http://www.opoosoft.com

http://www.opoosoft.com

دااگشنه خوارزمی تهران

دانشکده فنی مهندسی  -گروه مهندسی کامپیوتر
پايان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
گرايش هوش مصنوعی

عنوان

ناحیه بندی سریع و خودکار تصاویر پزشکی با استفاده از متد  SKFCMو
مجموعه سطح

نگارش
سیاوش علی پور

استاد راهنما :
دکتر جمشید شنبه زاده
استاد مشاور:
دکتر آزاده منصوری

تیر 19

http://www.opoosoft.com

تقدیم با بوسه بر دستان پدر و مادر عزیزتر از جانم که :

چ هست م هس
ت
س
ون ی ن ز ی او ت
هس
ت
م
هس
س
ات م و ت دار ش دو ت

http://www.opoosoft.com

ياد وسپاس:
از رهگذر خاک سر کوی شما بود
نس
ره انهف هک رد دست يم سحر افتاد
(حافظ)

نظر به این هنه رنانیان
اس

برگش

پنس

زحمن

خیرخواهنس

نیووهنسنا امنر رنر ن

آ به شور خاا نا متعسل م بسشا؛ لذا الزم یانسته از ناهنمنسی هنس

گننرا راناسننتسی دکترجمشییید شییناه زاده مشننس نه هننس ناه گشننس اسننتسی
دکترآزاده منصوری همسل تشور نا یاشته بسشم .همچنی حمسین هنس بن منن
پدر و مادر مهربانم نا نیز انج م نهم ایا پنسیا
یطس صسحب آیست نون خاا نا جلیل اگذان م هنم.

همنه این یزینزا نا بنه

http://www.opoosoft.com

چكيده

ناحیهبندی يک گام ابتدايی و بسیار مهم در مباحث پردازش تصوير است که نقش اساسی
در تشخیص ،طرح ريزی جراحی ،و ارزيابیهای مختلف پزشکی ايفا میکند .ناحیهبندی
تصاوير پزشکی به دلیل ناهمگونی بافت ،اثر حجم جزئی ،نويز ،آرتیفکت و تنوع ساختار
بیماریهای مختلف در بیماران گوناگون با مشکل مواجه است .برای حل مشکالت مذکور
روش مدلهای دگرشکل پذير سطح پیشنهاد شده است .هدف از اين رساله بررسی مدلهای
دگرشکل پذير برای ناحیه بندی تصاوير پزشکی و ارائه الگوريتم مناسب به منظور رفع پاره ای
از مسائل و مشکالت مذکور در اين زمینه است.
در میان مدلهای دگرشکلپذير در ناحیهبندی تصوير ،مدل دو مرحلهای سريع  ،FTCيک
مدل کارآمد و همچنین سريع میباشد .اما کارايی اين مدل بسیار وابسته به منحنی اولیه می-
باشد بطوريکه نیازمند مداخله کاربر برای انتخاب اين منحنی است .يک متد جديد در اين
رساله برای تسهیل در ناحیهبندی تصاوير پزشکی پیشنهاد شده است که ترکیبی از الگوريتم
ناحیهبندی فازی مبتنی بر کرنل با محدوديت مکانی  SKFCMو مدل  FTCاست .اين رويکرد
شامل دو مرحله پی در پی میباشد .ابتدا ،از متد  SKFCMبمنظور انتخاب خودکار منحنی
اولیه برای مرحله بعد استفاده میشود .سپس مدل  FTCبرای ناحیهبندی تصوير توسط تکامل
منحنی مبتنی بر مجموعه سطح بکار گرفته میشود .درجه عضويت فازی عالوه بر انتخاب
منحنی اولیه ،در عبارت سرعت مبتنی بر داده مدل  FTCبرای باال بردن قدرت و دقت الگوريتم
پیشنهادی آمیخته گرديد .ارزيابی عملکرد الگوريتم پیشنهادی در چندين نوع متفاوت از
تصاوير پزشکی انجام شده است .نتايج تجربی مزايای الگوريتم پیشنهادی را در دقت ،زمان
محاسباتی و مقاومت در برابر نويز در مقايسه با پنج متد رايج دگرشکلپذير برای ناحیهبندی
تصاوير پزشکی نشان میدهد که عمل ناحیهبندی ،با دقتی برابر با  %19در تصاوير نويزی با
واريانس گاوسی  %2انجام میگیرد .میتوان به اين میزان دقت برای برخی تصاوير تا واريانس
نويز  %99نیز دست يافت.
کلید واژه :ناحیهبندی تصوير ،مدلهای دگرشکلپذير ،مدل دو مرحلهای سريع ،ناحیهبندی
فازی مبتنی بر کرنل با محدوديت مکانی ،مجموعه سطح
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