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 مبتنی بر تقطیع تطبیقی MSتعیین تمام خودکار نوع ضایعات 

 9دکتر سید مسعود نبویو  8دکتر رسول مهدوی فر، 9روزیوسترن نن
 nastaran.noruzi@yahoo.comدانشگاه شاهد، 9

 shahed.ac.ir@mahdavifarدانشگاه شاهد ،  8
 

جهت درک دقیق تری از روند پیشرفت . است انسان مرکزی اعصاب سیستم در مزمن خودایمنی بیماری یک MS)1 (اسکلروزیس مولتیپل - چکیده

تاکنون  باشد.می این بیماری یک روش موثر در تشخیص 2MRIبافت مغز هستیم  کمی تغییرات ایجادشده در ساختار بررسی نیازمند MSو درمان بیماری 

با به کارگیری الگوریتم تمام خودکار  MS، پس از تقطیع ضایعات  مقالهدر این پیشنهاد شده است.  MSرویکردهای متفاوتی جهت کمی سازی انواع ضایعات 

 بهره گیری از شدت با 4KNNFو  3KNNهای  الگوریتم توسط  T2، ارتقا یافته و ضایعات black holeاتصال فازی تطبیقی ، انواع ضایعات در سه دسته 

توسط الگوریتم اتصال فازی تطبیقی مبتنی بر محاسبه میانگین  FLAIRروی تصاویر  MSات نتایج ارزیابی تقطیع ضایع. طبقه بندی می شوند MRتصاویر

بیانگر بهبود تقطیع الگوریتم اتصال فازی عمومی به واسطه  22/0و 48/0،  44/0معیارهای ضریب شباهت،کسر هم پوشانی و کسر اضافی به ترتیب برابر 

مبتنی بر محاسبه حساسیت ، اختصاصی  MSعات می باشد. همچنین ارزیابی طبقه بندی انواع ضایعات تطبیقی نمودن الگوریتم، به ویژه در مرزهای ضای

 می باشد. FKNNبیانگر عملکرد بهتر  FKNNو  KNNبرای دو طبقه بند  بودن و دقت

 MS، تقطیع تطبیقی، انواع ضایعاتMRI ،اسکلروزیس مولتیپل -کلید واژه

 

 مقدمه -1

MS  یکی از بیماری های پیشرفته سیستم عصبی مرکزی است

که به علت التهاب و تخریب میلین دراثر تغییرات پاتولوژیک عصبی 

اگرچه  در مغز ایجاد می کند.هایی مرکزی رخ می دهد و پالک 

ر ها دشوند ولی بیشترین تمایل آندر کل مغز دیده می MSضایعات 

 .[9] های مغز استماده سفید و اطراف بطن

باید از تکنیک  MSبرای به ظهور رساندن پالک ها و ضایعات 

 MSترین راه در تشخیص بیماری حساس. های تصویربرداری بهره برد

معمولی است که می تواند اختالالت را در  MRاستفاده از تصاویر 

تلف های مخبیماران نشان دهد. بسته به مکان ضایعه، با تکنیک 19٪

 ضایعه را آشکار کرد. توان می MRتصویر برداری 

دستی ضایعات مغز بیماران مبتال  جداسازی و تقطیعکه ازآنجایی 

توسط متخصصان امری طاقت فرسا و زمان بر بوده و اشتباهات  MSبه 

                                                           
9 Multiple sclerosis 

8 Magnetic Resonance Imaging 

9 K Nearest Neighbor 

4 Fuzzy K Nearest Neighbor 

ز روش های استفاده ا، انسانی در آن ها بسیار تاثیرگذار خواهد بود

برای  چنینهم امری ضروری است. MSضایعات  خودکار برای تقطیع

و پی گیری آن، کمی سازی  MSانتخاب طرح درمان مناسب بیماری 

 تعیین نوع ضایعات ، الزم و ضروری است.و 

ازی ف تصویربرداری ذاتا دستگاه هر توسط شده تولید تصاویر 

زنده  موجودات داخلی های اندام زمینه در مخصوصا این هستند.

 و یهتجز در فازی رویکردهای از بدین ترتیب بهره گرفتن .است صادق

عالوه بر این به  .[8]، موثر و حائز اهمیت است تحلیل تصاویرپزشکی

، استفاده از رویکرد  MSدلیل ناهمسان و متنوع بودن شکل ضایعات 

 ، ضروری است.  MRتطبیقی برای هرتصویر

 ضایعات یعتقط بهبود بر زیادی تمرکز محققین ،اخیر کارهای در

 کردند. استفاده مختلفی های الگوریتم از و داشته MSبیماری از حاصل

 یبرا کیاتومات روش کی ، [9]( 8199و همکاران) Jain مقاله در

 اباکتس پروتکل ای اسکنر از مستقل ، MSmetrixبه نام  عهیضاطیع تق
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که مقدار ضریب  شده است شنهادیپ یآموزش یها داده به ازین بدون و

 Valverdeرویکرد  حاصل شد. 96/1/و حساسیت برابر76دایس برابر 

 یعصب شبکه دو از یآبشار بر یمبتن [4]( 8196) و همکاران

 داده آموزش اول شبکه. است ی هوشمندبعد 9 (CNN)لوشنی کانو

ای کاندید یساز آشکار به نسبت یشتریب تیحساس تا است شده

 دوم شبکه کهیحال در ، باشد داشته عهیضا یها وکسلاحتمالی 

 دهش یبند طبقه ناسازگار یها وکسل تعداد تا است شده داده آموزش

( 8192) و همکاران Narayanaمقاله  در. دهد کاهش را اول شبکه از

 یتکانش یعصب یها شبکه از ، یمغز بافت یبند طبقه یبرا [9]

)  شده پردازش قبل از ریتصاو. شده است استفاده (CNNs) قیعم

( زینوحذف  ویزلسیون نرمال ، مورب دانیم حیتصح ، جمجمه برداشتن

 .است شده استفاده ها بافت یبند طبقه یبرا CNN یورود عنوان به

و  شد داده آموزش متخصص معتبرطیع تق از استفاده با شبکه نیا

و همکاران  Broschگزارش شده است. 11/1میزان ضریب دایس 

 یها شبکه اساس بریک رویکرد تقسیم بندی جدید  [7]( 8197)

دل . مکردند ا اتصاالت میانبر پیشنهادب قیعم بعدی 9یحلقو رمزگذار

شکیل تاست که از دو مسیر بهم پیوسته  یعصب شبکه کی پیشنهادی

 صورت به ریصوگی های تژیو که یهمرفت ریمس کی،شده است 

 ریمس کی و ، ردیگ یم ادی را باالتر سطح و ندهیفزا

deconvolutional شیپ وکسل سطح در را یینها یبند میتقس که 

 به دست آمد. 74/1میزان ضریب دایس . کند یم ینیب

 وش ر -2

 تصویربرداریبیماران و   -2-1

 8زن و  91قطعی شامل  MSبیمار با بیماری  98در این تحقیق 

 MC Donald 2005سال، مطابق معیار 41± 99 مرد با متوسط سن

 Trioیکسان با اسکنر MRبیمار، تصاویر  2برای  .[6]انتخاب شدند

siemense 3T-swversion VB15  در بیمارستان خاتم االنبیا )ص( و

کوروش تهیه گردید. تصویربرداری درمرکز  MRبیمار دیگر تصاویر  4

 تا قشر باالیی مغز بوده است. محدوده تصویربرداری از گلوگاه

 MS [6]مطابق با معیارهای کامل تصویرگری  MRتمامی تصاویر

 و جانبی درسطوح محوری FLAIRو  T1-w  ،T2-wدر بررسی های: 

همچنین برای تمامی بیماران، بعد ازتزریق ماده  به دست آمدند.

و حجم  میلی مول بر کیلوگرم 9/1گادلنیوم به نام مگنویست به غلظت 

در تمامی  Gad-E-T1-wدقیقه تصاویر 91سی سی ، با تاخیر 99کلی 

 سطوح به دست آمدند.

 تقطیع دستی ضایعات و برچسب گذاری انواع آن -2-2

، ارتقا  black holeانواع ضایعات شامل برای جداسازی دستی 

 FLAIRابتدا وجود یا عدم وجود ضایعه در تصویر  T2یافته و ضایعات

-T1براساس شدت روشنایی آنها در تصاویر سپس  مشخص می شود،

w  وGad-E-T1-w  نوع ضایعات تشخیص داده می شود، بدین ترتیب

-Gad-Eاویردرتص hyperintense که ضایعات ارتقا یافته به صورت 

T1-w   ،ظاهرمی گرددblack hole  ها که شایع ترین نوع ضایعات

خود را نشان می T1-w در تصاویر hypointenseهستند به صورت 

  hyperintenseبه صورت  FLAIRکه در تصاویر  T2دهند و  ضایعات

 .ظاهر می شوند

ضایعات در آن ها انجام شد، توسط  که تقطیعتصاویری 

دسته بندی شده و به عنوان برچسب برای برش های نورولوژیست 

 یادگیری و در رویه ارزیابی مورد استفاده قرار می گیرند.

 MRپیش پردازش تصاویر  -2-3

 سررای رجیستر کردن تصاویر، ب:  مرحله اول : رجیستر کردن

 شاین روشود. مخصوص ثابت می بیماران توسط پدهای بدون تحرک

 به صورت سخت افزاری می باشد.

 این در :مرحله دوم : فیلتر غیر خطی انتشاری ناهمسان گرد

 نرم و ارتقا برای ناهمسان گرد انتشاری خطی غیر فیلتر یک از مرحله

 ای پایه اصول گردید. استفاده یادگیری های برش لبه حفظ با سازی

ارائه  Malikو  Peronaتوسط  تنظیم قابل و فیلتر تکراری این

   .[2]گردید

(9) 

         

     tx
t

ttxIttxI

imageinputxItxItxICtxI
t

,,,

_0,;,.,.,











    

 tپله زمانی و  tتصویر ورودی،  ,yxمختصات xآن، در که

 . است دیفیوژن تابع gC)( مرحله تکرار است.

تقطیع جهت : جداسازی تصویر مغز از تصویر سر:  سوممرحله 

به تصویر دوسطحی  99/1نه مغز در تصویر سر تصویر ورودی را با آستا

تبدیل می کنیم. تصویر باینری به دست آمده عالوه بر تصویر مغز 

امل نواحی روشن اطراف سر نیز می باشد.بنابراین برای تفکیک ش

تعیین ( 9تصویر مغز از سایر نواحی از رویکرد زیر استفاده می کنیم. 

محاسبه مساحت هر ناحیه ( 8نواحی متصل در تصویر دوسطحی

( 4تعیین بزرگترین مساحت به عنوان ناحیه متصل مغزی( 9متصل

 حذف نواحی متصل کوچکتر
به دست آمده را در تصویر ورودی ضرب کرده و ماسک نهایی 
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 که تنها شامل بافت مغزی است به دست می آید. 9نهایتا تصویر 

  
  جداسازی تصویر مغز از تصویر سر : 9شکل      

 الگوریتم اتصال فازی -2-4

که به شیوه بسط دادن ناحیه، تقطیع را  9الگوریتم اتصال فازی

که براساس آن ناحیه موردنظرگسترش می  ایانجام می دهد ، ویژگی 

 ویژگیو  6دو پارامترمجاورتوابستگی فازی  است. 7وابستگی فازی یابد

 .را به طور همزمان دربرمی گیردهای وابسته به شدت روشنایی 

و  [1]عمومی لگوریتم اتصال فازی، دونوع مختلف ادر این مقاله

 مورد بررسی قرار گرفته است. [91]اتصال فازی مبتنی بر مقیاس

به صورت  7-8ر دو الگوریتم طبق تکنیک بیان شده در بخش سپس ه

 و مقایسه می شوند.  تطبیقی به کار رفته است

اورت برای همسایه ها ، مقادیرمجعمومی الگوریتم اتصال فازیدر 

 درنظر گرفته شده است. [1  0]( به صورت فازی دربازه 8طبق رابطه )

(8)  µα(c.d) = {

1

1+k1(√∑ (ci−di)2n
i=0

     .  if ∑ |ci − di|
n
i=0 < n

0                          .   otherwise

 

k1 ضریب ثابت و n  می باشد. اولیهمیزان همسایگی اطراف نقطه 

 ( بیان می گردد.9به صورت رابطه )وابستگی فازی 

(9 )  μ_(k(c. d) = μ_(α(c. d))/(1 + k2|f(c) − f(d)| )) 

f(c) و f(d)  دو نقطه  شدتc  وd   وk2  می باشدضریب ثابت. 

 ( 4مقادیر مجاورت طبق رابطه ) ، مبتنی بر مقیاس اتصال فازی در

 بدست می آید.( 9) هابطوابستگی فازی از ر و به صورت سخت

(4)         µα(c.d) = {
1                         .  if ∑ |ci − di|

n
i=0 ≤ 1

0                         .   otherwise
 

 (9)  
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 مقادیر شدت تصویر جانشین در پیکسل  f(d) و f(c)در این رابطه 
 ها هستند. وزن 2و 1می باشند.  dو  cهای 

                                                           
9 Fuzzy connectedness 

7 Fuzzy affinity 

به کار رفته است به ترتیب به  2hو 1hشکل عملکردی که برای

 می باشد.( 2( و )6)معادله صورت 

(6) 
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   maxI  بیشترین مقدار شدت تصویر ورودی می باشد. در رابطه

(6 )m1 وs1 به ترتیب میانگین و انحراف معیار مقادیر شدت پیکسل 
به ترتیب میانگین و  s2و  m2(2در نواحی ضایعات و در رابطه ) ها

مقادیرشدت پیکسل ها )اندازه شیب(  انحراف معیار قدر مطلق اختالف

 در منطقه ضایعات در تصویر می باشند. 

 انتخاب خودکار نقاط اولیه در الگوریتم اتصال فازی -2-5

رای شروع تقطیع ، نیازمند واردکردن نقطه الگوریتم اتصال فازی ب

 جهت تمام خودکار کردن الگوریتم در ناحیه موردنظر می باشد. اولیه

روی  MSبرای شناسایی اولیه از مناطق ، یک سطح آستانه شدت 

شدت روشنایی  به دلیل هم پوشانی  .تصویر ورودی اعمال می کنیم

یزان مساحت نواحی را م،  MSضایعات  یکسری از نقاط مغز با شدت

و مساحت  شدت میدهیم. بنابراین با اعمال دوشرطقرار دومین ویژگی 

را جدا کرده و سپس با الگوریتم  MS،ضایعات MRروی تصاویر 

 دست آورده و به عنوان نقاط اولیهمرکزیابی، مراکز این مناطق را به 

 به الگوریتم اتصال فازی اعمال می کنیم.

 دا یک پیکسل به عنوان نقطه اولیهدر الگوریتم اتصال فازی، ابت

 ت و وابستگی فازیمجاوربعد از محاسبه  .درنظرگرفته می شود

نیازمند بروزرسانی نقطه اولیه درهرمرحله از اجرای الگوریتم هستیم. 

ه ب می ، پیکسل های مجاور نقطه اولیهدر الگوریتم اتصال فازی عمو

 کاندید جایگزین نقطه آغازین می گردند. 8ترتیب طبق شکل

 
اولیه در الگوریتم : نمایی از ترتیب انتخاب نقاط همسایه به عنوان نقطه 8شکل 

 اتصال فازی غیرتطبیقی

6 adjacency 
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 الگوریتم اتصال فازی تطبیقی -2-6

های ضعیف، خوب  در مرزاتصال فازی از آنجایی که الگوریتم      

عمل نمی کند و مرزهای ضایعه را به عنوان ناحیه ضایعه درنظرنمی 

اولیه از تکنیک ماکزیمم  اط، برای بروزرسانی نق،در این مقالهگیرد 

بدین ترتیب که نقاط  .پیکسل های همسایه استفاده کردیم گیری بین

ایی را شناس تصال فازی در همسایگی نقطه اولیهبا بیشترین مقدار ا

 کرده و جایگزین نقطه آغازین در مرحله بعد قرار می دهد. 

 
نمایی از ترتیب انتخاب نقاط همسایه به عنوان نقاط اولیه در الگوریتم  :9شکل    

 اتصال فازی تطبیقی

 
                                                           

2- Similarity Index  

1- Overlap Fraction  

91- Extra Fraction   

 بلوک دیاگرام الگوریتم اتصال فازی تطبیقی :4شکل 

 استخراج ویژگی جهت طبقه بندی -2-7

، با نگاشت بر روی  FLAIRاز تصاویر  MSپس از تقطیع ضایعات 

در این تصاویر ضایعات موجود  Gad-E-T1-wو  T1-wتصاویر 

 ه عنوان ویژگیوکسل های تصویر ب. بنابراین استخراج می شوند

 .ل می گرددبه ورودی طبقه بند اعمااستخراج شده از تصاویر 

 MSانواع ضایعات   طبقه بندی -2-4

ترکیب  KNN ،FKNNیک نسخه بهبودیافته از روشن به عنوا

فرد در  به جای کالس FKNN در .[99]است KNNنظریه فازی و 

KNN ته های مختلف داده می شود.، عضویت فازی از نمونه ها به دس 

 ارزیابی -2-8

ا بضایعات در مقایسه تقطیع  در این تحقیق برای ارزیابی نتایج

 (SI)2ب مشابهتنورولوژیست از ضراینتایج تقطیع دستی توسط 

توسط معادله که به ترتیب  (EF)91کسر اضافی(و OF)1همپوشانیکسر

 استفاده می شود. ( بدست می آیند،94) و (99)(،98)های 

(98) FNFPTP

TP
SI






2
2

 

 (99) FNTP

TP
OF




 

 (94) FNTP

FP
EF




 

، ارتقایافته و  black hole  سپس برای نتایج تقطیع ضایعات

(، 99Seحساسیت ) بر اساس روش پیشنهادی، معیارهای T2ضایعات 

( 96(و)97(،)99)معادالت طبق (99Accدقت )(و98Sp)ی بودناختصاص

 .[98]آیند می دست به

(99) FNTP

TP
Se




 

(97)   FPTN

TN
Sp




 

(96) FPFNTPTN

TPTN
Acc






           

-Leaveبرای ارزیابی بهتر رویکرد ارائه شده از روش ارزیابی   

99- Sensitivity  

98- Specificity  

99- Accuracy  
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one-out  بلوک دیاگرام الگوریتم پیشنهادی در استفاده می شود .

 نمایش داده شده است. 9شکل 

 
 

 

 تقطیع تطبیقی مبتنی برMS بلوک دیاگرام تعیین خودکار انواع ضایعات :9شکل

 یریگجهینت -3

ومی و اتصال فازی الگوریتم اتصال فازی عم تقطیع عملکرد

الگوریتم اتصال فازی مبتنی برمقیاس به صورت تطبیقی و همچنین 

 1و شکل  2شکل ،6شکل، 7شکلغیرتطبیقی و تطبیقی به ترتیب در 

ب( ()الف( تصویر ورودی آورده شده است که در هر چهار تصویر 

د( (ج( تصویرتقطیع شده با الگوریتم(ضایعات حاصل از تقطیع دستی 

 می باشد.ضایعات حاصل از تقطیع با الگوریتم 

 

 

 
  MSپیاده سازی الگوریتم اتصال فازی تطبیقی جهت تقطیع ضایعات  :7شکل

 
 :  MSپیاده سازی الگوریتم اتصال فازی عمومی جهت تقطیع ضایعات :6شکل

 
پیاده سازی الگوریتم اتصال فازی مبتنی برمقیاس جهت تقطیع ضایعات  :2شکل

MS  

 
پیاده سازی الگوریتم اتصال فازی مبتنی برمقیاس تطبیقی جهت تقطیع  :1شکل

  MSضایعات 

میانگین ، ایج به دست آمده نتمقایسه و بررسی کمی جهت 

روی تصاویر  MSاز تقطیع ضایعات  شاخص های شباهت حاصل

FLAIR عمومی و مبتنی بر مقیاس با استفاده از الگوریتم اتصال فازی 

 آورده شده است. 9در جدول قی به صورت تطبیقی و غیرتطبی

  MSمیانگین سنجه های مشابهت ناشی از تقطیع ضایعات  :9جدول 
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یک بار به  وکسل های تصویر،  MSجهت تشخیص نوع ضایعات 

اعمال  FKNNو بار دیگر به ورودی طبقه بند  KNNورودی طبقه بند 

قرار  9برابر  kبا اعمال روش سعی و خطا ، بهترین  گردید و همچنین

سه نمونه از نتایج پیاده سازی تقطیع انواع ضایعات بر روی داده شد. 

آورده  98و 99،  91در شکل  MSسه برش مختلف مربوط به دو بیمار 

 شده است.

 

جبالف 

وهد
 

فازی جهت تعیین نوع  KNNو  KNN: پیاده سازی الگوریتم 91شکل 

 T1-w، ب( بررسی  FLAIRضایعات:الف( تصویر اصلی یک برش نمونه با بررسی 

 black holeبرش نمونه ، د( تقطیع ضایعات  Gad-E-T1-wبرش نمونه ، ج( بررسی 

)قرمز( و ارتقایافته )زرد( به صورت دستی )نورولوژیست(، ه( تقطیع ضایعات با 

فازی ، ضایعات  KNN، و( تقطیع ضایعات با اعمال الگوریتم  KNNاعمال الگوریتم 

black hole  و ارتقایافته در تمامی تصاویر فوق به ترتیب با پیکان قرمز و زرد نشان

 داده شده اند.

جبالف

 وهد
فازی جهت تعیین نوع ضایعات:الف(  KNNو  KNNپیاده سازی الگوریتم  :99شکل

برش نمونه ،  T1-w، ب( بررسی  FLAIRتصویر اصلی یک برش نمونه با بررسی 

)آبی( و ارتقایافته  T2برش نمونه ، د( تقطیع ضایعات  Gad-E-T1-wج( بررسی 

 KNNع ضایعات با اعمال الگوریتم )زرد( به صورت دستی )نورولوژیست(، ه( تقطی

و ارتقایافته در  T2فازی ، ضایعات  KNN، و( تقطیع ضایعات با اعمال الگوریتم 

 تمامی تصاویر فوق به ترتیب با پیکان آبی و زرد نشان داده شده اند.

 

جبالف

 وهد
فازی جهت تعیین نوع ضایعات:  KNNو  KNNپیاده سازی الگوریتم  :98شکل 

برش  T1-w، ب( بررسی  FLAIRالف( تصویر اصلی یک برش نمونه با بررسی 

)آبی( و  T2برش نمونه ، د( تقطیع ضایعات  Gad-E-T1-wنمونه ، ج( بررسی 

black hole  قرمز( به صورت دستی )نورولوژیست(، ه( تقطیع ضایعات با اعمال(

و  T2فازی ، ضایعات  KNNعات با اعمال الگوریتم ، و( تقطیع ضای KNNالگوریتم 

black hole ان آبی و قرمز نشان داده شددر تمامی تصاویر فوق به ترتیب با پیک. 

معیارهای حساسیت، اختصاصی بودن و دقت به دست آمده از  

جهت مقایسه دو طبقه بند در  فازی KNNو  KNNدو الگوریتم 

به تفکیک نوع ضایعه آورده  8در جدول  MSتشخیص انواع ضایعات 

 شده است.

مقایسه معیارهای حساسیت، اختصاصی بودن و دقت تقطیع ضایعات : 8جدول

MS  مبتنی برKNN (𝐒𝐞𝟏 ،𝐒𝐩𝟏  و𝐀𝐜𝐜𝟏 و مبتنی بر )KNN ( فازی𝐒𝐞𝟐  ،𝐒𝐩𝟐 

 (𝐀𝐜𝐜𝟐و

 
 

برای بررسی دقیق تر نتایج به دست آمده از تقطیع ضایعات   

FLAIR  ، مقایسه ای از تقطیع ضایعاتMS  روی تصاویرFLAIR  با

استفاده از الگوریتم اتصال فازی تطبیقی که در این تحقیق انجام شد 

با استفاده از مدل مخلوط های  FLAIRبا تقطیع ضایعات روی تصاویر
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تطبیقی و مدل زمینه تصادفی مارکوف که توسط خیاطی و همکارانش 

 آورده شده است. 9انجام شد، در جدول  [99]

با استفاده از الگوریتم  FLAIRتقطیع ضایعات روی تصاویر مقایسه ای از : 9جدول 

اتصال فازی تطبیقی در این تحقیق و الگوریتم مدل مخلوط های تطبیقی و زمینه 

 [99]تصادفی مارکوف مربوط به تحقیق خیاطی و همکارانش

  
برای بررسی دقیق تر رویکرد پیشنهادی در این پایان نامه،   

و رویکرد تدین   [94]مقایسه ای از نتایج رویکرد خیاطی و همکارانش 

 آورده شده است. 4در جدول  [99]و همکارانش 

مقایسه معیارهای حساسیت، اختصاصی بودن و دقت رویکرد خیاطی و  : 4جدول

 𝐒𝐞𝐓  ،𝐒𝐩𝐓) [99]، تدین و همکارانش  (𝐀𝐜𝐜𝐤𝐡و 𝐒𝐞𝐤𝐡  ،𝐒𝐩𝐤𝐡) [94]همکارانش 

 𝐒𝐞𝐍  ،𝐒𝐩𝐍فازی ) KNNو روش ارائه شده در این پایان نامه مبتنی بر   (𝐀𝐜𝐜𝐓و

 (𝐀𝐜𝐜𝐍و
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