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 چكيده

در مباحث پردازش تصوير است که نقش اساسی  گام ابتدايی و بسیار مهمبندی يک ناحیه

بندی ناحیه .کند یممختلف پزشکی ايفا  یها یابيارزدر تشخیص، طرح ريزی جراحی، و 

تصاوير پزشکی به دلیل ناهمگونی بافت، اثر حجم جزئی، نويز، آرتیفکت و تنوع ساختار 

مختلف در بیماران گوناگون با مشکل مواجه است. برای حل مشکالت مذکور  یها یماریب

 یها مدلبررسی هدف از اين رساله  پیشنهاد شده است.سطح  شکل پذيردگر یها مدلروش 

به منظور رفع پاره ای برای ناحیه بندی تصاوير پزشکی و ارائه الگوريتم مناسب  شکل پذيردگر

 است. در اين زمینه  مذکور از مسائل و مشکالت

يک  ،FTCای سريع بندی تصوير، مدل دو مرحلهپذير در ناحیههای دگرشکلدر میان مدل

-باشد. اما کارايی اين مدل بسیار وابسته به منحنی اولیه میسريع می همچنین مدل کارآمد و

باشد بطوريکه نیازمند مداخله کاربر برای انتخاب اين منحنی است. يک متد جديد در اين 

بندی تصاوير پزشکی پیشنهاد شده است که ترکیبی از الگوريتم رساله برای تسهیل در ناحیه

است. اين رويکرد  FTCو مدل  SKFCMبا محدوديت مکانی  بندی فازی مبتنی بر کرنلناحیه

بمنظور انتخاب خودکار منحنی  SKFCMباشد. ابتدا، از متد شامل دو مرحله پی در پی می

بندی تصوير توسط تکامل برای ناحیه FTCشود. سپس مدل استفاده میاولیه برای مرحله بعد 

درجه عضويت فازی عالوه بر انتخاب شود. منحنی مبتنی بر مجموعه سطح بکار گرفته می

برای باال بردن قدرت و دقت الگوريتم  FTCسرعت مبتنی بر داده مدل  عبارت منحنی اولیه، در

در چندين نوع متفاوت از ارزيابی عملکرد الگوريتم پیشنهادی  پیشنهادی آمیخته گرديد.

هادی را در دقت، زمان تصاوير پزشکی انجام شده است. نتايج تجربی مزايای الگوريتم پیشن

بندی پذير برای ناحیهمحاسباتی و مقاومت در برابر نويز در مقايسه با پنج متد رايج دگرشکل

% در تصاوير نويزی با 19دقتی برابر با  با ،بندیعمل ناحیه که دهدتصاوير پزشکی نشان می

واريانس  تااين میزان دقت برای برخی تصاوير توان به می .گیردمی% انجام 2واريانس گاوسی 

 دست يافت.% نیز 99نويز 

بندی ، ناحیهای سريعمدل دو مرحله پذير،های دگرشکلمدلبندی تصوير، ناحیه کلید واژه:

 فازی مبتنی بر کرنل با محدوديت مکانی، مجموعه سطح
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 9............................................................ .................................: مهندسی تصوير و ناحیه بندی تصوير9-2شکل 

 1. .....................................................................................ی ناحیه بندی تصاويرها روش: دسته بندی 2-2شکل 

نشان  ی خون راها رگافی اصلی که الف( تصوير آنژوگر.  : لبه يابی با استفاده از عملگر سوبل3-2شکل 

(.  د( 311.  ج( تصوير لبه با اعمال آستانه کم )آستانه=سوبل 3×3.  ب( تصوير اندازه لبه توسط نقاب دهد یم

 99....................................................................................... .[21]( 111تصوير لبه با اعمال آستانه زياد )آستانه=

)الف(  . 3-2: نتايج الپالسین و الپالسین گاوسین اعمال شده روی تصوير نشان داده شده در شکل 4-2شکل 

( د)الف(.  ( گذر صفر از تصوير الپالسین ج  .1×1ب( نتیجه اعمال الپالسین گاوسن   .3×3تصوير الپالسین 

 94.................................................................................................. .[21] گذر صفر از تصوير الپالسین گاوسین
با يک محدوديت مکانی  ب( . بدون يک محدوديت مکانی fuzzy c-meansناحیه بندی الف( : 9-2شکل 

 22............................................................ ...............................[91] (ها کانیپتکه ای ) یها یوستگیپبرای حفظ 

  22.... .[91] مغز MRIبافتی مختلف در يک تصوير  یها نوعاز  T9-T2: مرکز خوشه های شدت 1-2شکل 

کالس را در فضای ويژگی يک بعدی نشان  3الف( يک بافت نگار که  ی. متدهای فضای ويژگ: 1-2شکل 

 29................................................................. .ب( تقسیم کردن دو کالس در فضای ويژگی دو بعدی  .دهد یم

( منحنی ج ب( تصوير لبه  ی الف( تصوير اصل.  CTدر يک تصوير  بطن چپ مرز : ناحیه بندی1-2شکل 

 21..................................................[19]مراحل مختلف تغییر شکل منحنی در طول تکامل مرز  (و) -(د)  هاولی

 31................................................................( از نیروی کشسان. درونیبدست آمده )منحنی  : منحنی1-2شکل 

: چپ( منحنی اولیه )انرژی خمش باال(  راست( منحنی نهايی بدست آمده از نیروی خمش )انرژی 91-2شکل 

 39.............................................................. .....................................................................................خمش پايین(

الف( گراديان تصوير قبل از اعمال  .  اعمال فیلتر گاوسی با تصوير در وسعت برد تسخیر ریتأث: 99-2شکل 

 32......................................................................... ب( گراديان تصوير بعد از اعمال فیلتر گاوسی ی فیلتر گاوس

ب(  )ناهموار و دور از هدف(الف( نیروی داخلی باال، نیروی خارجی باال )از باال به پايین( : 92-2شکل 

روی خارجی ( نیروی داخلی پايین، نیج  )ناهموار و نزديک به هدف( نیروی داخلی باال، نیروی خارجی پايین

 33)هموار و نزديک به هدف(...........( نیروی داخلی پايین، نیروی خارجی پايین د( )هموار و دور از هدف باال
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 31............................................ [13] درون فرورفتگیقسمت فرورفتگی مرز   ج( میدان نیروی پتانسیل فاصله 

الف( يک منحنی واحد  ب( تابع مجموعه سطح که منحنی به عنوان مجموعه سطح صفر تعبیه :  94-2شکل 

 42................................ [13] شده است )در ناحیه سیاه (  ج( قطع تابع مجموعه سطح با مجموعه سطح صفر 

مجموعه سطح صفر که به دو منحنی تقسیم گرديد در حالیکه تابع مجموعه  -از چپ به راست :99-2شکل 

 43............................................................................................ [13] سطح هنوز يک تابع معتبر باقی مانده است

های استخراج کانتور سیست از تصوير اولتراسوند سینه از طريق ادغام مجموعه سطح :91-2شکل 

 41..................................................................................................................................................................اولیه

(. چپ به راست و باال به پايین : تکرار 41-2بندی مغز فقط با استفاده از عبارت دوم در )احیهن :91-2شکل 

 41..................................................................................................................[13] 9111و  9211، 111، 411، 9
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های ج( نفوذ به قسمت( ب( لبه بدست آمده از )الف چربی گرفتن بر دری انتخاب شده مدنظر برای با ناحیه

 باشدهای ضعیف. خط ضخیم درون ناحیه، منحنی اولیه میکنتراست لبه علت بهبیرونی چربی در دو مکان 

[13]. ...............................................................................................................................................................41 

و      از نقاط شبکه همسايه  ستیل دودر متد مجموعه سطح.  Cالف( نمايش ضمنی منحنی  :91-2شکل 

تواند با ب( حرکت منحنی با نمايش ضمنی می  .تواند روی اين شبکه بطور منحصربفرد تعريف شودمی    

 93................................................................................... انجام گیرد    و      عمل سويچ کردن بین نقاط در 

 91. .............................................................................[11] اهمیت دانش پیشین در تخمین کانتور :21-2شکل 
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CV ،li، Bernard  وlankton [11]................................................................................................................. .11 

الف(   .شی FTCبا استفاده از متد  Yeast_  Fluorescence  Micrographبندی تصوير ناحیه :2-4شکل 

-تصوير ورودی  ب( تصوير مطلوب  ج(، ه( و ز( مقداردهی منحنی اولیه بصورت دستی  د(، و( و ح( ناحیه

 11..................................................................................................... .......................................[11]بندی نهايی 

شی.  الف( تصوير ورودی  ب(  FTCبا استفاده از متد  Vessel_CTA1 استخراج رگ از تصوير :3-4شکل 

 بندی نهايید(، و( و ح( ناحیه  تصوير مطلوب  ج(، ه( و ز( مقداردهی منحنی اولیه بصورت دستی

[11].................................................................................................................................................................19 
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الف( تصوير ورودی  ب( تصوير مطلوب   .Vertex_Micro بندی روی تصوير : مقايسه نتايج ناحیه4-4شکل 

 .[11]  بندی نهايی با استفاده از متد پیشنهادی( ناحیهد  SKFCMبندی نهايی با استفاده از ( ناحیهج

.........................................................................................................................................................................12 

  بمطلوب( تصوير  ی الف( تصوير ورود Vessel_CTA1 بندی روی تصوير : مقايسه نتايج ناحیه9-4شکل 

 بندی نهايی با استفاده از متد پیشنهادی( ناحیهد  SKFCMبندی نهايی با استفاده از ( ناحیهج

[11].................................................................................................................................................................13 

اصلی الف( تصوير   Yeast_FluorescenceMicrograph بندی روی تصوير : مقايسه نتايج ناحیه1-4شکل 

-ناحیه( د  KFCMبندی نهايی با استفاده از ( ناحیهج  بب( تصوير مطلو % 9تخريب شده با نويز گاوسی 

بندی نهايی با ناحیه( و   KFCM_FTCبندی نهايی با استفاده از ( ناحیهه   SKFCMبندی نهايی با استفاده از 

 SKFCM_FTC  [11]. .........................................................................................19 پیشنهادیاستفاده از متد 

 زاصلی تخريب شده با نويالف( تصوير   Vertex_Micro CTبندی روی تصوير : مقايسه نتايج ناحیه1-4شکل 

( ه   SKFCM_casellesد(   ب( تصوير مطلوج   SKFCMبندی نهايی با استفاده از ب( ناحیه % 2گاوسی 

SKFCM_ CV    )وSKFCM_Li   ز) Bernard_SKFCM   )ح  lankton_SKFCM    متد ط )

 11..........................................................................................................................................................پیشنهادی
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