ی سپس شده گرفته نظر در x́ = [ xT ١] ، x معلوم بردار برای م شود:

م شود: انتخاب زیر صورت به

α = xTβ + β٠ = x́T

[
β

β٠

]
(۴ . ١)

ی که Xi = [ x́T١, ..., x́Tm] فرض با هستند. مدل ضرایب β٠ و β = [ β١, ..., βd] که

حل توسط را β و β٠ از برآوردی ریج، رگرسیون روش با م توان است، m× (d+ ١) ماتریس

:[١۵] آورد دست  به زیر دوم درجه سازی بهینه مسئله

argmin
β,β٠

∥∥∥∥∥αααi −Xi

[
β

β٠

]∥∥∥∥∥
٢

+ λr

[
β

β٠

]T [
β

β٠

]
(۵ . ١)
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م شود: حاصل زیر صورت به (۵ . ١) معادله ی بهینه ]جواب
β̂

β̂٠

]
= (XT

i Xi + λrI)
−١XT

i ααα (۶ . ١)

از مستقل که م شود حاصل زیر صورت به fi ،(۴ . ١) معادله در (۶ . ١) معادله جای گذاری با

م باشد: وابسته {xj}j∈Ni به فقط و بوده {αj}j∈Ni

fi = (XiX
T
i + λrI(m))

−١Xix́i (١ . ٧)

موردنیاز خط ضرایب تا کنیم زین جای (١ . ١) معادله در در را حاصل fi کافیست حال

تصویر سلهای پی قطعه بندی برچسب (١ . ٣) حل از آمده بدست آلفای آیند. بدست (١ . ٣) معادله

م باشد.

KNN بر مبتن تصویر درهم تنیدگ روش ١ . ٢

است [۶] همسایه نزدی ترین ‐ K بر مبتن تصویر درهم تنیدگ روش استفاده، مورد ر دی روش

سل های پی م رود انتظار که است آن بر فرض شیوه این در شد. خواهد معرف بخش این در که

برای X(i) ویژگ بردار اساس بر .[٩] باشند داشته سان ی آلفای مقادیر مشابه، ویژگ های با

دو نزدی میزان کردن مشخص برای k(i, j) = ١− ∥X(i)−X(j)∥
C کرنل ماتریس iام، سل پی

مقادیر سپس است. ∥X(i)−X(j)∥ باالی کران ترین کوچ C آن در که م رود ار ب سل پی

توضیح [١٠] مرجع اساس بر بسته فرم روش ادامه، در م آیند. بدست بسته۵ فرم از استفاده با آلفا 5 Closed Form Solution
م شود. داده

بسته فرم روش ١ . ٢ . ١

زمینه نواح برخ کاربر تصویر درهم تنیدگ روش های در شد، اشاره این از پیش که همان گونه

با نشانه گذاری از کاربر کنید فرض م کند. مشخص تصویر روی رنگ خطوط با را پیش زمینه و

برای سفید نقاط با نشانه گذاری و (α = ٠) پس زمینه سل ها ی پی دادن نشان برای مش نقاط

مطابق α ضریب آوردن دست به برای نماید. استفاده (α = ١) پیش زمینه سل ها ی پی دادن نشان

:[١٠] م شود تعریف زیر کمینه سازی مسئله نشان گذاری ها، این با

α = argmin αTLα (١ . ٨)

و کاربر توسط شده نشان گذاری سل ها ی پی مجموعه Ωl .αi = αΩi ∀i ∈ Ωl که نحوی به

αΩi = ١ یا αΩi = ٠ ،i هر ازای به م باشد. نشان گذاری ها وسیله به مشخص شده مقدار αΩi

م شود: محاسبه زیر صورت به آن درایه ی امین (i, j) که است N ×N ماتریس ی L ∑و
k|(i,j)∈wk

(δij −
١

|wk|
(١ +

١
ε

|wk| + σ٢
k

(Ii − µk)(Ij − µk)) (١ . ٩)



KNN بر مبتن تصویر درهم تنیدگ روش ١٧ . ٢

روشنایی٩ شدت واریانس٨ و میانگین٧ ترتیب به σ٢
k و µk و ۶ کرونکر دلتای δij آن در 6که Kronecker delta

7 Mean
8 Variance
9 Intensities

است. پنجره این سل ها ی پی تعداد |wk| و k سل پی حول wk پنجره ی سل ها ی پی

نشان یا سه گانه نقشه نظیر کاربر توسط شده مشخص محدودیت ها ی با هدف تابع ترکیب با

:[٨] م شود حاصل زیر صورت به شود مینیمم باید که هزینه تابع کل ،Ωl  گذاری ها

argminF (α) = αTLα+ λ
∥∥αΩl

− α∗
Ωl

∥∥٢
٢ (١ . ١٠)

در سفید و سیاه (نواح است آموزش داده های برای مشخص قبل از برچسب α∗
Ωl

آن در که

n × n قطری ماتریس را DΩl
است. کمینه α در نقاط همین تخمین αΩl

و ( آموزش تصویر

بقیه و باشد j ∈ Ωl اگر اختیار م کند را ١ ثابت مقدار قطری عنصر امین j که گرفته نظر در

آن عنصر امین j که م شود، گرفته  نظر  در n طول به α∗ بردار م باشند. صفر قطری عناصر

به م توان را (١ . ١٠) معادله بنابراین باشد. ،j ∈ Ωl اگر م کند، اختیار را Ωlj معلوم مقدار

نمود: فرمول بندی زیر صورت

argminF (α) = αTLα+ λ(α− α∗)TDΩl
(α− α∗)

ی فوق معادله م باشد. کاربر توسط شده تعیین اطالعات وتاثیر اهمیت میزان دهنده نشان λ

از F (α) تابع کمینه سازی برای است. حل قابل آسان به که است نامقید بهینه سازی مسئله

Lα + LTα + م شود: داده قرار صفر برابر و گرفته مشتق α مجهول پارامتر به نسبت آن

ماتریس و متقارن ماتریس ی L الپالسین ماتریس λDΩl
(α−α∗)+DT

Ωl
λ(α−α∗) = ٠

نوشت: زیر صورت به م توان را اخیر معادله بنابراین .DT
Ωl

= DΩl
لذا است قطری DΩl

٢Lα+ ٢λDΩl
(α− α∗) = ٠

⇒ ٢(L+ λDΩl
)α = ٢λDΩl

α∗

داشت: خواهیم نتیجه در و

α =
λDΩl

α∗

L+ λDΩl

(١ . ١١)

م دهد. ارائه را بسته فرم روش براساس آمده دست به آلفای ١ . ١١ معادله





رگ شناسایی

٢

مقدمه ٢ . ١

بینایی و تصویر پردازش حوزه در مسائل معروف ترین از ی تصویر در موجود اشیاء شناسایی

تصاویر در خاص بافت های درست استخراج دارد. بسیاری عمل کاربرد های که است ماشین

،٢ آنژیوگراف تصاویر در قلب کرونری شریان های و ١ چشم یه شب خون رگ های همچون محمدشهرامپزش و ابریشم مقدم، حمید فرزین، هادی ١

رگهای وی ال استخراج جهت جدید روش ی معین.
پژوهش علم نامه فصل یه. شب تصاویر در خون

:(١)١ ، مجلس اسالم آزاد اه دانش برق مهندس
١٣٨۶ ،٢۴ – ١۵

رشیدآبادی. فرزانه و امین طوس محمود ٢

یاد گیری با قلب کرونری شریان های بهتر ارسازی آش
بین الملل کنفرانس هشتمین در نیمه نظارت خودکار.

،٧٧ – ٧٩ صفحات عملیات، در تحقیق ایران انجمن
١٣٩۴ مشهد، فردوس اه دانش

نموده اند معطوف خود به را متعددی تحقیقات و بوده پزش درست تشخیص در مؤثری کم

.[٧]

پزش تشخیص در بسیاری کاربردهای چشم، یه شب خون رگ های درست و دقیق شناسایی

است. افراد شناسایی برای مقیاس زیست روش یك چشم یه شب ن اس دارد. هویت تشخیص و

خون های رگ توزیع وی ال است. فووآ و نوری دیسك ها، رگ ه شب شامل چشم یه شب اجزای

ضخامت، به مربوط اطالعات است. یه شب طریق از هویت شناسایی های روش بارزترین از ی

یه شب اجزای دقیق تر تخمین است. مهم بسیار تصاویر در خون رگهای توزیع نحوه و انحنا طول،

شود. هویت تشخیص و پزش کاربردهای بیشتر دقت باعث م تواند چشم

پزش تشخیص در مختلف کاربردهای چشم یه شب تصاویر در خون رگ های دقیق استخراج

روش های که است تصویر قطعه بندی مسئله ی رگ ها استخراج فرآیند دارد. هویت شناسایی و



رگ شناسایی ٢ ١٠

ان ام بررس پژوهش طرح این در هدف هستند. موجود خاص حوزه این برای کارایی متعدد

ی یه شب است. امر این برای (Image Matting) تصویر» «درهم تنیدگ روش های از استفاده

وهای ال دارای یه شب تصاویر است. انسان بدن در بینایی سیستم دهندة یل تش مهم اعضاء از

است: زیر وهای ال دارای سالم فرد یك یة شب تصویر میباشند. مختلف

خون رگهای وی ال •

نوری دیسك •

زرد ة ل •

زمینه پیش •

،١٢ ،١١ ،۵] دارند وجود چشم یه شب خون رگ های استخراج حوزه در که مرسوم روش های

خودسازمانده ه شب (مثال خوشه بندی طریق از که هستند ناظر بدون روش های جزو یا عموماً ،[۴

ناظر با روش های جزو یا و م کنند رگ ناحیه جداسازی به اقدام آستانه یابی، و ( [١۴] کوهونن

استفاده رگ ها جداسازی برای [١١] پشتیبان بردار ماشین همچون طبقه بندهایی از که هستند

متعادل سازی لبه یابی، فیلترینگ، همچون تصویر پردازش معمول روش های از استفاده م کنند.

این در که است مرسوم حوزه این در هم [۵] موج تبدیل و مورفولوژی عملیات هیستوگرام،

شد. خواهد استفاده نیز نوشتار

تفصیل مرور به نیست، رگ استخراج روش ی پیشنهاد پژوهش، این هدف اینکه به توجه با

ار ب فوق الذکر روش دو صرفاً و شد نخواهد پرداخته چشم خون رگ های استخراج روش های

م شود. داده بهبود آنها نتایج و شده گرفته

است. شده استفاده ٣ DRIVE دادگان مجموعه از تحقیق این در شده انجام آزمایشات در 3 http://www.isi.uu.nl/
Research/Databases/DRIVE/به شده استخراج رگ های همراه به چشم یه شب خون رگ های تصویر ٢٠ شامل مجموعه این

ل ش م گیرد. قرار استفاده مورد تحقیقات در مرجع تصویر عنوان به که است دست صورت

م دهد. نشان را آنها مرجع جواب همراه به داده اه پای این از تصویر چهار ،٢ . ١

http://www.isi.uu.nl/Research/Databases/DRIVE/
http://www.isi.uu.nl/Research/Databases/DRIVE/


مقدمه ٢١١ . ١

٠١ مرجع تصویر (ب) DRIVE مجموعه از ٠١ تصویر (آ)

٠٧ مرجع تصویر (د) DRIVE مجموعه از ٠٧ تصویر (ج)

١۴ مرجع تصویر (و) DRIVE مجموعه از ١۴ تصویر (ه)

٢٠ مرجع تصویر (ح) DRIVE مجموعه از ٢٠ تصویر (ز)

مرجع تصاویر و یه شب تصویر ٢ . ١ ل ش
(Ground دانسته جواب عنوان به مربوطه
٢٠ و ١۴ ،٧  ،١ شماره های تصاویر Truth)

DRIVE دادگان مجموعه از





استخراج نتایج بهبود برای تصویر درهم تنیدگ از استفاده

رگ

٣

پیشنهادی روش ٣ . ١

در خوبی قابلیت ‐ مناسب سه گانه نقشه داشتن فرض با ‐ تصویر درهم تنیدگ روش های

که است آن پژوهش این اصل ایده دارند. طبیع تصاویر در زمینه و شیئ دقیق مرز جداسازی

خون رگ های شناسایی موجود روش های از حاصل قطعه بندی کردن دقیق تر برای شیوه ها این از

و ١ چشم رگ های شناسایی حوزه در مشهور شیوه دو از ادامه در شود. استفاده چشم یه 1شب Peter Bankhead, C. Norman Scholfield,
J. Graham McGeown, and Tim M. Cur-
tis. Fast retinal vessel detection and
measurement using wavelets and edge
location refinement. PloS one, 7(3),
2012. URL http://dx.doi.org/10.
1371/journal.pone.0032435

رگ رگ/غیر عنوان به روش دو هر که روش دو خروج از نواح آن شد. خواهد استفاده ٢

2 José Ignacio Orlando and Matthew
Blaschko. Learning fully-connected
CRFs for blood vessel segmentation
in retinal images. in Polina Gol-
land, Nobuhiko Hata, Christian Barillot,
Joachim Hornegger, and Robert Howe,
editors, Medical Image Computing and
Computer-Assisted Intervention – MIC-
CAI 2014, volume 8673 of Lecture Notes
in Computer Science, pages 634–641.
Springer, 2014

به و شد خواهد گرفته نظر در رگ رگ /غیر به متعلق آموزش بخش عنوان به کرده اند شناسایی

به رگ استخراج روش های که نقاط از سری ی شد. خواهد داده تصویر درهم تنیدگ روش

و شده مشخص مورفولوژی عملیات با نیز نواح این رگ هاست. مرز م کنند، کالسه بندی اشتباه

داده تصویر درهم تنیدگ وریتم ال به بخورند برچسب باید که برچسب بدون سل های پی عنوان به

درهم تنیدگ روش ارگیری ب ونگ چ و اشاره مورد روش با سه گانه نقشه ایجاد ونگ چ م شود.

م شود. بیان ادامه در

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0032435
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0032435


رگ استخراج نتایج بهبود برای تصویر درهم تنیدگ از استفاده ٣ ١۴

٢ . ١(آ) ل ش رگ های اسخراج در [۵] روش خطای (ب) ل ش روی بر [۵] موج روش با قطعه بندی خروج (آ)
٢ . ١(آ)

خطای و رگ استخراج روش ی ٣ . ١ ل ش
و سیاه نواح (ب)، در آن. شناسایی

درست به که هستند سل هایی پی رنگ، سفید
غیررگ). و رگ (نقاط شده اند طبقه بندی
که هستند غیررگ نواح قرمزرنگ، سل های پی
و خورده اند؛ برچسب رگ عنوان به اشتباه به
اشتباه به که هستند رگ هایی سبزرنگ، نواح

نشده اند. داده تشخیص

سه گانه نقشه خودکار تولید ٣ . ١ . ١

م شود. تولید دست صورت به سه گانه، نقشه تصویر، درهم تنیدگ حوزه در معمول تحقیقات در

ی انجام از است عبارت کار روش است. شده انجام خودکار صورت به کار این تحقیق این در

این بر را فرض رگ. استخراج روش ی خروج روی بر تصویر پردازش معمول عملیات سری

خروج که ٣ . ١(آ) ل ش است. درست زیادی حدود تا رگ استخراج روش خروج که م گیریم

مرجع تصویر با شیوه این خروج مقایسه ی در فرمایید؛ مالحظه را م دهد نشان را [۵] روش

استخراج عدم در مذکور روش خطای بیشتر که م شود مشاهده ٢ . ١(ب)) ل (ش آن با متناظر

بوده (Optic Disk) نوری دیس ناحیه یا و شده استخراج رگ های کناره های در ریز، رگ های

است.

به که هستند نقاط سفید، و سیاه  نقاط م دهد. نشان را مقایسه نتیجه ی ٣ . ١(ب) ل ش

شده اند داده تشخیص رگ اشتباه به که هستند نقاط (سبز) قرمز نقاط شده اند. طبقه بندی درست

که گفت م توان زیادی نسبتاً اطمینان با رگ ، عنوان به شده استخراج نواح برای (نشده اند).

در عمدتاً شناسایی اشتباهات از دسته ای است. شده شناسایی درست به رگ داخل تر بخش

برای شده اند. داده نشان قرمز رنگ با ٣ . ١(ب) تصویر در که است افتاده اتفاق رگ ها کناره های

خروج (AND) عطف ترکیب از هستند رگ به متعلق باالیی اطمینان با که نقاط کردن مشخص

ترکیب از حاصل تصویر روی موفورلوژی عملیات با م کنیم. استفاده [١١] و [۵] روش دو

یا رگ به آنها تعلق که سل هایی پی کردن مشخص برای م شود. تولید سه گانه نقشه ، عطف
(گسترش)۴ اتساع عمل بار ی و (فرسایش)٣ خوردگ عمل بار ی نیست،  مشخص زمینه 3 Erosion

4 Dilationعنوان به ، عطف ترکیب از حاصل تصویر م شود. اعمال عطف ترکیب از حاصل تصویر روی

نامشخص برچسب با مناطق عنوان به فرسایش، و گسترش خروج اختالف رگ، حتماً نقاط

ل ش در عملیات این نتیجه شده اند. گرفته درنظر زمینه عنوان به نقاط سایر و (خاکستری)



شده انجام پیش پردازش های و آزمایشات در استفاده مورد دادگان مجموعه ٣١ . ٢۵

است. شده داده نشان ٣ . ٢(آ)

دقیق تر برای یادگیری بر مبتن تصویر درهم تنیدگ روش از استفاده ٣ . ١ . ٢

رگ ها استخراج نتایج کردن

بر مبتن روش و بریادگیری[١۵] مبتن تصویر درهم تنیدگ روش های از پیشنهادی شیوه ی در

نقشه م کنیم. استفاده رگ ها استخراج نتایج کردن دقیق تر برای [۶] همسای K‐نزدی ترین

،[١١] و [۵] رگ استخراج روش های اساس بر و ٣ . ١ . ١ بخش در شده ذکر شیوه مطابق سه گانه

بیشتر بررس م شود. داده تصویر درهم تنیدگ وریتم ال به ورودی تصویر سبز کانال همراه به

خواهیم مالحظه آت بخش های در را [١١] و [۵] رگ استخراج روش دو روی بر شیوه این کاربرد

قرار مقایسه مورد مختلف معیار چند اساس بر را [١١ ،۵] شیوه دو ابتدا نتایج ذکر از قبل کرد.

دید. خواهیم را آزمایشات نتایج و آنها ترکیب انواع سپس داد. خواهیم

انجام پیش پردازش های و آزمایشات در استفاده مورد دادگان مجموعه

شده

٣ . ٢

اولین ٢ . ١(آ) ل ش تصویر است. شده استفاده ۵DRIVE دادگان مجموعه از آزمایشات 5در http://www.isi.uu.nl/
Research/Databases/DRIVE/ صورت به که مرجع) (تصویر آن  دانسته جواب ٢ . ١(ب) تصویر و دادگان مجموعه از تصویر

م دهد. نشان را است موجود مجموعه در و شده تولید دست

همچنین است. شده تولید سه گانه نقشه ٣ . ١ . ١ بخش در پیشنهادی روش با تصویر هر برای

(K-means روش ) ساده خوشه بندی روش ی با نوری دیس به مربوط ناحیه تصویر هر برای

خوشه بندی خروج تفاوت از اجتناب منظور به است. گردیده حذف خروج از و شناسایی

به مربوط ناحیه و شده انجام تصویر هر برای بار ی عمل این متعدد، اجراهای در کامیانگین

است. شده حذف روش هر خروج از و ذخیره تصویر هر برای نوری دیس

سه گانه نقشه به احتیاج تصویر درهم تنیدگ روش های شد، اشاره این از پیش که گونه همان

تولید رگ استخراج روش دو اساس بر مختلف روش های به سه گانه نقشه بخش این در دارند.

روش های تفصیل مقایسه و بیان از قبل م شود. داده تصویر درهم تنیدگ وریتم های ال به و شده

م شود. ذکر مثال ی آزمایشات ذکر نحوه با آشنایی برای بررس مورد

بر م دهد. نشان را ٢ . ١(آ) ل ش رگ های استخراج در [۵] روش خروج ٣ . ١(آ) تصویر

نقشه این اگر م شود. ایجاد ٣ . ٢(آ) ل ش در شده داده نمایش سه گانه نقشه خروج این اساس

داده [۶] تصویر درهم تنیدگ وریتم ال به ورودی تصویر سبز سطح همراه به α∗ عنوان به سه گانه

به ٣ . ٢(آ) ل ش خاکستری نواح تعلق که بود امیدوار م توان شود، محاسبه بهینه α و شده

نشان ٣ . ٢(ب) ل ش در که محاسبه شده آلفای شود. مشخص درست به غیررگ یا رگ کالس

http://www.isi.uu.nl/Research/Databases/DRIVE/
http://www.isi.uu.nl/Research/Databases/DRIVE/


رگ استخراج نتایج بهبود برای تصویر درهم تنیدگ از استفاده ٣ ١۶

[١۵] تصویر درهم تنیدگ روش با آمده بدست آلفای (ب)
٣ . ٢(آ). گانه سه نقشه با و ٢ . ١(آ) ل ش از

مطابق ٣ . ١(آ)، ل ش برای شده تولید سه گانه نقشه (آ)
.٣ . ١ . ١ بخش در پیشنهادی شیوه ی

خروج آلفای و ورودی سه گانه نقشه ٣ . ٢ ل ش
تصویر درهم تنیدگ روش

دارد. نیاز آستانه یابی ی کالس دو تعیین برای و دارد را ی و صفر بین مقادیر است، شده داده

برای آستانه سطح بهترین و شده انجام کار این ٠٫٩٨ و . . . و ٠٫٠۴ ،٠٫٠٢ آستانه سطوح برای

[۵] روش خروج ٣ . ٣ ل ش است. شده مشخص دادگان مجموعه تصویر ٢٠ از تصویر هر

هستند رنگ تصاویر (این م دهد نشان را ٠٫٩٨ و ٠٫٩ ،٠٫٧ ،٠٫۵ ،٠٫٣ ،٠٫١ آستانه سطوح برای

سفید و سیاه نواح تصویر، هر در گیرد). قرار مالحظه مورد سند این ترونی ال نسخه باید و

سل های پی غیررگ). و رگ (نقاط شده اند طبقه بندی درست به که هستند سل هایی پی رنگ،

و کاذب)۶ (مثبت خورده اند برچسب رگ عنوان به اشتباه به که هستند غیررگ نواح قرمزرنگ، 6 False Positive
همان گونه کاذب)٧. (منف نشده اند داده تشخیص اشتباه به که هستند رگ هایی سبزرنگ، نواح 7 False Negative
زیاد قرمزرنگ) (نواح کاذب٨ مثبت نرخ است، کم آستانه سطح هنگام که م رود، انتظار که 8 False Positive Rate (FPR)
سبزرنگ) (نواح کاذب٩ منف نرخ و شده کم کاذب مثبت نرخ آستانه، سطح افزایش با و است 9 False Negative Rate (FNR)

م شود. زیاد

واقع جواب با مختلف سطوح در آستانه یابی از حاصل خروج  ، کم مقایسه منظور به

تحقیق، این در مقایسه مورد معیارهای است. گرفته قرار سنجش مورد مختلف معیارهای با

(FNR) کاذب» منف «نرخ و (FPR) کاذب» مثبت «نرخ «حساسیت»١١، «صحت»١٠، معیارهای 10 Accuracy
11 Sensitivity, also called the true
positive rate, or the recall

م باشند.

و داده قرار مقایسه مورد فوق الذکر معیار چند اساس بر را [١١ ،۵] شیوه دو ابتدا ادامه در

آمد. خواهد تصویر درهم تنیدگ روش های با آنها بهبود ان ام آزمایشات نتایج سپس



شده انجام پیش پردازش های و آزمایشات در استفاده مورد دادگان مجموعه ٣١٧ . ٢

٠.٣٠ آستانه: سطح (ب) ٠.١٠ آستانه: سطح (آ)

٠.٧٠ آستانه: سطح (د) ٠.۵٠ آستانه: سطح (ج)

٠.٩٨ آستانه: سطح (و) ٠.٩٠ آستانه: سطح (ه)

مختلف سطوح اساس بر خروج ٣ . ٣ ل ش
و [۵] روش از آمده بدست آلفای روی آستانه

٣ . ٢(آ). سه گانه نقشه با



رگ استخراج نتایج بهبود برای تصویر درهم تنیدگ از استفاده ٣ ١٨

روش
[١١] روش [۵] روش ردیف
٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴۴ ١
٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴٩ ٢
٠٫٩۴۶ ٠٫٩۴١ ٣
٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴۶ ۴
٠٫٩۶١ ٠٫٩۵٣ ۵
٠٫٩۴٨ ٠٫٩٣٨ ۶
٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴۶ ٧
٠٫٩۴۴ ٠٫٩٣٠ ٨
٠٫٩۴٧ ٠٫٩٣٩ ٩
٠٫٩۵۶ ٠٫٩۴٨ ١٠
٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴١ ١١
٠٫٩۵٣ ٠٫٩۴۶ ١٢
٠٫٩۴٣ ٠٫٩٣١ ١٣
٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴٣ ١۴
٠٫٩۴٧ ٠٫٩٣۵ ١۵
٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴۴ ١۶
٠٫٩۵١ ٠٫٩۴٨ ١٧
٠٫٩۵۵ ٠٫٩۴٧ ١٨
٠٫٩۵۴ ٠٫٩۴٣ ١٩
٠٫٩۴۶ ٠٫٩٣۶ ٢٠
٠٫٩۵١ ٠٫٩۴٢ میانگین

برای [١١] و [۵] روش های صحت ٣ . ١ جدول
.DRIVE دادگان مجموعه تصاویر همه

[١١ ،۵] شیوه دو مقایسه ٣ . ٣

خواهیم قرار مقایسه مورد مختلف معیار چند اساس بر را [١١ ،۵] شیوه دو ابتدا بخش این در

داد.

این در که کنید دقت م دهد. نشان را صحت معیار اساس بر مقایسه نتیجه ٣ . ١ جدول

شماره اول ستون است. شده مقایسه اولیه جواب با پیشنهادی روش حالت بهترین مقایسات

[١١] و [۵] روش های سوم: و دوم ستون های است. استفاده مورد دادگان مجموعه از تصویر

هر آخر سطر است. شده مشخص خاکستری زمینه رنگ با سطر هر در جواب بهترین م باشند.

زمینه رنگ با مورد بهترین نیز اینجا در که م دهد نشان را ستون هر برای نتایج میانگین نیز جدول

است. شده مشخص خاکستری

کاذب مثبت نرخ حساسیت، معیارهای اساس بر ترتیب به آزمایشات، نتایج ۴ . ٣ تا ٣ . ٢ جداول

م دهند. نشان را کاذب منف نرخ و



[١١ ،۵] شیوه دو مقایسه ٣١٩ . ٣

ستون ،[۵] روش خروج اول: ستون ۴ . ٣ ل ش
تصاویر روی بر ،[١١] روش خروج دوم:
دادگان مجموعه از ٢٠ و ١۴ ،١،٧ شماره های

.DRIVE



رگ استخراج نتایج بهبود برای تصویر درهم تنیدگ از استفاده ٣ ٢٠

روش
[١١] روش [۵] روش ردیف
٠٫٨٣٣ ٠٫٧۵٨ ١
٠٫٨٠٩ ٠٫٧۴٢ ٢
٠٫٨٢١ ٠٫٧٠٣ ٣
٠٫٧۵٢ ٠٫٧٢۶ ۴
٠٫٨٣۵ ٠٫٧۶٢ ۵
٠٫٧۶۵ ٠٫۶٧١ ۶
٠٫٨٢٢ ٠٫٧۵۶ ٧
٠٫٧٩۴ ٠٫٧١٧ ٨
٠٫٧۶٠ ٠٫۶٨٠ ٩
٠٫٨۴٠ ٠٫٧۶٣ ١٠
٠٫٧٧٩ ٠٫٧١١ ١١
٠٫٨٣٩ ٠٫٧۴۶ ١٢
٠٫٧٢٩ ٠٫۶۵١ ١٣
٠٫٨۵۶ ٠٫٧۶٨ ١۴
٠٫٧٨٢ ٠٫٧١٧ ١۵
٠٫٨١۵ ٠٫٧٣٩ ١۶
٠٫٨۴٢ ٠٫٧۵١ ١٧
٠٫٨٠١ ٠٫٧١٨ ١٨
٠٫٧٩٢ ٠٫٧١٨ ١٩
٠٫٧۴٧ ٠٫۶۶٩ ٢٠
٠٫٨٠١ ٠٫٧٢٣ میانگین

[١١] و [۵] روش های حساسیت ٣ . ٢ جدول
.DRIVE دادگان مجموعه تصاویر همه برای

روش
[١١] روش [۵] روش ردیف

٠٫٠٣٢ ٠٫٠٢٩ ١
٠٫٠١٨ ٠٫٠١۵ ٢
٠٫٠٣۵ ٠٫٠٢٣ ٣
٠٫٠١٣ ٠٫٠٢٢ ۴
٠٫٠٢٢ ٠٫٠٢٢ ۵
٠٫٠٢۴ ٠٫٠٢١ ۶
٠٫٠٣۵ ٠٫٠٣٢ ٧
٠٫٠٣٩ ٠٫٠۴٧ ٨
٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٧ ٩
٠٫٠٣١ ٠٫٠٣١ ١٠
٠٫٠٢٧ ٠٫٠٢٨ ١١
٠٫٠٣٢ ٠٫٠٢٨ ١٢
٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢١ ١٣
٠٫٠٣٩ ٠٫٠٣۶ ١۴
٠٫٠٣٣ ٠٫٠٣٩ ١۵
٠٫٠٢۴ ٠٫٠٢٧ ١۶
٠٫٠٣۵ ٠٫٠٢٨ ١٧
٠٫٠٢١ ٠٫٠١٨ ١٨
٠٫٠١٩ ٠٫٠١٩ ١٩
٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٢ ٢٠
٠٫٠٢٧ ٠٫٠٢٧ میانگین

[۵] روش های کاذب مثبت نرخ ٣ . ٣ جدول
دادگان مجموعه تصاویر همه برای [١١] و

.DRIVE



[١١ ،۵] شیوه دو مقایسه ٣٢١ . ٣

روش
[١١] روش [۵] روش ردیف
٠٫٠٢۵ ٠٫٠٣۶ ١
٠٫٠٣٣ ٠٫٠۴۵ ٢
٠٫٠٢٧ ٠٫٠۴۴ ٣
٠٫٠٣۶ ٠٫٠۴٠ ۴
٠٫٠٢٢ ٠٫٠٣٢ ۵
٠٫٠٣٧ ٠٫٠۵١ ۶
٠٫٠٢١ ٠٫٠٢٨ ٧
٠٫٠٢٢ ٠٫٠٣١ ٨
٠٫٠٣٢ ٠٫٠۴٢ ٩
٠٫٠١٩ ٠٫٠٢٨ ١٠
٠٫٠٣٠ ٠٫٠۴٠ ١١
٠٫٠٢١ ٠٫٠٣٣ ١٢
٠٫٠۴٧ ٠٫٠۶٠ ١٣
٠٫٠١٨ ٠٫٠٢٨ ١۴
٠٫٠٢۶ ٠٫٠٣۴ ١۵
٠٫٠٢۶ ٠٫٠٣٧ ١۶
٠٫٠١٩ ٠٫٠٣٠ ١٧
٠٫٠٣١ ٠٫٠۴٣ ١٨
٠٫٠٣۵ ٠٫٠۴٧ ١٩
٠٫٠٣٩ ٠٫٠۵١ ٢٠
٠٫٠٢٨ ٠٫٠٣٩ میانگین

[۵] روش های کاذب منف نرخ ۴ . ٣ جدول
دادگان مجموعه تصاویر همه برای [١١] و

.DRIVE



رگ استخراج نتایج بهبود برای تصویر درهم تنیدگ از استفاده ٣ ٢٢

روش
skelOR+AND BkOROr BkANDOr [١١] روش [۵] روش ردیف

٠٫٩۴٩ ٠٫٩۴۵ ٠٫٩۴٩ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴۴ ١
٠٫٩۵٣ ٠٫٩۵۴ ٠٫٩۵٢ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴٩ ٢
٠٫٩۴۴ ٠٫٩۴٣ ٠٫٩۴۵ ٠٫٩۴۶ ٠٫٩۴١ ٣
٠٫٩۵٣ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۵٣ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴۶ ۴
٠٫٩۵٩ ٠٫٩۵۴ ٠٫٩۶٠ ٠٫٩۶١ ٠٫٩۵٣ ۵
٠٫٩۴۵ ٠٫٩۴٣ ٠٫٩۴٢ ٠٫٩۴٨ ٠٫٩٣٨ ۶
٠٫٩۵۴ ٠٫٩۴٠ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴۶ ٧
٠٫٩۴۴ ٠٫٩٢٨ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩۴۴ ٠٫٩٣٠ ٨
٠٫٩۴٧ ٠٫٩٣٩ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩٣٩ ٩
٠٫٩۵۶ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۵۶ ٠٫٩۴٨ ١٠
٠٫٩۴٩ ٠٫٩۴٠ ٠٫٩۵١ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴١ ١١
٠٫٩۵٢ ٠٫٩۴۶ ٠٫٩۵٣ ٠٫٩۵٣ ٠٫٩۴۶ ١٢
٠٫٩٣٩ ٠٫٩٣٩ ٠٫٩٣۶ ٠٫٩۴٣ ٠٫٩٣١ ١٣
٠٫٩۵١ ٠٫٩۴٠ ٠٫٩۵٣ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴٣ ١۴
٠٫٩۴۶ ٠٫٩٣۴ ٠٫٩۴٨ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩٣۵ ١۵
٠٫٩۵۴ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩۵۴ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴۴ ١۶
٠٫٩۵٣ ٠٫٩۴۵ ٠٫٩۵۵ ٠٫٩۵١ ٠٫٩۴٨ ١٧
٠٫٩۵١ ٠٫٩۵١ ٠٫٩۵١ ٠٫٩۵۵ ٠٫٩۴٧ ١٨
٠٫٩۴٩ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩۵۴ ٠٫٩۴٣ ١٩
٠٫٩۴٢ ٠٫٩۴٢ ٠٫٩۴١ ٠٫٩۴۶ ٠٫٩٣۶ ٢٠
٠٫٩۴٩ ٠٫٩۴۴ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۵١ ٠٫٩۴٢ میانگین

،[١١] ،[۵] روش های صحت ۵ . ٣ جدول
روش دو فصل ترکیب دورش، عطف ترکیب
٣ . ٣ . ١ بخش در که skelOR+AND شیوه و

شدند. بیان

[١١ ،۵] روش دو مختلف ترکیب های نتایج ٣ . ٣ . ١

روش های گرفت. خواهد قرار مقایسه مورد [١١ ،۵] شیوه دو فصل و عطف ترکیب بخش این در

هستند: زیر ترتیب به استفاده مورد

کرده اند، شناسایی رگ عنوان به شیوه دو هر که مناطق شیوه، دو عطف ترکیب در :BkANDOr

شد. خواهد عالمت گذاری رگ عنوان به

رگ عنوان به روش دو از ی حداقل که سل هایی پی روش، دو فصل ترکیب در :BkOROr

شد. خواهد محسوب رگ ناحیه جزو باشند، شناخته

م شود. ادغام هم با عطف ترکیب خروج با فصل ترکیب خروج لت اس :skelOR+AND

گیرند. قرار استفاده مورد نحوی به شیوه دو هر که است آن شیوه این ایده

نرخ و کاذب مثبت نرخ حساسیت، صحت، معیارهای با فوق الذکر شیوه های ارزیابی نتایج

شماره سوم، تا اول ستونهای جداول، این در است. آمده ٣ . ٨ تا ۵ . ٣ جداول در کاذب منف

روش دو خروج (AND) عطف ترکیب چهارم: ستون هستند. [١١ ،۵] روش دو و تصویر

فوق الذکر سوم روش پنجم: ستون و روش، دو خروج (OR) فصل ترکیب چهارم: ستون قبل،

م دهد. نشان را (skelOR+AND)



[١١ ،۵] شیوه دو مقایسه ٣٢٣ . ٣

(AND) عطف ترکیب اول: ستون ۵ . ٣ ل ش
ستون خطای دوم: ستون .[١١] و [۵] روش دو
ستون اساس بر سه گانه نقشه سوم: ستون اول،
٢٠ و ١۴ ،٧ ،١ شماره های تصاویر روی بر اول،

دادگان. مجموعه از



رگ استخراج نتایج بهبود برای تصویر درهم تنیدگ از استفاده ٣ ٢۴

دو (OR) فصل ترکیب اول: ستون ۶ . ٣ ل ش
ستون خطای دوم: ستون .[١١] و [۵] روش
ستون اساس بر سه گانه نقشه سوم: ستون اول،
٢٠ و ١۴ ،٧ ،١ شماره های تصاویر روی بر اول،

دادگان. مجموعه از



[١١ ،۵] شیوه دو مقایسه ٣٢ . ٣۵

روش دو عطف ترکیب اول: ستون ٣ . ٧ ل ش
ستون آنها. فصل ترکیب لت اس + [١١] و [۵]
سه گانه نقشه سوم: ستون اول، ستون خطای دوم:
شماره های تصاویر روی بر اول، ستون اساس بر

دادگان. مجموعه از ٢٠ و ١۴ ،٧ ،١



رگ استخراج نتایج بهبود برای تصویر درهم تنیدگ از استفاده ٣ ٢۶

روش
skelOR+AND BkOROr BkANDOr [١١] روش [۵] روش ردیف

٠٫٧۶٨ ٠٫٨۵١ ٠٫٧۴٠ ٠٫٨٣٣ ٠٫٧۵٨ ١
٠٫٧۴٣ ٠٫٨٢٨ ٠٫٧٢٣ ٠٫٨٠٩ ٠٫٧۴٢ ٢
٠٫٧٢٨ ٠٫٨٣۴ ٠٫۶٩٠ ٠٫٨٢١ ٠٫٧٠٣ ٣
٠٫٧٠٨ ٠٫٧٩١ ٠٫۶٨٧ ٠٫٧۵٢ ٠٫٧٢۶ ۴
٠٫٧۶٩ ٠٫٨۵۵ ٠٫٧۴٢ ٠٫٨٣۵ ٠٫٧۶٢ ۵
٠٫۶٩۶ ٠٫٧٧٩ ٠٫۶۵۶ ٠٫٧۶۵ ٠٫۶٧١ ۶
٠٫٧۶٢ ٠٫٨۴٣ ٠٫٧٣۴ ٠٫٨٢٢ ٠٫٧۵۶ ٧
٠٫٧٣١ ٠٫٨١٧ ٠٫۶٩۴ ٠٫٧٩۴ ٠٫٧١٧ ٨
٠٫۶٩۴ ٠٫٧٧٩ ٠٫۶۶١ ٠٫٧۶٠ ٠٫۶٨٠ ٩
٠٫٧٧٨ ٠٫٨۵۵ ٠٫٧۴٧ ٠٫٨۴٠ ٠٫٧۶٣ ١٠
٠٫٧١۴ ٠٫٨٠۴ ٠٫۶٨۶ ٠٫٧٧٩ ٠٫٧١١ ١١
٠٫٧۶۵ ٠٫٨۵٣ ٠٫٧٣٢ ٠٫٨٣٩ ٠٫٧۴۶ ١٢
٠٫۶۶٧ ٠٫٧۵٣ ٠٫۶٢٧ ٠٫٧٢٩ ٠٫۶۵١ ١٣
٠٫٧٩١ ٠٫٨۶٨ ٠٫٧۵٧ ٠٫٨۵۶ ٠٫٧۶٨ ١۴
٠٫٧٢۴ ٠٫٨٠١ ٠٫۶٩٩ ٠٫٧٨٢ ٠٫٧١٧ ١۵
٠٫٧۵١ ٠٫٨٣۵ ٠٫٧٢٠ ٠٫٨١۵ ٠٫٧٣٩ ١۶
٠٫٧٧٢ ٠٫٨۵۶ ٠٫٧٣٧ ٠٫٨۴٢ ٠٫٧۵١ ١٧
٠٫٧٢۶ ٠٫٨٢٢ ٠٫۶٩٨ ٠٫٨٠١ ٠٫٧١٨ ١٨
٠٫٧٢٧ ٠٫٨١۴ ٠٫۶٩۶ ٠٫٧٩٢ ٠٫٧١٨ ١٩
٠٫۶٧٩ ٠٫٧٧١ ٠٫۶۴۵ ٠٫٧۴٧ ٠٫۶۶٩ ٢٠
٠٫٧٣۵ ٠٫٨٢٠ ٠٫٧٠۴ ٠٫٨٠١ ٠٫٧٢٣ میانگین

،[١١] ،[۵] روش های حساسیت ۶ . ٣ جدول
روش دو فصل ترکیب دورش، عطف ترکیب
٣ . ٣ . ١ بخش در که skelOR+AND شیوه و

شدند. بیان

روش
skelOR+AND BkOROr BkANDOr [١١] روش [۵] روش ردیف

٠٫٠٢۴ ٠٫٠۴١ ٠٫٠٢١ ٠٫٠٣٢ ٠٫٠٢٩ ١
٠٫٠١١ ٠٫٠٢۴ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠١٨ ٠٫٠١۵ ٢
٠٫٠٢٣ ٠٫٠۴١ ٠٫٠١٧ ٠٫٠٣۵ ٠٫٠٢٣ ٣
٠٫٠١١ ٠٫٠٢٧ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠١٣ ٠٫٠٢٢ ۴
٠٫٠١۶ ٠٫٠٣٣ ٠٫٠١١ ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٢٢ ۵
٠٫٠١٧ ٠٫٠٣١ ٠٫٠١٣ ٠٫٠٢۴ ٠٫٠٢١ ۶
٠٫٠٢۴ ٠٫٠۴٩ ٠٫٠١٨ ٠٫٠٣۵ ٠٫٠٣٢ ٧
٠٫٠٣٣ ٠٫٠۶٠ ٠٫٠٢۵ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠۴٧ ٨
٠٫٠٢٠ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠١۵ ٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٧ ٩
٠٫٠٢٣ ٠٫٠۴٣ ٠٫٠١٩ ٠٫٠٣١ ٠٫٠٣١ ١٠
٠٫٠١٩ ٠٫٠۴٢ ٠٫٠١٣ ٠٫٠٢٧ ٠٫٠٢٨ ١١
٠٫٠٢٣ ٠٫٠۴٢ ٠٫٠١٨ ٠٫٠٣٢ ٠٫٠٢٨ ١٢
٠٫٠١۴ ٠٫٠٢٩ ٠٫٠١١ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢١ ١٣
٠٫٠٢٩ ٠٫٠۵١ ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٣۶ ١۴
٠٫٠٢٧ ٠٫٠۵٠ ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٣٣ ٠٫٠٣٩ ١۵
٠٫٠١٨ ٠٫٠٣٨ ٠٫٠١٣ ٠٫٠٢۴ ٠٫٠٢٧ ١۶
٠٫٠٢۵ ٠٫٠۴۴ ٠٫٠١٩ ٠٫٠٣۵ ٠٫٠٢٨ ١٧
٠٫٠١۴ ٠٫٠٢٩ ٠٫٠١٠ ٠٫٠٢١ ٠٫٠١٨ ١٨
٠٫٠١۴ ٠٫٠٢٧ ٠٫٠١١ ٠٫٠١٩ ٠٫٠١٩ ١٩
٠٫٠١٧ ٠٫٠٣١ ٠٫٠١۴ ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٢ ٢٠
٠٫٠٢٠ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠١۵ ٠٫٠٢٧ ٠٫٠٢٧ میانگین

،[۵] روش های کاذب مثبت نرخ ٣ . ٧ جدول
دو فصل ترکیب دورش، عطف ترکیب ،[١١]
بخش در که skelOR+AND شیوه و روش

شدند. بیان ٣ . ٣ . ١



[١١ ،۵] شیوه دو مقایسه ٣٢٧ . ٣

روش
skelOR+AND BkOROr BkANDOr [١١] روش [۵] روش ردیف

٠٫٠٣۴ ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٣٨ ٠٫٠٢۵ ٠٫٠٣۶ ١
٠٫٠۴۴ ٠٫٠٣٠ ٠٫٠۴٨ ٠٫٠٣٣ ٠٫٠۴۵ ٢
٠٫٠۴١ ٠٫٠٢۵ ٠٫٠۴۶ ٠٫٠٢٧ ٠٫٠۴۴ ٣
٠٫٠۴٣ ٠٫٠٣٠ ٠٫٠۴۵ ٠٫٠٣۶ ٠٫٠۴٠ ۴
٠٫٠٣١ ٠٫٠١٩ ٠٫٠٣۵ ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٣٢ ۵
٠٫٠۴٧ ٠٫٠٣۴ ٠٫٠۵۴ ٠٫٠٣٧ ٠٫٠۵١ ۶
٠٫٠٢٨ ٠٫٠١٨ ٠٫٠٣١ ٠٫٠٢١ ٠٫٠٢٨ ٧
٠٫٠٢٩ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٣٣ ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٣١ ٨
٠٫٠۴١ ٠٫٠٢٩ ٠٫٠۴۵ ٠٫٠٣٢ ٠٫٠۴٢ ٩
٠٫٠٢۶ ٠٫٠١٧ ٠٫٠٢٩ ٠٫٠١٩ ٠٫٠٢٨ ١٠
٠٫٠٣٩ ٠٫٠٢٧ ٠٫٠۴٣ ٠٫٠٣٠ ٠٫٠۴٠ ١١
٠٫٠٣١ ٠٫٠١٩ ٠٫٠٣۵ ٠٫٠٢١ ٠٫٠٣٣ ١٢
٠٫٠۵٧ ٠٫٠۴٣ ٠٫٠۶۴ ٠٫٠۴٧ ٠٫٠۶٠ ١٣
٠٫٠٢۶ ٠٫٠١۶ ٠٫٠٣٠ ٠٫٠١٨ ٠٫٠٢٨ ١۴
٠٫٠٣٣ ٠٫٠٢۴ ٠٫٠٣٧ ٠٫٠٢۶ ٠٫٠٣۴ ١۵
٠٫٠٣۵ ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٢۶ ٠٫٠٣٧ ١۶
٠٫٠٢٨ ٠٫٠١٧ ٠٫٠٣٢ ٠٫٠١٩ ٠٫٠٣٠ ١٧
٠٫٠۴٢ ٠٫٠٢٧ ٠٫٠۴۶ ٠٫٠٣١ ٠٫٠۴٣ ١٨
٠٫٠۴۶ ٠٫٠٣١ ٠٫٠۵١ ٠٫٠٣۵ ٠٫٠۴٧ ١٩
٠٫٠۵٠ ٠٫٠٣۶ ٠٫٠۵۵ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠۵١ ٢٠
٠٫٠٣٨ ٠٫٠٢۵ ٠٫٠۴٢ ٠٫٠٢٨ ٠٫٠٣٩ میانگین

،[۵] روش های کاذب منف نرخ ٣ . ٨ جدول
دو فصل ترکیب دورش، عطف ترکیب ،[١١]
بخش در که skelOR+AND شیوه و روش

شدند. بیان ٣ . ٣ . ١



رگ استخراج نتایج بهبود برای تصویر درهم تنیدگ از استفاده ٣ ٢٨

روش
[١۵]+[۵] [۵] روش ردیف

٠٫٩۴٣ ٠٫٩۴۴ ١
٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴٩ ٢
٠٫٩۴٢ ٠٫٩۴١ ٣
٠٫٩۴۶ ٠٫٩۴۶ ۴
٠٫٩۵٢ ٠٫٩۵٣ ۵
٠٫٩٣٨ ٠٫٩٣٨ ۶
٠٫٩۴۶ ٠٫٩۴۶ ٧
٠٫٩٣٠ ٠٫٩٣٠ ٨
٠٫٩٣٨ ٠٫٩٣٩ ٩
٠٫٩۴٧ ٠٫٩۴٨ ١٠
٠٫٩۴١ ٠٫٩۴١ ١١
٠٫٩۴۶ ٠٫٩۴۶ ١٢
٠٫٩٣١ ٠٫٩٣١ ١٣
٠٫٩۴٢ ٠٫٩۴٣ ١۴
٠٫٩٣۴ ٠٫٩٣۵ ١۵
٠٫٩۴۴ ٠٫٩۴۴ ١۶
٠٫٩۴٨ ٠٫٩۴٨ ١٧
٠٫٩۴٨ ٠٫٩۴٧ ١٨
٠٫٩۴۴ ٠٫٩۴٣ ١٩
٠٫٩٣۶ ٠٫٩٣۶ ٢٠
٠٫٩۴٢ ٠٫٩۴٢ میانگین

اول: ستون صحت. معیار نتیجه ٣ . ٩ جدول
،[۵] روش خروج دوم ستون تصویر، شماره
استفاده با ،[۵] روش خروج بهبود سوم ستون

.[١۵] روش از

[١۵] یادگیری بر مبتن تصویر درهم تنیدگ روش با [۵] روش بهبود ٣ . ٣ . ٢

ذکر مطالب با مطابق بخش این در شد. مالحظه مختلف روش های خروج پیش بخش های در

[١۵] یادگیری بر مبتن تصویر درهم تنیدگ روش با [۵] روش خروج ٣ . ١ . ٢ بخش در شده

دوم ستون و ،[۵] روش خروج ٣ . ٨ ل ش اول ستون شد. خواهد ذکر نتایج و شده داده بهبود

،٧ ،١ شماره های تصاویر روی بر [١۵] تصویر درهم تنیدگ روش از استفاده با آن بهبود نتیجه

م دهد. نشان را دادگان مجموعه از ٢٠ و ١۴

نرخ و کاذب مثبت نرخ حساسیت، صحت، معیارهای با فوق الذکر شیوه  دو ارزیابی نتایج

است. آمده ٣ . ١٢ تا ٣ . ٩ جداول در کاذب منف



[١١ ،۵] شیوه دو مقایسه ٣٢٩ . ٣

ستون ،[۵] روش خروج اول: ستون ٣ . ٨ ل ش
از استفاده با ،[۵] روش خروج بهبود دوم:
،٧ ،١ شماره های تصاویر روی بر [١۵] روش

.DRIVE دادگان مجموعه از ٢٠ و ١۴



رگ استخراج نتایج بهبود برای تصویر درهم تنیدگ از استفاده ٣ ٣٠

روش
[١۵]+[۵] [۵] روش ردیف
٠٫٧۶٧ ٠٫٧۵٨ ١
٠٫٧۶۵ ٠٫٧۴٢ ٢
٠٫٧٣١ ٠٫٧٠٣ ٣
٠٫٧٢٧ ٠٫٧٢۶ ۴
٠٫٧۶٩ ٠٫٧۶٢ ۵
٠٫۶٧١ ٠٫۶٧١ ۶
٠٫٧۵٨ ٠٫٧۵۶ ٧
٠٫٧٢٠ ٠٫٧١٧ ٨
٠٫۶٨۴ ٠٫۶٨٠ ٩
٠٫٧۶٧ ٠٫٧۶٣ ١٠
٠٫٧٢١ ٠٫٧١١ ١١
٠٫٧۵١ ٠٫٧۴۶ ١٢
٠٫۶۶۵ ٠٫۶۵١ ١٣
٠٫٧٧٢ ٠٫٧۶٨ ١۴
٠٫٧١٩ ٠٫٧١٧ ١۵
٠٫٧۴۵ ٠٫٧٣٩ ١۶
٠٫٧۵۵ ٠٫٧۵١ ١٧
٠٫٧۴۵ ٠٫٧١٨ ١٨
٠٫٧٣۵ ٠٫٧١٨ ١٩
٠٫۶٧۵ ٠٫۶۶٩ ٢٠
٠٫٧٣٢ ٠٫٧٢٣ میانگین

اول: ستون حساسیت. معیار نتیجه ٣ . ١٠ جدول
،[۵] روش خروج دوم ستون تصویر، شماره
استفاده با ،[۵] روش خروج بهبود سوم ستون

.[١۵] روش از

روش
[١۵]+[۵] [۵] روش ردیف

٠٫٠٣١ ٠٫٠٢٩ ١
٠٫٠١٨ ٠٫٠١۵ ٢
٠٫٠٢٧ ٠٫٠٢٣ ٣
٠٫٠٢٢ ٠٫٠٢٢ ۴
٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٢ ۵
٠٫٠٢١ ٠٫٠٢١ ۶
٠٫٠٣٢ ٠٫٠٣٢ ٧
٠٫٠۴٨ ٠٫٠۴٧ ٨
٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٧ ٩
٠٫٠٣١ ٠٫٠٣١ ١٠
٠٫٠٢٩ ٠٫٠٢٨ ١١
٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٨ ١٢
٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢١ ١٣
٠٫٠٣٧ ٠٫٠٣۶ ١۴
٠٫٠۴٠ ٠٫٠٣٩ ١۵
٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٧ ١۶
٠٫٠٢٩ ٠٫٠٢٨ ١٧
٠٫٠٢١ ٠٫٠١٨ ١٨
٠٫٠٢١ ٠٫٠١٩ ١٩
٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٢ ٢٠
٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٧ میانگین

کاذب. مثبت نرخ معیار نتیجه ٣ . ١١ جدول
خروج دوم ستون تصویر، شماره اول: ستون

،[۵] روش خروج بهبود سوم ستون ،[۵] روش
.[١۵] روش از استفاده با



[١١ ،۵] شیوه دو مقایسه ٣٣١ . ٣

روش
[١۵]+[۵] [۵] روش ردیف
٠٫٠٣۴ ٠٫٠٣۶ ١
٠٫٠۴١ ٠٫٠۴۵ ٢
٠٫٠۴٠ ٠٫٠۴۴ ٣
٠٫٠۴٠ ٠٫٠۴٠ ۴
٠٫٠٣١ ٠٫٠٣٢ ۵
٠٫٠۵١ ٠٫٠۵١ ۶
٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٨ ٧
٠٫٠٣٠ ٠٫٠٣١ ٨
٠٫٠۴٢ ٠٫٠۴٢ ٩
٠٫٠٢٧ ٠٫٠٢٨ ١٠
٠٫٠٣٨ ٠٫٠۴٠ ١١
٠٫٠٣٣ ٠٫٠٣٣ ١٢
٠٫٠۵٨ ٠٫٠۶٠ ١٣
٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٨ ١۴
٠٫٠٣۴ ٠٫٠٣۴ ١۵
٠٫٠٣۶ ٠٫٠٣٧ ١۶
٠٫٠٣٠ ٠٫٠٣٠ ١٧
٠٫٠٣٩ ٠٫٠۴٣ ١٨
٠٫٠۴۵ ٠٫٠۴٧ ١٩
٠٫٠۵٠ ٠٫٠۵١ ٢٠
٠٫٠٣٨ ٠٫٠٣٩ میانگین

کاذب. منف نرخ معیار نتیجه ٣ . ١٢ جدول
خروج دوم ستون تصویر، شماره اول: ستون

،[۵] روش خروج بهبود سوم ستون ،[۵] روش
.[١۵] روش از استفاده با



رگ استخراج نتایج بهبود برای تصویر درهم تنیدگ از استفاده ٣ ٣٢

روش
[١۵]+[١١] [١١] روش ردیف

٠٫٩۴٩ ٠٫٩۵٠ ١
٠٫٩۵۶ ٠٫٩۵٧ ٢
٠٫٩۴۵ ٠٫٩۴۶ ٣
٠٫٩۵٧ ٠٫٩۵٧ ۴
٠٫٩۶٠ ٠٫٩۶١ ۵
٠٫٩۴٧ ٠٫٩۴٨ ۶
٠٫٩۴٩ ٠٫٩۵٠ ٧
٠٫٩۴٣ ٠٫٩۴۴ ٨
٠٫٩۴۶ ٠٫٩۴٧ ٩
٠٫٩۵۴ ٠٫٩۵۶ ١٠
٠٫٩۴٩ ٠٫٩۵٠ ١١
٠٫٩۵٢ ٠٫٩۵٣ ١٢
٠٫٩۴٣ ٠٫٩۴٣ ١٣
٠٫٩۴٨ ٠٫٩۵٠ ١۴
٠٫٩۴۴ ٠٫٩۴٧ ١۵
٠٫٩۵۶ ٠٫٩۵٧ ١۶
٠٫٩۵١ ٠٫٩۵١ ١٧
٠٫٩۵۵ ٠٫٩۵۵ ١٨
٠٫٩۵٣ ٠٫٩۵۴ ١٩
٠٫٩۴۶ ٠٫٩۴۶ ٢٠
٠٫٩۵٠ ٠٫٩۵١ میانگین

اول: ستون صحت. معیار نتیجه ٣ . ١٣ جدول
،[١١] روش خروج دوم ستون تصویر، شماره
استفاده با ،[١١] روش خروج بهبود سوم ستون

.[١۵] روش از

[١۵] یادگیری بر مبتن تصویر درهم تنیدگ روش با [١١] روش بهبود ٣ . ٣ . ٣

داده بهبود [١۵] یادگیری بر مبتن تصویر درهم تنیدگ روش با [١١] روش خروج بخش این در

بهبود نتیجه دوم ستون و ،[١١] روش خروج ٣ . ٩ ل ش اول ستون شد. خواهد ذکر نتایج و شده

از ٢٠ و ١۴ ،٧ ،١ شماره های تصاویر روی بر [١۵] تصویر درهم تنیدگ روش از استفاده با آن

م دهد. نشان را دادگان مجموعه

نرخ و کاذب مثبت نرخ حساسیت، صحت، معیارهای با فوق الذکر شیوه  دو ارزیابی نتایج

است. آمده ١۶ . ٣ تا ٣ . ١٣ جداول در کاذب منف



[١١ ،۵] شیوه دو مقایسه ٣٣٣ . ٣

،[١١] روش خروج اول: ستون ٣ . ٩ ل ش
،[١١] روش خروج بهبود دوم: ستون
تصاویر روی بر [١۵] روش از استفاده با
دادگان مجموعه از ٢٠ و ١۴ ،٧ ،١ شماره های

.DRIVE



رگ استخراج نتایج بهبود برای تصویر درهم تنیدگ از استفاده ٣ ٣۴

روش
[١۵]+[١١] [١١] روش ردیف
٠٫٨٣۶ ٠٫٨٣٣ ١
٠٫٨١۶ ٠٫٨٠٩ ٢
٠٫٨٢٧ ٠٫٨٢١ ٣
٠٫٧۵٣ ٠٫٧۵٢ ۴
٠٫٨۴٠ ٠٫٨٣۵ ۵
٠٫٧۶٧ ٠٫٧۶۵ ۶
٠٫٨٢٢ ٠٫٨٢٢ ٧
٠٫٧٩٨ ٠٫٧٩۴ ٨
٠٫٧۶۵ ٠٫٧۶٠ ٩
٠٫٨۴۵ ٠٫٨۴٠ ١٠
٠٫٧٨١ ٠٫٧٧٩ ١١
٠٫٨۴۶ ٠٫٨٣٩ ١٢
٠٫٧٣۴ ٠٫٧٢٩ ١٣
٠٫٨۶٠ ٠٫٨۵۶ ١۴
٠٫٧٨٣ ٠٫٧٨٢ ١۵
٠٫٨٢٠ ٠٫٨١۵ ١۶
٠٫٨۵٠ ٠٫٨۴٢ ١٧
٠٫٨١٣ ٠٫٨٠١ ١٨
٠٫٧٩٧ ٠٫٧٩٢ ١٩
٠٫٧۵٣ ٠٫٧۴٧ ٢٠
٠٫٨٠۵ ٠٫٨٠١ میانگین

اول: ستون حساسیت. معیار نتیجه ١۴ . ٣ جدول
،[١١] روش خروج دوم ستون تصویر، شماره
استفاده با ،[١١] روش خروج بهبود سوم ستون

.[١۵] روش از

روش
[١۵]+[١١] [١١] روش ردیف

٠٫٠٣۴ ٠٫٠٣٢ ١
٠٫٠٢٠ ٠٫٠١٨ ٢
٠٫٠٣٧ ٠٫٠٣۵ ٣
٠٫٠١۴ ٠٫٠١٣ ۴
٠٫٠٢۴ ٠٫٠٢٢ ۵
٠٫٠٢۵ ٠٫٠٢۴ ۶
٠٫٠٣۶ ٠٫٠٣۵ ٧
٠٫٠۴٢ ٠٫٠٣٩ ٨
٠٫٠٣٠ ٠٫٠٢٨ ٩
٠٫٠٣٣ ٠٫٠٣١ ١٠
٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٧ ١١
٠٫٠٣۴ ٠٫٠٣٢ ١٢
٠٫٠٢١ ٠٫٠٢٠ ١٣
٠٫٠۴١ ٠٫٠٣٩ ١۴
٠٫٠٣۶ ٠٫٠٣٣ ١۵
٠٫٠٢۵ ٠٫٠٢۴ ١۶
٠٫٠٣٧ ٠٫٠٣۵ ١٧
٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢١ ١٨
٠٫٠٢١ ٠٫٠١٩ ١٩
٠٫٠٢۵ ٠٫٠٢٣ ٢٠
٠٫٠٢٩ ٠٫٠٢٧ میانگین

کاذب. مثبت نرخ معیار نتیجه ١۵ . ٣ جدول
خروج دوم ستون تصویر، شماره اول: ستون

روش خروج بهبود سوم ستون ،[١١] روش
.[١۵] روش از استفاده با ،[١١]



[١١ ،۵] شیوه دو مقایسه ٣٣ . ٣۵

روش
[١۵]+[١١] [١١] روش ردیف
٠٫٠٢۴ ٠٫٠٢۵ ١
٠٫٠٣٢ ٠٫٠٣٣ ٢
٠٫٠٢۶ ٠٫٠٢٧ ٣
٠٫٠٣۶ ٠٫٠٣۶ ۴
٠٫٠٢١ ٠٫٠٢٢ ۵
٠٫٠٣۶ ٠٫٠٣٧ ۶
٠٫٠٢١ ٠٫٠٢١ ٧
٠٫٠٢٢ ٠٫٠٢٢ ٨
٠٫٠٣١ ٠٫٠٣٢ ٩
٠٫٠١٨ ٠٫٠١٩ ١٠
٠٫٠٣٠ ٠٫٠٣٠ ١١
٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢١ ١٢
٠٫٠۴۶ ٠٫٠۴٧ ١٣
٠٫٠١٧ ٠٫٠١٨ ١۴
٠٫٠٢۶ ٠٫٠٢۶ ١۵
٠٫٠٢۵ ٠٫٠٢۶ ١۶
٠٫٠١٨ ٠٫٠١٩ ١٧
٠٫٠٢٩ ٠٫٠٣١ ١٨
٠٫٠٣۴ ٠٫٠٣۵ ١٩
٠٫٠٣٨ ٠٫٠٣٩ ٢٠
٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٨ میانگین

کاذب. منف نرخ معیار نتیجه ١۶ . ٣ جدول
خروج دوم ستون تصویر، شماره اول: ستون

روش خروج بهبود سوم ستون ،[١١] روش
.[١۵] روش از استفاده با ،[١١]



رگ استخراج نتایج بهبود برای تصویر درهم تنیدگ از استفاده ٣ ٣۶

روش
[١۵]+[١١ ،۵] [١١] روش [۵] روش ردیف

٠٫٩۴٩ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴۴ ١
٠٫٩۵۴ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴٩ ٢
٠٫٩۴۴ ٠٫٩۴۶ ٠٫٩۴١ ٣
٠٫٩۵٣ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴۶ ۴
٠٫٩۵٨ ٠٫٩۶١ ٠٫٩۵٣ ۵
٠٫٩۴۵ ٠٫٩۴٨ ٠٫٩٣٨ ۶
٠٫٩۵٢ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴۶ ٧
٠٫٩۴١ ٠٫٩۴۴ ٠٫٩٣٠ ٨
٠٫٩۴۶ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩٣٩ ٩
٠٫٩۵۵ ٠٫٩۵۶ ٠٫٩۴٨ ١٠
٠٫٩۴٩ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴١ ١١
٠٫٩۵٢ ٠٫٩۵٣ ٠٫٩۴۶ ١٢
٠٫٩٣٩ ٠٫٩۴٣ ٠٫٩٣١ ١٣
٠٫٩۵٠ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴٣ ١۴
٠٫٩۴٣ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩٣۵ ١۵
٠٫٩۵٣ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴۴ ١۶
٠٫٩۵٢ ٠٫٩۵١ ٠٫٩۴٨ ١٧
٠٫٩۵٢ ٠٫٩۵۵ ٠٫٩۴٧ ١٨
٠٫٩۴٩ ٠٫٩۵۴ ٠٫٩۴٣ ١٩
٠٫٩۴٢ ٠٫٩۴۶ ٠٫٩٣۶ ٢٠
٠٫٩۴٩ ٠٫٩۵١ ٠٫٩۴٢ میانگین

اول: ستون صحت. معیار نتیجه ٣ . ١٧ جدول
سوم ستون ،[۵] روش دوم ستون تصویر، شماره
شیوه دو ترکیب بهبود چهارم ستون ،[١١] روش

.[١۵] روش از استفاده با [١١ ،۵]

بر مبتن تصویر درهم تنیدگ روش با [١١ ،۵] روش های ترکیب بهبود ۴ . ٣ . ٣

[١۵] یادگیری

از استفاده با سه گانه نقشه بخش این در شد. آورده [١١ ،۵] شیوه دو ترکیب نتیجه ٣ . ٣ . ١ بخش در

داده بهبود خروج [١۵] تصویر درهم تنیدگ روش با سپس و شده ایجاد شیوه دو ترکیب خروج

استفاده با آن بهبود نتیجه دوم ستون و ترکیبی روش خروج ٣ . ١٠ ل ش اول ستون شد. خواهد

دادگان مجموعه از ٢٠ و ١۴ ،٧ ،١ شماره های تصاویر روی بر [١۵] تصویر درهم تنیدگ روش از

م دهد. نشان را

نرخ و کاذب مثبت نرخ حساسیت، صحت، معیارهای با فوق الذکر شیوه  دو ارزیابی نتایج

است. آمده ٣ . ٢٠ تا ٣ . ١٧ جداول در کاذب منف



[١١ ،۵] شیوه دو مقایسه ٣٣٧ . ٣

ترکیبی روش خروج اول: ستون ٣ . ١٠ ل ش
بهبود دوم: ستون (٣ . ٧ ل ش وسط (ستون
[١۵] روش از استفاده با روش ها ترکیب خروج
از ٢٠ و ١۴ ،٧ ،١ شماره های تصاویر روی بر

.DRIVE دادگان مجموعه



رگ استخراج نتایج بهبود برای تصویر درهم تنیدگ از استفاده ٣ ٣٨

روش
[١۵]+[١١ ،۵] [١١] روش [۵] روش ردیف

٠٫٧٨٠ ٠٫٨٣٣ ٠٫٧۵٨ ١
٠٫٧٩١ ٠٫٨٠٩ ٠٫٧۴٢ ٢
٠٫٧٣٨ ٠٫٨٢١ ٠٫٧٠٣ ٣
٠٫٧١١ ٠٫٧۵٢ ٠٫٧٢۶ ۴
٠٫٧٨٣ ٠٫٨٣۵ ٠٫٧۶٢ ۵
٠٫٧٠٢ ٠٫٧۶۵ ٠٫۶٧١ ۶
٠٫٧۶٨ ٠٫٨٢٢ ٠٫٧۵۶ ٧
٠٫٧۴١ ٠٫٧٩۴ ٠٫٧١٧ ٨
٠٫٧٠۶ ٠٫٧۶٠ ٠٫۶٨٠ ٩
٠٫٧٩٠ ٠٫٨۴٠ ٠٫٧۶٣ ١٠
٠٫٧٢۶ ٠٫٧٧٩ ٠٫٧١١ ١١
٠٫٧٧٨ ٠٫٨٣٩ ٠٫٧۴۶ ١٢
٠٫۶٧٣ ٠٫٧٢٩ ٠٫۶۵١ ١٣
٠٫٧٩٩ ٠٫٨۵۶ ٠٫٧۶٨ ١۴
٠٫٧٢٩ ٠٫٧٨٢ ٠٫٧١٧ ١۵
٠٫٧۶٠ ٠٫٨١۵ ٠٫٧٣٩ ١۶
٠٫٧٨۶ ٠٫٨۴٢ ٠٫٧۵١ ١٧
٠٫٧۶۴ ٠٫٨٠١ ٠٫٧١٨ ١٨
٠٫٧٣٩ ٠٫٧٩٢ ٠٫٧١٨ ١٩
٠٫۶٩١ ٠٫٧۴٧ ٠٫۶۶٩ ٢٠
٠٫٧۴٨ ٠٫٨٠١ ٠٫٧٢٣ میانگین

اول: ستون حساسیت. معیار نتیجه ٣ . ١٨ جدول
سوم ستون ،[۵] روش دوم ستون تصویر، شماره
شیوه دو ترکیب بهبود چهارم ستون ،[١١] روش

.[١۵] روش از استفاده با [١١ ،۵]

روش
[١۵]+[١١ ،۵] [١١] روش [۵] روش ردیف

٠٫٠٢۶ ٠٫٠٣٢ ٠٫٠٢٩ ١
٠٫٠١٨ ٠٫٠١٨ ٠٫٠١۵ ٢
٠٫٠٢۶ ٠٫٠٣۵ ٠٫٠٢٣ ٣
٠٫٠١١ ٠٫٠١٣ ٠٫٠٢٢ ۴
٠٫٠١٨ ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٢٢ ۵
٠٫٠١٧ ٠٫٠٢۴ ٠٫٠٢١ ۶
٠٫٠٢۶ ٠٫٠٣۵ ٠٫٠٣٢ ٧
٠٫٠٣٨ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠۴٧ ٨
٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٧ ٩
٠٫٠٢۶ ٠٫٠٣١ ٠٫٠٣١ ١٠
٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٧ ٠٫٠٢٨ ١١
٠٫٠٢۵ ٠٫٠٣٢ ٠٫٠٢٨ ١٢
٠٫٠١۵ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢١ ١٣
٠٫٠٣١ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٣۶ ١۴
٠٫٠٣١ ٠٫٠٣٣ ٠٫٠٣٩ ١۵
٠٫٠١٩ ٠٫٠٢۴ ٠٫٠٢٧ ١۶
٠٫٠٢٨ ٠٫٠٣۵ ٠٫٠٢٨ ١٧
٠٫٠١٩ ٠٫٠٢١ ٠٫٠١٨ ١٨
٠٫٠١۵ ٠٫٠١٩ ٠٫٠١٩ ١٩
٠٫٠١٩ ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٢ ٢٠
٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٧ ٠٫٠٢٧ میانگین

کاذب. مثبت نرخ معیار نتیجه ٣ . ١٩ جدول
روش دوم ستون تصویر، شماره اول: ستون
بهبود چهارم ستون ،[١١] روش سوم ستون ،[۵]
روش از استفاده با [١١ ،۵] شیوه دو ترکیب

.[١۵]



[١١ ،۵] شیوه دو مقایسه ٣٣٩ . ٣

روش
[١۵]+[١١ ،۵] [١١] روش [۵] روش ردیف

٠٫٠٣٢ ٠٫٠٢۵ ٠٫٠٣۶ ١
٠٫٠٣۶ ٠٫٠٣٣ ٠٫٠۴۵ ٢
٠٫٠٣٩ ٠٫٠٢٧ ٠٫٠۴۴ ٣
٠٫٠۴٢ ٠٫٠٣۶ ٠٫٠۴٠ ۴
٠٫٠٢٩ ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٣٢ ۵
٠٫٠۴٧ ٠٫٠٣٧ ٠٫٠۵١ ۶
٠٫٠٢٧ ٠٫٠٢١ ٠٫٠٢٨ ٧
٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٣١ ٨
٠٫٠٣٩ ٠٫٠٣٢ ٠٫٠۴٢ ٩
٠٫٠٢۴ ٠٫٠١٩ ٠٫٠٢٨ ١٠
٠٫٠٣٨ ٠٫٠٣٠ ٠٫٠۴٠ ١١
٠٫٠٢٩ ٠٫٠٢١ ٠٫٠٣٣ ١٢
٠٫٠۵۶ ٠٫٠۴٧ ٠٫٠۶٠ ١٣
٠٫٠٢۵ ٠٫٠١٨ ٠٫٠٢٨ ١۴
٠٫٠٣٣ ٠٫٠٢۶ ٠٫٠٣۴ ١۵
٠٫٠٣۴ ٠٫٠٢۶ ٠٫٠٣٧ ١۶
٠٫٠٢۶ ٠٫٠١٩ ٠٫٠٣٠ ١٧
٠٫٠٣۶ ٠٫٠٣١ ٠٫٠۴٣ ١٨
٠٫٠۴۴ ٠٫٠٣۵ ٠٫٠۴٧ ١٩
٠٫٠۴٨ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠۵١ ٢٠
٠٫٠٣۶ ٠٫٠٢٨ ٠٫٠٣٩ میانگین

کاذب. منف نرخ معیار نتیجه ٣ . ٢٠ جدول
روش دوم ستون تصویر، شماره اول: ستون
بهبود چهارم ستون ،[١١] روش سوم ستون ،[۵]
روش از استفاده با [١١ ،۵] شیوه دو ترکیب

.[١۵]



رگ استخراج نتایج بهبود برای تصویر درهم تنیدگ از استفاده ٣ ۴٠

روش
[۶] [١١] روش [۵] روش ردیف
٠٫٩۵١ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴۴ ١
٠٫٩۵۵ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴٩ ٢
٠٫٩۴٧ ٠٫٩۴۶ ٠٫٩۴١ ٣
٠٫٩۵١ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴۶ ۴
٠٫٩۵٨ ٠٫٩۶١ ٠٫٩۵٣ ۵
٠٫٩۴۵ ٠٫٩۴٨ ٠٫٩٣٨ ۶
٠٫٩۴٧ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴۶ ٧
٠٫٩٣۶ ٠٫٩۴۴ ٠٫٩٣٠ ٨
٠٫٩۴۴ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩٣٩ ٩
٠٫٩۵۴ ٠٫٩۵۶ ٠٫٩۴٨ ١٠
٠٫٩۴٨ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴١ ١١
٠٫٩۵٣ ٠٫٩۵٣ ٠٫٩۴۶ ١٢
٠٫٩٣٩ ٠٫٩۴٣ ٠٫٩٣١ ١٣
٠٫٩۵٠ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴٣ ١۴
٠٫٩۴٠ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩٣۵ ١۵
٠٫٩۵٢ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴۴ ١۶
٠٫٩۵٢ ٠٫٩۵١ ٠٫٩۴٨ ١٧
٠٫٩۵٣ ٠٫٩۵۵ ٠٫٩۴٧ ١٨
٠٫٩۵١ ٠٫٩۵۴ ٠٫٩۴٣ ١٩
٠٫٩۴۴ ٠٫٩۴۶ ٠٫٩٣۶ ٢٠
٠٫٩۴٨ ٠٫٩۵١ ٠٫٩۴٢ میانگین

اول: ستون صحت. معیار نتیجه ٣ . ٢١ جدول
سوم ستون ،[۵] روش دوم ستون تصویر، شماره

فصل ترکیب بهبود چهارم ستون ،[١١] روش
.[۶] روش از استفاده با [١١ ،۵] شیوه دو

بر مبتن تصویر درهم تنیدگ روش با [١١ ،۵] روش های ترکیب بهبود ۵ . ٣ . ٣

[۶] همسای نزدی ترین

نتایج بهبود برای [۶] همسای نزدی ترین بر مبتن تصویر درهم تنیدگ روش از بخش این در

اول ستون شد. خواهد استفاده شده ذکر ٣ . ٣ . ١ بخش در که روش دو فصل ترکیب از حاصل

درهم تنیدگ روش از استفاده با آن بهبود نتیجه دوم ستون و ترکیبی روش خروج ٣ . ١١ ل ش

م دهد. نشان را دادگان مجموعه از ٢٠ و ١۴ ،٧ ،١ شماره های تصاویر روی بر [۶] تصویر

نرخ و کاذب مثبت نرخ حساسیت، صحت، معیارهای با فوق الذکر شیوه  دو ارزیابی نتایج

است. آمده ٢۴ . ٣ تا ٣ . ٢١ جداول در کاذب منف

نتیجه گیری ۴ . ٣

داده نشان مختلف فرمهای به روش دو این ترکیب و [١١ ،۵] شیوه دو نتایج پیش بخش های در

شد.

بر مناسبی سه گانه نقشه  باید تصویر درهم تنیدگ شیوه های با روش ها این خروج بهبود برای

آنها ترکیب اساس بر یا و روش ها این از ی هر اساس بر سه گانه نقشه شود. ایجاد آنها اساس

شد. ایجاد



نتیجه گیری ۴ . ٣۴١

ترکیبی روش خروج اول: ستون ٣ . ١١ ل ش
بهبود دوم: ستون (۶ . ٣ ل ش وسط (ستون
از استفاده با روش دو فصل ترکیب خروج
١۴ ،٧ ،١ شماره های تصاویر روی بر [۶] روش

.DRIVE دادگان مجموعه از ٢٠ و



رگ استخراج نتایج بهبود برای تصویر درهم تنیدگ از استفاده ٣ ۴٢

روش
[۶] [١١] روش [۵] روش ردیف

٠٫٧٨٢ ٠٫٨٣٣ ٠٫٧۵٨ ١
٠٫٧٩٩ ٠٫٨٠٩ ٠٫٧۴٢ ٢
٠٫٧۵٣ ٠٫٨٢١ ٠٫٧٠٣ ٣
٠٫٧١٧ ٠٫٧۵٢ ٠٫٧٢۶ ۴
٠٫٧۶٣ ٠٫٨٣۵ ٠٫٧۶٢ ۵
٠٫۶٨٧ ٠٫٧۶۵ ٠٫۶٧١ ۶
٠٫٧۶٨ ٠٫٨٢٢ ٠٫٧۵۶ ٧
٠٫٧٣٧ ٠٫٧٩۴ ٠٫٧١٧ ٨
٠٫۶٨٨ ٠٫٧۶٠ ٠٫۶٨٠ ٩
٠٫٧٧٨ ٠٫٨۴٠ ٠٫٧۶٣ ١٠
٠٫٧٣٨ ٠٫٧٧٩ ٠٫٧١١ ١١
٠٫٧٧۶ ٠٫٨٣٩ ٠٫٧۴۶ ١٢
٠٫٧۴٣ ٠٫٧٢٩ ٠٫۶۵١ ١٣
٠٫٧٩۴ ٠٫٨۵۶ ٠٫٧۶٨ ١۴
٠٫٧١۶ ٠٫٧٨٢ ٠٫٧١٧ ١۵
٠٫٧۵٠ ٠٫٨١۵ ٠٫٧٣٩ ١۶
٠٫٧٨١ ٠٫٨۴٢ ٠٫٧۵١ ١٧
٠٫٧٩٩ ٠٫٨٠١ ٠٫٧١٨ ١٨
٠٫٧٧٩ ٠٫٧٩٢ ٠٫٧١٨ ١٩
٠٫٧۴١ ٠٫٧۴٧ ٠٫۶۶٩ ٢٠
٠٫٧۵۵ ٠٫٨٠١ ٠٫٧٢٣ میانگین

اول: ستون حساسیت. معیار نتیجه ٣ . ٢٢ جدول
سوم ستون ،[۵] روش دوم ستون تصویر، شماره

فصل ترکیب بهبود چهارم ستون ،[١١] روش
.[۶] روش از استفاده با [١١ ،۵] شیوه دو

[١۵] تصویر درهم تنیدگ روش از استفاده با ،[۵] روش خروج بهبود در ٣ . ٩ جدول مطابق

همه برای پیشنهادی روش حساسیت بود. شده حاصل بهتری نتایج تصاویر، از نیم حدود برای

بود. بهتر حالت این در تصاویر

تصویر درهم تنیدگ روش از استفاده با ،[١١] روش خروج بهبود در ٣ . ١٣ جدول مطابق اما

پیشنهادی روش مجددا هم حالت این در البته شد. حاصل بهتری نتیجه نمونه ی در فقط [١۵]

داشت. تصاویر همه برای بیشتری حساسیت

به نسبت که شد ذکر شیوه دو ترکیب خروج بهبود برای صحت معیار نتیجه ٣ . ١٧ جدول در

بود. پیشتاز [١١] روش تصاویر بیشتر در همچنان اما بودند بهتر نتایج قبل روش

از استفاده با [١١ ،۵] شیوه دو فصل ترکیب بهبود صحت معیار نتیجه که ٣ . ٢١ جدول در

بود. پیشتاز [١١] شیوه موارد بیشتر در مجددا شد، ذکر [۶] روش

ان ام تصویر درهم تنیدگ روش های از استفاده با که گرفت نتیجه م توان کل صورت به

اصالح است. بیشتری کار به نیاز بهتر نتایج به دستیابی برای اما دارد وجود قبل نتایج بهبود

باشد. آت کارهای جمله از م تواند مخصوص کاربرد این برای تصویر درهم تنیدگ روش های



نتیجه گیری ۴ . ٣۴٣

روش
[۶] [١١] روش [۵] روش ردیف
٠٫٠٢۴ ٠٫٠٣٢ ٠٫٠٢٩ ١
٠٫٠١٨ ٠٫٠١٨ ٠٫٠١۵ ٢
٠٫٠٢۴ ٠٫٠٣۵ ٠٫٠٢٣ ٣
٠٫٠١۴ ٠٫٠١٣ ٠٫٠٢٢ ۴
٠٫٠١۶ ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٢٢ ۵
٠٫٠١۵ ٠٫٠٢۴ ٠٫٠٢١ ۶
٠٫٠٣٣ ٠٫٠٣۵ ٠٫٠٣٢ ٧
٠٫٠۴٣ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠۴٧ ٨
٠٫٠٢٢ ٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٧ ٩
٠٫٠٢۶ ٠٫٠٣١ ٠٫٠٣١ ١٠
٠٫٠٢۴ ٠٫٠٢٧ ٠٫٠٢٨ ١١
٠٫٠٢٣ ٠٫٠٣٢ ٠٫٠٢٨ ١٢
٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢١ ١٣
٠٫٠٣١ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٣۶ ١۴
٠٫٠٣٣ ٠٫٠٣٣ ٠٫٠٣٩ ١۵
٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢۴ ٠٫٠٢٧ ١۶
٠٫٠٢٧ ٠٫٠٣۵ ٠٫٠٢٨ ١٧
٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢١ ٠٫٠١٨ ١٨
٠٫٠٢٠ ٠٫٠١٩ ٠٫٠١٩ ١٩
٠٫٠٢۵ ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٢٢ ٢٠
٠٫٠٢۴ ٠٫٠٢٧ ٠٫٠٢٧ میانگین

کاذب. مثبت نرخ معیار نتیجه ٣ . ٢٣ جدول
روش دوم ستون تصویر، شماره اول: ستون
بهبود چهارم ستون ،[١١] روش سوم ستون ،[۵]
از استفاده با [١١ ،۵] شیوه دو فصل ترکیب

.[۶] روش

روش
[۶] [١١] روش [۵] روش ردیف

٠٫٠٣٢ ٠٫٠٢۵ ٠٫٠٣۶ ١
٠٫٠٣۵ ٠٫٠٣٣ ٠٫٠۴۵ ٢
٠٫٠٣٧ ٠٫٠٢٧ ٠٫٠۴۴ ٣
٠٫٠۴١ ٠٫٠٣۶ ٠٫٠۴٠ ۴
٠٫٠٣٢ ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٣٢ ۵
٠٫٠۴٩ ٠٫٠٣٧ ٠٫٠۵١ ۶
٠٫٠٢٧ ٠٫٠٢١ ٠٫٠٢٨ ٧
٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٣١ ٨
٠٫٠۴١ ٠٫٠٣٢ ٠٫٠۴٢ ٩
٠٫٠٢۶ ٠٫٠١٩ ٠٫٠٢٨ ١٠
٠٫٠٣۶ ٠٫٠٣٠ ٠٫٠۴٠ ١١
٠٫٠٣٠ ٠٫٠٢١ ٠٫٠٣٣ ١٢
٠٫٠۴۴ ٠٫٠۴٧ ٠٫٠۶٠ ١٣
٠٫٠٢۵ ٠٫٠١٨ ٠٫٠٢٨ ١۴
٠٫٠٣۴ ٠٫٠٢۶ ٠٫٠٣۴ ١۵
٠٫٠٣۵ ٠٫٠٢۶ ٠٫٠٣٧ ١۶
٠٫٠٢۶ ٠٫٠١٩ ٠٫٠٣٠ ١٧
٠٫٠٣١ ٠٫٠٣١ ٠٫٠۴٣ ١٨
٠٫٠٣٧ ٠٫٠٣۵ ٠٫٠۴٧ ١٩
٠٫٠۴٠ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠۵١ ٢٠
٠٫٠٣۴ ٠٫٠٢٨ ٠٫٠٣٩ میانگین

کاذب. منف نرخ معیار نتیجه ٢۴ . ٣ جدول
روش دوم ستون تصویر، شماره اول: ستون
بهبود چهارم ستون ،[١١] روش سوم ستون ،[۵]
از استفاده با [١١ ،۵] شیوه دو فصل ترکیب

.[۶] روش
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