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چکيده  -الگوریتم پيشنهاد شده در این مقاله ،اجازه تشخيص دیسک نوری از تصاویر فوندوس چشم را به صورت کامال خودکار می دهد .هدف،
تسهيل کشف اوليه آسيب های خاص و کامال اتوماتيک کردن فراین دی برای اجتناب از مداخله متخصص است .روش پيشنهاد شده برای استخراج
کانتور دیسک نوری ،به طور عمده بر اساس مورفولوژی و آناليز تحليل مولفه اصلی ( )PCAاست .هدف استفاده از  ،PCAرسيدن به تصویر سياه و
سفيد برای بهتر نشان دادن تصویر اصلی  RGBاست .الگوریتم اجرا شده در پایگاه داده عمومی  DRIONS-DBنتایج اميدوار کننده و نسبتا قابل
اعتماد را به دست آورد ،به طوری که روی پایگاه داده با درجه زیادی از تنوع به درستی کار می کند و نتایج حاصل از روش های دیگر را بهبود می
بخشد .بر اساس معيارهای ارزیابی متنوع همچون اشتراک جواب با ن ظرات شخص خبره ،پوشش و زمان ،نتایج روش در تشخيص دیسک نوری
رضایت بخش بود و با توجه به نتایج  ،بيش از  76در صد ،هم پوشانی با محدوده نظرات شخص خبره داشت.
كليد واژه -پردازش تصویر ،تحليل مولفه اصلی ،تشخيص دیسک نوری ،مورفولوژی

تقسيم بندی صفحه بينایی ( )ODیک فرایند كليدی در بساياری
از الصوریتم های طراحی شده برای استخراج وودكار سااوتارهای
تشریحی چشم ،كشف ضایهات شبکيه و شناساایی ویگیای هاای
مقی دیصر است.
مرز  ODنيو به نوا نقطه اوليه برای الصوریتم های ردیاابی
روق با توعه به ایل واقهيت كه همه روق شبکيه از آنجا نشا ت
می یيرند ،بکار می رود [.]3
در كل ،روش ها بر ایل اساس هستند كه تماا روق شبکيه،
از  ODسرچشمه یرفته و مسيرشا یک الصوی سهم وار را دنباا
می كند [.]5[ – ]4

 -1مقدمه
امروزه بيماری شبکيه وابسته به بيماری قند ،فشاار واو ،
آب سياه و فساد مااكورر ،از رایات تاریل لال اواتنا بيناایی و
كوری است [ ]1و [ .]2تشخيص اولياه و مراعهاه مناسار بارای
درما ایل بيماری ها می تواند از از كاور شاد علاویيری كناد.
مهمور بيش از  %80از اوتنا بينایی عهاا اعتنااب پریراسات
[ .]2همه ایل بيماری ها می تواند از طریق یک آزمایش چشامی
منظم و مستقيم از افراد در مهرض وطر ،تشخيص داده شود .باه
هر حاا ،رشاد عمهيات ،ساالخوردیی ،ادا فهاليات فيویکای و
سطوح باریی از چاقی ،وامل شاركت كنناده بارای افاوایش آ
هاست و با ث شده تهدادی از چشم پوشکا به ارزیابی مساتقيم
كه یک فاكتور محدود كننده است ،نياز پيدا كنند .بنابرایل ،یاک
سيسااتم باارای شااناوت وودكااار الصوهااای وااا ایاال مااوارد
پاتولوژیک ،موایای زیادی را وواهد داشت .با توعه به ایل عنباه،

 -2روش پيشنهادی
در شکل ،1بلوک دیاایراا فرآیناد كامال تقسايم بنادی باه
تصویر كشيده شد.
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تصویر ورودی به تصویر سياه و سفيد است كه در آ ساوتارهای
مختلف شبکيه چشم ،مانند اروق و  ODوعاود دارد كاه بارای
تشخيص دقيق تر  ،ODواضح تر متمایو شده اند PCA .به منظور
كاهش ابهاد یک مجمو اه داده ،متشاکل از تهادادی متغيرهاای
مرتبط است در حالی كه امکا تنوع موعود در مجمو ه داده هاا
را حفظ می كند و ورودی بسيار مناسر برای روش تقسيم بندی
است.
یک تصویر سه كاناله برای تبدیل شد به یک فضای مولفاه
ای اصلی ،سه كاناا عدید ایجاد می كند كاه در آ اولای (مهام
تریل) شامل بيشتریل كنتراست سااوتاری و اطن اات اسات در
حالی كاه آواریل محاور اصالی نشاا دهناده كمتاریل مياوا
اطن ات از تصویر است [.]6
شکل PCA 1های تصویر فونادوس رنصای ( (RGBرا نشاا
می دهد كه  PCمرتبه اوا ،شامل بيشتریل كنتراست ساوتاری و
اطن ات است.

شکل :1فرآیند روش پيشنهادی

شکل  )a( :2تصویر فوندوس اصالی PC )b( .مرتباه اوا ( PC :)cمرتباه
دوا PC )d( .مرتبه سوا.

با توعه به شکل ،1فازهای روش پيشنهادی عهت شناساایی
دیسک نوری در تصاویر فونادوس شابکيه چشام باه شارح زیار
میباشد:

به طور كلی ،یک تصاویر ساياه و سافيد اولياه بارای انجااا
بيشتریل الصوریتم های تقسيم بندی مقاارت رزا اسات .باه هار
حاا ،در مورد تقسيم بندی  ODهر نویسنده ای شادت متفااوت
تصویر ،از قبيل یک باند از تصویر  RBGاصلی [ ]7و [ ]8یاا یاک
عو از فضاهای رنصای دیصار [ ]9و [ ]10را مناسار در نظار مای
یيرد.

 )1پيش پردازش


تحليل مولفه اصلی(PCA( :

اوليل یاا پيش پردازش شامل بکاریيری  PCAبرای تبادیل
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از ایل رو ،یک تقسيم بندی روق باا اساتفاده از یاک یاروه
بندی ميانصيل ) ]12[ (K-meansاز یروه سابو تصاویر اصالی باا
مقدار  Kبرابر با  3انجاا شده است.
ایل الصوریتم پيکسل های تصویر را در سه یروه طبقه بندی
می كند طوری كه هر پيکسال متهلاق باه یاروه باا نودیکتاریل
ميانصيل است .سپ ،،دو تا از سه یروه بدسات آماده باه ناوا
روق تهریف شده است .سه كنس نياز است زیرا روق ضاخيم و
نازک ممکل است ويلی متفاوت باشند .پ ،از آ  ،بورگ نماایی
مورفولوژیکی واحد از اروق تقسايم بنادی شاده ماساک اروق
نهایی را ایجاد مای كناد .هادف از ایال ملياات ایال اسات كاه
مطمئل شوید كه روق در ماسک موعود وواهد بود.
مورفولوژی ریاضی یک روش پردازش تصویر غيار وطای بار
اساس ملياات هاای حاداقل و حاداكرر اسات [ ]13كاه هادف
استخراج ساوتارهای مناسر از یک تصویر است.

در ایل پگوهش ،استفاده از یک تصویر سياه و سافيد عدیاد
با استفاده از  PCAپيشنهاد شد .زیرا ساوتار شابکيه بهتار درک
می شود و بسيار كمتر به تنوع موعود در یک تصویر فوندوس در
مورد رنگ ،شدت و غيره حساس است.
اوليل  PCقابل توعه تر است پا PCA ،،مرتباه ی اوا باه
نوا تصویر ورودی از روش ارائه شده در ایل مقاله انتخاب شده
است.
 شدت تصویر(Image enhancement( :
نور غير یکنواوت از ایل تصویر واكستری نيو اصانح شاد و
كنتراست آ از طریق یک تغيير مکانی افوایش یافت .تغيير برای
اصنح اوتنف عوئی با ایل بارت داده شده:

()1
 tminو  tmaxباااه ترتيااار كمتاااریل و بيشاااتریل ساااطح
واكستری تصویر umin ،و  Umaxسطوح هدف (به طور مشخص
به ترتير  0و  )255است uf ،مقدار ميانصيل تصاویر بارای هماه
پيکسل ها در پنجره مركوی است و پارامتر  rبرای كنترا افوایش
كنتراست (تقریبا  ) r= 2استفاده می شود.
 ووشه بندی و مورفولوژی)Inpainting) :
روق از طریق تکنياک  inpaintingبارای آساا تار كارد
تقسيم بندی ،حرف می شود .الصوریتم ،كامن اتوماتيک است ،ایل
روش استحکاا در هر مرحله از پردازش را فراهم می كند.
الصوریتم های  Inpaintingدر برنامه های كاربردی متناوع از
ترميم ک ،های آسير دیده تاا حارف  /عاایصوینی موضاو ات
انتخاب شده استفاده می شود [ .]11ایل الصوریتم ها مهمور برای
پر كرد قطهات انتخاب شاده از یاک تصاویر باه وسايله انتشاار
اطن ات وارعی انتخاب می شوند به طوری كاه تاداوا سااوتار
حفظ شود.
روق شبکيه ،از  ODسرچشمه می یيارد .بناابرایل ،وعاود
روق متهدد در مرزهای دیسک نوری تبهاي آ را دشاوار مای
كند .پ ،،حرف روق از تصویر تشدید یافته با اساتفاده از روش
 inpaintingاعرا شده است.
هدف آ اساتخراج مارز دقياق تار  ODو كااهش مرزهاای
موعود در  ODاست.

شکل  )3پيش پردازش )a( .تصویر اصلی PC )b( .مرتبه اوا )c( .تصویر بهبود
یافته )d( .ماسک روق برای  )e( . inpaintتصویر نتيجه inpaint

در شکل  3پيش پردازش انجاا شده در تصویر اصلی نشاا
داده شده است .قسمت  PC ،bاوليه به دست آمده و باا اساتفاده
از تغيير غير وطی  Гبهبود یافته و همچنيل روق حارف شاده
است.
 )2تقسيم بندی :OD
 مركو تصویر واكستری)Image centroid( :
در ایل بخش ،مركو تصویر بر اساس مياوا روشانایی نقاا
مختلف تصویر محاسبه می شود.
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شکل  :4مركو روشل تصویر


شکل :6نتيجه حاصل از

Region discrimination

 )3پس پردازش:

تغيير حوزه تصادفی:

دایره تقریبی:
هنصامی كه منطقه مورد نظر به دست آمد ،نتيجه بایاد باا از
بيل برد وطو نادرست متناسر باشد .روش  inpaintingبارای
حرف بسياری از آنها انجاا شد.
)(circular approximation

))Stochastic Watershed Transformation
تغيير حوزه [ ]14یک روش تقسيم بندی برای تصاویر ساياه
و سفيد است .ایل الصوریتم یک ابوار قدرتمند تقسيم بندی است.
شروع به رشد داد تهدادی نقطه در تصویر می كند تا عایی
كه تفاوت آ با محيط اطراف زیاد شود.

شکل  :7تصویر نهایی
شکل  :5نتيجه حاصل از ا ماا

 -1-2چارچوب شبيه سازی

watershed

عهاات شاابيه سااازی ،چهااار مساااله مهاام مااورد نظاار قاارار
یرفتهاست:
 پلتفرا اعرا
عهاات پيادهسااازی روش پيشاانهادی و پردازشتصااویر از
نراافوار  Matlabبر روی سيساتمی باا مشخصاات حافظاه ،2GB
پردازنده  Intel Core 2 Duoو سيستم امل  Win7استفاده شاده
است.

 تبهي
تبهي بيل نواحی قابل توعه و غير قابال توعاه بار اسااس
شدت ميانصيل منطقه است و ناحياه هاای اضاافی را حارف مای
كند.
ناحيه ایRegion discrimination :
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 مجمو ه دادهها
در ایل كار ،از مجمو ه داده  ]15[ TestDrionsاستفاده شده
است.
پایصاه داده  DRIONSشامل  110تصویر فوندوس از پيکسل
های  400 ×600كه  ODهایشا با دو متخصص مختلف به طاور
دستی مشخص شده است ،است .متوسط سل بيمارا  53.0ساا
بااود ،بااا  46.2درصااد ماارد و  53.8درصااد ز و همااه آنهااا
سفيدپوست بودند ٪23.1 .بيمارا مبتن به آب سياه ساده ماومل
و  ٪76.9فشار وو باار چشام داشاتند .بروای از  110تصااویر
حاوی ویگیی های بصری مربو باه مشاکنت احتماالی ممکال
است روند تشخيص وطو  ODرا مختل كند :آثار مصنو ی ناور
(سه تصویر) ،بروی از مرز تاری دید و یا از دست رفتل دید (پانت
تصویر) ،آتروفی  peripapillaryمتوسط (16تصویر).
 مهيارهای ارزیابی
نتيجه حاصال از روش پيشانهادی را میتاوا از عنباههای
مختلف مورد ارزیابی قارار داد .ارزیاابی منفارد متکای بار دقات،
نمیتواند ارزیابی كااملی از مادا ارائاه دهاد .در نتيجاه در ایال
مطالهه ،از مهيارهای ارزیابی اشاتراک ،پوشاش و زماا اساتفاده
شدهاست.
 )1مهيار ميانصيل اشتراک عواب با نظرات شخص متخصص:
تهداد پيساکل هاای عاواب كاه در داوال ناحياه اشاخا
متخصص قرار دارند.
 )2مهيار پوشش:
مهيار پوشش ناحيه بر اساس مقاله [ ]16می باشد .ایل مهيار
بصورت زیر قابل تهریف است:

راستا از مهيار پوشش ناحيه بر اسااس مقالاه [ ]16اساتفاده مای
كنيم .برای ایل منظور باید اشاتراک و اعتمااع ناحياه تشاخيص
داده شده توساط روش ماورد نظار باا نتاایت شاخص متخصاص
محاسبه یردد .همچنيل زما نيو به نوا یک مهيار در راستای
بررسی ميوا صرف منابع قابل استفاده است.
در عاادوا 1نتااایت ا ماااا روش پيشاانهادی بااا اسااتفاده از
مهيارهای ارزیابی مشاهده می شود.
عدوا :1مهيار های ارزیابی

73.72

اشتراک

1200

زما

با اشاره به پایصاه داده به كار برده شاده ،بساياری از تصااویر
موعود در آنها دارای آسير شناوتی هستند و بنابرایل می تواناد
تشخيص  ODرا مختل كند .به نوا مراا ،تصاویر بيمارا مبتن
به رتينوپاتی دیابتی ممکل است شامل ترشحاتی مشاابه باا ،OD
داشته باشند.
ایر ضایهه ،همانند دیسک بينایی ،روشل تار و یاا باورگ تار
باشد ،ایل روش ممکل است شکست بخورد.
توعه داشته باشيد كه روش ما نسبتا قابل ا تماد است و بر
روی پایصاه داده با درعه زیادی از تنوع به درستی كار می كناد و
نتایت حاصل از روش های قدیمی دیصر را بهبود می بخشاد .یاک
تخميل دایره ای روی دیسک تقسيم بندی ا ماا شده است.
 -3نتيجهگيری
در ایل مقاله ،یک فرضيه عدید بارای تشاخيص وودكاار از
دیسک بينایی ارائه شده است .با استفاده از یک تصویر واكستری
عدید به نوا ورودی به دسات آماده از  PCAكاه مهام تاریل
اطن ات از سه عوء  RGBرا تركير می كند ،متمركو شده است.
در مرحله دوا ،چند مليات بر اساس مورفولوژی ریاضی با هدف
محل اعرای  ODانجاا شد.
در پایصاه داده مومی نتایت اميدوار كننده ای به دست آماد
و نتایت حاصل از روش های دیصر مقارت بهبود یافت.
هدف نهایی روش پيشنهاد شده ایل است كاه تشاخيص زود
هنصاا بيماری مربو به فوندوس را آسا تر كناد .مویات اصالی
آ وودكار كرد كامل الصوریتم است و زما مشااوره را كااهش

) area( RT  R G
) area( RT  R G
()2
برای ایل منظور باید اشتراک و اعتماع ناحيه تشاخيص داده
شده توسط روش مورد نظر با نتایت شاخص متخصاص محاسابه
یردد.
 )3مهيار زما :
زما نيو به نوا یک مهيار در راستای بررسی ميوا صرف
منابع قابل استفاده است.
Overlap 

تحليل روش پيشنهادی
در ایل قسمت به بررسی روش ارزیابی می پاردازیم .در ایال
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[14] S. Beucher and F. Meyer, Mathematical Morphology in Image
Processing, E. Dougherty ed. New York: Marcel Dekker, 1992.

 از ایل رو استفاده از آ در مراقبت هاای اولياه تساهيل.می دهد
.شده است
1
در پایا میتوا بررسی شناسایی عاا نوری در دیساک باا
 و باه منظاور تشاخيص2هدف اندازهیيری نار عااا در دیساک
،فوندوس های مشکوک باه یلوكاوا را باه ناوا كارهاای آتای
.پيشنهاد نمود

[15] http://www.ia.uned.es/~ejcarmona/DRIONS-DB.html
[16]

Luo N, Sun Q, Chen Q, Ji Z, Xia D. "A Novel Tracking
Algorithm via Feature Points Matching". Zhang D, ed. PLoS
ONE. 10(1).2015.
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