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Abstract
Due to teeth robustness, uniqueness and availability of medical records, today a new branch of research
for human identification is ongoing based on dental radiograph images. This method of identification
has particular importance especially in events such as wars, fires, tsunamis and other similar events
with other biometrics features heavily damaged. In this article also a framework for human
identification based on dental characteristics is proposed.
The proposed framework consists of two stages: the first stage is teeth classification and numbering, and
the second stage is teeth recognition. In this study, a new feature has been proposed for each of these
two stages: Crown mesiodistal neck and anatomic crown length for the first and weighted sampling of
teeth contours for the second. The proposed method is capable to solve principally and automatically
problems such as diagnosis of posterior teeth, posterior teeth classification, diagnosis of number and
kind of pulled teeth, which are overlooked or have been left with the simple premises in previous works.
To evaluate the proposed method, experiments on a set of bitewings, periapical and panoramic images
are done. The practical results show an improvement of 8% in accuracy of classification and numbering,
and also 27% improvement in accuracy of teeth recognition, in comparison with the preceding works.
Key words: Human Identification, Teeth Classification, Teeth Numbering, Teeth Recognition, Teeth contours,
Mesiodistal neck
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چکیده
با توجه به مقاوم بودن ،منحصربهفردمنحصربهفرد بودن و در دسترس بودن سوابق پزشکی دندانها امروزه شاخهی جدیدی از پژوهشها
برای تشخیص هویت افراد بر اساس تصاویر رادیوگرافی دندانها در دست انجام است .این شیوه تشخیص هویت در حوادثی نظیر
جنگ ،آتشسوزی ،سونامی و غیره که سایر ویژگیهای بایومتریک بهشدتبهشدت آسیب میبینند از اهمیت ویژهای برخوردار میشود.
بدین منظور در این مقاله نیز یک چارچوب کاری برای تشخیص هویت افراد بر اساس ویژگیهای دندانها پیشنهاد شده است.
این چارچوب کاری پیشنهادی شامل دو مرحله است :مرحله اول دستهبندی و شمارهگذاری دندانها و مرحله دوم بازشناسی دندانها.
در این پژوهش ویژگیهای جدیدی برای هر یک از این دو مرحله پیشنهاد شده است :عرض مزیودیستال طوق و طول تاج آناتومیک
برای مرحله اول و نمونهبرداری وزندار از خط محیطی دندان برای مرحله دوم .روش پیشنهادی قادر است مشکالتی نظیر تشخیص
دندانهای خلفی ،دستهبندی دندانهای خلفی ،تشخیص تعداد و نوع دندانهای کشیده شده که در کارهای گذشته نادیده گرفتهشده و یا
با فرضهای ساده کنار گذاشته شدهاند را به طرز اصولی و خودکار حل نماید.
برای ارزیابی روشهای پیشنهادی ،آزمایشاتی بر روی مجموعهای از تصاویر بایتوینگ ،پریاپیکال و پانورامیک انجام شده است .نتایج
عملی بهبودی  8درصدی دقت در مرحله دستهبندی و شمارهگذاری و همچنین بهبود  63درصدی دقت در مرحله نهایی بازشناسی
دندانها ،در مقایسه با روشهای پیشین را نشان میدهد.
کلیدواژهها :تشخیص هویت ،دستهبندی دندانها ،شمارهگذاری دندانها  ،بازشناسی دندانها ،خط محیطی دندان ،عرض مزیودیستال.
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در این قسمت سعی شده است تا عوامل محدودیت زا نظیر

 -4مقدمه
با افزایش جرائم ،جنگ ،آدمربایی ،کشتارهای دستهجمعی و

اثر دندانهای کشیدهشده ،ترمیم دندانها و کاشت دندانهای

مواردی از این قبیل ،تشخیص هویت انسانبا استفاده از شواهد

جدید موردتوجه قرار گیرد و فضای جستجو به شکل

دندانی موجود در پزشکی قانونی رشد چشمگیری داشته است.

چشمگیری برای مرحلهی بازشناسی کاهش یابد.

تشخیص هویت با استفاده از ویژگیهای دندان ،اثرانگشت و
 ،DNAروشهای معمول در اقدامات قانونی و ادعاهای مرتبط
با بیمه میباشند .در این میان تشخیص هویت بر اساس
ویژگیهای دندانی مزایایی دارد ،ااز قبیل هزینهی پایین این

از دیگر عوامل محدودیت زا میتوان به تنوع تصاویر
رادیوگرافی دندان اشاره نمود .هماکنون سه نوع تصویر
رادیوگرافی دندانی رایج وجود دارد که عبارتاند
پانورامیک6

و

پریاپیکال.5

از :بایتوینگ،3

در این سه تصویر به ترتیب

روش ،سختی و مقاومت دندان در مقابل تحلیل و حوادثی نظیر

دندانهای آسیاب کوچک و بزرگ ،دندانهای جلو و تمام

آتشسوزی ،در دسترس بودن رکوردها و تصاویر دندان و

دندانهای دو فک نشان داده میشوند .هر یک از این تصاویر

منحصربهفرد بودن ویژگیهای دندان .ازاینرو در مجموعهای

برای استخراج ویژگیهای متمایزی در تشخیص هویت استفاده

از پژوهشها ،استفاده از ویژگیهای دندان موردتوجه قرارگرفته

میشود .در اکثر کارهای انجامشده ،تصویر بایتوینگ بعنوان

است[.]5-3

تصویر ورودی در نظر گرفته میشد و با مقایسهی شکل دندان

تشخیص هویت بر اساس دندان با مشکالتی همراه است؛

و شیوهی درمان دندانهای خلفی ،تشخیص هویت انجام می-

برای مثال جمعآوری اطالعات کامل دندانی برای هر فرد دشوار

شد .اما ابتکار صورت گرفته در مقاله حاضر این است که از

است؛ حجم زیاد و افزونگی اطالعات ،نیازمند وقت زیادی

هر سه نوع تصاویر رادیوگرافی استفاده میشود و تصاویر

برای تشخیص هویت است؛ تغییر یا کامل نبودن اطالعات

دندانهای خلفی از بین آنها مشخص شده و مورد پردازش

دندانی موجب کاهش دقت تشخیص هویت میشود .لذا برای

قرار میگیرند .بهعبارتدیگر در این مقاله ،روشی خودکار برای

محدود نمودن این مشکالت ،در پژوهشها و همچنین مقالهی

جداسازی دندانهای خلفی از باقی دندانها و دستهبندی آنها

حاضر ،سعی میشود از ویژگیهای جامع و منحصر بفردی که

پیشنهاد شده است .بدین منظور از نسبت عرض مزیودیستال

بهراحتی در دسترس هستند و با گذر زمان تغییر نمیکنند

طوق به طول آناتومیک تاج دندانها استفاده شد.

استفاده شود .برای تشخیص هویت انسان بر اساس دندانها،
باید شکل دندانها پس از مرگ با توجه به سوابق موجود قبل

یکی از مشکالت موجود در روشهای پیشین بازشناسی
دندان که مبتنی بر خط دندان هستند ،عدم استفاده از یک ویژگی

از مرگ بازشناسی شوند .بهمنظور افزایش سرعت و دقت عمل

مقاوم نسبت به سایشهای جزئی برای توصیف دندانها است.

بازشناسی الزم است طبق شکل( ،)3ابتدا دندانها دستهبندی و

نوآوری دیگر این مقاله ،معرفی یک ویژگی مقاوم برای توصیف

شمارهگذاری گردند و عمل بازشناسی از طریق تطبیق الگوی

خط محیطی 1دندان ،به نام  ،WSVاست.

دندانهای هم شماره صورت پذیرد .در پژوهش حاضر نیز این

در بخش دوم مقاله برخی اصطالحات دندانپزشکی

نکته مدنظر بوده و در چارچوب کاری پیشنهادی روشی جدید

استفادهشده مطرح میگردند و سپس در بخش سوم کارهای

برای دستهبندی و شمارهگذاری دندانها پیشنهاد شدهاست.

پیشین مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در بخش چهارم روش

دستهبندی دندانها

شمارهگذاری دندانها

پیشنهادی با جزئیات توصیف میشود .در بخش پنجم نتایج

بازشناسی دندانها

عملی در رابطه با روشهای پیشنهادی و نیز مقایسه آنها با
روشهای پیشین مورد بحث قرار میگیرد و در بخش نهایی به

شکل ( -)4نمودار کلی تشخیص خودکار هویت انسان بر اساس
ویژگیهای دندان

نتیجهگیری و نیز بیان کارهای آتی پرداخته شدهاست.
Bitewing
Panoramic

1
2

Periapical
Contour

3
4
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محمودی ،یک چارچوب پیشنهادی برای تشخیص هویت بر اساس خط محیطی دندانها

مزیال ،5سطحی از دندان است که به خط وسط نزدیکتر و

 -2اصطالحات دندانپزشکی موردنیاز
ابتدا الزم است برخی اصطالحات دندانپزشکی معرفی گردند

دیستال 1سطحی است که از خط وسط دندان دورتر است .در

که در این بخش به آنها میپردازیم .تاج کلینیکی که معموالً

شکل(-)6ب سطوح مختلف دندان نشان دادهشدهاست .با توجه

تنها به آن تاج گفته میشود ،قسمت قابل مشاهده از دندان در

به موقعیت مکانی هر دندان در فک ،پهنای عرض مزیودیستال

دهان است .تاج آناتومیک قسمتی از دندان است که توسط

و طول تاج آناتومیک دندان در بازهی مشخصی قرار دارد.

میناپوشیده شده است .ریشهی آناتومیک قسمتی از ریشه است

متوسط این مقادیر در جدول ( )3ارائه شده است[ .]3عرض

که با سمان 3پوشیده میشود و ریشه کلینیکی 6نیز بخش

مزیودیستال طوق و لثه بترتیب ،بافت سخت و بافت نرم است.

رؤیت از دندان میباشد.
در شکل (-)6الف قسمتهای مختلف دندان با ذکر نام
مشخص شدهاند [ .]1تاج و ریشهی کلینیکی نسبت به تاج و

عرض مزیودیستال طوق مقاومتر از خط لثه است و تقریب ًا هیچ-
گاه تغییر نمیکند بنابراین از آن بهعنوان ویژگی کلیدی در روش
پیشنهادی استفاده گردید .سیستمهای گوناگونی برای

ریشهی آناتومیک میتواند تغییراتی ازنظر اندازه داشته باشد.

شمارهگذاری دندان وجود دارد .در این مقاله از سیستم

چون تاج کلینیکی در طول زندگی تغییر میکند ،در این مقاله

شمارهگذاری جهانی که یکی از رایجترین سیستمها است،

از تاج آناتومیک که ویژگی ثابتی دارد ،استفاده میگردد.

استفاده شد .همانطور که در شکل ( )5مشاهده میشود ،در

خط طوق ،خطی در حد فاصل مینا و سمان میباشد.

افراد بزرگسال  56دندان وجود دارد .اگر دو فک به چهار بخش

بهاینترتیب خط طوق ،تاج آناتومیکی و ریشه آناتومیکی را از

تقسیم شوند ،هر بخش شامل هشت دندان است :دو دندان ثنایا،

هم جدا میکند .حاشیه لثه در یک دهان سالم معموالً باالتر از

یک نیش ،دو دندان آسیاب کوچک و سه دندان آسیاب بزرگ.

خط طوق قرار دارد و با افزایش سن و بروز بیماریهای لثه،
این حد به خط طوق رسیده و گاهی به پایینتر از آن میرود.

Left Maxilla

Right Maxilla

9 11 11 12 13 14 11 11

1 2 3 4 1 1 7 8

بنابراین خط طوق همیشه ثابت ،اما حاشیه لثه خطی متغیر می-

24 23 22 21 21 19 18 17

32 31 31 29 28 27 21 21

Left Mandible

Right Mandible

باشد .بنابراین در دستهبندی ،تشخیص هویت و یا حتی برای
جدا نمودن تاج از ریشهی دندان ،نمیتوان از خط لثه بعنوان

شکل ( -)5سیستم جهانی شمارهگذاری دندانهای دائمی ][3

یک ویژگی معتبر بهره برد.
Incisal

Lingua
l
Distal

Mesial
Labial
Midline

Occlusal
Dista
)الف(

Gingival
)(cervical
(ب)

Incisal
Mesial

شکل ( -)2معرفی قسمتهای مختلف دندان ] [3الف) مورفولوژی دندان ب) سطوح دندان

cementum
Clinical root

1
2

mesial
distal

3
4
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 -3کارهای پیشین

جدا کردن بخش تاج از ریشه استفاده نمودند ] .[8در این کار

در این بخش برخی از کارهای مرتبط با دستهبندی دندان و

با تفریق دندانهای قطعهبندی شده از تصویر اصلی ،دندانها را

تشخیص هویت را مورد بررسی قرار میدهیم .میتوان

از تصویر جدا نمودند .سپس با یک آستانه گیری ساده برای

الگوریتمهای موجود را در چهار حوزهی قطعهبندی دندانها،

جدا کردن استخوانها از زمینه ،استخوانهای تصویر را به دست

جدا کردن تاج از ریشه ،دستهبندی و شمارهگذاری دندانها و

آوردند .از اتصال رئوس ناحیه استخوان برای جدا کردن تاج از

انطباق ویژگیهای دندان طبقهبندی نمود ،در ادامه هرکدام از

ریشه استفاده شد.
درواقع ژو و مطلب ،خط لثه را اساس محاسبات قرار دادند.

حوزهها بهاختصار معرفی و مراجعی برای آنها ذکر میگردد.

خط لثه عبارت است از حد نهایی لثه که اطراف دندان را احاطه

 -5-4قطعهبندی دندانها

کرده و تاج کلینیکی را از ریشه کلینیکی جدا میکند [ .]3 ,1اما

هدف از قطعهبندی ،مشخص نمودن ناحیهی مربوط به هر

تاج و ریشهی کلینیکی در طول عمر براثر عواملی نظیر گذر

دندان در تصویر رادیوگرافی است .تصاویر دندانی ممکن است

زمان ،بیماریهای لثه و غیره دچار تغییراتی ازنظر اندازه می-

دارای کیفیت ضعیف ،کنتراست پایین و پرتودهی متغیری باشند

شوند [ .]3مشکل بعدی روش آنها ،عدم وضوح استخوان در

که به پیچیدگی در عمل قطعهبندی منجر میشوند .تصاویر

تصاویر حاصل میباشد ،که این روش در این حالت نیز

رادیوگرافی دندان شامل سه ناحیهی متفاوت است )3 :ناحیهی

قابلاستفاده نخواهد بود.

بافتهای نرم و زمینهای که از پایینترین شدت روشنایی

مشکل دیگر روش آنها زمانی رخ میدهد که مدتی از

برخوردار هستند )6 .ناحیهی استخوانها با مقادیر شدت

کشیدن دندان گذشته باشد .دندانهای مجاور دندان کشیدهشده

روشنایی متوسط و  )5دندانها که باالترین مقادیر شدت

در مکان خود دچار چرخش میشوند (در ادامه بهطور مفصل

روشنایی را دارند .در بسیاری از تصاویر ،شدت روشنایی

توضیح داده خواهد شد) .در این حالت نیز خط لثه معیار درستی

ناحیهی استخوان نزدیک بهشدت روشنایی ناحیه دندان است

برای جدا نمودن تاج از ریشه نمیباشد .برای بهبود این مشکل،

که در استفاده از یک مقدار آستانه برای قطعهبندی تمام تصویر

در این مقاله روشی بر اساس مورفولوژی دندان برای تشخیص

مشکل ایجاد میکند .نمونههایی از روشهای قطعهبندی در

عرض مزیودیستال طوق ارائه شدهاست که در ادامه با جزئیات

مقاالت [ ]33-5به تفصیل بیان گردیدند.

بیان خواهد شد.

 -5-2جدا کردن تاج از ریشه

 -5-5دستهبندی و شمارهگذاری دندانها

جدا نمودن تاج از ریشه از از مسائل مهم در استخراج ویژگی-

در تشخیص هویت سنتی ،الزم است هر دندان از تصویر

های دندان میباشد .بهعنوان نمونه ،جین و همکاران بهطور

جستجو با تمام دندانهای ذخیرهشده در پایگاه داده مقایسه

دستی نقطهای را بهعنوان مرکز تاج انتخاب کردند ] [5و با خطی

شوند که امری وقتگیر و هزینهبر است .با دستهبندی و شماره-

افقی که از این نقطه عبور میکند ،دندان را به دو ناحیهی تاج

گذاری دندانها ،میتوان هر دندان را با یک شماره از سیستم-

و ریشه تقسیم نمودند .در پژوهشی دیگر ،جین و چن نقطهای

های شمارهگذاری دندانها شناسایی کرد [ .]3این کار فضای

را بهعنوان مرکز تاج انتخاب کردند که از ضلع باالی مستطیل

جستجو را تنها به دندانهای همشماره محدود میکند و درنتیجه

احاطهکننده دندان به اندازهی یک سوم طول ،فاصله داشته باشد

دقت شناسایی را بهبود میبخشد.

و در ضمن از دو ضلع کناری مستطیل به یک فاصله باشد [.]3

ماهور و مطلب الگوریتمی برای طبقهبندی و شمارهگذاری

سپس به کمک خطی که از مرکز دندان عبور میکند ،مستطیل

دندانها برای تصاویر بایتوینگ ارائه نمودند [ .]8آنها از

به دو بخش تقسیم شد .ژو و مطلب از مکان استخوانها برای

طبقهبندی کنندهی بیزین 3برای دستهبندی دندانها به آسیاب

Baysian

1
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بزرگ و کوچک استفاده کردند و یک شماره بر اساس سیستم

دندانها به آسیاب بزرگ و کوچک استفاده نمودند .در نهایت،

شمارهگذاری رایج در دندانپزشکی به هر دندان اختصاص

با ترکیب الگوریتم تشخیص دندان کشیدهشده و ترتیب دندان-

دادند .آنها از توصیفگر فوریهی خط محیطی دندان بهعنوان

ها ،شمارهای به هر دندان اختصاص دادند .از معایب این روش

یک خصیصه در کالسبندی بیزین استفاده کردند .سپس از

میتوان به قابلاعتماد نبودن ویژگیهای استفادهشده در ماشین

رابطهی مکانی بین دو نوع دندان برای تصحیح اشتباهات

بردار پشتیبان اشاره کرد .یکی از ویژگیهای استفاده شده در

موجود در طبقهبندی برخی از دندانها استفاده شد .اگرچه ایده-

این روش ،نسبت طول به عرض دندان است که باوجود بررسی

ی ماهور و مطلب قدمی روبهجلو محسوب میشد ولی دارای

و تنظیم میزان کج بودن یا انحراف ،در بسیاری از حاالت خط

معایب متعددی به شرح زیر است ،که در شمارهگذاری خطا

محیطی استخراجشده با این روش ،کل دندان را پوشش نمی-

ایجاد میکنند )3 .شباهت ظاهری تاج دندانهای آسیاب بزرگ

دهد .همچنین براثر عواملی مانند شکستگی یا پوسیدگی،

و کوچک در فک پایین  )6دندان عقل که از دندانهای آسیاب

احتمال تغییر این ویژگی زیاد است و ممکن است نتیجهی

بزرگ محسوب میشود ،در مقایسه با دیگر دندانهای آسیاب

موردنظر حاصل نشود.

بزرگ شکل متفاوتی دارد )5 .در مواردی که شکل ریشه در

ویژگی دیگر استفاده شده در روش لین ،نسبت طول به

تصویر قابلمشاهده نیست )1 .ازآنجا که در این روش تنها از

عرض اتاقک پالپ 3است .در بسیاری از تصاویر بدلیل وجود

خط محیطی دندان برای دستهبندی استفاده میشود ،شکستگی

تفاوت درخشندگی بین دندان و لثه و همچنین دندان و پالپ،

تاج باعث خطا خواهد شد )3 .در این روش پس از دستهبندی

این ویژگی قابلاستخراج نیست .همچنین براثر عواملی از قبیل

اولیه برای تصحیح دستهبندیهای اشتباه ،تنها از رابطهی مکانی

افزایش سن ،پوسیدگیهای مزمن ،پرکردن تاج ،درمانهای

بین دندانهای خلفی در یک فک استفاده شد .در حاالتی که

ریشه دندان و . ،..اتاقک پالپ تغییر شکل داده و حتی در

دندانها اشتباه دستهبندیشده باشند ،اما در رابطهی مکانی

مواردی از بین میرود.

دندانها صدق کنند ،خطا قابلتشخیص نخواهد بود )5 .برای

از دیگر مشکالت این روش میتوان به مرحلهی بررسی

دستهبندی دندانهایی که در مرز تصویر قرارگرفتهاند و بخشی

ترتیب دندانها اشاره نمود .بهعنوان مثال ،دو دندان دستهبندی

از آن دندانها قابلمشاهده نیست ،نمیتوان از ترتیب دندانها

شدهی مجاور هم را در نظر بگیرید .بهطوریکه یکی از این دو،

استفاده نمود )3 .چون در این روش دندانهای کشیده شده

بطور اشتباه دستهبندیشده باشد ،اما هر دو امتیاز شباهت

قابلشناسایی نیستند و تنها بر اساس نوع دندان عمل شماره-

یکسانی با روش گفتهشده در [ ]33که بر اساس الگوریتم

گذاری دندانها صورت میگیرد ،شمارهگذاری به کاهش بیشتر

واترمن [ ]36محاسبه میشود ،بدست آورده باشند .هر دو نیز با

دقت دستهبندی منجر خواهد شد.

الگوی استاندارد ،مطابقت داشته باشند .در این حالت نمیتوان

کیاتیسین و همکارانش دندانها را بصورت یک ریشهای و

تشخیص داد که کدام بخش صحیح است تا دیگری را با آن

دو ریشهای تقسیم نمودند [ .]33البته نتایج قابلاعتمادی بدست

تنظیم نمود .اشتباه بعدی زمانی اتفاق میافتد که ترتیب دندانها

نیامد .آنها ابتدا تصویر را به تصویر باینری تبدیل نموده و با

در هر دو فک صحیح اما باهم ناسازگار باشند.

استفاده از کدهای زنجیرهای تصاویر را کدگذاری کردند و از

 -5-1تشخیص هویت

انطباق کدها برای دستهبندی استفاده نمودند.
لین و همکارانش روشی دیگر برای دستهبندی و شماره-

تاکنون مقاالت اندکی در رابطه با انطباق تصاویر دندان

گذاری دندانها مطرح نمودند [ .]33آنها از نسبت طول به

منتشرشده است .در مراجع [ ،]35 ,3 ,5روشهایی برای قطعه-

عرض دندان ،نسبت طول به عرض پالپ و اندازه تاج بهعنوان

بندی و انطباق خط محیطی دندان منتشرشده است .در این

یک ویژگی در ماشین بردار پشتیبان دودویی برای دستهبندی

مقاالت ،تفاوت بین تصاویر رادیوگرافی پیش و پس از مرگ

pulp chamber

1
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( AMو  )PMبا ترکیب فاصلهی بین خط محیطی دندان و شکل

 -1روش پیشنهادی

درمان دندان اندازهگیری شده است .میتیلی روشی بر اساس

چارچوب کاری پیشنهادشده در این مقاله را میتوان به دو

الگوریتم ژنتیک برای ثبت تصاویر رادیوگرافی پیشنهاد نمود

مرحلهی  )3دستهبندی و شمارهگذاری دندانها و  )6بازشناسی

[ .]38این روش ،مرحلهی پیشپردازش تصاویر موردنظر برای

دندانها تقسیم کرد .مرحلهی یک درواقع همان توسعهی روش

مقایسه را بهبود میبخشد .ایدهی میتیلی ،کاهش فضای جستجو

پیشنهاد شدهی ما در []63

است.

با استفاده از سطوح روشنایی است .از الگوریتم ژنتیک برای

در تمامی مطالعات پیشین که در بخش  5به اکثر آنها

انتخاب پارامترهای تبدیل مناسب بهمنظور تشخیص بهتر

پرداخته شد ،با فرض اینکه تصویر ورودی همان تصویر

شباهت استفاده شده است .استونی و همکارانش روشی بر

دندانهای خلفی است ،دندانها به دو دستهی آسیاب کوچک

اساس تحلیل هندسی پیشنهاد نمودند [ .]33در الگوریتم آنها،

و بزرگ تقسیم شدند و سپس به هر دندان شمارهای بر اساس

هر پیکسل از تصویر با استفاده از سیستم مختصاتی مرجع

سیستم شمارهگذاری جهانی دندانها اختصاص دادهشده است.

مثلثی 3بیان میشود.

یکی از نکات این مقاله ،نادیده گرفتن فرض خلفی بودن تصویر

ژو و عبدالمطلب روشی خودکار برای ذخیره و بازیابی

دندانها است و این که پیش ازدستهبندی دندانها ،خلفی بودن

تصاویر دندان ارائه نمودند [ .]5در این روش سیستم بازیابی

آنها موردبررسی قرار میگیرد .جزئیات روش پیشنهادی در

کننده ،تصاویر قبل از مرگ را که شباهت بیشتری به دندانهای

بخش 3-1بیان شدهاست.

موجود در تصویر جستجو دارند ،بر اساس فاصلهی

هاسدرف6

در مرحلهی دوم ،تشخیص خودکار هویت انسان بر اساس

بین خط محیطی دندانها ،بازیابی میکند .عبدالمطلب و

روش پیشنهادی انجام میشود .در این مرحله ابتدا با استفاده از

همکارانش روشی دیگر برای ذخیره و بازیابی تصاویر پایگاه

قواعد پیشنهادشده در [ ]63به کاهش فضای جستجو پرداخته

داده برای یافتن بهترین انطباق با تصویر بعد از مرگ ارائه

میشود ،سپس با روش پیشنهادی ( )WSVدر این مقاله،

نمودهاند [ .]38 ,3در این روش پس از قطعهبندی و جدا کردن

مقایسهای بین شکل دندانهای هم شماره صورت می-گیرد.

هر دندان از تصویر بایتونیگ ،مجموعهای از بردارهای ویژگی

جزئیات روش پیشنهادی این مرحله در بخش  6-1بیان

برای هر دندان استخراجشده و در پایگاه ذخیره میشود .در

شدهاست .برای بخشهای مختلف روشهای پیشنهادی ،از

هنگام بازیابی ،امتیاز شباهتی بر اساس فاصلهی بین بردارهای

دوازده قاعده هیوریستیک استفاده شدهاست ،که هر یک از آنها

تصاویر دندان قبل و بعد از مرگ محاسبه میشود و تصویر با

روابط بین دندانها را توصیف میکنند .این قواعد برگرفته از

باالترین امتیاز در رتبهی اول بازیابی میشود .در ادامه ،نومیر و

تجربیات علمی گروهی از دندانپزشکان و کتابهای مرجع

عبدالمطلب الگوریتمی برای انطباق تصاویر رادیوگرافی دندان،

دندانپزشکی است.

بر اساس یک الگوریتم سلسله مراتبی سطوح روشنایی و انطباق
خط محیطی دندانها ارائه دادند [ .]3در روشهای مبتنی بر
خط محیطی دندان ،نرمال کردن خط محیطی یکی از مسائل
مهم میباشد .سه روش کلی برای نرمالسازی وجود دارد-3 :
نمونهبرداری تعداد نقاط برابر -6 .نمونهبرداری زاویه برابر-5 .
نمونهبرداری بر اساس طول کمان برابر .در تمام روشهای
نرمالسازی ،نقاط از کل خط محیطی شکل انتخاب می-
شوند[.]38

Referece triangle

1

 -1-4دستهبندی و شمارهگذاری دندان
همانگونه که اشاره شد ،هدف نهایی این مرحله شمارهگذاری
خودکار دندانهای خلفی استخراجشده از یکی از تصاویر
بایتوینگ ،پریاپیکال ،پانورامیک است .شکل ( )1نمودار بلوکی
این کار را نشان میدهد ،که به ترتیب قطعهبندی تصاویر،
دستهبندی دندانها و شمارهگذاری دندانها میباشد .هرکدام از
پردازشها با جزئیات بیشتر در ادامه توضیح داده میشود.

HauseDorff

2
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محاسبه عرض مزیودیستال طوق

363
تصاویر بایتوینگ ،پریاپیکال  ،پانورامیک

تصاویر هر دندان

شروع

قطعهبندی دندانها
محاسبه طول تاج آناتومیک

دستهبندی نوع به خلفی/غیرخلفی

بله
دستهبندی به آسیاب بزرگ/کوچک

خلفی است؟

شمارهگذاری دندانهای خلفی

پایان
خیر

شکل ( -)1بالک دیاگرام مرحله  :3چارچوب پیشنهادی برای شمارهگذاری

دندانها دنکدان طبق فرمول ( )8از روش بکهککاررفتکه در مقکالکه لین و

 -1-4-4قطعهبندی تصاویر
جزئیات این مرحله خارج از حوزهی این مقاله است .در این
پژوهش ،از روش قطعهبندی دندانها ارائهشده توسط ژو و
همکاران [ ]5که توسط نومیر و همکاران [ ]3بهبود دادهشده،
استفادهشده است.
نظر به اینکه این روش بهعنوان یک روش پایه قطعهبندی
پذیرفتهشده

و

در

بسیاری

از

کارهای

مشابه

مورداستفاده و بررسی قرارگرفته شده [ ،]61-63 ,33از ارزیابی
مستقل آن در این مقاله خودداری شده است .در ادامه با استفاده
از تحلیل اجزای متصل با همسایگی  ،8خط محیطی هر دندان
برای استفاده در مراحل بعد ،استخراجشده است.

 -1-4-2جدا کردن تاج از ریشه
برای حل مشککککالت بیانشکککده دراسکککتفاده ازخط لثه برای
جداکردن تاج ازریشککه که دربخش 6-5بیان شککد ،دراین مقاله
پیشککنهاد میشککود تا ازعرض مزیودیسککتال طوق (که همواره
ویژگی ثابتی است) استفاده گردد .نمودار کلی روش پیشنهادی
در شکل ( )3نشان دادهشده است.
اولین مرحله پردازش یافتن زاویه دندان ها و صککاف کردن
آنها است .این کار طبق روش لین ] [33صورت گرفته است.
اهمیت کار در آن است که در بسیاری از حاالت مانند کشیدن
دندان ،صککدمه خوردن یا مرتب نبودن دندانها ،ممکن اسککت
تصکویر دندانها زاویه طبیعی نداشته باشند و اصالح زاویه در
اینجا ضککروری اسککت .برای تشککخیص زاویه کج شککدگی هر

همکارانش در [ ]33استفادهشده است:
i 1

()8

2  i  nj
i  nj

Ti

1
)    .(Ti 1  Ti
2
Ti 1


 Tiزاویککه خط عمودی و خط بککهدسکککتآمککده در مرحلککهی
جداسازی دندانها و  njحداکثر تعداد دندان در یک فک است.
برای هر  ROIiدر فک باال ،محوری در گوشهی باال سمت
راست یا پایین سمت چپ و برای هر  ROIiدر فک پایین،
محوری در گوشهی چپ باال یا راست پایین انتخاب کرده،
درصورتیکه θi< 3باشد ،تصویر بهاندازهی قدر مطلق  θiدر
خالف جهت عقربههای ساعت ،و درصورتیکه θi> 3بهاندازه
قدر مطلق  θiدر جهت عقربههای ساعت چرخانده میشود .در
ادامه عرض مزیودیستال طوق معین میگردد .در این مقاله از
عرض مزیودیستال طوق که طبق قاعده 3بیان میگردد ،بهعنوان
محل جداسازی تاج ازریشه دندان استفاده شدهاست.
قاعدهی  :4طبق شکل ( )5عرض مزیودیستال طوق ،خط
مزیودیستالی است که بیشترین دنباله تکرار را از باالی تاج به
پایین داشته باشد و پس از اتمام دنباله با عرضهای مساوی،
پهنای عرض کاهش یابد].[3
برای یافتن عرض مزیودیستال طبق تعریف قاعدهی  ،3الزم
است که مراحل  6تا  3الگوریتم شکل ( )3اجرا گردند ،که طی
آن الیه به الیه خطوط مزیودیستال دندان تعقیب میگردد تا
درنهایت با مساوی شدن خطوط ،محل عرض مزیودیستال
مشخص گردد.
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تنظیم زاویه و صاف نمودن دندانها با روش لین ][33

()4

محاسبه تمام خطوط مزیودیستال برای هر خط محیطی دندان
خط مزیودیستالی باالی

خیر

()5

عرض مزیودیستال جاری

()5

بله

آیا عرض مزیودیستال جاری
بیشترین توالی را دارد؟

خیر

()2

()1

بله

آیا پس از اتمام دنباله با عرضهای
مساوی ،پهنای عرض کاهش مییابد؟

 -1-4-1دستهبندی دندانها به خلفی  /غیر خلفی

()3
عرض مزیودیستال جاری

عرض

عرض مزیودیستال جاری

شکل ( -)7روش اندازهگیری طول و عرض تاج آناتومیک دندانها

()1

عرض مزیودیستال

طوق()7

شکل ( -)3نمودار کلی روش پیشنهادی برای تشخیص عرض
مزیودیستال طوق

چون در ادامهی فرایند بازشناسی هویت افراد صرفاً از
دندانهای خلفی استفاده میشود ،الزم است تا در این مرحله
بتوانیم دندانهای خلفی را برای انجام پردازش بیشتر جدا کنیم.
روش پیشنهادی ما برای یافتن دندانهای خلفی مبتنی بر استفاده
از قاعدهی  5به شرح زیر است .این قاعده از تحلیل اندازهی
دندانها طبق جدول ( )3استخراج شده است.
جدول ( -)4عرض مزیودیستال طوق و طول تاج آناتومیک
دندان ][3
فک پایین

دندان
طول تاج

شکل ( -)1تشخیص عرض مزیودیستال طوق

 -1-4-5یافتن طول تاج آناتومیک
در این مقاله طول تاج آناتومیک طبق قاعدهی  6اندازهگیری
میگردد و بهعنوان ویژگی در مرحله دستهبندی تصاویر مورد
استفاده قرار میگیرد.
قاعدهی  :2طوالنیترین فاصله ،بهموازات محور طولی ،بین
عرض مزیودیستال طوق و انسیزالترین نقطه تاج ،طول تاج
آناتومیک و وسیعترین بخش دندان ،عمود بر محور طولی،

طوق

طول
تاج

طوق

ثنایای میانی

11

3.8

11.3

1.1

ثنایای کناری

11.1

4

11.1

1

نیش

11.1

1.1

11.4

1

آسیاب کوچک1

9.1

1

9.3

1.3

آسیاب کوچک2

9

1.2

8.8

1.3

آسیاب بزرگ1

8.2

9.2

8

8

آسیاب بزرگ2

8

9.2

7.8

7.1

آسیاب بزرگ3

7.1

8.7

7.1

7.1

قاعدهی  :5ابتدا برای هر دندان ،مثل  tنسبت عرض
مزیودیستال طوق ( )MNWبه طول تاج آناتومیک
دندان) (CLرا محاسبه میکنیم ،سپس برحسب میزان این
نسبت طبق فرمول ( )8نوع دندان مشخص میشود:

عرض تاج آناتومیک در نظر گرفته میشود .روش اندازهگیری
در شکل ( )3نشان داده شده است.

عرض مزیودیستال

فک باال
عرض مزیودیستال

)𝑡(𝑊𝑁𝑀
)𝑡(𝐿𝐶

()8

= 𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟

𝑡 دندان آسیاب بزرگ است 𝑖𝑓 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 > 0.9 →.

{

tدندان آسیاب بزرگ نیست 𝑒𝑙𝑠𝑒 → .
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اگر در تصویر دندان آسیاب بزرگ وجود نداشته باشد اما

این شکل مربوط به نتایج بهدستآمده از روش پیشنهادشده

آسیاب کوچک مشاهده شود ،فرض میشود این دندان جزء

توسط جین و چن است [ .]3با اینکه تصویر جستجوی

دندانهای خلفی نبوده و از ادامهی دستهبندی حذف میشود.

(-)8الف شامل یکدندان آسیاب بزرگ و دو دندان آسیاب

چون یکی از فرضهای شمارهگذاری دندانهای خلفی ،وجود

کوچک است ،با استفاده از روش جین و چن دندانهای تصویر

هر دو نوع دندان آسیاب بزرگ و کوچک است ].[13

بررسیشدند و به اشتباه با یکی از تصاویر  AMکه در شکل
(-)8ج نمایش دادهشده و حاوی یکدندان نیش ،یک ثنایای

 -1-4-3دستهبندی دندانها به آسیاب بزرگ /کوچک

میانی و یکدندان کناری است ،منطبق شده است .اما همانطور

چون طول تاج آناتومیک ویژگی مقاومی در مقابل شکستگی

که در تصویر(-)8ب قابلمشاهده است ،روش پیشنهادی این

نیست ،تصاویری که شامل دندان آسیاب بزرگ هستند بر اساس

مقاله با استفاده از عرض مزیودیستال و تعیین نوع دندانهای

عرض مزیودیستال طوق به دندانهای آسیاب بزرگ و کوچک

آسیاب بزرگ و کوچک طبق قاعدهی  1و در ادامه با تصحیح

دستهبندی میشوند .این دستهبندی بر اساس قاعدهی  1که از

الگوها طبق قاعدهی  ،3کاندید درستی را برای مرحله بازشناسی

تحلیل مقادیر جدول ( )3بهدستآمده ،انجام میشود .الزم به

پیش رو ،بازیابی مینماید.

یادآوری است ،حتی اگر دندانی به خاطر وجود شکستگی در
تاج بهاشتباه دندان آسیاب بزرگ تشخیص داده شود ،در مراحل

 -1-4-1شمارهگذاری دندانها

بعدی دستهبندی که تنها از عرض مزیودیستال طوق استفاده

هدف از این بخش ،اختصاص یک شماره با توجه به موقعیت

میشود ،بهراحتی قابلشناسایی است.

مکانی هر دندان در فک با استفاده از روش شمارهگذاری جهانی

قاعدهی  :1در هر فک ،با توجه به نسبت بین عرض

است .در این مقاله ،شمارهگذاری دندانها با استفاده از روش

مزیودیستال طوق دندانهای مجاور طبق فرمول  33نوع دندان

پیشنهادی در [ ]63انجامشده است .یعنی ،ابتدا با استفاده از

برحسب آسیاب بزرگ و کوچک معین میشود:

الگوریتم ارائهشده در شکل ( ،)8تعداد و نوع دندان کشیده شده

()33

) 𝑡(𝑊𝑁𝑀

) 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝑀𝑁𝑊(𝑡1
2

 t1و  t2دو دندان نمونه است .به خاطر استفاده از نسبت دندانها
در یک تصویر ،این قاعده نسبت به تغییر مقیاس مقاوم است.
همچنین با توجه به آناتومی طبیعی دندانها ] [3از قاعده  3به
شرح ذیل میتوان برای تصحیح نوع دندانها استفاده نمود.
قاعدهی  :3ترتیب دندانهای آسیاب بزرگ و کوچک باید با
یکی از الگوهای زیر مطابقت داشته باشد:

(ربع چپ تصویر)

شناسایی میشود .در این روش ،ابتدا خط لثه بین دو دندان
متوالی ،اندازهگیری میشود.
بر اساس موقعیت هر دندان ،شمارهای مطابق با سیستم
شمارهگذاری جهانی به هر دندان کشیده شده ،اختصاص داده
میشود .برای افزایش دقت شمارهگذاری در مواردی که شکل
دندان بهطور کامل در تصویر دیده نمیشود ،از قاعده  5در
مقالهی [ ]63استفاده شده است.
قاعدهی  :1هر دندان که در مقابل یک یا دو دندان آسیاب بزرگ
در فک روبرو قرار دارد ،خود یک دندان آسیاب بزرگ است.

PM, PMM, PMMM, PPM, PPMM, PPMMM

نمونهای از این وضعیت در شکل ( )33مشاهده شده است.

(ربع راست تصویر)

با توجه به روابط دندانها در یک فک ،موقعیت دندان کناری

MP, MMP, MMMP, MPP, MMPP, MMMPP

در فک پایین بهطور دقیق قابل پیشگویی نیست ،زیرا این

در این مقاله ،برچسب  Mنشاندهنده دندان آسیاب بزرگ،
 Pآسیاب کوچک و  NMدندان غیر آسیاب بزرگ است.

احتمال وجود دارد که دستهبندی یکی از دندانهایی که آسیاب
بزرگ یا کوچک تشخیص دادهشدند نادرست باشد و بنابراین

در شکل ( ،)8تصویری بعنوان نمونه ارائه شدهاست که تأثیر

پیشگویی برطبق آنها موجب خطای بیشتر گردد .در روش

دو قاعدهی  1و  3روش پیشنهادی بهخوبی در آن مشهود است.

پیشنهادی با استفاده از روابط بین دندانهای دو فک ،دندانهایی
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که در گوشهی تصویر قرار دارند بطور صحیحتر تشخیص داده
شوند .براساس قاعدهی  ، 5دندانی که در فک مقابل خود در

عرض خط لثه بین دو دندان متوالی = MSL

مجاورت دو دندان آسیاب بزرگ باشد ،بصورت دندان آسیاب
بزرگ تشخیص داده میشود .بهاینترتیب ،در صورت وجود

( CountMolar = 0تعداد دندان آسیاب بزرگ)
( CountPremolar = 0تعداد دندان آسیاب کوچک)

دندان کشیده شده شمارهی دندانهایی که خارج از ترتیبهای
ذکرشده در قاعده  3باشند ،تصحیح

میگردند.

آیا  MSLبزرگتر از عرض مزیودیستال طوق

خیر

آسیاب بزرگ است؟

بله

CountMolar ++
عرض مزیودیستال طوق آسیاب بزرگ – MSL = MSL

آیا  MSLبزرگتر از عرض مزیودیستال طوق

خیر

آسیاب کوچک است؟

بله

CountPremolar ++
عرض مزیودیستال طوق آسیاب کوچک – MSL = MSL

پایان

شکل ( -)9دیاگرام روش پیشنهادی برای شناسایی تعداد و
نوع دندان کشیده

شکل ( -)41نحوه استفاده از قاعده 5

 -1-2روش پیشنهادی برای بازشناسی دندانها
برای بازشناسی هویت انسان پس از مرگ ،الزم است که تصاویر
پایگاه دادهی دندانهای خلفی در حداقل یک فک با دندانهای
هم شمارهی آن شخص که در پروندهی دندانپزشکی او موجود
شکل ( -)8نمونهای از بازیابی دقیقتر روش پیشنهادی به واسطه

است ،مورد مقایسه و بازشناسی قرار گیرد .همانگونه که در

استفاده از قواعد  1و  3نسبت به روش جین و چن [ .]36الف)

شکل ( )33مشخص شدهاست ،ویژگی مورد نظر در این مقاله

تصویر جستجو ،ب) تصویر بازیابی شده توسط روش پیشنهادی،

برای بازشناسی دندانها خط محیطی دندانها میباشد .باید

ج) تصویر بازیابی شده توسط جین و چن

توجه داشت که فرآیند مقایسه و بازشناسی در پایگاهی بزرگ
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از سوابق دندانپزشکی ،میتواند بسیار وقتگیر باشد و به

با آن در تصویر بعد از مرگ میتواند بهصورت شکسته ،درمان

کاهش دقت نیز منجر گردد .در این مقاله روشی خاص برای

شده و یا کشیده شده باشد .برای تشخیص شکستگی در تاج

کاهش فضای جستجو و سپس مقایسه دندان به دندان ارائه

دندان از روش مطرحشده در [ ]63استفاده میشود.

شدهاست .طرح کلی این روش در نمودار شکل ( )33نمایش

قاعدهی  :4بررسی دندان کشیدهشده -درصورتیکه دندانی در

داده شدهاست و جزئیات آن نیز در زیر بخشهای این قسمت

تصویر قبل از مرگ کشیده شده باشد ،دندان متناظر در تصویر

ارائه میشود.

بعد از مرگ میتواند کشیده شده و یا بهصورت دندان مصنوعی
در آن مکان وجود داشته باشد .برای تشخیص دندان کشیدهشده

برون خط

دندان کاندید

برخط

خط محیطی

خط محیطی
دندان جستجو

کاهش فضای جستجو با توجه به روابط سطح باال

از روش ارائهشده در [ ]63استفادهمیشود.
قاعدهی  :9بررسی دندان کاشته شده -درصورتیکه دندان در
تصویر قبل از مرگ کاشته شده باشد ،در تصویر بعد از مرگ
میتواند بهصورت کاشته شده وجود داشته باشد یا دندانی در

تشخیص بالکهای موثر خط محیطی دندان

آن مکان وجود نداشته باشد.
الزم به ذکر است ،برای تشخیص نواحی درمان شده نظیر

کاهش مجدد فضای جستجو بر اساس بالکهای

دندانهای پرشده ،کاشته شده ،روکش شده و یا دندان مصنوعی

غیر مشابه

از دندانهای سالم ،چون این نواحی ظاهری روشنتر از دیگر

وزندار کردن خط محیطی دندان )(WSV

بخشهای دندان دارند ،از آستانه گیری روی تاج و برای

محاسبهی امتیاز انطباق دندانها

تشخیص درمان ریشه از آستانه گیری روی ریشه استفاده می-
شود.

شکل ( -)44نمودار کلی روش پیشنهادی برای تشخیص خودکار

قاعدهی  :41دندان پرشده -درصورتیکه دندانی در تصویر قبل

هویت

از مرگ پرشده باشد ،دندان هم شماره با آن در تصویر بعد از

 -1-2-4کاهش فضای جستجو با توجه به روابط سطح
باال
همانگونه که قبالً نیز اشاره شد ،بازشناسی هویت در این مقاله
بر اساس بازشناسی و تطبیق دندانهای خلفی میباشد .باید
توجه داشت که مقایسه دندانهای هم شماره ممکن است همیشه
امکانپذیر نباشد .بهطور مثال ،ممکن است یکدندان پس از
مرگ بشکند .درنتیجه باید پیش از مقایسه دندان به دندان،
امکانپذیری مقایسه در مورد این دندان خاص بررسی شود و
میزان تأثیر نتیجهی آن در افزایش دقت و سرعت بازشناسی
ارزیابی شود .تشخیص این امر در این مقاله بر اساس روابط
معین موجود در بین دندانهای خلفی مجاور صورت میگیرد،
که این روابط طی قواعد  3الی  36به شرح زیر میباشند:
قاعدهی  :7بررسی دندان شکسته -درصورتیکه در تصویر قبل
از مرگ دندان شکستهای وجود داشته باشد ،دندان هم شماره

مرگ میتواند پرشده ،مصنوعی و یا کشیده شده باشد.
قاعدهی  :44درمان ریشه -درصورتیکه قبل از مرگ دندانی
درمان ریشه داشته باشد ،دندان همشماره با آن در تصویر بعد
از مرگ میتواند دندانی با درمان ریشه ،دندان مصنوعی و یا
کشیده شده باشد.
قاعدهی  :42بررسی دندان مصنوعی پل -درصورتیکه در
تصویر قبل از مرگ پل دیده شود ،در تصویر بعد از مرگ انتظار
میرود درآن مکان پل وجود داشته باشد و یا به صورت کشیده
شده دیده شود .برای تشخیص دندان پل باید دندانهای کناری
را مورد بررسی قرارداد .تاج دندانهای کناری باید بهصورت
روکش شده و ریشه بهصورت طبیعی باشد .در مکان دندانی که
پل گذاشته شده ،تاج بصورت روکش شده دیده میشود ،اما در
قسمت ریشه تنها استخوان وجود دارد که با آستانه گیری ساده
قابلتشخیص است.
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 -1-2-2تشخیص بالکهای مؤثر خط محیطی دندان
در این مقاله برای استخراج ویژگی از دندانها و مقایسه دندان
به دندان ویژگیها ،به این نکته توجه شده که تمام نقاط روی
خط محیطی دندان در بازشناسی هویت ،دارای ارزش یکسانی
نیستند .چون ممکن است بین تصویر قبل و پس از مرگ
اختالف زمانی وجود داشته باشد و تغییراتی طبیعی در شکل
دندان ایجاد گردند ،مانند ساییدگی .چون خط محیطی دندان
کوچک است ،حتی ساییدگی کم در سطح وسیعی از دندان
میتواند موجب اختالفی چشمگیر شود .برای کاهش این
مشکل ،در این مقاله پیشنهاد شدهاست تا به منظور افزایش دقت
تشخیص هویت فرد ،به نقاط خط محیطی وزن اختصاص داده
شود.
در راستای این هدف ،ابتدا تصاویر شامل خط محیطی
دندانها ،نسبت بهاندازه ،کجی و انتقال به شرح زیر تراز
میشوند .تصحیح کجی دندانها ،در مرحلهی جدا کردن تاج از
ریشه ،با استفاده از روش ارائهشده در [ ]33انجام شدهاست.
برای آنکه تصاویر دندانها مستقل از مقیاس گردند ،روش
پیشنهادی ما تراز نمودن تصاویر تمامی دندانهای هم شماره بر
اساس یکسانسازی عرض مزیودیستال است .بنابراین تفاوت-
های باقیمانده در اندازهی تاج دندانها مربوط به تفاوت ذاتی
دندانها است .پس از این تنظیمات برای مستقل نمودن تصاویر
از انتقال  ،یک مستطیل در اطراف دندانهای همشماره محاط
میکنیم ،به نحویکه چپترین نقطه از خط محیطی دندان به
ضلع چپ این مستطیل چسبیده باشد .با این کار تعداد پیکسل-
های موجود در ناحیهی مشخصکنندهی هر دندان نیز برابر
خواهد شد .سپس تصاویر تراز شدهی هر دندان ،به بلوکهای
 8×8بدون همپوشانی تقسیم و درصد ناحیهی دندان در هر
بلوک شامل خط محیطی محاسبه میشود .سپس با محاسبهی
تفاوت پیکسلهای ناحیه دندان بین بلوکهای متناظر از تصویر
جستجو و تصاویر پایگاه داده ،طبق رابطهی  ،33بخشهای
مشابه و غیرمشابه از خط محیطی یافت میشوند .نتایج تجربیات
ما نشان میدهد که بخشهای غیرمشابه خط محیطی دندان نقش
بیشتری در تشخیص هویت ایفا میکنند .لذا به این بخشها،
بلوکهای مؤثر

| ) | N ( BQi )  N ( BDi
 k1
S

()33

در رابطه ( )33پارامترها به شرح زیر میباشند:
)  : N ( BQiتعداد پیکسلهای ناحیه دندان در iامین بالک از
تصویر جستجو.
)  : N ( BDiتعداد پیکسلهای ناحیه دندان در iامین بالک از
تصویر پایگاه داده.
 : Sتعداد پیکسلهای بالک ( 51پیکسل).
 :k1آستانه شباهت بین بالکها.

 -1-2-5کاهش مجدد فضای جستجو
اگر در حین جستجو بین دندانهای هم شماره در پایگاه داده با
تصویری مواجه شویم که بیش از  %33بلوکهای خط محیطی
آن ،بلوکهای غیرمشابه باشند ،آن تصویر از ادامهی محاسبات
حذف میشود .زیرا فرض میشود که ساییدگی و تحلیل دندان
در طول زمان نسبت به تصویر قبل از مرگ به حدی است که
مقایسه دو دندان فاقد ارزش است .افزودن این بخش به فرایند
بازشناسی به افزایش دقت و کاهش بار محاسباتی روش
پیشنهادی میانجامد.
 -1-2-1وزندار کردن خط محیطی دندانها )(WSD
همانگونه که قبالً اشاره شد تمام بالکهای خط محیطی دندان
دارای ارزش یکسانی در بازشناسی هویت نیستند .لذا پس از
تشخیص بالکهای مؤثر ،بهجای استفاده از روش سنتی بردار
امضا ( )SV3که توسط نومیر و مطلب [ ]3روی خط محیطی
دندان به کار گرفتهشد ،در این مقاله از روش پیشنهادی بردار
امضای وزندار یا اصطالحاً  WSV6استفاده نمودهایم .در روش
پیشنهادی  ،WSVوزن بیشتری به بالکهای مؤثر داده
اختصاص داده میشود .این کار از طریق افزایش نرخ
نمونهبرداری در بخشهای مؤثر خط محیطی انجام شدهاست.
در روش پیشنهادی ،تعداد نمونههای انتخابشده از بخشهای
مؤثر k6 ،بار بیشتر از نمونههای انتخابشده از بخشهای کم
اثرتر خط محیطی است.

میگوییم.
Signature Vector

1

Weighted Signature Vector

2
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 -1-2-3محاسبه امتیاز انطباق دندانها

پس با استفاده از رابطهی ( ،)35فاصلهی بین جفت دندان هم

پس از استخراج ویژگیهای خط محیطی دندان با روش

شمارهی  PMeو  AMeبدست میآید .با محاسبهی این مقدار

پیشنهادی  WSDدر این مرحله به محاسبه امتیاز انطباق تصویر

برای تمام دندانهای هم شماره در کل پایگاه داده و مرتب

دندانهای تصویر قبل و پس از مرگ ،پرداخته میشود .با توجه

نمودن این مقادیر بطور نزولی ،کمترین مقدار  MDمربوط به

به اینکه در هر تصویر ثبتشده از دندانهای افراد مجموعهای

بهترین انطباق دندان قبل از مرگ بدست میآید .بهترین تصویر

از چند دندان وجود دارد- ،هنگام جستجوی تصویر پس از

منطبق ،تصویری است که دارای بیشترین امتیاز انطباقی باشد و

مرگ ) (PM3در پایگاه دادهی قبل از مرگ ) (AM6باید

به عبارت دیگر بیشترین تعداد دندان بازیابی شدهی آن در رتبه

تصویری با بیشترین تعداد دندانهای هم شمارهی منطبق یافت

یک بازیابی شود.

گردد .لذا برای یافتن چنین تصویری در پایگاه و تعیین هویت
فرد متوفی ،امتیاز انطباق دندانها طبق مراحل ذیل محاسبه

 -3نتایج عملی
در این بخش نتایج آزمایشهای عملی صورت گرفته بر روی

میگردد.
ابتدا در مرحلهی قطعهبندی ،تصویر جستجو و تصاویر

روش پیشنهادی بهمنظور ارزیابی و مقایسه کارایی آن با

پایگاه داده به تعدادی زیر تصویر تقسیم میشوند ،که هر زیر

روشهای موجود ،ارائه شده است .برای نشان دادن کارایی

تصویر دربرگیرندهی یکدندان است .با توجه به توزیع پیکسل-

انطباق دندانها به روش پیشنهادی ،آزمایشهایی بر روی

های دندان در بلوکهای متناظر ،نمونههایی از خط محیطی

مجموعهای از دادهها شامل  361تصویر بایتوینگ33 ،تصویر

دندانها انتخاب میگردند..

غیربایتوینگ قبل از مرگ و  53تصویر بایتوینگ پس از مرگ

فرض میشود که تصویر جستجو و تصویر پایگاه داده با
رابطه ( )36تعریف شوند:

بخشی از این تصاویر برگرفته از پایگاه دادهی تصاویر

𝑘∗𝑘] 𝑖𝑒𝑚𝑝[ = 𝑒𝑀𝑃
𝑘∗𝑘] 𝑇𝑖𝑒𝑀𝐴[ = 𝑇𝑒𝑀𝐴

رادیوگرافی دندان  ]63 ,65[ CJISمیباشند و باقی تصاویر با
همکاری دانشگاه دندانپزشکی تهران و یک مرکز رادیولوژی

𝑖 = 1. … .200 𝑒 = 1
{
𝑇 = 1. … . 𝑁 𝑘 = 8

()12

انجام شده اند.

در رابطه ( N ،)36تعداد کل تصاویر پایگاه k ،اندازه ابعاد بالک
یعنی  8است و  cتعداد دندانهای موجود در یک تصویر
جستجوی  PMاست .عبارت  PMeدندان شماره  eاز تصویر
جستجو و  AMeTدندان هم شماره  eاز Tامین تصویر پایگاه
داده است .هر دندان به  633بلوک  8×8تقسیم میشود و i

دندان جمعآوریشده اند .مجموعه دادهی جمعآوریشده به
نحوی است که شامل انواع ()3
دندانها از قبیل دندان کشیده شده،
شکسته شده ،پرشده ،درمان ریشه ،دندان مصنوعی و  ...می-
باشد.
نظر به اینکه چنین تنوعی در مجموعه دادههای مورداستفاده
در کارهای پیشین وجود نداشت ،بهمنظور دستیابی به ارزیابی
جامعتری از روش پیشنهادی و کارهای پیشین  ،الگوریتم

شمارهی بلوک را تعیین میکند .هر بلوک نظیر [pmei]8×8

روشهای مرتبط پیشین [ ]63 ,33 ,8 ,3بر روی این مجموعهی

دارای  51پیکسل است ،که در آن پیکسلهای متعلق به نقاط

متنوع ،مجدداً پیادهسازی شدند و تمام روشها با دادههای

نمونهبرداری شده از خط محیطی دندان برابر با یک و بقیه برابر

یکسان مورد ارزیابی قرارگرفتند .در ادامه نتایج آزمایشهای

با صفر میباشند .بدین ترتیب بلوکهایی که شامل خط محیطی

مختلف روی این مجموعه داده ذکر میشوند.

نیستند در کل صفر بوده و از محاسبات خارج میشوند.

بهمنظور مقایسه نتایج روشهای مختلف پیشنهادی و پیشین ،از

()35

pmei  ameiT
m*n

m*n

k



بستر آزمایشی یکسان با مجموعه دادههای ذکرشده و

200

MDPM e , AM eT  

سختافزار مجهز به پردازنده اینتل دو هستهای  6گیگاهرتز و

i 1 m, n 1

Postmortem

1

Antemortem

2
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 1گیگابایت حافظهی رم استفاده شدهاست .همچنین در

پیشنهادی در بازشناسی نوع دندانهای آسیاب به تفکیک

قسمتهای دستهبندی و بازشناسی از محیطبرنامه نویسی

کوچک و بزرگ یا فک باال و پایین دقت مطلوبی دارد و به دلیل

متلب 3و در قسمتهای مربوط به پایگاه داده و بازیابی تصاویر

لحاظ نمودن ویژگی مقاوم عرض مزیودیستال و در نظر گرفتن

از زبان برنامهسازی دلفی 6ونرمافزار مدیریت پایگاه داده اس

حاالت مختلف با قواعد  3تا  ،3دقت آن همواره نسبت به

کیو ال سرور 5استفاده شدهاست.

روشهای ماهور و عبدالمطلب [ ]8و لین و همکاران []33
برتری دارد.
سطر آخر جدول ( )6نشاندهنده اعمال قاعده  5بر روی

 -3-4نتایج دستهبندی و شمارهگذاری دندانها
در این بخش نتایج دستهبندی و شمارهگذاری دندانها به دندان

تصاویر است ،که بیانگر موفیت 333درصدی این قاعده

آسیاب بزرگ ،آسیاب کوچک و دندان غیر خلفی مطرح می-

درتشخیص دندانهای خلفی است .با ذکر این مطلب که

شوند .آثار انتخابشده جهت مقایسه ،تحقیقات ماهور و لین

بازشناسی دندانهای خلفی/غیر خلفی در کارهای پیشین

[]33 ,8میباشند که از مطالعات بنیادین در بخش دستهبندی و

انجامنشده است.

شمارهگذاری محسوب میگردند و در مراجع جدیدتری نظیر

 -3-2نتایج بازشناسی دندانها

[ ]53-68نیز مورد ارجاع و استفاده قرارگرفتهاند.
جدول ( )6دربردارندهی نتایج مقایسات روش دستهبندی و
شمارهگذاری پیشنهادی و دو روش پایهی پیشین بر روی پایگاه
دادهی ذکرشده میباشد.

تأثیر دستهبندی و شمارهگذاری دندانها ،نمونهبرداری ،SV
کاهش فضای جستجو بر بازشناسی دندانها موردبررسی قرار

روش

روش

روش

[]8

][33

پیشنهادی

خواهند گرفت.

دندان
آسیاب

83.13

 -3-2-4تأثیر روش دستهبندی و شمارهگذاری

88.33

پیشنهادی

فک باال
آسیاب بزرگ فک 11.33

58.63

همانطور که پیشتر اشاره شد ،انطباق ویژگیها روی

88.36

دندانهای همشماره انجام میشود .بنابراین ،صحت روش

باال
آسیاب

کوچک 16.13

33.81

دستهبندی و شمارهگذاری منجر به بهبود نتایج تشخیص هویت

88.31

میشود .در این آزمایش برای نشان دادن تأثیر عملی دستهبندی

فک پایین
آسیاب بزرگ فک 13.31

55.51

و شمارهگذاری دندانها روی بازشناسی دندانها 53 ،-تصویر

83.88

به عنوان تصویر جستجو مورد آزمایش قرار گرفتهاند .جدول

پایین
غیر خلفی

تصویر جستجو با دندانهای هم شماره از تصاویر پایگاه داده
دندان همشماره و با کمترین مقدار  MDرا داشته باشند .در ادامه

شمارهگذاری دندانها

کوچک 18.35

دستهبندی و شمارهگذاری میشود .سپس ویژگی  WSVهر
مقایسه میشود .منطبقترین فک ،فکی است که بیشترین تعداد

جدول ( -)2مقایسه درصد دقت روشهای دستهبندی و

روش

در طول مرحلهی ب ،هر دندان تصویر جستجو قطعهبندی،

3

3

( )5این تاثیر را نشان میدهد .الزم به ذکر است در این جدول

333

چهار سطر ابتدایی جدول ( ،)6درصد دقت الگوریتمهای

برای بخش بازشناسی در همه حاالت ازروش سنتی  SVاستفاده

دستهبندی و شمارهگذاری پیشنهادی طبق مفاد مندرج در بخش

شد ،تا فقط تاثیر روش دستهبندی و شمارهگذاری پیشنهادی

 3-1را نشان میدهد .این نتایج نشان میدهند که روش

مشاهده گردد.

Matlab
Delphi

1

SQL Server

3

2
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جدول ( -)5تاثیر دستهبندی و شمارهگذاری دندانها بر بازشناسی دندانها
روش

تعداد تصویر صحیح بازیابی شده در رتبهی

0

2

3

4

5

6

ش
بیش

از  6و

کمتر از 01

درصد

کمتر از 01
 SVبا دستهبندی به روش ماهور ][2

02

4

0

2

0

2

6

22

55

 SVبا دستهبندی به روش لین ][00

02

5

3

2

2

0

6

30

33

 SVبا دستهبندی به روش پیشنهادی

03

5

4

2

2

2

6

34

20

همانطور که در این جدول مشاهده میشود ،تعداد تصاویر
بازیابی شده در رتبههای باالتر برای روش پیشنهادی بیشتر
است و در کل بر اساس این جدول  ،دستهبندی و شمارهگذاری
پیشنهادی به  8الی  35درصد دقت بیشتر در مرحله بازشناسی،

براساس جدول ( ، )1دقت این روش  %68نسبت به روش
 SVبرتری دارد .از طرفی ،تصاویر جستجوی استفاده شده در
ارزیابی روش پیشنهادیتقریب ًا هشت سال با تصاویر قبل از مرگ
در پایگاه داده اختالف زمانی دارند .پس میتوان با توجه بهدقت

نسبت به روشهای پیشین منجر شده است.

خوب  WSVپساز این بازه ،نتیجه گرفت  WSVبهخوبی

 -3-2-2تأثیر روش نمونهبرداری پیشنهادی WSV

توانسته اثر منفی سایش و تحلیل جزئی دندانها را با گذشت

همانطور که در بخش  1 .6 .1بیان شد ،با ارائهی روشی جدید
برای نمونهبرداری ،ویژگی جدید  WSVپیشنهادشده است .در
این بخش تأثیر این ویژگی جدید مورد بررسی قرار میگیرد.

زمان در بازشناسی هویت خنثی نماید.

 -3-2-5تأثیر کاهش فضای جستجو

ابتدا برای تنظیم پارامتر ( k3آستانه شباهت بین بلوکی) در

همانطور که در بخشهای قبل گفته شد WSV ،در مرحلهی

فرمول  5و پارامتر ( k6ضریب افزایش نرخ نمونهبرداری) که در

بازشناسی دندانها ،به مقایسهی دندانهای هم شماره میپردازد.

الگوریتم استفاده شدهاست 63% ،از تصاویر پایگاه داده بهعنوان

از آنجا که روش WSVمبتنی بر ویژگیهای ظاهری دندان

مجموعه آموزشی ،بهطور تصادفی انتخاب شدند .سپس با تنظیم

است ،درصورتیکه شکل دندانها دچار تغییرات شدیدی نظیر

پارامترهای  k3و  k6روی این مجموعه به ترتیب به مقادیر

شکستگی ،پرکردگی ،کشیدگی ،درمان ریشه و کاشت دندان

متناسب  3/5و  3/3دستیافتیم و در تمام آزمایشات بعدی از

شود ،دقت روش کاهش مییابد .زیرا در این حالت ،انطباق

این مقادیر استفاده نمودیم.

ویژگیهای دندانهای هم شماره نهتنها کمکی بهدقت بازشناسی

در جدول ( )1نتایج ارزیابی تشخیص هویت با روش

نمیکند ،بلکه موجب اتالف وقت نیز میشود .در این حالت

پیشنهادی و روشهای پیشین ارائه شدهاند .همانطور که

الزم است با استفاده از قواعد  3تا  36طبق مطالب بخش -6-1

مشخص است ،روش پیشنهادی نتایج دقیقتری را در بازیابی

 3فضای جستجو کاهش یابد .جدول ()3تأثیر کاهش فضای

تصاویر ارائه میدهد .اشتباهات روش پیشنهادی به دلیل

جستجو بر بازشناسی دندانها را نشان میدهد.

استخراج نادرست خط محیطی دندان در مرحلهی قطعهبندی و

طبق این جدول استفاده از قواعد  3تا  36و کاهش فضای

یا مشخص نبودن بخشی از دندان در تصویر است .البته در این

جستجو باعث شده که تمام دندانهای مرتبط در رتبه زیر 3

جدول تمام عوامل دیگر نظیر روش دستهبندی و  ...برای هر

بازیابی شوند.درصورتیکه بدون استفاده از این قواعد ،برخی

دو روش یکسان در نظر گرفتهشدند تا تنها اثر وزندار کردن

دندانها در رتبه  33نیز قرار میگرفتند

بلوکهای مؤثر خط محیطی دندان طبق روش  WSVبررسی
گردد.
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جدول ( -)1تأثیر نمونهبرداری  WSVبر بازشناسی دندانها
تعداد تصویر صحیح بازیابی شده در رتبهی
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00
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جدول ( -)3تاثیر کاهش فضای جستجو بر بازشناسی دندانها
تعداد تصویر صحیح بازیابی شده در رتبهی
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 WSVو تأثیر قواعد  5تا 02
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0

0
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 -3-2-1مقایسه با روشهای پیشین

پژوهشهای اخیر نظیر [ ]53 ,65نیز مورد استفاده قرارگرفتهاند.

در این بخش به ارزیابی نسخه نهایی روش پیشنهادی با در نظر

به جهت ارزیابی و مقایسه ،تمامی این روشها با تنظیمات

گرفتن تمامی قواعد مطرحشده در فصل  1از طریق مقایسه آن

مناسب در بستر آزمایش یکسان پیادهسازی شدهاند و با

با دو مورد از روشهای پیشین میپردازیم .روش اول ،روش

مجموعه دادهی معرفیشده ،مورد آزمایش قرار گرفتند .دقت

نومیر و همکارانش است ،که از بردار امضا ( )SVاستفاده

کنید که مطالعات پیشین ذکرشده در مراجع ،در مرحلهی

کردند] .[3روش دوم روش بهبودیافتهی توصیفگر فوریه یا

پیشپردازش از دستهبندی و شمارهگذاری دندانها استفاده

CFDنام دارد [ .]63 ,8روش اول خود یک روش پایهای است

نکردهاند .نتایج ارزیابی در جدول ( )5و نمودار کارایی در شکل

و روش دوم اصالحی بر روش پایهای توصیفگر فوریه است.

( )36ارائه شدهاند .رتبههای بازیابی در تمامی شرایط ،برتری

هر دو روش مبتنی بر خط محیطی دندان میباشند و در

روش پیشنهادی را بر روشهای پیشین نشان میدهد.

جدول ( -)1مقایسه روش پیشنهادی با روشهای پیشین
تعداد تصویر صحیح بازیابی شده در رتبهی
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 منحنیهای کارایی انطباق- )42( شکل

 نتیجهگیری و کارهای آینده-1
 روشی جدید برای تشخیص دندانهای خلفی،در این پژوهش
 همچنین برای بازشناسی.از میان تصاویر ورودی ارائه گردید
WSN

 روشی موسوم به،هویت بر اساس خط محیطی دندانها

نیز ارائه شد ا که در آن بهجای نمونهبرداری یکنواخت از خط
 از قسمتهای مؤثرتر خط محیطی با نرخ،محیطی دندان
 این ویژگی جدید در.باالتری نمونهبرداری صورت میگیرد
کنار سایر موارد پیشنهادی نظیر دستهبندی و شمارهگذاری
 یک چارچوب کاری،دندانها و همچنین کاهش فضای جستجو
مناسب برای بازشناسی هویت افراد از طریق تصاویر دندان پدید
 نتایج ارزیابی روش پیشنهادی و مقایسهی آن با.میآورد
 در این. کارایی روش را نشان میدهند،روشهای پیشین
پژوهش تنها از شکل خط محیطی دندان بهعنوان ویژگی برای
.تشخیص هویت استفاده شد
-ازآنجاییکه شکل دندان براثر عوامل زیادی دچار تغییر می
 از ویژگیهای ظاهری دندان نظیر، سعی داریم تا در آینده،شود
.میزان پرکردگی دندان در تشخیص هویت استفاده کنیم

 سپاسگزاری-7
بدینوسیله از دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین به جهت
.حمایت از این طرح پژوهشی تشکر و قدردانی میگردد
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