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Abstract
Forensic dentistry is the subdivision of forensics that determines the identity of the victim based on
dental features. In this paper, we propose a framework for human identification based on dental. The
proposed framework consists of two main stages: the first stage is teeth classification and numbering,
and the second stage is human 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 a feature vector
based on the geodesic distance between important points of teeth contours for the second. The proposed
method is capable of solving principally, and automatically problems such as diagnosis of posterior and
also anterior teeth, posterior and anterior teeth classification, diagnosis of number and kind of all kind
pulled teeth from, which are overlooked or have been left with the simple premises in previous works.
To evaluate the proposed method, we experiment on a set of bitewings, periapical and panoramic
images. The practical results show an improvement in accuracy of classification with discovering
anterior teeth, and also 9% improvement in the first rank of the accuracy of teeth recognition, in
comparison with the previous works.
Keywords: Human Identification, Teeth Contours, Classification and Numbering, Posterior Teeth, Anterior Teeth,
Geodesic Distance
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چکیده
دندانپزشکی قانونی ،شاخهای از پزشکی قانونی است که به تشخیص هویت انسان بر اساس ویژگیهای دندان میپردازد .در این مقاله،
سیستم خودکار تشخیص هویت انسان بر اساس ویژگیهای دندان ارائه شده است .هدف از این سیستم ،شناسایی منطبقترین تصاویر
رادیوگرافی پایگاه داده با تصویر پرسوجوی پس از مرگ فرد مورد نظر میباشد .چارچوب کاری پیشنهاد شده ،شامل دو مرحلهی اصلی
است ،که مرحلهی اول ،مربوط به دستهبندی و شمارهگذاری دندانها و مرحلهی دوم ،مربوط به بازشناسی دندانها میباشد .در این
پژوهش ،ویژگیهای جدیدی برای هر مرحله پیشنهاد شده است که از آن جمله میتوان به روابط جدید میان عرض مزیودسیتال طوق و
طول تاج آناتومیک برای مرحلهی اول و بردار ویژگی مبتنی بر فاصلهی ژئودزیک بین نقاط مهم خط محیطی دندان برای مرحلهی دوم
اشاره کرد  .روش پیشنهادی قادر است مشکالتی نظیر تشخیص دندانهای خلفی و قدامی ،دستهبندی دندانهای خلفی و قدامی ،و
تشخیص تعداد و نوع دندانهای کشیده شده ،که در کارهای گذشته نادیده گرفته شده و یا با فرضهای ساده کنار گذاشته شدهاند را به
طور اصولی و خودکار حل نماید .برای ارزیابی روشهای پیشنهادی ،آزمایشهایی روی مجموعهی تصاویر بایتوینگ و پریاپیکال انجام
شده است .نتایج عملی ،بهبود کارایی دستهبندی دندانها را که ناشی از بازشناسی دندانهای قدامی است و نیز افزایش 43درصدی در
طبقهی اول بازشناسی دندان در مقایسه با روشهای پیشین را نشان میدهند.
کلیدواژهها :تشخیص هویت ،بازشناسی دندانها ،دستهبندی و شمارهگذاری دندانها ،دندان خلفی ،دندان قدامی ،فاصلهی ژئودزیک
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 -1مقدمه
در شرایطی مانند حوادث کشتار جمعی ،آتشسوزی یا سقوط
هواپیما و یا در شرایطی که تشخیص هویت فرد ،هفتهها پس از
مرگ او انجام میشود ،اکثر بافتهای نرم بدن تخریب خواهد
شد ،بنابراین نمیتوان از اغلب بیومتریکهای فیزیولوژیکی رایج
برای تشخیص هویت فرد استفاده نمود .دندان ،به دلیل سختی
و مقاومت در برابر تحلیل ،به عنوان یکی از بهترین کاندیدها
برای شناسایی بیومتریک پس از مرگ شناخته میشود .بدین
منظور ،در این مقاله ،روش خودکار تشخیص هویت بر اساس
ویژگیهای دندانی ارائه شده است که شامل قطعهبندی،
دستهبندی و شمارهگذاری دندانها و بازشناسی هویت فرد
میباشد [ .]2-4کارشناسان دندانپزشکی قانونی ،بر اساس
ویژگیهای مختلفی مانند پر شدن دندان ،ویژگیهای ترمیم،
شکل ظاهری ریشه و مورفولوژی دندان ،به بررسی ،آزمایش،
تشخیص هویت و ارزیابی شواهد مربوط به دندان فرد میپردازند
[.]5 ,1
دندانهای یک فرد بالغ بر اساس سیستم بینالمللی ،مطابق
شکل ( ،)4شمارهگذاری میشوند [ .]1یک انسان بالغ دارای 48
دندان در هر یک از فکهای باال و پایین و در مجموع دارای 23
دندان میباشد .بر اساس سیستم شمارهگذاری شکل (،)4
دندانهای شمارهی  3 ،4و  ،2به ترتیب سومین ،دومین و اولین
دندان آسیاب بزرگ و دندانهای شمارهی  1و  ،5به ترتیب
دومین و اولین دندان آسیاب کوچک فک باال میباشند .دندان
شمارهی  ،8دندان نیش بوده و دندانهای  1تا  ،48دندانهای
پیش یا ثنایا میباشند .در نیمهی چپ فک باال ،دندانهای
شمارهی  44تا  ،48دندانهای نیش ،اولین و دومین آسیاب
کوچک و اولین تا سومین آسیاب بزرگ هستند .در فک پایین،
نیز دندانهای شمارهی  33-41و  ،31-23سومین تا اولین
آسیاب بزرگ ،دومین تا اولین آسیاب کوچک و دندان نیش
نیمهی چپ و راست فک پایین و دنادنهای  ،32-38دندانهای
پیش فک پایین هستند .به مجموعهی دندانهای آسیاب
کوچک و آسیاب بزرگ ،دندانهای خلفی و به دندانهای پیش
و نیش ،دندانهای قدامی گفته میشود.
در روشهای سنتی تشخیص هویت بر اساس ویژگیهای دندان،
هر دندان از تصویر پرسوجو با تمام دندانهای ذخیره شده در
پایگاه داده مقایسه میشود .دستهبندی و شمارهگذاری دندان
میتواند هر دندان را به عنوان یک دندان با شمارهی مشخص بر
اساس سیستم جهانی شمارهگذاری دندان شناسایی کند .این
راهکار ،فضای جستجو را تنها به دندانهای همشماره محدود
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میکند ،در نتیجه با کاهش فضای جستجو ،دقت تشخیص
هویت نیز بهبود خواهد یافت .در پژوهش حاضر نیز این نکته
مد نظر قرار داده شده و در چارچوب کاری پیشنهادی ،روشی
جدید برای دستهبندی و شمارهگذاری دندانها پیشنهاد شده
است.

شکل ( -)1سیستم جهانی شمارهگذاری دندانها

در اکثر پژوهشهای انجام شده ،فرض شده است که تصویر
ورودی ،تصویر بایتوینگ بوده و بر اساس مقایسهی شکل دندان
و شیوهی درمان دندانهای خلفی ،به تشخیص هویت پرداخته
شده است ،اما همانطور که در شکل ( )3نشان داده شده است،
انواع دیگری از تصویر رادیوگرافی در دندانپزشکی رایج است
که در تشخیص هویت خودکار بر اساس ویژگیهای دندان مورد
استفاده قرار نگرفتهاند .تصاویر بایتوینگ ،دندانهای آسیاب
کوچک و بزرگ ،تصاویر پریاپیکال ،بخشی از دندانهای یک
فک و تصاویر پانورامیک ،تمام دندانهای دو فک را نشان
میدهند .هر یک از این تصاویر برای استخراج ویژگیهای
متمایزی در پروسهی درمان ،مورد استفاده قرار میگیرند.

(الف)

(ب)

(ج)

شکل ( -)2نمونهای از تصاویر رادیوگرافی رایج دندان
الف( بایتوینگ ،ب) پریاپیکال ،ج) پانورامیک

در این مقاله ،به جای صرفا استفاده از تصاویر بایتوینگ ،از تمام
تصاویر رادیوگرافی دندان ،به عنوان تصویر ورودی استفاده شده
است .همجنین ،عالوه بر استفاده از هر سه نوع تصویر
رادیوگرافی ،تصاویر دندانهای خلفی و قدامی نیز مورد پردازش
قرار گرفته است .در چارچوب کاری پیشنهادی ،عالوه بر
دندانهای خلفی ،به دستهبندی و شمارهگذاری دندانهای
قدامی نیز پرداخته شده و با به کار بردن تمام انواع دندانها در
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فرایند تشخیص هویت ،امکان شناسایی دقیقتر افراد بیشتری
فراهم شده است .به عبارت دیگر ،در این مقاله روشی خودکار
برای جداسازی دندانهای خلفی و قدامی و دستهبندی و
شمارهگذاری آنها پیشنهاد شده که برای این منظور ،از عرض
مزیودسیتال طوق استفاده شده است.
هدف این مقاله ،ارائهی سیستمی خودکار برای جستجو در
پایگاه دادهی تصاویر پیش از مرگ ،به منظور یافتن بهترین
انتخاب برای تصویر پس از مرگ فرد مورد نظر میباشد .بر
اساس مطالعاتی که در این مقاله روی پژوهشهای پیشین در
زمینهی تشخیص هویت خودکار انسان بر اساس ویژگیهای
دندان ،صورت گرفته است ،مشخص گردید که یک محدودیت
مشترک در میان تمام این روشها وجود دارد ،که این
محدودیت ،محاسبهی معیار انطباق در فضای اقلیدسی میباشد،
در حالیکه تصویر هر دندان در فضای منیفولد 4قرار دارد.
منیفولد به هر فضای مجرد ریاضی اطالق میشود که به صورت
موضعی دارای همسایگی (هرچند کوچک) شبیه به فضای
اقلیدسی است ،اما از نظر ساختار سراسری میتواند از آن
پیچیدهتر باشد [ .]8فاصلهی ژئودزیک 3به معنای کوتاهترین

قطعهبندی تصاویر ،جدا کردن دندان از سایر نواحی تصاویر
رادیوگرافی است .با استفاده از انتگرال پروجکشن ،ابتدا فک باال
را از فک پایین جدا کرده و سپس هر دندان جدا میشود [.]9
پس از جداسازی دندانها ،نقاط مهم خط محیطی هر دندان
شناسایی شده و با استفاده از روش پیشنهادی ،برای نقاط مهم
استخراج شده ،برداری بر اساس فاصلهی ژئودزیک ساخته
میشود .در طول جستجو ،نمرهی انطباق میان بردارهای ویژگی
تصاویر همشمارهی دندان ،برای حالتهای پیش و پس از مرگ
محاسبه میشود .آزمایشها نشان میدهند که سیستم
پیشنهادی در مقایسه با روشهای پیشین تشخیص هویت بر
اساس ویژگی دندان ،دارای کارایی باالتری است.

شکل ( -)3مفهوم فاصلهی اقلیدسی و فاصلهی ژئودزیک

مسیر بین نقاط در فضای منیفولد است .به عبارت دیگر ،فاصلهی
ژئودزیک تعمیمی از مفهوم خط مستقیم به روی منیفولد است.
در شکل ( ،)2تفاوت فاصلهی بین دو نقطه در فضای اقلیدسی
و فاصلهی ژئودزیک در فضای منیفولد ،با مثالی ساده نشان داده
شده است .در این شکل ،d ،فاصلهی نقاط  P1و  P2در فضای
اقلیدسی بوده ،اما فاصلهی واقعی بین این نقاط ،برابر با فاصلهی
ژئودزیک در فضای منیفولد میباشد که با نقطهچین روی خط
محیطی از نقطهی  P1تا نقطهی  P2مشخص شده است .از آنجا
که خط محیطی دندان در فضای منیفولد قرار دارد ،محاسبهی
معیار انطباق در فضای اقلیدسی ،به ویژه هنگامیکه شکستگی
یا خرابی در دندان وجود دارد ،به راحتی میتواند موجب خطای
تشخیص هویت گردد ،زیرا در این حالت ،ساختار هندسی دندان
که در تشخیص هویت بسیار اهمیت دارد ،نادیده گرفته شده و
صرفا به بررسی کوتاهترین خط مستقیم متصل کنندهی دو
نقطهی روی خط محیطی ،تمرکز میشود .در این پژوهش ،برای
در نظر گرفتن ساختار هندسی دندان ،روی یک معیار انطباق بر
اساس فاصلهی ژئودزیک بین نقاط تمرکز شده است.
در روش پیشنهادی ،ابتدا تصاویر رادیوگرافی مربوط به پیش و
پس از مرگ افراد ،قطعهبندی شده و هر دندان جدا میگردد.
سپس ،بردار ویژگی برای هر دندان استخراج میشود .هدف از

با توجه به اینکه ترتیب دندانها در دهان ثابت است ،با
دستهبندی و شمارهگذاری دندانها میتوان هر دندان را با
استفاده از سیستمهای شمارهگذاری دندانها ،با یک شماره
شناسایی کرد .الزم به یادآوری است که در اغلب روشهای
پیشین ،به طور پیشفرض ،کار روی تصاویر بایتوینگ صورت
گرفته که صرفا شامل دندانهای خلفی میباشند.

4

3

Manifold Space

در ادامهی این مقاله ،ابتدا در بخش دوم ،پژوهشهای پیشین
مورد بررسی قرار خواهند گرفت .در بخش سوم ،روش
پیشنهادی این مقاله ،با جزئیات توصیف میشود .در بخش
چهارم ،نتایج عملی در رابطه با روش پیشنهادی و مقایسهی آن
با روشهای پیشین ارائه میشود و در بخش آخر ،نتیجهگیری
و کارهای آتی ذکر شده است.

 -2پژوهشهای پیشین
در این بخش ،برخی از کارهای مرتبط با تشخیص هویت در
رابطه با دستهبندی و شمارهگذاری دندانها و انطباق ویژگیهای
دندان ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در ادامه ،هر کدام از
حوزهها به اختصار معرفی و مراجعی برای هر یک ذکر میگردد.

 -1-2دستهبندی و شمارهگذاری دندانها

Geodesic Distance
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ماهور و مطلب ،الگوریتمی را برای طبقهبندی و شمارهگذاری
دندانها برای تصاویر بایتوینگ ارائه دادند [ .]48آنها از
طبقهبندیکنندهی بیزین برای دستهبندی دندانها به آسیاب
بزرگ و کوچک استفاده کردند .کیاتیسین و همکارانش ،روشی
دیگر را برای دستهبندی دندانها به یک ریشهای و دو ریشهای
پیشنهاد دادند [ ،]44اما روش آنها نتایج قابلاعتمادی را به
دست نیاورد .لین و همکارانش نیز ،روشی را برای دستهبندی و
شمارهگذاری دندانها در تصاویر بایتوینگ ارائه نمودند [.]43
آنها از نسبت طول به عرض دندان ،نسبت طول به عرض اتاقک
پالپ و اندازهی تاج ،به عنوان ویژگی در ماشین بردار پشتیبان
دودویی ،برای دستهبندی دندانها به آسیاب بزرگ و کوچک
استفاده کرده و در انتها ،با ترکیب الگوریتم تشخیص دندان
کشیده و ترتیب دندانها ،شمارهای به هر دندان اختصاص دادند.
روش ارائه شده توسط محمودی و آیینی [ ،]42جزء نخستین
روشهایی است که محدود به تصاویر بایتوینگ نبوده و قادر به
استخراج دندانهای خلفی از تصاویر بایتوینگ ،پریاپیکال و
پانورامیک میباشد .محمودی و آیینی ،روشی را برای
دستهبندی و شمارهگذاری دندانهای خلفی ،بر اساس عرض
مزیودیستال طوق ،ارائه دادند .روش محمودی ،جزء معدود
روشهایی است که قادر به شناسایی تعداد و نوع دندان کشیده
شده بوده که باعث باال رفتن دقت شمارهگذاری دندانها
میشود.

 -2-2تشخیص هویت
تصاویر استخراج شدهی دندانها از تصویر پرسوجوی پس از
مرگ ،با تصاویر پیش از مرگ موجود در پایگاه داده ،مقایسه
شده و تصاویر کاندید به دست میآیند .میتیلی ،با استفاده از
الگوریتم ژنتیک ،به ثبت تصاویر رادیوگرافی دندان پرداخت
[ .]41ژو و عبدالمطلب ،روشی خودکار را برای ذخیرهسازی و
بازیابی تصاویر دندان ارائه کردند [ .]45در این روش ،چارچوب
کاری بازیابی کننده ،تصاویر پیش از مرگ را که شباهت
بیشتری به دندانهای موجود در تصویر جستجو دارند ،بر
اساس فاصلهی هاسدرف 4بین خط محیطی دندانها ،بازیابی
میکند .عبدالمطلب و همکارانش ،روشی را برای ذخیرهسازی و
بازیابی تصاویر پایگاه داده ،برای یافتن بهترین انطباق با تصویر
پس از مرگ ،ارائه نمودند [ .]41 ,48در این روش ،پس از
قطعهبندی و جداسازی هر دندان از تصویر بایتوینگ،
مجموعهای از بردارهای ویژگی برای هر دندان استخراج شده و
در پایگاه داده ذخیره میشود .در هنگام بازیابی ،نمرهی انطباق
Hause Dorff

بر اساس فاصلهی بین بردارهای تصاویر دندان پیش و پس از
مرگ ،محاسبه شده و تصویر دارای باالترین امتیاز ،در رتبهی
اول بازیابی قرار میگیرد .نومیر و عبدالمطلب ،الگوریتمی را برای
انطباق تصاویر رادیوگرافی دندان ،بر اساس یک الگوریتم سلسله
مراتبی سطوح روشنایی ،برای انطباق خط محیطی دندانها ارائه
دادند [ .]46ژانگ و همکارانش ،روشی را برای تشخیص هویت
از مدلهای سهبعدی دندان پیشنهاد دادند [ .]49ریت و
همکارانش [ ،]38از ابزار شبکهی عصبی مصنوعی برای
تشخیص هویت با تصاویر سهبعدی استفاده کردند که در این
روش ،از ویژگی کاسپ دندان برای بازشناسی دندان استفاده
شده است.

 -3روش پیشنهادی این مقاله
در این بخش ،روشهای پیشنهادی برای مرحلهی دستهبندی و
شمارهگذاری دندانها و نیز تشخیص هویت خودکار بر اساس
ویژگیهای دندان در فضای منیفولد ،با بیان جزئیات توضیح
داده میشود.
در تمامی کارهای گذشته ،که تعدادی از آنها در بخش قبل
مورد بررسی قرار گرفت ،با فرض اینکه تصویر ورودی ،یک
تصویر بایتوینگ شامل تصویر دندانهای خلفی است ،به
دستهبندی دندانها به دو دستهی آسیاب کوچک و بزرگ
پرداخته شده و سپس به هر دندان شمارهای بر اساس سیستم
شمارهگذاری بینالمللی دندانها اختصاص داده شده است .از
جمله نوآوریهای این مقاله ،نادیده گرفتن فرض اولیهی
بایتوینگ بودن تصویر ورودی و نیز خلفی بودن تصویر دندانها
میباشد ،به طوری که پیش از دستهبندی دندانها ،خلفی یا
قدامی بودن آنها مورد بررسی قرار میگیرد که با توجه به
بررسیهای انجام شده ،جزء اولین روشها برای دستهبندی و
شمارهگذاری دندانهای قدامی به شمار میرود .با به کار بردن
تمام دندانها در فرایند تشخیص هویت ،میتوان افراد بیشتری
را با دقتی باالتر شناسایی کرد .نمودار کلی سیستم پیشنهادی
برای دستهبندی و شمارهگذاری دندانها در شکل ( )1نشان
داده شده است .در زیربخش  ،4-2به توصیف الیههای
پیشپردازش در تشخیص هویت و تکنیکهای به کار گرفته
شده یا پیشنهاد داده شده ،پرداخته میشود.
تشخیص دندان کشیده شده ،در شمارهگذاری دندانها اهمیت
زیادی دارد .با توجه به اینکه در مطالعات پیشین برای تشخیص
هویت روی دندانهای خلفی تمرکز شده ،روشی برای شناسایی

4
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دندان کشیده شده در دندانهای قدامی ارائه نشده است .در
بخش  2-3-2به توسعهی روش ارائه شده در [ ]42برای
شناسایی دندانهای کشیده شدهی قدامی پرداخته شده است.
در این مقاله ،روشی جدید برای توصیف شکل و انطباق تصاویر
دندان ،توسعه داده شده است .روش پیشنهادی برای تشخیص
هویت ،از انطباق خط محیطی دندان در فضای منیفولد بهره
میگیرد .این روش ،مبتنی بر انتخاب مجموعهای از نقاط مهم
از خط محیطی دندان و ساخت بردار ویژگی بر اساس این نقاط
محاسبه عرض
مزیودیستال

دسته بندی نوع دندان
به خلفی /قدامی

خلفی

محاسبه طول تاج آناتومیک
محاسبه عرض تاج آناتومیک

بله

است

مهم است .بردار ویژگی ،اطالعات هندسی خط محیطی دندان
را ذخیره میکند .هر عنصر از این بردار ،بیانگر فاصلهی
ژئودزیک بین یکی از نقطههای مهم تا نقطهی مرجع انتخاب
شده روی خط محیطی دندان میباشد .تشخیص هویت با
بررسی نمرهی انطباق بردار ویژگی دندانها انجام میشود .نقاط
مهم ،به عنوان نقاط با انحنای باال روی خط محیطی شناسایی
میشوند .در بخش  2-2به توصیف جزئیات روش پیشنهادی
برای بازشناسی دندان پرداخته شده است.

تصاویر
هردندان

قطعهبندی دندان

تصاویر بایتوینگ
پریاپیکال  ،پانورامیک

ها

دسته بندی به آسیاب
بزرگ  /کوچک

شمارهگذاری دندانهای
خلفی

دسته بندی به ثنایای
میانی /کناری /نیش

شمارهگذاری دندانهای
قدامی

شروع

پایان

خیر

شکل ( -)4نمودار کلی روش پیشنهادی در رابطه با دستهبندی دندانها

 -1-3دستهبندی و شمارهگذاری دندانها
هدف از مرحلهی دستهبندی در تصاویر بایتوینگ ،پانورامیک و
پریاپیکال ،جدا کردن دندانهای خلفی از قدامی و سپس
تعیین نوع هر دندان است .در تشخیص هویت سنتی ،الزم است
تا هر دندان از تصویر جستجو ،با تمام دندانهای ذخیره شده
در پایگاه داده مقایسه شود که کاری وقتگیر و خستهکننده
میباشد.
با دستهبندی و شمارهگذاری دندانها با یکی از سیستمهای
شمارهگذاری دندان ،میتوان فضای جستجو را تنها به
دندانهای همشماره محدود کرد و در نتیجه دقت شناسایی را
بهبود بخشید.
مقالهی حاضر ،در واقع توسعهی کار انجام شده در مقالهی []42
است که نوآوری صورت گرفته در این مقاله ،تشخیص و
دستهبندی تمام دندانها میباشد .به عبارت دیگر ،در روش
پیشنهادی این مقاله ،عالوه بر دندانهای خلفی ،به دستهبندی
و شمارهگذاری دندانهای قدامی نیز پرداخته شده و با به کار
بردن تمام دندانها در فرایند تشخیص هویت ،امکان شناسایی
افراد بیشتری فراهم شده است .در شکل ( ،)1نمودار کلی روش

پیشنهادی در رابطه با دستهبندی دندانها نشان داده شده است.
در ادامه ،به جزئیات روش پیشنهادی اشاره خواهد شد ،اما پیش
از دستهبندی دندانها ،پیرامون محاسبهی ویژگیهای مورد نیاز
برای دستهبندی توضیحاتی داده خواهد شد.
 -1-1-3محاسبهی عرض مزیودیستال طوق
یکی از مسائل مهم در استخراج ویژگیهای دندان ،جدا نمودن
تاج از ریشه است .در این مقاله ،با توجه به مورفولوژی دندان ،از
روش [ ]34برای تشخیص خط آناتومیک لثه و عرض
مزیودیستال طوق استفاده شده است .با توجه به مورفولوژی
دندان ،تاج تمام دندانها ،در مرز تاج و ریشه ،کمترین عرض را
دارا بوده و در عین حال ،ریشهها در ناحیهی طوق ،پهنتر و در
انتهای ریشه ،باریکتر میشوند و تقریبا در قسمت یکسوم
ابتدایی ریشه ،عرض ثابتی دارند [.]8
در این مقاله ،برای محاسبهی طول تاج آناتومیک ،قاعدهی 4
پیشنهاد داده شده و در مرحلهی دستهبندی تصاویر ،از آن به
عنوان ویژگی استفاده شده است.
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قاعدهی  :1طوالنیترین فاصله ،به موازات محور طولی ،بین
عرض مزیودیستال طوق و انسیزالترین نقطهی تاج ،به عنوان
طول تاج آناتومیک در نظر گرفته میشود که روش اندازهگیری
آن در شکل ( )5نشان داده شده است.

جدول ( -)1عرض مزیودیستال طوق و طول تاج آناتومیک دندان []8
دندان

طول تاج

ثنایا میانی

48

ثنایاکناری

48,8

1

48,4

5

نیش

44,5

5,5

44,1

8

9,5

5

9,2

5,2

9

5,3

6,6

5,2

6,3

9,3

6

6

6

9,3

1,6

1,5

آسیاب
آسیاب
بزرگ 1
آسیاب
بزرگ 2

قاعدهی  :2عرض مزیودیستال تاج آناتومیک ،به عنوان

طوق

طوق

2,6

کوچک 2

برای محاسبهی عرض تاج آناتومیک ،قاعدهی  3پیشنهاد داده
شده است.

مزیودیستال

طول تاج
آناتومیک

مزیودیستال

44,2

آسیاب

 -2-1-3محاسبهی عرض تاج آناتومیک

عرض

عرض

8,5

کوچک 1

شکل ( -)5روش اندازهگیری طول و عرض تاج آناتومیک

فک پایین
آناتومیک

فک باال

آسیاب
بزرگ 3

1,5

6,1

1,5

1,5

 -1-1-2-3دستهبندی دندانهای خلفی به آسیاب بزرگ و
کوچک

عریضترین بخش دندان ،عمود بر محور طولی در نظر گرفته

دستهبندی دندانهای خلفی بر اساس روش ارائه شده در []42
و طبق قاعدهی  1انجام میشود.

 -2-3دستهبندی دندانها

قاعدهی  :4در هر فک ،با توجه به نسبت موجود میان عرض

میشود.

 -1-2-3تقسیم دندانها به دو دستهی خلفی و قدامی
از آنجا که ویژگی مورد استفاده برای دستهبندی دندانهای
خلفی و قدامی ،متفاوت میباشد ،الزم است تا در این مرحله،
دندانهای این دو دسته از هم جدا گردند .روش مورد استفاده
برای یافتن دندانهای خلفی ،مبتنی بر قاعدهی  2میباشد.

مزیودیستال طوق ) (MNWدندانهای مجاور ،نوع دندان
(آسیاب بزرگ یا کوچک) طبق فرمول ( )3تعیین میشود:
()3

)𝑡(𝑊𝑁𝑀
)𝑡(𝐿𝐶

()4

= 𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟

𝑡 دندان آسیاب بزرگ است 𝑖𝑓 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 > 0.9 →.
tدندان آسیاب بزرگ نیست 𝑒𝑙𝑠𝑒 → .

{

) 𝑀𝑁𝑊(𝑡2

آسیاب کوچک ≡ , 𝑡2آسیاب بزرگ ≡ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 ≥ 1.2 ⇒ 𝑡1
آسیاب بزرگ ≡ , 𝑡2آسیاب کوچک ≡ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 ≤ 0.8 ⇒ 𝑡1

نوع مشابه دارند  ⟹ 𝑡1 , 𝑡2در غیر این صورت

قاعدهی  :3بر اساس تحلیل اندازهی دندانها طبق جدول (،)4
و استفاده از رابطهی ( ،)4وجود یا عدم وجود دندان آسیاب
بزرگ در تصویر ،مورد بررسی قرار میگیرد .در صورتی که
تصویر حاوی دندان آسیاب بزرگ باشد ،مربوط به ناحیهی
خلفی بوده و در غیر این صورت ،حتی اگر تصویر حاوی دندان
آسیاب کوچک باشد ،دستهبندی دندانها بر اساس ویژگیهای
دندانهای قدامی انجام میشود.

) 𝑀𝑁𝑊(𝑡1

= 𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟

{

که  t2و  ،t1دو دندان مجاور هستند .به دلیل استفاده از نسبت
دندانها در یک تصویر ،این قاعده نسبت به تغییر مقیاس مقاوم
است.
 -2-1-2-3دستهبندی دندانهای قدامی و آسیابهای
کوچک

از آنجا که طول تاج آناتومیک و عرض مزیودیستال تاج در
مقابل شکستگی دندان مقاوم نیستند ،سعی شده است تا با
تحلیل مقادیر متوسط ارائه شده در جدول ( ،)4روشی بر اساس
عرض مزیودیستال طوق برای دستهبندی دندانها ارائه شود .از
آنجا که مقادیر عرض مزیودیستال طوق دندانهای آسیاب
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کوچک قدامی به هم نزدیک هستند ،نوع یکی از دندانها ،به
عنوان معیار ،به درستی تشخیص داده شده و نوع دندانهای
مجاور آن ،بر اساس الگوی قرارگیری دندانها و بررسی وجود
دندان کشیده شده ،تعیین خواهد شد.
بسیاری از محققان اندازهگیریهایی را روی تاج دندان زنان و
مردان مختلف انجام داده و مزایایی را در رابطه با استفاده از
دندان نیش بیان کردند .این مزایا از آنجا ناشی میشود که
دندانهای نیش ،اغلب کمتر دچار پوسیدگی و بیماریهای
پریودنتال شده و حتی با افزایش سن نیز به ندرت کشیده
میشوند [ .]33 ,8دندان نیش ،به دلیل ضخامت تاج و لنگرگاه
ریشه ،یکی از پایدارترین دندانها در مقابل پوسیدگی به شمار
میروند .بخش تاج دندان نیش با داشتن چنین شکلی موجب
تمیزی دندان میشود .این خودپاککننده و لنگرگاهی بودن
ریشه در فکها موجب حفاظت از دندان میشود .با توجه به این
یافتهها ،دندان نیش در دستهبندی و شمارهگذاری دندانهای
قدامی ،به عنوان دندان معیار در نظر گرفته میشود .برای
دستهبندی دندان ثنایای کناری ،نیش و آسیابهای کوچک،
طبق قاعدهی  5که از تحلیل مقادیر جدول ( )4به دست آمده،
از عرض مزیودیستال طول استفاده میشود.
قاعدهی  :5در فک باال ،با توجه به نسبت موجود بین عرض
مزیودیستال و طول دندانهای مجاور آن ،نوع دندان بر حسب
ثنایای کناری ،نیش و آسیابهای کوچک ،طبق رابطهی ()2
تعیین میشود:
) 𝑀𝑁𝑊(𝑡1
) 𝑀𝑁𝑊(𝑡2

()2

= 𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟

دندان نیش ≡ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 ≥ 1.1 ⇒ 𝑡1

 𝑡1دندان نیش نیست ⟹ در غیر این صورت

{

از میان هر دو دندان مجاور ،به دندانی که عرض بیشتری
دارد  𝑡1و به دندان دیگر  𝑡2گفته میشود.
برای تصمیمگیری در رابطه با نوع دندان  ،t2باید از تطبیق
الگوی طبیعی دندانها طبق قاعدهی  8و  1و بررسی تعداد
دندان کشیده شده بر اساس روش پیشنهادی استفاده کرد .در
صورتی که نتوان دندان نیش را در میان دندانهای قدامی پیدا
کرد ،از دستهبندی و شمارهگذاری دندانهای قدامی صرف نظر
کرده و از دندانهای شمارهگذاری نشده در بازشناسی هویت نیز
استفاده نخواهد شد.

قاعدهی  :6دندان ثنایای میانی ،اولین دندان در خط وسط در
هر نیمهی فک میباشد.
قاعدهی  :7ترتیب دندانهای ثنایای کناری ،نیش و آسیاب
کوچک ،باید از الگوهای زیر تبعیت کند:
تصویر چهارتایی چپ:
CI-LI-C-P-P, CI-LI-C-P, CI-LI-C, LI-C-P-P, C-P-P, C-P

تصویر چهارتایی راست:
P-C, P-P-C, P-P-C-LI, C-LI-CI, P-C-LI-CI, P-P-C-LI-CI

در این مقاله CI ،نشان دهندهی دندان ثنایای میانی LI ،ثنایای
کناری C ،دندان نیش P ،آسیاب کوچک و  Mآسیاب بزرگ
میباشد.
در روش پیشنهادی ،با توجه به موقعیت مکانی خاص دندان
ثنایای میانی ،این دندان طبق قاعدهی  8به راحتی قابلتشخیص
است.
در تطبیق نوع دندانهای تشخیص داده شده و الگوی باال ،الزم
است که فضای خالی مربوط به دندان کشیده شده بین
دندانهای مجاور را در نظر گرفت .به عنوان مثال ،در صورتی
که بین دندان نیش و آسیاب کوچک ،دندان آسیاب کوچک
کشیده شدهای ،تشخیص داده شود ،مشاهده میشود که این
پدیده به راحتی با الگوی  c-p-pهمخوانی داشته و بنابراین
دندان آسیاب کوچک تشخیص داده شده ،مربوط به آسیاب
کوچک دوم میباشد.
در شکل ( ،)8تصویری برای نمونه ارائه شده که تاثیر سه قاعدهی
 8 ،5و  1روش پیشنهادی ،در آن به خوبی قابل مشاهده است.
با توجه به نسبت میان عرض مزیودیستال طوق دندانها ،ابتدا
دندان نیش تشخیص داده شده و به عنوان دندان معیار در نظر
گرفته میشود .سپس با توجه به ترتیب دندانها در قاعدههای
 8و  ،1نوع دندانهای ثنایای میانی ،ثنایای کناری و آسیاب
کوچک ،مشخص خواهد شد.

0.12 c 0.13
LI 0.15 P

شکل ( -)6مثالی از دستهبندی دندانهای قدامی
تشخیص صحیح نوع دندان (ثنایای کناری ،نیش و آسیاب کوچک)
توسط روش پیشنهادی
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برای دستهبندی دندانهای قدامی و آسیاب کوچک در فک
پایین نیز از موقعیت مکانی دندان ثنایای میانی طبق قاعدهی 8
که از آناتومی دندان به دست آمده ،استفاده میشود .برای
دستهبندی دندان ثنایای کناری ،نیش و آسیابهای کوچک
استفاده از عرض مزیودیستال طوق طبق قاعدهی  6که از تحلیل
مقادیر جدول ( )4به دست آمده است ،پیشنهاد میشود.
قاعدهی  :8در فک پایین ،با توجه به نسبت موجود بین عرض
مزیودیستال طوق دندانهای مجاور ،نوع دندان بر حسب ثنایای
کناری ،نیش و آسیابهای کوچک ،طبق رابطهی ( )1تعیین
میگردد:
) 𝑀𝑁𝑊(𝑡1
) 𝑀𝑁𝑊(𝑡2

()1

= 𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟

دندان ثنایا کناری ≡ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 ≥ 1.15 ⇒ 𝑡1

 𝑡1دندان ثنایا کناری نیست ⟹ در غیر این صورت

بررسی میشود که در پهنای خط لثه بین دو دندان متوالی ،چه
تعداد و چه نوع دندانی میتواند وجود داشته باشد که این بررسی
با توجه به الگوی دندانها آغاز میشود .نمودار روش پیشنهادی
در شکل ( )1نشان داده شده است .مزیت مهم روش پیشنهاد
شده ،این است که با وجود اینکه کشیدن دندان باعث چرخش
دندانهای مجاور در مکان خود در جهت نزدیک شدن به هم
میشود ،این چرخش تاثیری روی خط لثه بین دندانها نخواهد
داشت.
در روشهای گذشته ،کمتر به تشخیص نوع دندانهای کشیده
شده توجه شده است .به عنوان مثال ،هنگامی که دو دندان
کشیده شده بین دندان آسیاب بزرگ و آسیاب کوچک تشخیص
داده شود ،تحقیقات پیشین روشی برای تشخیص آسیاب بزرگ
یا آسیاب کوچک بودن این دو دندان ارائه ندادهاند.
 -3-2-3شمارهگذاری دندانها

{

از میان هر دو دندان مجاور ،به دندانی که عرض بیشتری دارد
 𝑡1و به دندان دیگر  𝑡2گفته میشود .مشخص است که اگر
بتوان از میان چهار دندان ،نوع یکی از آنها را تشخیص داد،
نوع دندانهای دیگر را میتوان به راحتی بر اساس الگوی
آناتومی دندان ،طبق قاعدهی  1و تشخیص دندانهای کشیده
شده ،به دست آورد.
 -2-2-3تشخیص دندان کشیده شده
در این مقاله  ،روشی برای تشخیص تعداد و نوع دندان کشیده
شده ،ارائه شده است .تشخیص تعداد دندان کشیده شده ،تاثیر
مهمی در بررسی موقعیت دندان در دهان و نیز شمارهگذاری
دندانها دارد .ویژگی به کار گرفته شده برای تشخیص تعداد و
نوع دندانهای کشیده شده ،اندازهی خط لثه میان دو دندان
متوالی میباشد .در واقع ،روش پیشنهادی مقاله برای تشخیص
دندان کشیده شده ،نسخهی توسعه داده شدهی روش پیشنهاد
شده در مقالهی [ ]42است.
در روش پیشنهادی برای تشخیص دندان کشیده شده ،پس از
یافتن عرض مزیودیستال طوق هر دندان ،پهنای خط لثه بین
دو دندان متوالی به دست آورده میشود .منظور از پهنای خط
لثه بین دو دندان همسایه ،اندازهی پارهخط متصلکنندهی
اولین نقطه از عرضهای مزیودیستال طوق در سطوح نزدیک به
هم در دو دندان همسایه میباشد .سپس با توجه به عرض
مزیودیستال طوق تعیین شده برای دندانها در جدول (،)4

در این بخش ،با در نظر گرفتن موقعیت مکانی هر دندان در فک
و با توجه به سیستم شمارهگذاری جهانی ،یک شماره به هر
دندان اختصاص داده میشود .از آنجا که ترتیب دندانها از
الگوی مشخصی پیروی میکند ،با توجه به دندانهای همسایه،
میتوان اعتبار تشخیص صورت گرفته را مورد سنجش قرار داد.
سپس تطابق یا عدم تطابق رشتهی دندان تشخیص داده شده با
الگوی قرارگیری دندانها بررسی میشود.
در انتها ،اگر رشتهی برچسبها صحیح و معتبر بود ،به هر دندان
شمارهای مطابق با موقعیت آن اختصاص داده میشود .تشخیص
تعداد و نوع دندانهای کشیده شده ،نقش مهمی در این فرایند
دارد .پیش از اختصاص دادن یک شمارهی منحصر به فرد بر
اساس سیستم شمارهگذاری دندانها ،نوع و تعداد دندانهای
کشیده شده بررسی میشود.

 -3-3بازشناسی دندان
برای شناسایی هویت انسان پس از مرگ ،الزم است تا تصویر
پایگاه دادهی دندان ،که شامل دندانهای خلفی و قدامی است،
در حداقل یک فک با دندانهای همشمارهی آن شخص ،که در
پروندهی دندانپزشکی او موجود است ،مورد مقایسه و
بازشناسی قرار گیرد.
برای مستقل از مقیاس نمودن تصاویر دندان ،تصویر تمامی
دندانهای همشماره ،بر اساس یکسانسازی عرض مزیودیستال
طوق ،نرمال میشوند .عرض مزیودیستال طوق (که همواره
ویژگی ثابتی است) با استفاده از روش پیشنهاد شده در []42
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محاسبه میشود ،بنابراین تفاوتهای باقیمانده در اندازهی تاج
دندانها ،مربوط به تفاوت ذاتی دندانها میباشد .پس از این
تنظیمات ،نزدیکترین مستطیل در اطراف دندانهای همشماره،
به نحویکه چپترین نقطه از خط محیطی دندان به ضلع چپ
این مستطیل چسبیده باشد ،رسم میگردد .با این کار ،تعداد

پیکسلهای موجود در ناحیهی مشخص کنندهی هر دندان نیز
برابر خواهد شد .پایینترین نقطه از سمت چپ روی خط
محیطی هر دندان ،به عنوان نقطهی مرجع آن دندان در نظر
گرفته میشود.

عرض خط لثه بین دو دندان متوالی =MSL

دسته بندی دندان های خلفی و قدامی

خیر

آیا تصویر
حاوی دندان
نیش است؟

بله

Count Molar =0
Count Premolar = 0
Count LI = 0

Count Molar ++
MSL=MSL)MNW(M

خی
ر

آیا  MSLبزرگتر از
عرض مزیودیستال طوق
آسیاب بزرگ است؟

بله

بله
CountMolar ++

یکی از دندان ها
 Cو دندان دیگر
 Mاست؟

بله

– MSL = MSL

عرض مزیودیستال طوق
آسیاب بزرگ

خیر

خی
ر
یکی از دندان ها  Cو
دندان دیگر  Pاست؟

MSL-MNW(M)>0

بله

خی
ر

Count Premolar ++
MSL=MSL)MNW(P

MSL-MNW(P)>0

خیر

بله

خی
ر

آیا  MSLبزرگتر از عرض
مزیودیستال طوق آسیاب
کوچک است؟

بله
CountPremolar ++

– MSL = MSL

Count Premolar ++
)MSL=MSL-MNW(LI

عرض مزیودیستال طوق
آسیاب کوچک

پایان

از دندان ها C

یکی
و دندان دیگر CC
است؟
خی
ر

بله

MSL-MNW(LI)>0

بله

خیر
پایان
شکل ( -)7دیاگرام روش پیشنهادی برای شناسایی تعداد و نوع دندانهای کشیده شده
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از آنجا که در روش پیشنهادی ،عرض مزیودیستال طوق هر
دندان به عنوان مقیاسی برای مقایسهی فاصلهی بین دندانها
عمل میکند ،امکان تشخیص نوع دندان کشیده شده به راحتی
حاصل میشود .سپس با توجه به نوع و موقعیت دندان ،بر اساس
سیستم جهانی شمارهگذاری ،به هر دندان شمارهای اختصاص
داده میشود .البته از شمارهگذاری مواردی که تنها از یک نوع
دندان تشکیل شده است ،صرف نظر میشود.
با به کارگیری روش نمونهبرداری تعداد نقاط برابر ،هر دندان از
تصاویر پایگاه داده و تصویر پرسوجو ،با تعداد نقاط مساوی
نمایش داده میشود .الگوریتم محاسبهی انحنا برای هر نقطه
اعمال شده و انحنای هر نقطه محاسبه میشود .سپس n ،نقطه
با بیشترین انحنا ،به عنوان نقاط مهم آن دندان در نظر گرفته
میشود [ .]32آزمایشی نیز برای حذف نقاط نویز انجام میشود.
نقاطی که شیب آنها به طور قابل توجهی از شیب نقاط همسایه
بیشتر باشد ،به عنوان نقاط نویز در نظر گرفته شده و حذف
میشوند .در این مقاله ،مقدار  ،nبرابر با  38فرض شده است.
با توجه به این نکته که خط محیطی دندان روی منیفولد خمیده
قرار دارد ،استفاده از فاصلهی ژئودزیک بهجای فاصلهی اقلیدسی
پیشنهاد میشود .با استفاده از فاصلهی ژئودزیک ،میتوان
ساختار هندسی دندان را به درستی مدل کرد و نتایج بهتری را
در تشخیص هویت به دست آورد (شکل  .)6همانطور که در
شکل ( )6مالحظه میشود ،خط زرد نشان دهندهی فاصلهی
اقلیدسی نقطهی مرجع تا یکی از نقاط مهم انتخاب شده است.
با وجود تفاوت بسیار زیاد در خط محیطی دندان در تصاویر
(الف) و (ب) ،هر دو نقطهی مهم فاصلهی اقلیدسی کامال برابر
هستند .همانطور که قابلمشاهده است ،فاصلهی اقلیدسی میان
نقاط مهم تا نقطهی مرجع ،نمیتواند تفاوت موجود در خط
محیطی دندان ترمیم شده و دندان شکسته شده را نشان دهد،
اما با استفاده از فاصلهی ژئودزیک ،که با نقطهچین روی خط
محیطی شکل ( 6الف و ب) نشان داده شده است ،به راحتی
میتوان تفاوت موجود در خط محیطی را مشخص کرد.

در این مقاله ،برای محاسبهی نمرهی انطباق میان تصویر
پرسوجو پس از مرگ و تصاویر پایگاه داده ،روشی مبتنی بر
محاسبهی فاصلهی ژئودزیک بین بردار ویژگی تصاویر دندان ،با
نام  M-SV4پیشنهاد شده است .در این روش ،برای تقریب زدن
فاصلهی ژئودزیک بین نقطهی مرجع و نقاط مهم انتخاب شده،
از این نکته استفاده میشود که فضای منیفولد ،دارای همسایگی
(هر چند کوچک) شبیه به فضای اقلیدسی است .بنابراین با
شمردن تعداد قطعاتی که میتوان با اندازهی  8/5سانتیمتر از
خط محیطی دندان جدا کرد ،میتوان فاصلهی ژئودزیک را
تخمین زد .به ازای هر نقطهی مهم ،فاصلهی ژئودزیک آن نقطه
تا نقطهی مرجع ،محاسبه میشود .بنابراین بردار ویژگی هر
دندان به صورت فاصلهی ژئودزیک نقاط مهم تا نقطهی مرجع
تعریف میشود ،که بر اساس انحنای نقاط مهم مرتب شدهاند.
نمرهی انطباق ،بر اساس فاصلهی بین بردار ویژگی تصویر قبل
و پس از مرگ محاسبه میشود .با توجه به اینکه در هر تصویر
موجود از بایگانی دندانهای افراد ،مجموعهای از چند دندان
وجود دارد ،در هنگام جستجوی تصویر پس از مرگ ) (PM3باید
تصویری از پایگاه دادهی پیش از مرگ ) (AM2یافت شود که
بیشترین تعداد دندان همشمارهی منطبق را دارا باشد .نمرهی
انطباق  ،Dبرای هر زوج تصویر همشمارهی پرسوجوی پس از
مرگ و تصاویر پایگاه دادهی پیش از مرگ ،به صورت زیر
محاسبه میشود:
=𝐷
√∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑀𝑖 − 𝐴𝑀𝑖 )2

()5

که 𝑖𝑀𝑃 ،عضو -iام از بردار ویژگی تصویر پس از مرگ و 𝑖𝑀𝐴،
عضو -iام از بردار ویژگی تصویر پیش از مرگ است .با رتبهبندی
 Dبه صورت صعودی ،بهترین انطباق دندان  AMبا کمترین
مقدار  Dخواهد شد .همانطور که پیشتر گفته شد ،برای
افزایش دقت و کاهش فضای جستجو ،تنها دندانهای همشماره
با هم مقایسه میشوند.

 -4نتایج عملی

(الف)

در این بخش ،نتایج آزمایشهای عملی روی روش پیشنهادی به
منظور ارزیابی و مقایسهی کارایی آن با روشهای موجود ،آورده
شده است .برای نشان دادن کارایی انطباق دندانها با روش
پیشنهادی ،از مجموعهی دادهی جمعآوریشده توسط آیینی و
محمودی استفاده شده است .از این مجموعهی داده برای ارزیابی

(ب)

شکل ( -)8تفاوت فاصلهی اقلیدسی و فاصلهی ژئودزیک
Manifold-Signature Vector
Postmortem

4

Antemortem

2

3
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روشهای پیشنهادی در مقاالت [ ]35 ،31 ،42،34استفاده شد.
پایگاه دادهی استفاده شده در این مقاله ،از  431تصویر بایتوینگ
( 21تصویر جستجو و  61تصویر قبل از مرگ) شامل  335دندان
آسیاب بزرگ و  494آسیاب کوچک در فک پایین 461 ،دندان
آسیاب بزرگ و  466آسیاب کوچک در فک باال و  438تصویر
پانورامیک ( 28تصویر جستجو و  98تصویر قبل از مرگ)
تشکیل شده است .بخشی از این تصاویر ،از پایگاه دادهی تصاویر
رادیوگرافی دندان  CJISگرفته شده که دسترسی به این
تصاویر با کمک هانی عمار ممکن شده است .سایر تصاویر با
همکاری دانشگاه دندانپزشکی آزاد اسالمی واحد تهران و مرکز
رادیولوژی دندان ،جمعآوری شده است .مجموعهی دادهی
جمعآوری شده دارای تنوع قابل قبولی از انواع دندانها ،شامل
دندان کشیده شده ،شکسته شده ،پرشده ،درمان ریشه ،دندان
مصنوعی و  ...میباشد .از آنجا که تنوع مجموعهی دادهی مورد
استفاده در کارهای پیشین ،پایینتر از تنوع مجموعهی داده در
این مقاله بود ،به منظور ارزیابی و مقایسهی جامعتر روش
پیشنهادی و کارهای پیشین ،الگوریتم روشهای پیشین ،روی
مجموعهی دادهی این مقاله پیادهسازی شده و تمام روشها ،با
دادههای یکسان مورد ارزیابی قرار گرفتند .در ادامه ،نتایج
آزمایشهای مختلف روی این مجموعهی داده آورده شده است.
به منظور مقایسهی نتایج روش پیشنهادی با روشهای پیشین،
از شرایط آزمایش یکسان با مجموعهی دادههای ذکر شده و
سختافزاری مجهز به یک پردازندهی اینتل 3/5 core i7
گیگاهرتز و حافظهی رم  6گیگابایت استفاده شده است.
در مرحلهی انطباق ،هر دندان از تصویر پرسوجو ،قطعهبندی،
دستهبندی و شمارهگذاری میشود .سپس ویژگی  M-SVهر
تصویر پرسوجو با دندانهای همشماره از تصاویر پایگاه داده
مقایسه میگردد .منطبقترین فک ،دارای بیشترین تعداد
دندان ،با کمترین مقدار  Dمیباشد .در ادامه ،عالوه بر مقایسهی
روش پیشنهادی با روشهای پیشین انطباق ،تاثیر دستهبندی و
شمارهگذاری دندانها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 -1-4نتایج دستهبندی و شمارهگذاری دندانها
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،انطباق ویژگیها روی
دندانهای همشماره انجام میشود ،بنابراین ،صحت روش
دستهبندی و شمارهگذاری ،باعث بهبود نتایج تشخیص هویت
خواهد شد .در این بخش ،نتایج دستهبندی و شمارهگذاری
دندانهای آسیاب بزرگ ،آسیاب کوچک ،نیش ،ثنایای کناری و
ثنایای میانی ،ارائه میشود .کارهای انتخاب شده در این بخش،
تحقیقات ماهور [ ،]38لین [ ]4و آیینی [ ]42میباشند .این
مراجع ،از مطالعات بنیادین در بخش دستهبندی و شمارهگذاری
دنادن به شمار رفته و در مراجع جدیدتری نظیر [ ]39-31نیز
مورد ارجاع و استفاده قرار گرفتهاند .در این بخش ،به مقایسهی
نتایج روش پیشنهادی و این سه روش پرداخته میشود .به دلیل
وجود خطا در قطعهبندی ،ناهمواریهای موجود در خط محیطی
دندان در روش [ ،]28اغلب با خطا همراه خواهد شد .بنابراین،
روش پیشنهادی با این روش مورد مقایسه قرار نگرفته است.
جدول ( )3نتایج مقایسهی روشهای پیشین با روش پیشنهادی
را نشان میدهد .از آنجا که دستهبندی دندانهای خلفی/
غیرخلفی ،در کارهای پیشین انجام نشده است ،بنابراین معیاری
برای مقایسهی دقت وجود ندارد .اما نتایج ،به تنهایی نشان
دهندهی مقاوم بودن ویژگیهای انتخاب شده و نیز مطلوب
بودن دقت روش پیشنهادی در بازشناسی نوع دندانهای قدامی
میباشند .روش پیشنهادی این مقاله ،در تمام موارد ،نتیجهی
بهتری نسبت به روشهای پیش از خود به دست آورده است.
خطای روش پیشنهادی مربوط به زمانی است که بخش اندکی
از دندان در تصویر قابلمشاهده باشد و عرض مزیودیستال طوق
به طور کامل در تصویر دیده نشود.
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ( ،)3میتوان به تاثیر دقت
تشخیص خط لثه بر سایر مراحل پی برد .سطر آخر جدول ()3
مربوط به اجرای روش پیشنهادی روی تصاویر است که نشان
میدهد این روش در بیش از  %98موارد در تشخیص دندانهای
قدامی ،عملکرد خوبی داشته است .شناسایی دندانهای قدامی
فک پایین ،سادهتر از شناسایی دندانهای قدامی فک باال است.

جدول ( -)2نتایج ارزیابی دستهبندی دندانها ( بر حسب ) %
دندان

نیش

ثنایای
کناری

ثنایای
میانی

نیش

ثنایای کناری

ثنایای
میانی

6/14

-

-

-

-

-

-

Lin, 3889

2/69

1/16

-

-

-

-

-

-

محمودی4291 ،

58/96

38/99

-

-

-

-

-

-

روش پیشنهادی

58/96

38/99

31/98

31/98

84/93

84/93

43/95

84/93

Mahoor, 3885

6/81

فک باال

آسیاب
بزرگ

روش

آسیاب
کوچک

فک پایین
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 -2-4نتایج تشخیص تعداد و نوع دندان کشیده شده
یکی دیگر از روشهای پیشنهادی در این مقاله ،مربوط به
تشخیص تعداد و نوع دندان کشیده شده است .نتایج ارزیابی و
مقایسهی این روش با روشهای پیشین ،در جدول ( )2ارائه
شده است که کارایی روش پیشنهادی را نسبت به روشهای
پیش از خود نشان میدهد .میتوان تشخیص تعداد و نوع
دندانهای کشیده شده را به عنوان مهمترین ویژگی روش
پیشنهادی بیان کرد .در میان روشهای ارائه شده برای تشخیص
دندان کشیده شده ،تنها روش لین قادر به تشخیص تعداد
دندانهای کشیده شده بوده ،بنابراین نتایج روش پیشنهادی
فقط با این روش مقایسه شده است .روش پیشنهادی این مقاله،
از نخستین روشهایی میباشد که قادر است دندان کشیده
شدهی قدامی را تشخیص دهد.
جدول ( -)3نتایج ارزیابی دندان کشیده شده (بر جسب ) %
روش

روش  Linدر

پیشنهادی در

تشخیص نوع

تشخیص نوع

[ ]1

31/95

_

روش

روش  Linدر

پیشنهادی در

تشخیص

تشخیص

تعداد[]1

تعداد

5/61

32/96

 -3-4تاثیر روش نمونهبرداری پیشنهادی M-SV

در این بخش ،به بررسی تاثیر بردار ویژگی پیشنهادی در فضای
منیفولد میپردازیم .در جدول ( ،)1نتایج ارزیابی و مقایسهی
روش پیشنهادی و روشهای پیشین ،در تشخیص هویت آورده
شده است.
جدول ( -)4دقت نتایج تشخیص هویت خودکار بر اساس
ویژگیهای دندان
تعداد تصویر صحیح بازیابی شده در رتبهی
روش
N-SV

[]34
CFD

[]35
W-SV

[]42
روش
پیشنهادی
)(M-SV

4

3

2

1

5

8

کمتر
از48

58

6

43

3

3

8

8

18

38

8

3

3

1

8

11

8

8

3

1

8

41

61

48

1

2

3

3

1

در بازشناسی دندانها 443 ،تصویر جستجو ،مورد آزمایش قرار
گرفتند .در این کار ،پیش از ارزیابی ،تمامی قواعد مطرح شده

در [ ]42برای کاهش فضای جستجو اعمال شده است .همچنین
برای ارزیابی روش  ،]34[ N-SVاز توسعهی روش مبتنی بر
بردار امضای ( )svنومیر و همکارانش [ ،]32روش بهبود یافتهی
توصیفگر فوریه ( ]35[ )CFDو نیز روش  ]42[ WSVاستفاده
شده است .روش  ،SVروشی پایه در این زمینه به شمار رفته و
روش  CFDبر پایهی روش توصیفگر فوریه است ،که هر دو،
روشهایی مبتنی بر خط محیطی دندان بوده و در پژوهشهای
اخیر نظیر [ ]24،23مورد استفاده قرار گرفتهاند.
به جهت ارزیابی و مقایسه ،تمامی این روشها با تنظیمات
مناسب و مشابه ،پیادهسازی شده و با مجموعهی دادهی معرفی
شده مورد آزمایش قرار گرفتند .الزم به یادآوری است که
مطالعات پیشین ذکر شده در مراجع ،از دستهبندی و
شمارهگذاری دندانها استفاده نکردهاند .در مرجع [ ،]42این
روشها با اعمال دستهبندی و شمارهگذاری روی روشهای ذکر
شده مورد آزمایش قرار گرفتند.
در این مقاله ،روش پیشنهادی برای دستهبندی و شمارهگذاری
اعمال میشود .همانطور که بیان شد ،روش پیشنهادی قادر به
دستهبندی و شمارهگذاری دندانهای قدامی بوده که تا کنون
در مقالهی دیگری به آن پرداخته نشده است .دستهبندی و
شمارهگذاری انواع جدید دندان از دو جهت میتواند منجر به
افزایش تعداد افراد قابل شناسایی گردد .ممکن است تصویر
دندانهای خلفی در دسترس نبوده و یا بر اثر عواملی مانند
شکستن در حین حادثه ،با تصاویر موجود در پایگاه داده تفاوت
داشته باشد که در این حالت با بررسی دندانهای قدامی
همشماره ،میتوان این مشکل را برطرف نمود .از طرف دیگر ،با
بررسی تعداد دندان بیشتر برای هر فرد ،احتمال شناسایی
صحیح ،باالتر میرود.
همانگونه که در جدول ( )1مشاهده میشود ،تعداد تصاویر
بازیابی شده در رتبههای باالتر ،برای روش پیشنهادی بیشتر
است .روش پیشنهادی در رتبهی یک میتواند  15درصد ،در
رتبهی دو  62درصد و در رتبهی سه بیش از  98درصد از افراد
را به صورت صحیح بازشناسی کند .دلیل این کارایی باال را
میتوان در توانایی روش پیشنهادی در دستهبندی و
شمارهگذاری دندانهای خلفی و قدامی ،که منجر به افزایش
تعداد دندانهای مورد بررسی برای هر فرد میشود ،و نیز توجه
بیشتر این روش به ساختار خط محیطی دندان با استفاده از
روش نمونهبرداری پیشنهادی  ،M-SVبیان کرد.
از ایرادهای روش پیشنهادی ،میتوان به استخراج نادرست خط
محیطی دندان در مرحلهی قطعهبندی و یا دیده نشدن بخشی
از دندان در تصویر اشاره کرد .الزم به ذکر است که در جدول
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( ،)1تمام عوامل دیگر ،نظیر روش دستهبندی و  ،...برای هر دو
روش یکسان در نظر گرفته شده تا تنها اثر اندازهگیری فاصلهی
ژئودزیک مورد بررسی قرار گیرد.

 -5نتیجهگیری و کارهای آینده
هدف این مقاله ،ارائهی یک چارچوب کاری خودکار برای
تشخیص هویت انسان بر اساس ویژگیهای دندان است .در این
مقاله ،روشی کارامد برای دستهبندی و شمارهگذاری دندانهای
خلفی و قدامی در تصاویر بایتوینگ ،پریاپیکال و پانورامیک
ارائه شده است .روش پیشنهادی برای دستهبندی و
شمارهگذاری دندانها ،شامل سه مرحلهی اصلی تشخیص مکان
و اندازهی دقیق عرض مزیودیستال طوق ،دستهبندی دندانها
با استفاده از مدل خطی و شناسایی نوع و تعداد دندانهای
کشیده شده میباشد .روش پیشنهادی برای دستهبندی و
شمارهگذاری دندانهای قدامی و همچنین روش تشخیص نوع
دندان کشیده شده ،از نخستین روشیهایی است که تا کنون
برای شناسایی دندانهای قدامی پیشنهاد شده است .با این
روش میتوان با توجه به رابطهی مکانی دندانها در فکها و
سیستم جهانی شمارهگذاری دندانها ،به تمام دندانهای
باقیمانده در دهان شمارهای منحصر به فرد را اختصاص داد.
در این مقاله ،برای طراحی و پیادهسازی یک چارچوب کاری به
منظور تشخخخیص هویت بر اسخخاس ویژگی های دندان ،روشخخی
جدید با نام  M-SVارائه شده است ،که در آن به جای استفاده
از فاصخلهی اقلیدسخی ،از فاصخله ی ژئودزیک در فضای منیفولد
اسخخختفخاده میشخخخود .این ویژگی جدید در کنار سخخخایر موارد
پیشخنهادی ،نظیر دسته بندی و شماره گذاری دندان های خلفی
و قدامی و همچنین تشخخیص تعداد و نوع دندان کشیده شده،
یک چارچوب کاری مناسخب را برای بازشخخناسی هویت افراد از
طریق تصخخخاویر دنخخدان ،پخخدیخخد می آورد .نتخخایج ارزیخخابی روش
پیشخنهادی و مقایسخهی آن با روشهای پیشین ،نشان میدهد
که روش پیشخخنهادی در رتبه ی اول بازیابی ،به میزان  %9و در
رتبه ی دوم ارزیابی %43 ،نسخبت به روشهای پیشین ،افزایش
کارایی داشته است.
در این مقاله ،تنها از شکل خط محیطی دندان به عنوان ویژگی
برای تشخخیص هویت اسختفاده شخده است .از آنجا که ممکن
است شکل دندان بر اثر عوامل زیادی تغییر کند ،بهتر است در
کارهای بعدی از ویژگیهای ظاهری دندان ،نظیر میزان پرشدن
دندان نیز در تشخیص هویت استفاده کرد.

 -6سپاسگزاری
بدین وسیله از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،به جهت
حمایت از این طرح پژوهشی و جناب آقای دکتر حسین آیینی،
به جهت مشاورهی دندانپزشکی و کمک به پیشبرد این طرح،
تشکر و قدردانی میگردد.
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