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  : كيدهچ
 و شناسايي بندي بخشهاي متعدد و بيشماري كه در زمينه  ايم تا با مطالعة روش در اين تحقيق تالش نموده  

 .گيرد ارائه دهيم انسان به اين منظور در پي ميهايي كه بينايي  ها را با روش ترين روش وجود دارد منطبق تصوير
با معرفي الگوهاي خارجي تصوير بعنوان الگوهاي غالب تر، از بين الگوهاي خارجي، نقاط حداقل انحناي  در اينجا
هاي عصبي پالس كوپل شده و آناليز بافت را  شبكه هاي آشكارشده توسط از بين الگوهاي داخلي، بافت  منفي و

بخش بندي  منظورهايم و از آنها ب هاي بينايي انسان معرفي كرده الگوهاي منطبق با شاخص رينبعنوان مهمت
ايم و يك   تصاوير ماموگرافي پرداختهبندي بخش هاي  تكنيك تحقيق به بررسي ما در اين. ايم تصوير بهره گرفته

افزاري كه به اين منظور طراحي   نرمبكمك ايم و نتايج را خود ارائه داده راه حل تركيبي جديد بر مبناي نتايج
 .ايم مشابه مقايسه كرده هاي ماموگرافي بررسي و با روش شده است بر روي يك ديتابيس از تصاوير

  
  MATLABافزار  ، نرمNCM  ، PCNNپردازش تصوير، ماموگرافي، بينايي انسان، : يكليداي ههواژ

 
  مقدمه .١

 نظير رنگ، هايي درك تصوير بطور طبيعي شامل فاكتور
بافت و ساختار داخلي، سايه و حركت و نيز برخي اطالعات 
غير بينايي مثل خصوصيات فكري و تصورات قبلي ما از آن 

ها براي شناسايي بايد  تصوير است  نمايش و تعريف تكه
جامع و پايا باشد و تحت شرايط مشاهده دچار تغيير 

 دباي يبندي تصوير ابتدا م بطور كلي براي بخش ].٧[نشود
دو راه براي نمايش . روش نمايش تصوير را انتخاب كنيم

نمايش ناحيه بر مبناي ) الف: وير وجود دارديك ناحية تص
نمايش )؛ ب)مانند مرز ناحيه ( هاي خارجي آن  ويژگي

مانند مقايسة ( هاي داخلي آن  ناحيه بر مبناي ويژگي
هاي متعدد و بيشماري توسط  روش). هاي ناحيه  پيكسل

 تصاوير ارائه شده است كه هر بنديبخشمنظور هققين بمح
 تصوير بنديبخشكنند بهترين روش را براي  يك ادعا مي

بيشترين حساسيت چشم انسان ]. ٣,٤,٦[ اند ارائه داده
هاي تصوير مربوط به  نسبت به يك منظره، از لبه

با وجود برتري عوامل و الگوهاي  ].٨[ شود مي ناشي منظره آن 

ها در شناسايي مناظر و تصاوير  تصوير نظير لبهخارجي 
مختلف بوسيلة چشم، الگوهاي داخلي نظير بافت نيز در 
شناسايي نقش دارند ما نيز از اين مهم چشم پوشي 

عنوان هايم و با وجودي كه الگوهاي خارجي تصوير را ب نكرده
ايم،  الگوهاي برتر شناسايي توسط بينايي انسان معرفي كرده

دنبال هظر گرفتن الگوهاي دروني تصوير نيز ببا در ن
هاي شناسايي الگوهاي دروني  ترين روشها به روش نزديك

هاي عصبي و  ايم و در اين بين از شبكه توسط چشم بوده
هاي عصبي پالس كوپل شده  اي از آنها بنام شبكه نوع ويژه

هاي عصبي پردازش بافت  بعنوان مكانيزمي مشابه با مكانيزم
هاي  در مقـايسه روش .ايم بينايي انسان كمك گرفتهبوسيلة 

آشكـار نمودن تومورهـاي ناحيه سيـنـه معموالً از دو 
 False) (FP PositiveوTrue)  Positive)TPرفـاكتو

منظور ارزيابي نتايج حاصل از اين ه ب.شود بهره گرفته مي
هاي معمول، اين پارامترها را نيز براي نتايج  روش با تكنيك

ل از روش پيشنهادي بدست آورديم كه خوشبختانه حاص
 در اين. بخش بودند نتايج حاصل بطور قابل توجهي رضايت

هاي  به تشريح برخي تكنيك بخش دوم ابتدا در مقاله
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تشريح ، ها ساختار ماموگرام ،پردازش تصاوير ماموگرافي
  و لزوم تصاوير ماموگرافيبندي بخشهاي متداول در روش
رهاي ناحيه سينه در تصاوير ماموگرافي بندي توموبخش
 در بخش سوم نيز تكنيك آشكارسازي نقاط .پردازيم مي

در اين بخش به  .شود حداقل انحناي منفي معرفي مي
معرفي پارامترهاي اساسي در شناسايي تصوير بوسيلة انسان 
خواهيم پرداخت و مهمترين الگوها را بكمك انجام آزمايش 

ائه شده توسط محققين مختلف، و با توجه به نتايج ار
روش تركيبي پيشنهادي . كنيم شناسايي و پيشنهاد مي

ها در بخش چهارم ارائه  خود را جهت استخراج سگمنت
دهيم و در پايان در بخش پنجم به بيان نتايج حاصل از  مي

هاي  اجراي اين پروژه و ارزيابي مزايا و نواقص روش
ي نيز جهت توسعه پيشنهادي خواهيم پرداخت و پيشنهادات

مند ارائه  و تصحيح و ادامة كار توسط محققين عالقه
هايي كه در سالهاي  و به مقايسه اين روش با روشدهيم مي

هايي مثل سطح اخير انجام شده و مقايسه آن با روش
 .پردازيمآستانه مي

   پردازش تصاوير ماموگرافي‐٢
كارهاي انجام گرفته جهت پردازش تصاوير بيشتر
 ،گرافي، بر اساس الگوهاي داخلي تصوير نظير بافتمامو

كنند و كارهاي صورت گرفته در زمينة پردازش  عمل مي
. اندك است تصاوير ماموگرام بر اساس الگوهاي خارجي

هاي  ترين تكنيك سازي و تغيـيرات آن معمول آستانه
 ،بندي بخش روش در .در ماموگرافي هستندبندي   بخش

سازي  ـوانند مشكل مهمـي در آشكارت پوزيتيوهاي كاذب مي
به همين دليل . هاي مشكوك از ماموگرام باشند توده

آشكارسازي خودكار بوسيله كامپيوتر در ماموگرافي تنها به 
ت تشخيص پزشك به  صحمنظور افزايش قابليت اعتماد و

تواند به   اوليه ميبندي بخشبهبود . شود كار گرفته مي
در اينجا لزوم استفاده  . شودكاهش پوزيتيوهاي كاذب منجر

ها يا FPبندي تومورهاي ناحيه سينه حذف  از بخش
 كه اين است، باشد كه علت آن پوزيتيوهاي كاذب مي

باشند و بعد از  بسياري از كانتورهاي پيدا شده تومور نمي
بندي كانتور  اعمال تكنيك حداقل انحناي منفي و بخش

باشدكه   نميظر تومورشود كه كانتور مورد نمشخص مي
هاي  تواند كمتر بودن مساحت و چگالي كانتور علت آن مي

 .بندي شده از يك مقدار حد آستانه مشخص باشد بخش

هاي مختلف سگمنت تصاويرماموگرافي،  روش بمنظور ارزيابي
 :هاي متعددي پيشنهاد شده است، كه از آن جمله معيار

ي  تعداد خطا،تعداد متوسط نواحي مشكوك در هر تصوير
و  تعداد خطاي مثبت در هر تصوير ،منفي در هر تصوير

  .باشند مي حساسيت
  
  Negativeآشكارسازي نقاط تكنيك معرفي‐٣

 Curvature Minima   
Hoffman و Richardsاند كه بينايي انسان   ثابت كرده

از قواعد محاسباتي عمومي جهت سگمنت اشيا استفاده 
 .اقل را مطرح كردندآنها براي اولين بار قاعدة حد. كند مي

ها را در  مطابق با اين قاعده، بينايي انسان مرز بين سگمنت
ها و در امتداد حداقل  حداقل منفي انحنا بر روي سيلوئت

 .كند هاي اساسي بر روي سطوح تعريف مي منفي منحني
 ابتدا مفاهيمي نظير دباي براي تشريح اين قاعده مي

هاي اساسي و   منحنيهاي نرمال و بردارهاي نرمال و منحني
در  .را تشريح كنيم) NCM(مفهوم حداقل منفي انحنا

هاي  هاي مسطح ما از مفاهيم بردارها و منحني مورد منحني
   ) ۱شكل( كنيم  نرمال استفاده مي

  
  ها روي يك منحني مسطح ها و انحنا نرمال  : ۱شكل 

  

هاي نرمال، بردارهايي با طول واحد هستند كه بر  بردار
بايد توجه داشت كه بردارهاي . باشند  عمود ميمنحني

بندي كرد،  توان در دو دسته تقسيم نرمال را بطور كلي مي
كنند و آنهايي كه به  آنهايي كه به جهت چپ اشاره مي

همچنين دو حالت مجزا براي . كنند جهت راست اشاره مي
ما . انتخاب شكل و زمينه در تصوير روي منحني وجود دارد

پذيريم كه بردارهاي نرمال به  د را تا پايان كار مياين قراردا
در » شكل « هر طرفي از منحني كه اشاره كنند آن طرف را

شكل مورد نظر ما را ) ۱( درتصوير بنابراين . گيريم نظرمي
دهد و زمينه در  قسمت سمت چپ منحني تشكيل مي
مفهوم دوم، انحنا . قسمت سمت راست قرار گرفته است

اقع اندازة انحنا در هر نقطه بيانگر چگونگي در و. باشد مي
اندازة  .ها در اطراف آن نقطه است سرعت تغيير جهت نرمال
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اي  انحنا در هر نقطه عبارتست از معكوس طول شعاع دايره
كه بهترين برازش را با اين نقطه و نقاط مجاور آن داشته 

عالمت انحنا در ). دو نقطة واقع در طرفين آن ( باشد
انتخاب شده، " شكل"ي از منحني كه نسبت به هاي بخش

هايي از منحني كه نسبت  محدب باشند، مثبت و در بخش
بنابراين . به شكل انتخاب شده مقعر باشند، منفي است

ايم داراي انحناي منفي   مشخص كردهAاي كه آنرا با  نقطه
 .است) NCM(و در واقع داراي حداقل انحناي منفي 

توان بر مبناي محاسبة   مي راNCMآشكارسازي نقاط 
حال قاعدة . ها در روي كانتور شكل انجام داد تغيير جهت

 :كنيم حداقل را با توجه به اين مفاهيم بصورت زير بيان مي
ها  همگي حداقل انحناهاي اساسي منفي مرز بين سگمنت« 

با انجام دو آزمايش، ثابت ] ٢[در   ما .»كنند را مشخص مي
م انسان بيشترين حساسيت خود را چشايم كه اوالً  كرده

 دهد نسبت به ناپيوستگي در انحناي كانتور شكل نشان مي
ها، نقاط داراي حداقل انحناي  و ثانياً از بين اين ناپيوستگي

ترين عامل در شناسايي  كننده منفي را بعنوان تعيين
  . ايم ها بوسيلة چشم انسان معرفي كرده سگمنت

  

ها  رسازي توده روش ارائه شده جهت آشكا‐٤
  در تصوير

مهمترين الگوهاي اقل انحناي منفي،  حد روش  هر چند
شناسايي تصوير را بر اساس الگوهاي خارجي شكل به ما 

ولي نبايد اثر عوامل دروني ديگري نظير  كند معرفي مي
از آنجا كه . بافت و محتويات دروني تصوير را ناچيز شمرد

هاي تصوير خشبهدف ما ارائة روشي عملي در تشخيص 
 تالش كرديم تا عالوه بر توسعة روش حداقل انحناي است

 PCNNهاي عصبي برمبناي مدل منفي از تكنيك شبكه
لذا . و نيز آناليز بافت در كنار اين روش بهره بگيريم] ٩,١٠[

 به هاي تصويربخشدر واقع روشي كه ما جهت استخراج 
ان ارائه ترين روش بر الگوريتم بينايي انس عنوان منطبق

كنيم يك روش تركيبي است كه شامل آناليز ساختار  مي
و نيز آناليز ساختار ) تكنيك حداقل انحناي منفي( خارجي 
باشد ولي آنچه را  مي) شبكة عصبي و آناليز بافت( داخلي 

 هاي تصويربخشكه ما بعنوان روش غالب در شناسايي 
بسياري كنيم بر خالف نظر  انسان معرفي ميبينائي بوسيلة 

، روش آناليز ساختار خارجي و خصوصاً با ]١١[از محققين 

باشد در پياده سازي  تاكيد بر نقاط حداقل انحناي منفي مي
اين روش تركيبي ما ابتدا بوسيلة تكنيك آشكارسازي نقاط 

 مشكوك را مشخص كرده و هايبخشحداقل انحناي منفي 
اي ه هاي آناليز بافت و شبكه سپس با  اعمال تكنيك

  هايبخش بر اين نواحي و نيز تصوير اوليه، PCNNعصبي
  .آوريم هاي مشكوك را با حداقل خطا بدست مي توده

بمنظور مطالعة صحيح و دقيق نتايج حاصل از اجراي اين 
 تصوير ماموگرافي مربوط به ديتابيس ۲۰۰روش ما از 

DDSM مربوط به دانشگاه  South Florida استفاده 
 مورد تصوير ۱۰۰ين اين تصاوير انتخاب شده از ب. ايم كرده

هستند كه در آنها ) غير مشكوك(مربوط به موارد نرمال 
 تصوير ۱۰۰شود  و  هيچگونه الگوي بدخيمي مشاهده نمي
 .هستند) مشكوك( مربوط به موارد داراي تومور سرطاني 

هاي غيرنرمال برحسب نوع بدخيمي مشاهده شده  ماموگرام
بندي  اي مشتمل طبقه هاي منظم و ضايعات ستاره و توده
هاي   پيكسل ماموگرام۲۵۶*۲۵۶در ابتدا نواحي اند شده

غيرنرمال كه بصورت دستي انتخاب شده 
مورد استفاده قرار گرفتند تا ) هاي كوچك استخراج(بودند

سپس روش به تمامي محتواي . ندتودة بدخيم را شامل شو
ها براي  تصوير سينه و بافت اطراف آن براي همة ماموگرام

هاي  استخراج. (  اعمال گرديدFPآشكارسازي محتواي 
هاي  رويداد  اندازه_هاي هم كه ماتريس با وجودي). بزرگ 

دهند، الوس روشي براي آناليز  خوبي از بافت را بدست مي
 كه بصورت ويژه ،]١١[ كند ان ميبافت را توسعه داده و بي

شود و هدف آن  در تصاوير راديوگرافي بكارگرفته مي
روش الوس از . بندي هر پيكسل تصوير است دسته
هاي فيلتر براي استخراج الگوهاي ثانويه از  ماسك

خصوصيات ميكروساختاري يك تصوير نظير سطح، لبه، لكه 
 بنديبخشتواند براي  كند كه سپس مي و پرش استفاده مي

 و آشكارسازي اوليهپس از پردازش . مورد استفاده قرار گيرد
  .       آوريم بدست مي ) ۲(لبه، تصوير پيرامون را مطابق شكل 

  
  ايجاد مرز يك ناحيه   : ۲شكل 
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پس از اينكه ما موفق به شناسايي نقاط با حداقل انحناي 
براي   به دنبال روشي بايد،منفي در يك تصوير شديم

گيري از اين نقاط و تركيب اطالعات حاصل از  هبهر
آشكارسازي اين نقاط با اطالعات ديگر تصوير به منظور 

مطابق با   بصورت صحيح وهاي تصويربخشاستخراج كامل 
هايي كه بينايي انسان براي اين منظور بكار  پارامترها و روش

همانطور كه در پيش نيز بيان شد، از بين  .گيرد باشيم مي
 بمنظور NCMهاي ارائه شده براي استفاده از نقاط روش
كوتاه بيشتر از همه _  تصوير، قاعدة برش بندي كردنبخش

بر روشي كه بينايي انسان از آن به اين منظور استفاده 
هايي   ولي اين روش داراي محدوديت،كند منطبق است مي

به جاي اينكه   كوتاه،_برشما بر خالف قاعدة ]. ١[ است
ها صرفاً كوتاهي  Part_Lineد را براي ترسيم معيار خو

خطوط در نظر بگيريم با معرفي يكسري ضرايب انتخاب كه 
توان در آن لحاظ نمود  انتخاب كوچكترين فاصله را هم مي

ها را تعريف و از  Part_Lineو استفاده از مقادير آستانه، 
  آشكارشده را به هم NCMبين خطوط مختلفي كه نقاط 

از . كنيم ها را انتخاب مي Part_Lineند كن متصل مي
جمله پارامترهاي جديدي كه ما بمنظور تطبيق با 

مفهوم  : كنيم هاي بينايي انسان به تصوير اعمال مي تكنيك
، منحني سگمنت، ضريب كرويت، ضريب تيزي ]٥[شفافيت

  ]. ١[و ضريب مجاورت هستند
  سازي و نتايج پياده ‐٥

اي مختلف پيشنهادي و ه سازي تكنيك منظور پيادههب
افزاري جديد تحت عنوان  بررسي نتايج، يك بستة نرم

HMAMمنظور مقايسة عددي هب . طراحي شده است
شكل و محتواي ناحيه ضايعات واقعي و آزمايشي، از دو 

_ و_ سطح واقعي .كنيم  استفاده ميTPR و  FPRپارامتر 
 )TPR(آزمايشي را اندازه گرفته و ناحية  مثبت واقعي 

  . ناميم مي

  
  FPR و TPRتعريف     :۳شكل

سطح غيرواقعي آزمايشي را اندازه گرفته و ناحية مثبت 
 در TPR، )۳(با توجه به شكل .  ناميم مي) FPR(كاذب 

 FPRواقع همپوشاني نواحي واقعي و آزمايشي است و 
  .ناحية آزمايشي بيرون از ناحية واقعي است

  
ورت درصدهايي نواحي ضايعة آزمايشي بص  :۴شكل 

 نواحي  هاياز سطح ضايعة واقعي براي استخراج
  كوچك

  
نواحي ضايعة آزمايشي بصورت درصدهايي    :۵شكل 

   نواحي بزرگ هاياز سطح ضايعة واقعي براي استخراج
گردد كه مقادير           مشاهده مي) ٤(با مراجعه به شكل 

 %FPR٠%هاي كوچك، در محدودة  هاي استخراج  نمودار 
هاي   قرار دارند شناسايي سراسري براي استخراج٥٠%تا 

هاي آناليز بافت و شبكة عصبي  بزرگ هنگامي كه روش
هاي بزرگ با مشكل مواجه  شوند، براي استخراج اعمال مي

 كه با اعمال روش تركيبي در صورتي ) ٥شكل. ( شويم مي
شود و روش تركيبي قابليت بسيار  نتيجه كامالً برعكس مي

در  .دهد هاي بزرگ از خود نشان مي يي در استخراجباال
اي   با آشكارسازي سطح ماهيچة سينهFPR% اينجا مقادير 

يابند  كه داراي خصوصيات مشابه با بافت است افزايش مي
هاي   با يك برآورد نسبي كم، از استخراجTPR%مقادير

 ۲۵۶*۲۵۶هاي كوچك  بزرگ در مقايسه با استخراج
توان  را مي TPR/FPRآمار .يابند  ميپيكسل، بيشتر كاهش

براي ) ۲(در جدول براي روش آناليز بافت و) ۱(در جدول
  .روش تركيبي خالصه كرد
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 ۱۳۸۲ بهمن ۲۹ و ۲۸ين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، يازدهم 

 با نوع ضايعه TPR % و FPR% تغييرات    : ۱جدول 
  و اندازة استخراج تصوير براي روش آناليز بافت

    هاي منظم  توده  اي ضايعات ستاره

    %

FPR  

% 

TPR  

 %

FPR  

% 

TPR  
حد 

  پايين
۸  ۲۳  ۰  ۱۴  

  

هاي  استخراج

  كوچك
  ۸۹  ۱۲  ۸۸  ۵۰  حد باال

حد 

  پايين
۱۰  ۲۱  ۲  ۳۴  

  

هاي  استخراج

  ۹۳  ۱۵۵  ۷۲  ۱۵۰  حد باال  بزرگ

هاي منظم نسبت به   براي تودهTPRبهتر بودن ارقام 
اي بيانگر اين است كه پيرامون تعيين شده  ضايعات ستاره

 پرتوهاي غيريکنواخت بوسيلة راديولوژيست شامل زمينة
اي است در حاليكه روش اتوماتيك به طرف مركز  ستاره

با وجود اين، در همة موارد سطوح . شود ضايعه متمركز مي
  )۱(همانطور كه با مقايسة جداول . اند ضايعه شناسايي شده

  

 با نوع ضايعه و TPR % و FPR% تغييرات  : ۲جدول 
  ياندازة استخراج تصوير براي روش تركيب

      هاي منظم توده  اي ضايعات ستاره
 %

FPR  

% 

TPR  

 %

FPR  

% 

TPR  
حد 

  پايين
۱۱  ۱۹  ۵  ۱۰  

  

هاي  استخراج

حد   كوچك

  باال
۵۸  ۸۸  ۱۱  ۸۵  

حد 

  پايين
۱  ۶۷  ۰  ۸۴  

  

هاي  استخراج

حد   بزرگ

  باال
۱۹  ۸۹  ۵  ۹۳  

شود، روش تركيبي بطور بسيار قابل  مالحظه مي) ۲(و 
 TPR% و FPR% هاي  رامترتوجهي باعث بهبود مقادير پا

شود ولي در مورد  هاي بزرگ مي در مورد استخراج
هاي كوچك، نتايج تفاوت چنداني ندارند وحتي در  استخراج

تر  برخي موارد اين نتايج نسبت به روش آناليز بافت پايين
هاي  هاي متوسط آزمايشي بر حسب شدت شدت .هستند

  .اند رسيم شدهت ) ۶(متوسط واقعي براي هر تصوير در شكل 
گذرد  آل با يك خط مستقيم كه از مبدا مي وضعيت ايده

ميزان پراكندگي در اطراف اين خط  .نمايش داده شده است
  .بيانگر انحراف متوسط آزمايشي از واقعي است

  

  
 شدت متوسط ناحية واقعي در برابرشدت  : ۶شكل  

ي  ي نواحي بزرگ متوسط ناحية آزمايشي برا استخراج
  

رار تعداد دفعات اعمال تكنيك مورد نظر مشاهده شد با تك
 بشدت به تعداد تكرار TPR % و FPR% كه مقادير 

   )۷شكل.( اند الگوريتم وابسته
FPR% and TPR%  against 

itteration
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 به TPR % و FPR% وابستگي مقادير   :۷شكل 

  تعداد تكرار الگوريتم
با توجه به اين وابستگي و نيز وابستگي نتايج كيفي حاصل 

ما تعداد تكرار الگوريتم را بعنوان يكي از از اعمال الگوريتم، 
هاي تعيين كننده در رسيدن به نتايج مورد نظر  پارامتر

سازي خودكار روش  كنيم و براي اينكه در پياده معرفي مي
به مشكلي برنخوريم، بطور خودكار تعداد اجرا را بصورت 

امكان تنظيم و تغيير اين ( ايم   گرفته۱۰۰فرض  پيش
و بصورت ) افزار مربوطه فراهم شده است مپارامتر در نر

 نتايج ذخيره ۱۰۰ تا ۱خودكار براي كلية تكرارهاي بين 
اوليه هايي از نتايج ذخيره شده براي تصوير  نمونه. شوند مي

  .  نمايش داده شده است) ۹ (  در شكل)۸(شكل
  
  
  

  تصوير اوليه :۸شكل     
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  تموابستگي نتايج به تعداد تكرار الگوري: ۹شكل 

مقايسه اين روش با كارهاي انجام گرفته در سالهاي در 
 گفت اين روش  تعداد نتوا مي ) ۲۰۰۳ و ۲۰۰۲( اخير 
دهد و  ها را به شدت كاهش مي FPهاي نادرست يا  يافت

به عنوان يك روش تكميلي نسبت به سايربرتري اين روش 
در پايان بايد . باشد ها مي FPها كاهش قابل توجه  روش

باشد و به  ها مي ين روش بيشتر جهت يافتن لبهگفت ا
عنوان يك روش مكمل در كنار روشهايي مثل سطح 

هاي  باشد كه خود روش سطح آستانه نيز در قسمت مي
پردازش و شبكه عصبي اين تحقيق به كار گرفته شده  پيش

هاي يافته  است كه تركيب اين روشها و همپوشاني قسمت
 ر را مشخص كند و ود جايگاه دقيق تومتوان شده از آنها مي

تواند كانتورهاي نادرست  بندي مي  روش بخش  اينبه عالوه 
را كه از يك حد آستانه جرم، چگالي و حجم كمتر هستند 
را حذف كند و به عبارتي يك روش تكميلي در ادامه روش 

باشد كه مقايسه آن با روش آستانه سازي  آستانه سازي مي
باشد چرا كه به عنوان  ساساً درست نميبه صورت موازي ا

  .باشد يشابه مروشي در ادامه اين روش و ساير روشهاي م
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