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Abstract
Detecting lesion borders is the first step for intelligent lesion identification in dermoscopy, therefore it
may influence the accuracy and validity of the next steps of this process. Unfortunately, extracting
borders is hampered by some challenges such as losses associated with irregular borders, poor contrast,
and artifacts encountered in some area. In this paper, the improved version of energy function
optimization technique is introduced in order to separate the skin and lesions in the processing of
dermoscopy images. This technique is based on the concept of radial directions in the contour
development process, which reduces the sensitivity of estimating the boundaries of lesions to the above
constraints. The performance of the proposed method is evaluated on a dataset of dermoscopy images
which are captured from various lesions with different sizes and boundaries. The obtained results of the
proposed method are compared with some other state-of-the-art lesion detection methods by using
standard parameters. Increased True Detection Rate by 6.17% in parallel with decrease in Hammoud
Distance by 2.3%, both compared to the best among alternative methods shows the effectiveness of the
proposed scheme in detecting lesion borders of dermoscopy images.
Keywords: Border Detection, Energy Function Optimization Algorithm, Radial Directions, Dermoscopy, Computer
Aided Diagnosis
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چکیده
تشخيص مرز ضایعات ،اولين گام در فرآیند تشخيص هوشمند ضایعات در تصاویر درموسکوپی است و به همين دليل میتواند تأثير
مستقيم بر دقت و صحت مراحل بعدی بگذارد .متأسفانه ،استخراج مرز ضایعات با محدودیتهایی از قبيل وجود مرزهای نامنظم ،کنتراست
ضعيف در برخی نواحی و وجود آرتيفکت مواجه است .هدف از این مقاله ،ارائة نسخهای بهبودیافته از تکنيك بهينهسازی تابع انرژی برای
تفکيك ضایعات از پوست در فرآیند پردازش تصاویر درموسکوپی است .این نسخه ،از ایدهای برمبنای مفهوم راستاهای شعاعی در روند
تکامل کانتور استفاده میکند ،که کاهش حساسيت تخمين مرز ضایعات به محدودیتهای ذکرشده را به دنبال دارد .عملکرد روش
ارائهشده روی مجموعه دادگانی از تصاویر درموسکوپی گرفتهشده از ضایعات مختلف با اندازه و مرزهای متفاوت ،آزموده شده و نتایج
حاصل از این روش با استفاده از معيارهای استاندارد با نتایج چند روش رقيب مقایسه میشود .افزایش نرخ تشخيص درست به ميزان
 1196درصد به موازات کاهش فاصلة هامود تا حدود  3/3درصد توسط در روش پيشنهادی نسبت به نزدیكترین رقيبش ،نشاندهندة
بهبود فرآیند تشخيص مرز ضایعه درتصاویر درموسکوپی نسبت به روشهای موجود است.
کلیدواژهها :تشخیص مرز ،الگوریتم بهینه سازی تابع انرژی ،راستاهای شعاعی ،درموسکوپی ،تشخیص به کمك کامپیوتر.

*نویسنده مسئول
نشانی :پژوهشکده برق و فناوری اطالعات ،سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ،تهران ،ایران ،کد پستی3393913133 :
تلفن+13 )39( 31361399 :
نمابر+13 )39( 31361135 :
پست الکترونیکیshojadini@irost.ir :

© Copyright 2018 ISBME, http://www.ijbme.org

313

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،95شماره  ،1زمستان 9313

 -1مقدمه
مالنوم بدخيم ،یکی از انواع سرطانهای خطرناک است که
بهسرعت رشد میکند .با اینحال ،ثابت شده است که احتمال
باالی درمان این نوع از سرطان ،بهشدت به تشخيص زودهنگام
ضایعه و در مراحل اولية بيماری وابستهاست [ .]9روشهای
کالسيك مبتنیبر نمونهبرداری از بافت برای تشخيص مالنوم،
در سالهای بسياری استفاده میشده است .این روشها تهاجمی
و نيازمند صرف زمان زیاد بودند؛ بنابراین روشهای غيرتهاجمی،
جایگزین آنها در سالهای اخير شدهاند [ .]3از جملة این روش
ها میتوان به درموسکوپی اشاره کرد ،که روشی غيرتهاجمی
برای تشخيص ضایعات پوستی است و بهدليل سهولت و سرعت
استفاده از آن ،محبوبيت زیادی در سالهای اخير پيدا کرده
است .متخصصان پوست میتوانند ساختار سطح و زیرسطح
ضایعه  ،که با چشم غيرمسلح قابلمشاهده نيست ،را بهوسيلة
درموسکوپی مشاهده کرده و تجزیه و تحليل کنند [ .]3با توجه
به تنوع این تصاویر و همچنين پيچيدگی انواع ضایعات پوستی
خطرناک و بیخطر ،ارتقای سامانههای مبتنیبر رایانه و هوش
مصنوعی ،برای تحليل تصاویر درموسکوپی و تشخيص ضایعات
خطرناک احتمالی در آنها ،یکی از چالشهای مهم متخصصان
برای تشخيص سرطانهای بدخيم پوست بهشمار میآیند.
تجزیه و تحليل خودکار تصاویر درموسکوپی ،بهطورمعمول
شامل سه مرحله است :الف) ناحيهبندی تصویر ،ب) انتخاب و
استخراج ویژگی ،ج) طبقهبندی ضایعه .از آنجا که مرحلة ناحيه
بندی میتواند بر دقت و نتایج مراحل بعد ،تأثير بگذارد،
استخراج دقيق محدودة ضایعه میتواند مهمترین موضوع
تحقيق در این حوزه بهشمار آید.
متأسفانه استخراج دقيق محدودة ضایعه در تصاویر درموسکوپی،
با مشکالت بسياری مواجه است ،که برخی از آنها عبارتاند از:
تنوع رنگ و بافت پوست ،تنوع رنگ و بافت ضایعه و وجود
آرتيفکت9هایی شامل مو ،حباب ،انعکاس نور ،جوهر ،نشانه-
گذاری خطکش و غيره [ .]1شکل ( ،)9چند نمونه از مشکالت
موجود در ناحيهبندی ضایعات پوستی را نشان میدهد.
روشهای مختلفی برای مقابله با مشکالت باال آزموده شدهاند،
که میتوان آنها را به خانوادة روشهای مبتنیبر آستانه،3
مبتنیبر لبه 3و مبتنیبر ناحيه 1دستهبندی کرد.

از جمله روشهای شناختهشده در حوزة روشهای مبتنی بر
آستانه ،آستانهگذاری تطبيقی )AT( 3و آستانهگذاری
سراسری )GT(1هستند ،که در [ ]3استفاده شده است.
الگوریتم ناحيهبندی آستانهگذاری اتسو نرماليزه شده 6که بر پایة
هيستوگرام ،نرماليزه شده است ،نيز در [ ]1ارائه شده است .این
الگوریتم ،مشکالتی از قبيل ناحيهبندی نامناسب در حضور
نورهای ناپایدار 3که در اتسو [6و ]3وجود داشت ،را حل میکند.
این روش به کمك مدلکردن شدت روشنایی ناحية ضایعه یا
پس زمينه با مقادیر فازی ،توانسته است عملکرد مناسبی را در
تفکيك ضایعات از خود نشان دهد .متأسفانه روشهای مبتنیبر
آستانه ،فقط زمانی نتيجة مناسبی بهدست میدهند که
کنتراست قابلقبولی بين ضایعه و پوست سالم وجود دارد (زمانی
که یك هيستوگرام دوبخشی برای تصویر مربوطه بهدست آید).
بهطور عکس ،بهمحض همپوشانی بخشهای هيستوگرام ،این
روشها با شکست مواجه میشوند .در خانوادة روشهای
مبتنیبر لبه ،الگوریتم مثلث دولونه ،1که اولينبار در [ ]1معرفی
شده بود ،برای استخراج ناحية ضایعه بدون نياز به هيچ مرحلة
آموزشی استفاده شده است .در روش جریان برداری گرادیان95
( ) GVFدر [ ،]95ایدة مقداردهی اوليه خودکار برای انجام
روند تشخيص ضایعه بدون دخالت کاربر مطرح شده است .روش
جابجایی
مبتنیبر
گرادیان
بردار
جریان
ميانگين ،)MSGVF(99که در [ ]99ارائه شده است ،یك
الگوریتم ناحيهبندی جابجایی ميانگين مبتنیبر  GVFرا
معرفی کرده است .در این ایده ،زمانی که کانتور بهدست میآید،
نيروهای مختلف ،که شامل جمالت انرژی هستند ،و همچنين
محدودیت همواری پيکسلهای تصویر ،که باید حفظ شود،

9

6

3

3

Artifact
Thresholding based
3
Edge based
1
Region based
3
Adaptive thresholding
1
Global thresholding

شکل ( -)1نمونههای مشکالت ناحيهبندی ضایعه در تصویر
درموسکوپی

Normalized Otsu's thresholding
Unsteady illumination
1
Delaunay triangulation
95
gradient vector flow
99
Mean shift based gradient vector flow
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بهنوعی به تعادل میرسد .در حالت کلی ،رویکردهای مبتنیبر
لبه در تصاویر با کنتراست ضعيفتر ،عملکرد ضعيفی دارند.
مشکل دیگر ،حضور نقاط لبة جعلی است ،که به مرز ضایعه تعلق
ندارند .نقاط لبة جعلی ،نتيجة واقعيتهای کاذبی مانند مو،
انعکاس نور یا حتی غيریکنواختیهای موجود در بافت پوست
هستند و ممکن است کانتور را متوقف کرده و درنتيجه ،از همگرا
شدن به یك مرز مشخص جلوگيری کنند .گونة سوم از روش
های تشخيص مرز ضایعات پوستی را روشهای مبتنیبر ناحيه
تشکيل میدهند .در روش شناختهشده بهنام ادغام ناحية
آماری ،9که در [ ]93مطرح شده است ،ناحيهها به پيکسلهایی
گفته میشوند که ویژگیهای همگن داشته و با ترکيب مناطق
کوچكتر ،بهطور مکرر رشد میکنند .در الگوریتم ارائهشده در
[ ،]93تمام پيکسلهای ورودی با شدت روشنایی مشابه ،شدت
های روشنایی مشابه دیگری را برای ارضای مجموعهای از روابط
همبستگی بهدست میآورند .مقالة [ ،]91با استفاده از منطق
بدون نظارت برای ناحيهبندی ضایعات متعدد ،الگوریتم کانتور
فعال مبتنیبر ناحيه )RACs( 3را ارائه کرده است .در روشهای
گروه باال ،چنانچه ناحية ضایعه یا پوست ،بافت و رنگهای
مختلفی داشته باشد ،به ناحيهبندی بيش از حد منجر میشود،
که محدودیتی برای این روشها بهشمار میرود .در تحقيق
منتشرشده توسط سيلوریا ،مارگریدا و همکاران [ ،]1عملکرد
شش روش از سه دستة اصلی باال مقایسه شده است .در این
مقاله ،روشهای مختلفی شامل آستانهگذاری تطبيقی (،)AT
جریان برداری گرادیان ( ،)GVFمار تطبيقی ،) AS( 3روش
بهينهسازی تابع انرژی چان و همکاران ،)C-LS( 1بهينهسازی
تابع انرژی بيشينة انتظار )EM-LS( 3و الگوریتم فازی مبتنیبر
تقسيم و ادغام )FBSM) ،1مطرح شدهاند .بهترین نتایج در
الگوریتمهای نيمهنظارتی ،برای روشهای  ASو  EM-LSو
بهترین نتایج در الگوریتمهای بدون نظارت ،برای روش
 FBSMبهدست آمده است.
در این مقاله ،روش جدیدی در گروه الگوریتمهای بهينهسازی
تابع انرژی 6برای تشخيص ضایعه در تصاویر درموسکوپی و
کاهش حساسيت تشخيص به غيریکنواختی و سایر آرتيفکتها
ارائه میشود .در این روش ،وابستگی هر پيکسل در تصویر
درموسکوپی به ضایعه یا پوست سالم ،با استفاده از آزمون
فرضهای تصادفی ،مدل میشود .برای اختصاص دادن هریك از

پيکسلها به یکی از این فرضها ،یك تابع تصميم مبتنیبر تابع
انرژی سطوح تشکيل میشود .با استفاده از بهينهسازی این تابع
انرژی ،میتوان فرض صحيح را اختيار کرد .برای انجام
بهينهسازی ذکرشده در این مقاله ،راهکاری مبتنیبر مقداردهی
اوليه با استفاده از خطوط شعاعی در پيش گرفته میشود .ابتدا،
یك مقدار آستانه توسط رابطهای با عوامل زیر بهدست میآید:
(الف) ميانگين شدت روشنایی پيکسلهای تصویر ،و (ب)
ميانگين ماسك گردنده روی کل پيکسلهای تصویر در هر
جاروب .تعيين آستانة باال به این روش ،سبب متفاوت بودن
مقدار آستانه برای تصاویر با مرزهای ضعيف و نواحی همگن
متفاوت میشود؛ درواقع آستانهگذاری ،متناسب با نوع تصویر
انجام میشود .سپس پيکسلهای تصویر ،با توجه به آستانة
بهدستآمده ،تغيير مقدار میدهند .در گام بعدی ،عمليات
استخراج لبه با استفاده از الگوریتم پيشنهادی مجموعهای از
راستاهای شعاعی انجام میشود .استخراج لبه بهوسيلة این
مجموعه راستاهای شعاعی ،از مرکز تصویر و با استفاده از
ميانگين تغييرات شدت روشنایی پيکسلها در امتداد آنها انجام
میشود .درادامه ،لبههای بهدستآمده بهوسيلة الگوریتمی که
نزدیكترین لبهها را بههم متصل میکند ،یکپارچه میشوند و
درنهایت به کانتور اولية ضایعه منجر میشود .سپس با استفاده
از مفهوم بهينهسازی تابع انرژی ،کانتور نهایی تعيين شده و به
مرز ضایعه نزدیك میشود .استفاده از الگوریتم مبتنیبر
راستاهای شعاعی ،برخالف برخی از روشهای موجود ،تشخيص
ضایعات را بدون تکهتکه شدن آنها ممکن میکند و بر این
اساس ،به ایجاد بهبود در تشخيص مرزهای نامنظم و ضایعات
کنتراست ضعيف منجر میشود.
ساختار این مقاله به شرح زیر است :جزئيات طرح پيشنهادی
در بخش  3ارائه میشود .بخش  ،3نتایج ناحيهبندی با الگوریتم
پيشنهادی را در تصاویر درموسکوپی ارائه میدهد .در این بخش،
روش پيشنهادی روی یك بانك دادگان از تصاویر واقعی
درموسکوپی ،شامل بافتها و ضایعات متنوع ،آزموده میشود.
در بخش  ،1نتایج روش پيشنهادی با نتایج چند روش شاخص
از ميان روشهای موجود و با استفاده از معيارهای استاندارد،
مقایسه میشود .آخرین بخش مقاله نيز به نتيجهگيری
اختصاص دارد.

9

3

3

1

Statistical region merging
Region-based active contour
3
Adaptive snake
1
Level set method of Chan et al

Expectation-maximization level set
Fuzzy based split-and-merge algorithm
6
Level Set Algorithm
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 -2مواد و روشها
تصویر  ، Iکه از بافت پوست مورد مطالعه گرفته شده است را
درنظر بگيرید ،که برای هر پيکسل از آن داریم:

درنهایت مطابق رابطة ( ،)3مشخصة نهایی بهصورت
 average maskاز کل موقعيتهای ماسك ،استخراج میشود.
()3

) I mr  I (m , r

()9

1 m  M , 1 r  R

که  I mrشدت روشنایی سطح خاکستری پيکسلی است ،که در
سطر  mو ستون  rاز تصویر  Iقرار گرفته است M .و  Rنيز
بهترتيب ابعاد افقی و عمودی این تصویر هستند .برای تفکيك
ضایعات احتمالی موجود از بافت سالم پوست در این تصویر ،الزم
است که تعلق  I mrرا به ضایعه یا بافت سالم پوست تعيين کنيم.
برای این کار ،طبق آزمون فرضها ،رابطة ( )3تعریف میشود.
I mr  g mr  n mr

()3

I mr  amr  g mr  n mr

H 0 :

H 1 :

در رابطة باال H 0 ،تعلق پيکسل موردنظر را به پوست سالم و
فرض  H1تعلق همين پيکسل را به ضایعة احتمالی نشان می-
دهد .همچنين  g mr ، amrو  n mrبهترتيب مؤلفههای مربوط به
ضایعه ،بافت سالم و نویز را در این پيکسل از تصویر نشان می-
دهند .اولين گام برای آشکارسازی ضایعه ،استخراج لبهها است؛
اما تغييرات شدت روشنایی در سطح پوست و همچنين وجود
آرتيفکتهایی مانند مو و نویز در تصاویر درموسکوپی
گرفتهشده ،موجب میشوند که پس از این مرحله ،همچنان
لبههای اضافی در تصویر بهدستآمده داشته باشيم .بر این
اساس ،ابتدا یك پنجره بهعنوان ماسك درنظرگرفته میشود و
بهتدریج روی تصویر میلغزد ،تا زمانی که تمام پيکسلهای
تصویر جاروب شوند .همزمان ،ميانگين شدت روشنایی پيکسل
های درون ماسك متناظر ،با استفاده از روابط ( )3و ( )1محاسبه
میشوند.
به این صورت که طبق رابطة ( ،)3هر بار ماسك ،بخشی از تصویر
را در برگرفته و سپس طبق رابطة ( ،)1مقدار ميانگين ماسك
متناظر در هر زمان ،با بار قبل مقایسه شده و کمينة آنها
محاسبه میشود.
()3

  i  1  lengthmask  1: i  lengthmask , 
A  I 

 ( j  1)  lengthmask  1: j  lengthmask 

( )1

i

mean A 

arg min

i 1,2,... M lengthmask 
j 1,2,... R lengthmask 

, j * 

*

  i *  1  lengthmask  1: i *  lengthmask , 

A  I 
  j *  1  lengthmask  1: j *  lengthmask 


average mask  mean  A 

در رابطههای باال ،طول پنجره  lengthmaskبهطور تجربی تعيين
میشود .همچنين مقدار آستانه  Tتوسط رابطة ( )3محاسبه
شده و تصویر جدید با مقایسة شدت روشنایی پيکسلهای
تصویر با مقدار آستانه  ،Tبهدست میآید:
) T  average mask  (Threshold  MeanI

()1

رابطة ( Mean I ،)1ميانگين کل پيکسلهای تصویر و
 Thresholdمقدار آستانة متغير است ،که مقدار آن بين  5و 9
است.
مرحلة بعد از بهدست آمدن تصویر جدید  ، I استخراج ویژگی
های قابلتوجه در تصویر ،مانند لبهها ،است .اساس این مرحله
به گذرهای شدت روشنایی همراه با مجموعهای از راستاهای
شعاعی ،وابسته است .مرکز تصویر  ، I   mcenter , rcenter بهعنوان
یك نقطة اوليه برای رسم مجموعة راستاهای شعاعی
درنظرگرفته شده است .گامهای زاویة راستاهای شعاعی،
بهصورت    2 / K است .از طرفی ،برای سادهکردن
فرموالسيون خطوط شعاعی ،چهار زاویه با توجه به معادالت ()6
برای تقسيم صفحه به چهار ناحيه در شکل ( ،)3درنظرگرفته
شده است.
 R ,1

R , M 

2

1

3

4
1,M 

1.1
 m center , rcenter 

شکل ( -)2چهار زاویة استفادهشده در الگوریتم تشخيص لبه ( ، 1
 ، 3 ،  2و )  4
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که  d  1,..., Dاست .پس از آن ،نقاط لبه را برای   kبهدست
میآوریم .برای این منظور ،بردار لبههای متناظر با هر خط
شعاعی بهوسيلة رابطة زیر تعيين میشود:

روابط برای بهدست آمدن چهار زاویه ،بهصورت زیر است:
1  tan 1 1  m center / R  rcenter 
 2  tan 1 1  m center / 1  rcenter   
3  tan 1  M  m center / 1  rcenter   

()6

 m center / R  rcenter   2

M

1

()99

 4  tan

سپس ،الگوریتم تشخيص لبه با درنظرگرفتن شدت روشنایی
پيکسلها روی خطوط شعاعی با توجه به زاویة ، 0  k  2
که  0  k  Kاست ،از نقطة مرکزی اجرا میشود .معادالت
جهات شعاعی بصورت زیر محاسبه خواهند شد:
For  4   k  1 we have:



: R   rcenter   mcenter

 r

center



x  floor tan k

For 1   k   2 :



:1  mcenter   rcenter



center

:1  rcenter   mcenter



: m max   mcenter   rcenter

 m



y  floor tan k

For 2  k  3 :

 r

center



x  floor tan k

For 3  k  4 :

center

 m



x  floor tan k

()3
در مرحله بعد ،الگوریتم ،نقاط لبه را خطبهخط جستجو میکند.
برای این کار ،ميانگين شدت روشنایی پيکسل در امتداد یك
جهت شعاعی ،توسط معادلة زیر محاسبه میشود:
()1



Edge k   Ind  p   Ind  p  1

F

1
I x f , y f
F
f 1

Mean  k   

در معادلة باال F ،تعداد پيکسلها روی جهتهای شعاعی
متناظر با   kاست .سپس یك معيار مقایسه ،با درنظرگرفتن
معادالت خط در رابطة ( ، )3اعمال میشود .این معيار بهصورت
رابطة زیر ارائه شده است:

که  p  2,..., Dاست .با توجه به ( ،)99نقاط لبه ،ورودیهای
غيرصفر از  Edge k هستند .درنهایت برای تعيين کانتور
بيرونی ،آخرین ورودی غيرصفر  Edge k بهازای هر ،  k
بهعنوان نقطة لبه ،با توجه به خط شعاعی انتخاب میشود.
به دليل متوالی بودن نقاط لبه  ،اتصال این نقاط به یك کانتور
بسته منجر میشود .بعد از متصلکردن لبهها ،عمليات پرکردن
کانتور بهدستآمده با پيکسلهایی با شدت روشنایی سفيد ،برای
بهدست آمدن یك تصویر باینری ،انجام میشود .در آخر ،مرز
اوليه ،تعيين شده و برای بهدست آمدن کانتور نهایی دقيق
ضایعه ،بهعنوان مقدار اولية تابع بهينهسازی تابع انرژی ( ) C
استفاده می شود؛ بنابراین ،روش باال ،مرز نهایی را دقيقتر تعيين
میکند.
روش بهينهسازی تابع انرژی [ ،]1یك الگوریتم شناختهشده
است ،که برای تصاویر با مقادیر برداری 9ارائه شده است .این
روش برای بهکارگيری در مسير تکامل کانتور ضایعة پوستی در
ناحيهبندی تصاویر درموسکوپی استفاده میشود .در ناحيهبندی
تصویر ،الگوریتم بهينهسازی تابع انرژی ،از مرزهای نوع فعال
استفاده میکند .تصویر از دو ناحية تکهای با شدت روشنایی
بهنسبت ثابت ،که توسط منحنی اولية  Cاز هم جدا شدهاند،
تشکيل میشود (داخل منحنی را  c 1و خارج منحنی را c 2
درنظر میگيریم) .تابع انرژی برای تصویر  I با  Qکانال ،با
درنظرگرفتن هر کانال بهعنوان  ، I qبا کانالهای q  1,...,Q
و منحنی در حال تکامل  ، Cبهصورت زیر تعيين میشود:
F c1 , c 2 ,C     length C 
2

I q  m , r   c1,q dmdr
2

()95

I q  m , r   c 2,q dmdr

1 I   md , rd   Mean k 
Ind d   

otherwise
0


Vector values

O

1
inside C  Q



1
outside C  Q





1,q

q 1

O



2,q

q 1

()93

9
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Begin
/* Step 1: compute T value
1. Move the window as a mask on image to sweep all of
the pixels and calculate its average intensity.
2. Compare the average value of the corresponding mask
with the previous time. And select the minimum of
them as the last average mask by eq. (3, 4, and 5).
3.

Calculate the T by eq. (6).

4.

Compare the intensity of each pixel on I with the

threshold T and obtain new image I  .
Apply morphological algorithms for the new image to
fill the holes and select biggest contour.
/* Step2: Extract edges
6. Select the initial point of the radial direction line on I 
as a center point with
5.

[ mcenter  floor  M / 2 , rcenter  floor  R / 2 ].
7.
8.

9.

Select the step of the angle of the radial direction line

 که، جملة تنظيمکننده است،   0 ، جملة اول،در معادلة باال
 عاملهای2,q  و1,q . قرار میگيردC تحت تأثير طول منحنی
c 2,q  وc1,q  و9وزنی مثبت در هر کانال برای جملة فيتکننده
 راI   مقدار ميانگين،ثابتهایی مجهول هستند که بهترتيب
،خارج و داخل منحنی روی هر کانال نشان میدهند؛ درواقع
 روی تمام کانالهاI   فيتکنندة ميانگين،جملههای آخر
.هستند
الگوریتم بهينهسازی تابع انرژی برای برآورد ضمنی تکامل
 از، C t  کانتورهای فعال با ردیابی بهينهسازی تابع انرژی صفر
. استفاده میکند t , m , r   وابسته به زمانPDE یك تابع
 شامل،) (تابع بهينهسازی تابع انرژی t , m , r  تابع
:خصوصيات زیر است

by K  number of radial direction.
Compute four angels by to divide the plane to four
regions in order to simplify the formulation of radial
lines by eq. (7).
Calculate the radial lines equation originating from the

atC t  

insideC t  
 0 outsideC t 


0


 t , m , r    0

center of an object with respect to angle 0  k  2 as

)93(

well as line equation. Define each radial line by above
four angles, center point, and R or M by eq. (8).
10. Compute the mean of pixel intensities along every
radial direction correspond to  k by eq. (9)
11. Apply comparison criteria: If I   m d , rd  is greater
than Mean  k  that d  1,..., D , ( D = numbers of
pixels in every radial direction), then Ind  n  =1, Else

Ind  n  =0.
12. Determine the vector of the edges
corresponding

to

each

radial

Edge k 
line

by

Ind  p   Ind  p  1 that p  2,..., D

13. Select the final nonzero entry of Edge k  as the edge
point with respect to radial line.
/* Step 3: link edges and fill in obtaining contour
14. Link the final edge points by connecting each edge
point to the nearest one

 بهطور ضمنی بهعنوان بهينهC t  سطح/ منحنی،در معادلة باال
توسط
از
صفر
انرژی
تابع
سازی

، در حقيقت. نشان داده میشود، C t    s  |  t , s   0
 را از طریق تابعC  بهطور ضمنی،روش بهينهسازی تابع انرژی
 داخل ناحية . تعيين میشودC  تغيير میدهد؛ سپس
 ارزش مثبت و برای نواحی، C محدودشده توسط منحنی
 با فرموالسيون بهينهسازی تابع انرژی. ارزش منفی دارد،بيرون
 تابع انرژی روی ابعاد باالتر بهينهسازی تابع انرژی و،]91و93[
 بهصورت زیر توصيف می3 C t  بهينهسازی تابع انرژی صفر
:شود

15. Operate filling the border with white pixels leads to 0

F  , c1 , c 2        m , r     m , r  dmdr


/* Step 4: Apply Level Set
16. Set Initialize level set  = 0
17. Compute C 1 and C 2 for the 
18. For t  1 to max Iteration do
19.

Update  using Level Set function

20.

Reinitialize  to its zero contour

Q



1
Q





1
Q



q 1

1,q

Q

q 1

2,q

I q  m , r   c1,q H   m , r  dmdr
2

I q  m , r   c1,q

2

1  H   m , r dmdr
)91(

21. End for
End

 شبه کد الگوریتم پيشنهادی-)3( شکل

3

Heaviside

،   0  که در، است3 تابعی از هویسایدH ،در رابطة باال
. استH    0 ،   0  در، و در مقابلH    1
9
3
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سپس  با توجه به معادلة دیفرانسيل ،با مشتقات جزئی
) (PDEتعيين میشود:

()93



  
  div 





  

2 
Q

1
      
 1,q I q  m , r   c1,q 
t
Q q 1


2


1 Q
   2,q I q  m , r   c 2,q 
 Q q 1


جدول ( -)1مشخصات تصاویر درموسکوپی مورد آزمون
پارامترهای

تعداد

تصویر
تعداد تصویر
آزمایششده

در معادلة باال    ،یك نوع تنظيمکننده از تابع دلتای دیراک
است .در ادامه ،ميانگين  qامين کانال  ، I qداخل و خارج منحنی
 Cمحاسبه شده و  c1,iو  c 2,iبهروزرسانی میشود .اکنون با
ترکيب رابطههای ( )93( ،)93و ( ،)23میتوان تعلق هر پيکسل
به ضایعه یا بافت معمولی پوست را با رابطة تصميم زیر مشخص
کرد:
()16
)

روشهای باال با مرزهای مشخصشده توسط متخصص ،که
بهعنوان مرجع درنظرگرفته شده است ،مقایسه شدند.

H 0 : I mr  tmr  I mr  g mr  n mr

H 1 : I mr  tmr  I mr  amr  g mr  n mr

پارامترهای

تعداد

ضایعات

35

کنتراست
متوسط

96%

ابعاد
تصویرها
(پيکسل)

کمينه ابعاد:
351*331
بيشينه ابعاد:
9633*9136

کمينه و بيشينة
طول ضایعات
(پيکسل)

،33
391

کمينه و بيشينة
عرض ضایعات
(پيکسل)

،93
391

نوع ضایعات

مالنوما

روش پيشنهادی ،روی تصاویر درموسکوپی از ضایعههای
سرطانی پوست انسانها اعمال شده است .الزم به ذکر است که
تمام شبيهسازیها با استفاده از نرمافزار  Matlab 2013و روی
یك رایانه از نوع  Intelو با پردازشگر  CORE i7و  RAMبه
حجم  91مگابایت ،انجام شده است .مشخصات تصاویر مورد
آزمون ،در جدول ( )9مشاهده میشوند .
برای آنکه اثربخشی روش پيشنهادی بهطور کامل قابلارزیابی
باشد ،به همراه روش پيشنهادی ،سه روش تشخيص مرز
ضایعات مبتنیبر تابع انرژی از ميان روشهای موجود این حوزه،
برگزیده و آزموده شدند .این سه روش عبارتاند از :بهينهسازی
تابع انرژی مبتنیبر آستانهگذاری باینری ،]96[9بهينهسازی تابع
انرژی مبتنیبر آستانهگذاری تکرارشونده ]1[3و بهينهسازی تابع
انرژی مبتنیبر آستانهگذاری اتسو [ .]3روشهای باال ،الگوریتم
های مقداردهی اولية متفاوتی در الگوریتم بهينهسازی تابع
انرژی دارند.
روش پيشنهادی به همراه روشهای ذکرشده در باال ،روی
مجموعه تصاویر باال ،آزموده شدند .مرزهای حاصل از هریك از

شکلهای ( )1تا ( ،)3نمونهای از اجرای این روشها را روی
تصاویر با ضایعات مختلف نشان میدهد .شکل ( ،)1نتيجة
حاصل از بهدست آمدن مرز توسط متخصص را نشان میدهد.
در شکل ( ،)3نتایج بهدستآمده از اعمال بهينهسازی تابع انرژی
مبتنیبر آستانهگذاری باینری ،آورده شده است .شکلهای ()1
و ( )6نيز بهترتيب نتایج حاصل از بهينهسازی تابع انرژی
مبتنیبر آستانهگذاری تکرارشونده و بهينهسازی تابع انرژی
مبتنیبر آستانهگذاری اتسو را نشان میدهند .در شکل (،)3
نتایج حاصل از الگوریتم پيشنهادی به همراه روش بهينهسازی
تابع انرژی مشاهده میشود .تصاویر ناحيهبندیشده با روشهای
رقيب در قسمت (الف) شکلهای ( ،6 ،1 ،3 ،1و  ،)3نشان
میدهند که با وجود مشخص شدن ضایعه روی پوست در این
روشها ،ناحية دقيقی از محدودة آن بهدست نيامده است؛ برای
مثال ،در شکل (-3الف) ،درعمل مرز بستهای برای تشخيص
حدود ضایعه بهدست نيامده است که دليل آن ،شباهت قابل
توجه ضایعه و بافت پوست بوده است .در شکل (-1الف) و شکل
(-7الف) ،مرزهای بهدستآمده با مرز اصلی فاصله دارند و حتی
قسمتهای سالم پوست نيز بهعنوان ضایعه مشخص شده است؛
درنتيجه مرز دقيقی از ضایعه بهدست نيامده است.

9

3

 -3یافتهها

Binary Thresholding

Iterative Thresholding
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(الف)

(ب)

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(ج)

(د)

شکل ( -)4تشخيص پزشك

شکل ( -)7بهينهسازی تابع انرژی مبتنیبر آستانهگذاری
اتسو

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل( -)5بهينهسازی تابع انرژی مبتنی بر آستانهگذاری
باینری

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل ( -)6بهينهسازی تابع انرژی مبتنیبر آستانهگذاری تکرار-
شونده

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل ( -)8بهينهسازی تابع انرژی مبتنیبر روش
پيشنهادی

در حالیکه روش پيشنهادی ،مرز ضایعه را به طرز بسيار
مناسبتری مشخص کرده است .در قسمت (ب) شکلهای (،1
 ،6 ،1 ،3و ،)3نتایج تمام روشها تقریباً برابر با نتيجة حاصل از
ترسيم پزشك است .این اتفاق زمانی رخ میدهد که کنتراست
خوبی بين ضایعه و پوست وجود دارد؛ درنتيجه مرزها بهخوبی
تشخيص داده میشوند .قابلذکر است که روش پيشنهادی،
حتی در این مورد هم اندکی بهتر عمل کرده است.
در قسمت (ج) شکلهای ( ،1 ،3و  ،)6مالحظه میشود که
ضایعه بهصورت دو بخش مجزا بهدست آمده است؛ حال آنکه
نتيجة ترسيم متخصص ،نشاندهندة وجود یك ضایعة یکپارچه
است .قسمت (ج) شکلهای ( ،6 ،1 ،3 ،1و  ،)3شامل ناحيه
هایی با خصوصيات بصری مشکل است؛ به این دليل که قسمت
مرکزی شکل ،مشابه با بافت سالم پوست است .مشاهده میشود
که این تصویر فقط با استفاده از روش پيشنهادی ،بهطور
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یکپارچه و دقيقتر از روشهای رقيب ،ناحيهبندی شده است.
در قسمت (د) شکلهای ( ،1 ،3و  )6مشاهده میشود که در
بعضی از قسمتهای با انعکاس نور ،ضایعه تشخيص داده نشده
است .شکل (-3د) ،با اختالف کمی ،نتيجة بهتری را از قسمت
(د) شکلهای ( 3و )1نشان داده است؛ اما در هر سه تصویر،
انعکاس نور مانع از تشخيص دقيق ضایعه شده است .روش
پيشنهادی در شکل (-3د) نيز ضایعه را بهصورت دقيقتری
بهدست آورده است و بر مشکل انعکاس نور غلبه کرده است.
همانطور که مشاهده میشود ،شکل ( )3که همان نتایج
الگوریتم پيشنهادی است ،نتيجة دقيقتری را بهدست آورده
است .روش پيشنهادی در بسياری موارد ،در زمان ناکافی بودن
کنتراست ،حضور آرتيفکتها و ناهمگنی ضایعه (ممکن است
قسمتهای ميانی مشابه با بافت سالم پوست باشند) ،موفقتر از
روشهای رقيب عمل میکند .در برخی از موارد ،روشهای
رقيب ،مرز بستهای را برای شکل بهدست نياوردهاند ،چندتکه
شدهاند یا بهدليل شباهت رنگ ضایعه با پوست ،بعضی مرزها با
مرز اصلی فاصله دارند.

 -4بحث
در این پژوهش ،برای ارزیابی روش پيشنهادی 35 ،تصویر
درموسکوپی که متعلق به ضایعات مختلف پوست با اندازه و
رنگهای مختلف ،با یا بدون مو ،و انواع دیگر آرتيفکتها است،
بررسی شدهاند .برای اجرای این آزمونها ،پارامتر استفادهشده
در تابع مقداردهی اوليه برابر با  K  720اختيار شده است .به
عالوه ،طول پنجره  lengthmaskو مقدار آستانة رابطه ( )1در
مرحلة اوليه این تابع ،بهصورت تجربی بهدست میآید .مقدار
طول پنجره  ، lengthmaskبين  95تا  35و مقدار آستانة رابطة
( ،)1بين  5و  9انتخاب میشود .در این آزمایشات ،بهدليل
استفاده از تصویر سطح خاکستری ،تعداد کانال برابر با Q  2
است طبق فرمول ( q  1,...,Q ،)93است و  35تکرار برای
همگرا شدن مدل بهينهسازی تابع انرژی تنظيم شده است ،که
به نزدیکی کانتور نهایی به مرز ضایعه منجر میشود.
برای ارزیابی کمّی نتایج بهدست آمده از روش پيشنهادی در
این مقاله ،سه روش متداول دیگر ،شبيهسازی شده است و نتایج
روش پيشنهادی با نتایج روشهای رقيب مقایسه شدهاند.
ارزیابی و مقایسة کارایی این روشها با سه معيار خطای
پذیرفتهشده در حوزة آشکارسازی ضایعات پوست در [،93 ،1
Hammoud Distance
True Detection Rate

9

درست3

،91و ،]35شامل فاصلة هامود ،) HM ( 9نرخ تشخيص
( )TDRو نرخ تشخيص غلط ،) FPR ( 3انجام شده است .در
رابطههای ( )96تا ( ،)91که مربوط به تشریح این معيارها است،
 SRتصویر ناحيهبندیشده با روشهای خودکار و  GTتصویر
ناحيهبندیشدة دستی توسط متخصص پوست است .در این
تصاویر ،پيکسلهای داخل منحنی ،برچسب  9و در مقابل،
پيکسلهای خارج منحنی ،برچسب  5میگيرند .معيار اول،
فاصلة هامود (  ) HMاست .این پارامتر با مقایسة پيکسل به
پيکسل دو تصویر ناحيهبندیشدة دستی توسط متخصص و
روش خودکار محاسبه میشود .رابطة آن بهصورت زیر است.

( )71
=

GT

GT   # SR



GT

#  SR

#  SR

HM  SR ,GT  

در صورت کسر ،جملة اول مجموع پيکسلهایی است که چه در
 SRو چه در  ، GTبهعنوان ضایعه شناسایی شدهاند و جملة
دوم شامل مجموع پيکسلهایی است که یکی از  SRیا ، GT
ضایعه تشخيص داده شدهاند .مخرج کسر نيز مشابه جملة اول
صورت کسر است.
معيار دوم ،طبق رابطة ،93نرخ تشخيص درست (  )TDRاست؛
به این صورت که هر دو تصویر دستی توسط پزشك و روش
خودکار ،پيکسلهای ناحيه ضایعه را که مشابه هم تشخيص داده
اند ،اندازه میگيرد.
()93



GT



#  SR

# GT

TDR SR ,GT  

معيار سوم ،طبق رابطة ( ،)91نرخ تشخيص غلط (  ( FPRاست.
این پارامتر ،نرخ پيکسلهایی را نشان میدهد که بهطور خودکار
بهعنوان ضایعه تشخيص داده شدهاند؛ درحالیکه متخصص
پوست ،آنها را بهعنوان ضایعه تشخيص نداده است.
()91



GT





# SR

# GT

FPR  SR ,GT  

در رابطة باال ،صورت کسر شامل پيکسلهایی میشود که در
 SRضایعه و در  GTضایعه نيستند .مخرج کسر نيز شامل
پيکسلهایی از  GTاست که ضایعه هستند.
False Positive Rate

3

3
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مقدار پارامترهای باال برای روش پيشنهادی و رقبای آن در
جدول ( )3ارائه شده است .این جدول نشان میدهد که روش
پيشنهادی ،بيشترین مقدار  TDRرا در مقایسه با سه روش دیگر
بهدست آورده است؛ بهگونهای که مقدار این پارامتر برای روش
پيشنهادی ،بهترتيب  96/1 ، 3/3و  63/1درصد بيشتر از
روشهای بهينهسازی تابع انرژی مبتنیبر آستانهگذاری باینری،
بهينهسازی تابع انرژی مبتنیبر آستانهگذاری تکرارشونده ،و
بهينهسازی تابع انرژی مبتنیبر آستانهگذاری اتسو بوده است.
مقادیر  HMنيز که ميزان خطای ناشی از ناحيهبندی و فاصلة
بيشينه بين نزدیكترین نقاط دو منحنی را نشان میدهد ،برای
روش پيشنهادی ،بهترتيب  93/3 ،63/3و  9/3درصد کمتر از
روشهای باال بهدست آمده است؛ درحالیکه پارامتر  FPRدر
روش پيشنهادی بهترتيب  5/11 ، /61و  6/5درصد بيشتر از این
روشها بهدست آمده است.
جدول ( -)2نتایج روشهای ناحيهبندی -مقادیر پررنگ ،بهترین
جوابها رانشان میدهند.
معیارهای ارزیابی

روشهای ناحیهبندی

HM
)(%

بهينهسازی تابع انرژی
آستانهگذاری
مبتنیبر
باینری
بهينهسازی تابع انرژی
آستانهگذاری
مبتنیبر
تکرارشونده
بهينهسازی تابع انرژی
آستانهگذاری
مبتنیبر
اتسو
بهينهسازی تابع انرژی
مبتنیبر روش پيشنهادی

TDR
)(%

FPR
)(%

36/31

61/19

11/44

31/11

39/36

93/31

36/13

35/69

93/35

24/83

87/44

93/35

درواقع  ،روش پيشنهادی این مقاله با برتری  93/1و 93/3درصد
بهترتيب در معيارهای  TDRو  ، HMموفقتر از بهترین نتيجه
در این معيارها ،که از روش بهينهسازی تابع انرژی مبتنی بر
آستانهگذاری تکرارشونده بهدست آمده است ،عمل کرده است؛
درحالیکه FPR ،با مقدار  9/61درصد ،ضعيفتر از بهترین
نتيجه در این معيار ،که متعلق به بهينهسازی تابع انرژی
مبتنیبر آستانهگذاری تکرارشونده بوده است ،عمل کرده است.
الگوریتم پيشنهادی در بسياری از موارد ،تنها درصورت وجود
نویزها و آرتيفکتهای نقطهای پراکنده در بافت پوست سالم،
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قادر به تشخيص آنها در تصاویر نبوده و مرز ناحيه به سمت آن
ها جذب شده است؛ درنتيجه الگوریتم ضعيف شده است و
عملکرد بهتری را در سایر تصاویر آزمایششده داشته است .از
اینرو ،الگوریتم بهينهسازی تابع انرژی پيشنهادی میتواند برای
سيستمهای به کمك کامپيوتر استفاده شود و به پزشکان برای
تشخيص بيماری کمك کند.

 -5نتیجهگیری
در این پژوهش ،یك روش جدید برای تشخيص ضایعات پوستی
برای حل مشکالت پردازش تصاویر درموسکوپی ،مانند
حساسيت تشخيص ضایعه به غيریکنواختی آن ،ارائه شد .برای
این منظور ،الگوریتمی مبتنیبر محاسبة مجموع سطوح در
راستاهای شعاعی معرفی شد .این الگوریتم ،تعلق هر پيکسل به
ضایعه یا بافت سالم را توسط آزمون فرضهای تصادفی مدل
کرده است؛ سپس فرض صحيحة با کمينهسازی تابع انرژی در
راستاهای شعاعی مشخص میشود .برای ارزیابی عملکرد روش
پيشنهادی ،سه نسخة دیگر از روشهای مبتنیبر مجموعة
سطوح ،که از روش راستاهای شعاعی استفاده نمیکنند ،نيز به
موازات پيادهسازی و نتایج آنها با روش پيشنهادی ،مقایسه شده
است .روش اصلی این مقاله و رقبای آن ،روی  35تصویر
درموسکوپی با تنوع پوست ،ضایعه و آرتيفکت ،مانند حباب و
انعکاس نور ،اجرا شدهاند .برای اجرای این مقایسه ،معيارهای
رایج موسوم به  TDR ، HMو  F P Rاستفاده شدهاند .در
بسياری از پژوهشها TDR ،بهعنوان یك معيار رایج
درنظرگرفته میشود .نتایج نشان میدهند که بهترین نتيجه در
معيار  TDRدر ميان روشهای آزمودهشده ،توسط روش
پيشنهادی با درصد  69/13بهدست آمده است که  96/1درصد
بهتر از بهترین درصد در روشهای رقيب بوده است .همچنين
برای روش پيشنهادی این مقاله ،معيار  HMبا برتری 93/3
درصد نسبت به بهترین رقيب خود ،موفقتر و معيار  FPRبا
اختالف  61/9درصد نسبت به بهترین رقيب خود ،ضعيفتر
عمل کرده است .نتایج آزمونهای انجامشده در این پژوهش
نشان میدهند که روش پيشنهادی ،برای حل بسياری از
مشکالت تصاویر درموسکوپی ،موفقتر از سایر الگوریتمهای
رقيب عمل کرده است؛ بنابراین بهنظر میرسد که روش
پيشنهادی میتواند بهعنوان یك انتخاب موثر ،ابزار کمکی
مفيدی در تشخيص دقيقتر ضایعه برای متخصصان پوست
باشد.
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