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عالوه،  به. های تشخیص عنبیه است نظمی باال در الگوهای بافت عنبیه، مهمترین دلیل استفاده از این تصاویر در سیستم  بی-چکیده

از طرفی، انتخاب . اند  تصادفی در دوران رشد جنینی دانستهنظمی را ناشی از یک فرآیند ژنتیکی کامال در مقاالت مختلف، این بی
های عنبیه از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که عالوه  ناحیه مناسب در نوار نگاشته شده عنبیه برای استخراج ویژگی در سیستم

 براساس بعد نظمی بیدا یک معیار در این مقاله، ابت. گردد تر، باعث کاهش میزان محاسبات نیز می های غنی بر استخراج ویژگی
سپس، با انتخاب این معیار . بعدی معین را از تصادفی جدا سازد های یک گردد که قادر است سیگنال فرکتالی هیگوچی معرفی می

یژگی از عالوه، یک و هب.  نشان خواهیم داد که الگوهای بافت عنبیه کامال تصادفی هستند،ها عنوان یک آماره جدید در آزمون فرض به
 الگوهای نظمی بینهایتا، با استفاده از ویژگی . ها به لحاظ آماری یکسان هستند تصاویر عنبیه معرفی خواهیم نمود که در تمام عنبیه

  .تر و غنی از اطالعات در تصاویر عنبیه معرفی خواهیم نمود نظم عنبیه، یک روش جدید برای استخراج نواحی بی
 

  رکتالی، فضای حالت، استخراج ویژگیعنبیه، ابعاد ف -کلید واژه
 

 مقدمه -۱

های غیرخطی، به ما اجازه توصیف  مطالعه دینامیک سیستم
ابزار های محاسباتی . دهد خصوصیات فرآیندهای بیولوژیکی را می

نظریه آشوب مانند ابعاد فرکتالی و یا مطالعه نمایش سیگنال در 
. ناسب هستندفضای فاز، برای مطالعه این گونه فرآیندها بسیار م

از آنجایی که الگوهای بافت عنبیه هر فرد، خصوصیات غیرخطی 
توان از ابزارهای  دهند، بنابراین می شدیدی از خود نشان می

عالوه، در برخی از  به. آشوب برای بررسی رفتار آنها استفاده نمود
گیری بافت عنبیه در  ادعا شده است که شکل] 2[، ]1[مراجع 

.  جنینی، شدیدا وابسته به شرایط اولیه استفرآیند ژنتیکی رشد
های  های اصلی سیستم با دانستن این خصوصیت که از ویژگی
آید که آیا امکان آشوبناک  آشوبناک است، این سوال به وجود می

عبارت دیگر، معین بودن الگوهای بافت عنبیه وجود  بودن و یا به
ایش فضای توان نم  برای پاسخ به این پرسش، میر؟دارد یا خی

برای این منظور، . حالت تصاویر عنبیه را مورد مطالعه قرار داد
الزم است که تصاویر به نوعی به فضای حالت منتقل شوند و 

یک راه برای استخراج رفتار . بردارهای حالت آنها استخراج گردد
نظم و آشوبناک تصاویر دوبعدی، تصویر کردن شدت  بی

نسی آنها روی محورهای افقی یا ها و یا طیف قدرت فرکا روشنایی

البته، با توجه به اینکه این نگاشت، یک ]. 3[عمودی است 
دهد، بنابراین  نگاشت چند به یک است و بعد فضا را کاهش می

اطالعات زیادی از تصویر را از دست خواهیم دادو ولی با این 
بعدی از تصویر ارائه دهیم که تا  ایم یک نمایش یک حال، توانسته

های آن  دی، منعکس کننده اطالعات عمق و پستی و بلندیحدو
بعدی را در فضای  توان به راحتی این سیگنال یک حال می. است

.  نمود و مسیر حالت آن را بازسازی کردembedحالت 
هایی است که در این فضا  خصوصیات فرکتالی سیگنال، از ویژگی

هایی که در  از طرف دیگر، بسیاری از سیستم. قابل دستیابی است
نظم هستند، در فضای حالت از  حوزه زمان دارای رفتار کامال بی

عنوان مثال، سیستم  به. کنند یک نظم بسیار دقیق پیروی می
نظم دارد، در  دینامیکی لورنز در حوزه زمان رفتاری کامال بی

حالی که مسیر فضای حالت آن دارای یک الگوی مشخص و 
توان رفتار  ن این واقعیت، میبا در نظر گرفت]. 4[منظم است 

بعدی عنبیه را در فضای حالت مطالعه نمود و از  های یک سیگنال
در این مقاله، ما ابتدا یک معیار . نظم احتمالی آنها آگاه شد

کنیم که در فضای حالت از   را معرفی مینظمی بیسنجش 
سپس از این معیار برای نشان دادن . شود سیگنال استخراج می

در واقع، نشان . ادفی تصاویر عنبیه استفاده خواهیم کردرفتار تص
خواهیم داد که فرض معین بودن الگوهای عنبیه کامال رد 

 نظمی در تصاویر بافت عنبیه برای استخراج نواحی غنی از اطالعات تحلیل بی
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دهیم که این معیار در تمامی تصاویر  از طرفی، نشان می. شود می
 به لحاظ آماری ]CASIA 1 ]5 بانک اطالعاتیعنبیه موجود در 

واهیم برد تا نواحی غنی کار خ نهایتا این معیار را به. یکسان است
این روش جدید . از اطالعات را در تصاویر عنبیه استخراج نماییم

نظم را شناسایی و آنها را از  قادر است نواحی عاری از الگوهای بی
  .تصویر حذف نماید

های مورد استفاده   به معرفی اجزاء و روش2در ادامه، در بخش 
عنوان یک   بهنظمی بیمعیار جدید . پردازیم در این مقاله می

نسخه جدید از بعد فرکتالی هیگوچی در این بخش مورد بحث 
 که مربوط به نتایج این 3سپس در بخش . قرار خواهد گرفت

مقاله است، ویژگی مشترک در تصاویر عنبیه، نمایش تصادفی 
بودن تصاویر عنبیه و روش جدید استخراج نواحی غنی از 

بندی  ، یک جمع4 در بخش نهایتا. اطالعات معرفی خواهند شد
کلی ارائه خواهیم داد و پیشنهاداتی را برای ادامه کار محققان در 

  .این زمینه مطرح خواهیم کرد

  ها و اجزاء روش -۲
و این  گردد در این بخش، ابتدا بعد فرکتالی هیگوچی معرفی می

تعریف از بعد فرکتالی، یک روش سریع و مقاوم برای محاسبه بعد 
سپس، با کمک این تعریف، یک معیار . نی استهای زما در سری
عنوان  گردد که در صورت استفاده به  ارائه مینظمی بیجدید 

های زمانی تصادفی و معین  ها قادر است سری آماره آزمون فرض
ما این معیار را قبال در یک مرجع دیگر . را از هم جدا نماید

گوهای عنبیه ایم ولی در اینجا برای تحلیل رفتاری ال معرفی کرده
  .گیریم از آن کمک می

  بعد فرکتالی هیگوچی - ۱- ۲
های  برای محاسبه بعد فرکتال از سری داده(در روش هیگوچی 

)1,()2,...,()(ورودی  Nxxx سری جدیدی بصورت زیر ساخته 
  :شود می













 −

+++=

=

)(),...,2(),(),(

,...,2,1

k
k

mN
mxkmxkmxmxk

mx

kmFor
 

 نشان دهندۀ نقطه اولیه هر سری وmکه   زء نشان دهندۀ ج
kبرای هر .صحیح عدد است 
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 ضریب )2(مخرج معارله ها و  نشان دهندۀ تعداد نمونهNکه 
 آید  طول بدست میk تعداد ،kبرای هر مقدار  .نرمالیزاسیون است

 .شود ین محاسبه میعنوان طول میانگ هسپس میانگین آنها ب و
چی شیب بهترین خط یگوه  بعد .شود  تکرار میkmaxاین عمل تا 

)log)((تقریب زده شده با روش کمترین مربع خطا برای  kL 
  ].6[د باش  میlog(k(برحسب

  
عنوان یک معیار جدید  نسخه جدید بعد هیگوچی به-2–2
  نظمی بی

 هیگوچی، از ابتدای سیگنال تا انتهای برای محاسبه بعد فرکتالی
k عبارت دیگر به. شود برداری می های متفاوت نمونه آن با نرخ

mx 

+1 با طول xسیگنال کاهش نرخ یافته 
−





 k

k

mN است .

 اعمال شود، ولی با xتواند روی  روشی مشابه با این عمل می
  :dش نرخ یافته به مقدار محدود کردن طول سیگنال کاه

)})1((.....)()({ kdmxkmxmxnewk
mx −++=  

 معادل بعد فضای بازسازی شده حالت dبا این تغییر، 
)embedding space ( وnewk  معادل تاخیر فضاییτ  خواهد

 τ بعدی با تاخیر d، یک فضای N-(d-1) تا 1 با افزایش از . شد
تشکیل خواهد شد که بردارهای حالت آن دارای فرم کلی زیر 

  :هستند
)})1((....)()({ τττ −++= dmxmxmxms  

عنوان یک معیار  تواند به میزان تغییرات در بردارهای حالت می
در .  شده در نظر گرفته شودembed سیگنال نظمی بی

این . هستند های معین، مسیرهای فضای حالت هموار سیستم
) stretching and folding(له به خاصیت قبض و بسط مسا

بنابراین تغییرات . گردد بسترهای جذب در این سیستم ها بر می
های تصادفی  ها کمتر از سیستم بردارهای حالت در این سیستم

در نتیجه بردارهای حالت پایدارتر از بردارهای متناظر . است
جربی نشان صورت ت به. های تصادفی هستند حالت در سیستم

صورت نمایی  به τشود که میزان تغییرات، با افزایش  داده می
عبارت دیگر، این میزان از قانون توان که تعریف  به. شود زیاد می

این مقدار را با مجموع . نماید ابعاد فرکتالی است تبعیت می
  :کنیم های اقلیدسی مشتق بردارهای حالت مدل می نرم

∑
−−

=
=

)1(

1
)()(

dN

m msdiffG ττ  
ای خطی  یک شکل قطعه Log(τ)بر حسب  Log(G(τ))نمودار 

 در نظمی بیعنوان معیار جدید  دارد که شیب ناحیه خطی آن به
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به فرم قانون توان است   G(τ)عبارت دیگر،  به. شود نظر گرفته می
αττیعنی  ∝)(G . به نظمی بیمقدار صفر برای معیار جدید 

 نشان 1که مقدار  معنی تصادفی بودن محض است، در حالی
بعدی مانند  های یک مثال سیگنال. باشد دهنده تعین کامل می

دارای مقادیر ) با تعداد تناوب کم(خط صاف یا سیگنال سینوسی 
د ی هستند و مقدار متناظر با سیگنال نویز سف1بسیار نزدیک به 

ر است که برای قابل ذک .گوسی بسیار نزدیک به صفر است
هایی مانند سیگنال سینوسی با طول بسیار زیاد و نرخ  سیگنال

تواند نظم را استخراج کند و  نمونه برداری پایین، معیار جدید نمی
 .مقدار آن نزدیک به صفر خواهد شد

  
  نتایج - ۳

، ابتدا نشان نظمی بیدر این بخش، ما با کمک معیار جدید 
 تصاویر عنبیه افراد مختلف  که درنظمی بیدهیم که الگوهای  می

به . اند وجود دارند، طی یک فرآیند کامال تصادفی شکل گرفته
این نتیجه با . شود عبارت دیگر، امکان معین بودن آنها رد می

گزارشات قبلی پزشکی در مورد تصادفی بودن فرآیند شکل گیری 
عالوه، نتایج مندرج  به. ژنتیکی بافت عنبیه همخوانی کامل دارد

در زمینه سیستم تشخیص ] 7[مقاله مرجع آقای داگمن در 
سپس نشان خواهیم داد که . دهد عنبیه را نیز مورد تایید قرار می

رغم نظر عموم مبنی بر تفاوت کامل عنبیه افراد، یک ویژگی  علی
ما . وجود دارد که در عنبیه همه افراد به طور آماری یکسان است

عنوان  به. نامیم بافت عنبیه می در "نظمی بیمقدار "این ویژگی را 
مثال، در دو اتاق به هم ریخته، هیچ شباهت ظاهری وجود ندارد 

این مقدار به . تواند یکسان باشد ولی میزان به هم ریختگی می
 در این نظمی بی توسط معیار سنجش نظمی بیریختگی یا  هم

. شود آید و در عنبیه افراد بررسی می صورت کمی در می بخش، به
. گردد س تشابه آماری آن در جمعیت مورد آزمایش، تایید میسپ

نهایتا با یک روش ابتکاری و با کمک گرفتن دوباره از معیار 
، نواحی غنی از اطالعات در نوار مستطیلی نظمی بیپیشنهادی 

ما نشان خواهیم داد که . گردد نگاشته شده عنبیه استخراج می
صویر عنبیه را که الگوهای تواند نواحی دو بعدی از ت این روش می

نظم در آنجا بیشتر هستند، تشخیص دهد و از نواحی مربوط  بی
  .به سفیدی چشم جدا نماید

  

بررسی تصادفی بودن الگوهای عنبیه با استفاده  - ۳-۱
  نظمی بیاز معیار جدید 

در این بخش، امکان وجود تعین در الگوهای عنبیه مورد بررسی 
واهیم بدانیم که آیا ساختار خ در واقع، می. قرار خواهد گرفت

 .کند عنبیه به صورت تصادفی است و یا از نظم خاصی تبعیت می
دهیم که فرض  برای این منظور، یک آزمون فرض تشکیل می

H0،  تصادفی بودن و فرضH1سپس .  فرض تعین سیگنال است
بعدی تبدیل  باید تصویر عنبیه را به نحوی به یک سیگنال یک

کار، ابتدا نیم دایره پایینی ناحیه حلقوی عنبیه ما برای این . کنیم
مال وجود پلک و مژه در آن ترا که نزدیک به مردمک است و اح

کنیم و سپس با چیدن  از جاهای دیگر کمتر است، استخراج می
بعدی، یک سیگنال  های این ناحیه در یک بردار یک پیکسل

پیکسل دهیم که هر المان آن متناظر با یک  بعدی تشکیل می یک
نمودار گام به گام نرمالیزه کردن . از ناحیه بریده شده عنبیه است

 . نشان داده شده است1عنبیه و انتخاب ناحیه مناسب در شکل 
بعدی   از سیگنال یکنظمی بیپس از این مرحله، معیار جدید 

حال باید توزیع احتمال تصادفی بودن . گردد عنبیه استخراج می
برای این منظور، از روش دیتای . یاوریمدست ب این سیگنال را به

در این روش، از . نماییم استفاده می) surrogate data(جایگزین 
شوند که شکل  های دیگری تولید می روی سیگنال اولیه، سیگنال

ظاهری آنها کامال متفاوت با سیگنال اولیه است ولی دارای 
ف این خواص شامل طی. خصوصیات مشابه سیگنال اولیه هستند

برای ساختن یک . قدرت یکسان و توزیع احتمال یکسان هستند
سیگنال جانشین، کافی است که در سری فوریه سیگنال اولیه، 
ضرایب سری تغییر نکنند ولی فاز جمالت سینوسی و کسینوسی 

با این عمل، طیف قدرت سیگنال .  عوض شوندتصادفیصورت  به
 در حالیکه حاصله با طیف قدرت سیگنال اولیه یکسان است،

  .شکل ظاهری آن کامال متفاوت شده است
های سیگنال جانشین با  سپس با متناظر کردن اندیس نمونه

سیگنال اولیه در توزیع فراوانی آن، توزیع احتمال آنها نیز یکسان 
 سیگنال جانشین تولید 100از روی هر سیگنال، ]. 4[خواهد شد 

 استخراج نظمی بیشود و از هر کدام از آنها، معیار جدید  می
نمودار هیستوگرام این مقادیر نشان دهنده توزیع . گردد می

 یعنی فرض تصادفی بودن سیگنال H0احتمال شرطی آزمون 
حال، کافی است که مقدار مستخرج از سیگنال اولیه را با . است

اگر در خارج از توزیع افتاد، سیگنال . این توزیع مقایسه کنیم
صورت، سیگنال اولیه خصوصیات معین است و در غیر این 

  .تصادفی دارد
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برای بررسی تصاویر عنبیه، ابتدا از روی تمام تصاویر موجود در 
 را به نظمی بی معیار CASIA Version 1.0 بانک اطالعاتی

سپس هیستوگرام . کنیم ترتیبی که گفته شد، استخراج می
مربوط به این مقادیر را با هیستوگرام مربوط به سیگنالهای 

، دو هیستوگرام را که 2شکل . کنیم جانشین آنها مقایسه می
و توزیع آزمون ) تصادفی بودن (H0نشان دهنده توزیع آزمون 

H1) همانگونه که از شکل . دهد هستند نشان می) معین بودن
مشخص است، توزیع احتمال شرطی دو فرض، کامال در هم 

 اصلی تعبیر این تداخل به تصادفی بودن سیگنالهای. تداخل دارند
شود، چراکه نشان دهنده مشابهت مقادیر مستخرج از  می

های اصلی با مقادیر مستخرج از سیگنالهای تصادفی  سیگنال
 H0 رد می شود و فرض H1بنابراین، فرض . جانشین آنهاست

. گردد های اولیه قبول می یعنی تصادفی بودن سیگنال
بعدی عنبیه،  های یک گیریم که سیگنال وسیله، نتیجه می بدین

های کامال تصادفی هستند و به تبعیت از آن، تصاویر دو  سیگنال
گیرند نیز کامال  نظم را در بر می بعدی عنبیه که الگوهای بی

  .باشند تصادفی می
  

معرفی یک ویژگی جدید از تصاویر عنبیه که در  -۳-۲
  همه افراد مشترک است

بعدی که  کهای ی  برای هر کدام از سیگنالنظمی بیمعیار جدید  
دست آمده بودند، استخراج  از روی تصاویر بریده شده عنبیه به

، تصاویر عنبیه CASIA I بانک اطالعاتیاز آنجایی که در . شد
 تصویر وجود دارد، بنابراین 7 نفر موجود است و از هر نفر، 108

با توجه به . گردد  استخراج مینظمی بی مقدار 7برای هر سوژه 
بعدی عنبیه، بنابراین مقدار نسبتا  یکهای  نال باالی سیگنظمی بی

همانگونه که . پایینی برای برای هر سیگنال قابل انتظار است
 0,1دهد، تمام مقادیر محاسبه شده در محدوده   نشان می3شکل 

میزان مشابهت . رسد  هستند که منطقی به نظر می0,55تا 
های دیگر   مربوط به هر سوژه در مقایسه با سوژهنظمی بیمقادیر 

های برون کالسی  تواند با توزیع ، میبانک اطالعاتیدر 
)imposter ( و درون کالسی)genuine (مورد ارزیابی قرار بگیرد .

توزیع درون کالسی نشان دهنده توزیع تمام فواصل درون 
ها است، در حالیکه توزیع برون کالسی توزیع فواصل بین  کالس
 نظمی بیاصله اولین مقدار دهد، یعنی ف ها را نشان می کالس
 نظمی بی با تمام مقادیر افراد دیگر، فاصله دومین مقدار 1سوژه 
برای .  با با تمام مقادیر افراد دیگر و به همین ترتیب1سوژه 

دست آوردن این دو توزیع، ابتدا فاصله اقلیدسی تمام ترکیبات  به

بعدی برای هر شخص  های یک  سیگنالنظمی بیدوتایی مقادیر 
سپس هیستوگرام این فواصل رسم . به تنهایی محاسبه شدند

این هیستوگرام، یک توزیع نسبتا گوسی با میانگین صفر . گردید
واضح است که هر چه تعداد .  خواهد شد0,0424و انحراف معیار 

فواصل بیشتر شود، شکل این توزیع بیشتر به سمت یک توزیع 
فرآیند برای فواصل این . ای شکل نزدیک خواهد شد کامل زنگوله

 افراد مختلف نظمی بیاقلیدسی تمام ترکیبات دوتایی از مقادیر 
 3شکل . دست بیاید شود تا توزیع برون کالسی نیز به تکرار می
دهد که توزیع برون کالسی، یک توزیع کامال گوسی با  نشان می

توزیع برون . شود  می0,0829میانگین صفر و انحراف معیار 
 بردارهای نظمی بیدهد که مقدار   نشان میکالسی به روشنی

بعدی عنبیه افراد مختلف به لحاظ آماری بسیار نزدیک به هم  یک
عبارت دیگر، این مقدار استخراج شده در تمامی  به. هستند

  .تصاویر عنبیه از لحاظ آماری یکسان است
  

استخراج نواحی غنی از اطالعات عنبیه با  - ۳-۳
  استفاده از یک روش جدید

 بخش، یک روش جدید برای تشخیص نواحی دارای در این
در این روش که . گردد اطالعات بیشتر در تصاویر عنبیه ارائه می

 هایی قسمتگیرد،   کمک مینظمی بیاز ابزار پیشنهادی تخمین 
نظم بیشتری  از نوار مستطیلی نگاشته شده عنبیه که الگوهای بی

با توجه به . شوند اند، شناسایی و بریده می را در خود جای داده
وجود الگوهای بیشتر در این نواحی، احتمال وجود اطالعات 

عالوه، در  به. رود تر نیز در این نواحی باال می تفکیک کننده غنی
های مربوط به سفیدی چشم، مقادیر شدت روشنایی  قسمت

بنابراین منطقی . تر از نواحی اطراف مردمک هستند یکنواخت
در فرآیند کد کردن عنبیه دخیل است که این نواحی کمتر 

روش جدید، قادر است سفیدی چشم را تشخیص دهد و . شوند
همچنین اگر پلک نیز در نوار مستطیلی شکل . آن را حذف نماید

نگاشته شده باشد، با اعمال این روش حذف خواهد شد، چرا که 
با این حال، . کند سطحی صاف و یکنواخت را در نوار اشغال می

ا ممکن است در عملکرد این روش اختالل ایجاد کنند ه وجود مژه
با این حال، برای .  هستندنظمی بیزیرا خود، عاملی برای افزایش 

  .ها در عملکرد نیز تمهیداتی اندیشیده شده است کاهش تاثیر مژه
ها به نوارهای مستطیلی  در ابتدای کار، ناحیه حلقوی تمام عنبیه

 نوار مستطیلی به نوارهای سپس هر. شوند  نگاشته می512×128
بنابراین هر . شود افقی با طول برابر ولی با پهنای کمتر تقسیم می

در این .  خواهد شد512×16 نوار افقی با سایز 8نوار تبدیل به 
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(6)

 8 مقیاس و 5، در 5×5 فیلتر گابور دوبعدی با سایز 40مرحله، 
شوند و قسمت حقیقی تمام آنها با هم جمع  جهت ساخته می

  .شوند می
∑

=
=

=

81
51

tonorientatio
toScale

norientatio
scaleGG  

سپس . شود پس از آن، هر نوار افقی با این فیلتر برآیند، فیلتر می
تبدیل رادون در جهت زاویه صفر که معادل با تصویر کردن روی 

 8حاصل کار، . گردد  ها است، روی هر نوار افقی اعمال میxمحور 
 را نظمی یب خواهد بود که به نوعی، میزان 512پروفایل با طول 
البته قابل ذکر است که . کنند  نوار منعکس می8در هر کدام از 

است، ) many to one(چون این نگاشت، یک نگاشت چند به یک 
رود ولی در  بنابراین اطالعات زیادی از تصویر دوبعدی از دست می

بعدی از تصویر به دست بیاوریم  ایم یک نمایش یک عوض، توانسته
واضح است که در . نظم آن است تار بیکه منعکس کننده رف

دست آمده  های به تر، پروفایل نواحی با شدت روشنایی یکنواخت
از هر پروفایل، . باشند دارای نظم بیشتری هستند و هموارتر می

 تا 4شود و نوارهای متناظر با   استخراج مینظمی بیمعیار جدید 
. گردند تخاب میا انهترین نوار نظم عنوان بی از بیشترین مقادیر به
 نوارهای عمودی نیز yهای   و روی پروفایلyهمین کار در جهت 

 16 نوار، 8 به جای yشود، با این تفاوت که در جهت  تکرار می
 پروفایل 16شوند و بنابراین،   استخراج می32×128نوار با سایز 

ترین نواحی  نظم از اشتراک بی.  خواهیم داشت128با طول 
نظم دوبعدی  ین نواحی افقی، نواحی بیتر نظم عمودی و بی

، yقابل ذکر است که پروفایل گیری در جهت . گردند انتخاب می
ها در  کند چراکه مژه ها را تا حد زیادی حل می مشکل مژه

شوند ولی از آنجایی که   زیاد مینظمی بی باعث xهای  پروفایل
در های تقریبا عمودی در نظر گرفت،  توان باریکه ها را می مژه

 زیاد نظمی بی، وجود آنها منجر به yتصویر کردن روی محور 
 نخواهد yهای   کل پروفایلنظمی بیشود و تاثیر زیادی روی  نمی

ها نیز تا  گیری، اثر مزاحم مژه در نتیجه، با اشتراک. داشت
 نتیجه اعمال الگوریتم را بر روی 4شکل . حدودی حل خواهد شد

  .دهد  مییک نوار نگاشته شده عنبیه نشان
  
  یگیر نتیجه -۴

در این مقاله، ضمن معرفی یک نسخه جدید از بعد فرکتالی 
رد این معیار در ب، کارنظمی بیعنوان یک معیار جدید  هیگوچی به

نظم الگوهای بافت عنبیه افراد مورد  آنالیز رفتار غیرخطی و بی
نتایج ما که از اعمال این معیار روی . تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 بدست آمده بود، نشان داد که ساختار CASIA1 اطالعاتیبانک 
. بافت عنبیه دارای رفتاری کامال تصادفی و غیرمعین است

 در بافت نظمی بیگی جدید و مبتنی بر میزان ژ عالوه، یک وی هب
عنبیه معرفی گردید که در تمام افراد به لحاظ آماری یکسان 

ایشات بعدی تواند در صورت تایید آزم این نتیجه می. است
نهایتا، . عنوان یک معیار سالمت افراد مورد استفاده قرار گیرد به

ما با کمک تحلیل غیرخطی ارائه شده یک روش جدید ارائه 
دادیم که قادر است نواحی دارای اطالعات بیشتر در بافت عنبیه 

نظم  عبارت دیگر، نواحی که الگوهای بی به. را استخراج نماید
تر و دارای  نظم عنوان نواحی بی تر است، بهعنبیه در آنها بیش

 .شوند اطالعات تفکیک کننده بیشتر توسط این روش آشکار می
تر ساختن این روش و استفاده از آن در  مطالعات ما برای مقاوم

  .های تشخیص عنبیه ادامه دارد سیستم
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  استها در آن کمتر  ای که احتمال وجود پلک ها و مژه نمودار گام به گام نرمالیزه کردن ناحیه عنبیه و انتخاب ناحیه: 1شکل 

    
های تصادفی بودن و معین بودن سری زمانی  های احتمال فرض  توزیع:2شکل 

. اند همانگونه که مشخص است، دو توزیع کامال در هم تداخل کرده. ورودی
  .شود بنابراین، فرض تعین سیگنال رد می

  

. نظمی بیفواصل مقادیر ) زرد(و برون کالسی ) قرمز(های درون کالسی  توزیع: 3شکل 
  .هر دو توزیع، گوسی با میانگین صفر و انحراف معیار بسیار کم هستند

  
 Aنواحی هاشور خورده در تصاویر . شوند  در آنها کمتر است شناسایی و حذف مینظمی بیبا اعمال روش جدید در راستای محورهای افقی و عمودی، نواحی که : 4شکل 

  دهند  کمتر را نشان مینظمی بی با ، نواحی متناظرB و
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