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فرآیند دارد. هویت شناسایی و پزشکی تشخیص در مختلفی کاربردهاي چشم شبکیه تصاویر در خونی رگ هاي دقیق استخراج - چکیده
وجود فرض با مقاله این در هستند. موجود خاص حوزه این براي کارایی متعدد روش هاي که است تصویر قطعه بندي مسئله یک رگ ها استخراج
بهبود موجود نتیجه (Image Matting) تصویر“ ”درهم تنیدگی روش هاي از یکی از استفاده با خونی، رگ هاي استخراج براي پیشین روشی
هستند رگ غیر و رگ دسته دو به متعلق زیاد احتمال به که تصویر از قسمتهایی موجود، روش یک با ابتدا منظور این به است. شده داده
درهم تنیدگی روش هاي از یکی عهده به آن غیر یا رگ دسته دو از یک هر به تصویر باقیمانده نواحی تعلق تعیین می شوند. برچسب گذاري
حوزه در پیشین مشهور روش دو با و DRIVE داده پایگاه روي بر شده انجام آزمایشات نتایج است. همسایه نزدیک ترین K بر مبتنی تصویر

است. داده نشان را پیشنهادي روش کارایی چشم، شبکیه خونی رگ هاي شناسایی
چشم شبکیه خونی، رگ هاي همسایگی، نزدیک ترین تصویر، بوریابافی تصویر، درهم تنیدگی تصویر، قطعه بندي - واژه ها کلید

مقدمه  - 1
در مسائل معروف ترین از یکی تصویر در موجود اشیاء شناسایی
عملی کاربرد هاي که است ماشین بینایی و تصویر پردازش حوزه
پزشکی تصاویر در خاص بافت هاي درست استخراج دارد. بسیاري
در قلب کرونري شریان هاي و چشم شبکیه خونی رگ هاي همچون
بوده پزشک درست تشخیص در مؤثري کمک آنژیوگرافی، تصاویر

.[3 ،2 ،1] نموده اند معطوف خود به را متعددي تحقیقات و
تصویر پردازش در قطعه بندي مسئله یک واقع در اشیاء شناسایی
از یکی شده اند؛ عرضه تاکنون آن براي بسیاري روش هاي که است
درهم تنیدگی روش حوزه، این با مرتبط کاراي بسیار روش  هاي
هدف، شیوه این در .[5] است1 (Image Matting) تصویر
و زمینه2 دسته دو به تصویر پیکسل هر تعلق میزان دقیق برآورد
ویرایش در کلیدي تکنیک هاي از یکی شیوه این است. پیش زمینه3
زمینه از شیئ آن، از استفاده با که است تصویر و فیلم مونتاژ و
می گیرد. قرار متفاوت زمینه اي با دیگري تصویر در و شده جدا
شیئ ترکیب عمل باشد، دقیق تر پیش زمینه ناحیه برآورد چه هر
ترکیب ، I تصویر کنیم فرض بود. خواهد بهتر جدید، زمینه با
هم [4] مرجع در که است «بوریابافی» “Matting” فرهنگ لغتی معنی 1

عبارت انگلیسی، زبان در Matting مترادف هاي جمله از است. شده استفاده
کردن» پیچ «درهم «ژولیدن»، کردن»، برهم و «درهم معانی که Tangleمی باشد
نگارنده، ،ImageMatting مفهوم به توجه با است. آمده آن براي افتادن» «گیر و
ارسالی مقاله در و می داند آن براي بهتري معادل را تصویر درهم تنیدگی عبارت

است. نموده پیشنهاد را مترادف این نیز دیگري
2Background
3Foreground

باشد: α مشارکت میزان با F پیش زمینه و B از زمینه خطی
مجموعه نشان دهنده Ω = {١, ..., n} .I = αF +(١−α)B

زیرمجموعه اي براي است. پیکسل ها کل تعداد n و I پیکسل هاي
و زمینه زیرمجموعه دو به آنها قطعی تعلق تصویر، پیکسل هاي از
برچسب گذاري شده داده هاي عنوان به که است مشخص پیش زمینه
صفر دسته دو این براي α مقدار می شوند. گرفته درنظر Ωl ⊂ Ω
سه گانه4 نقشه قالب در سفید و سیاه نواحی با که است یک و
مقدار محاسبه عنوان به آلفا برآورد می شوند. داده الگوریتم به
(برچسب گذاري نشده) نامعلوم پیکسل هاي از اي مجموعه براي α
alpha نام هاي با آن از که می شود تعریف Ωu = Ω − Ωl

می شود یاد image matting یا digital matting یا matting
نامید. خواهیم تصویر» «درهم تنیدگی آنرا نوشتار این در و ،[6]
مجموعه زیر دو هر از قسمت هایی کاربر تعاملی، فرآیند یک در
زیرمجموعه دو به را تصویر مربوطه الگوریتم و می کند مشخص را

می کند. افراز
از کاربر شیئ، و زمینه قسمت دو به تصویر جدا سازي عمل در
نقشه می دهد. آموزش را سیستم سه گانه، نقشه یک ایجاد طریق
مطمئنًا که تصویر از نواحی آن براي که می شود ایجاد نحوي به
(پیش زمینه) شیئ به متعلق نواحی سیاه، هستند زمینه به متعلق
شوند. مشخص خاکستري با قطعیت عدم داراي نواحی و سفید
به اصلی تصویر در نقشه، این سفید و سیاه نواحی با متناظر نقاط
روش این هدف و می شوند گرفته نظر در آموزشی داده هاي عنوان
خاکستري) نقاط با متناظر (پیکسل هاي نقاط سایر  بر چسب تخمین

4Trimap



مرجع تصویر (ب) DRIVE مجموعه از اول تصویر (آ)

جواب عنوان به آن مرجع تصویر و شبکیه تصویر یک :1 شکل
DRIVE دادگان مجموعه از (Ground Truth) دانسته

است. آموزشی داده هاي این از استفاده با
شناسایی مسئله در شیوه این از استفاده امکان نویسنده،
بررسی مورد مختصر صورت به [1] در را قلب کرونري شریان هاي
در شیوه این از استفاده چگونگی حاضر نوشتار در است؛ داده قرار
کامل تري صورت به چشم شبکیه خونی رگ هاي دقیق تر استخراج
DRIVE دادگان مجموعه روي بر آن نسبی کارایی و شده بیان
حوزه در [8] و [7] شده ي شناخته شیوه دو بر مبتنی و (1 (شکل

شد. خواهد داده نشان چشم رگ هاي شناسایی
حوزه در [11 ،10 ،9 ،6] همچون متعددي تحقیقات
روش از مقاله این در که شده اند انجام تصویر» «درهم تنیدگی
روش هاي بکارگیري مقاله، اصلی نوآوري شد. خواهد استفاده [9]
معمول روش هاي خروجی کردن دقیق تر در تصویر درهم تنیدگی
براي آن ها بهبود و چشم شبکیه تصاویر در رگ نواحی استخراج

می باشد. بهتر نتایج کسب
لذا نیست، رگ استخراج روش یک پیشنهاد مقاله، این هدف
پرداخته چشم خونی رگ هاي استخراج روش هاي تفصیلی مرور به
و شده گرفته بکار ([8 ،7]) فوق الذکر روش دو صرفًا و شد نخواهد

می شود. داده بهبود آنها نتایج
[9] مرجع تصویر درهم تنیدگی روش  نوشتار این در که آنجا از
خواهد قرار استفاده مورد رگ استخراج خروجی کردن دقیق تر در
شد. خواهد بیان جزیی تر صورت به روش این بعد بخش در گرفت،
4 بخش در و شده ذکر آن پایه ي بر پیشنهادي روش آن از پس
بخش آخرین کرد. خواهیم مالحظه را شده انجام آزمایشات نتایج

است. شده داده اختصاص نتیجه گیري به

بر مبتنی تصویر درهم تنیدگی روش  - 2
KNN

تخمین تصویر درهم تنیدگی از منظور شد اشاره که همان گونه
از نوشتار این در که است ویدیو و تصویر در پیش زمینه دقیق

[9] همسایه نزدیک ترین - K بر مبتنی تصویر درهم تنیدگی روش
خواهد معرفی شیوه این بخش این در لذا شد. خواهد استفاده
پیکسل هاي می رود انتظار که است آن بر فرض شیوه این در شد.
.[12] باشند داشته یکسانی آلفاي مقادیر مشابه، ویژگی هاي با
کرنل ماتریس iام، پیکسل براي X(i) ویژگی بردار اساس بر
میزان کردن مشخص براي k(i, j) = ١ − ∥X(i)−X(j)∥

C

کران کوچکترین C آن در که می رود بکار پیکسل دو نزدیکی
از استفاده با آلفا مقادیر سپس است. ∥X(i)−X(j)∥ باالي
اساس بر بسته فرم روش ادامه، در می آیند. بدست بسته5 فرم

می شود. داده توضیح [11] مرجع

بسته فرم روش  - 1 - 2
درهم تنیدگی روش هاي در شد، اشاره این از پیش که همان گونه
رنگی خطوط با را پیش زمینه و زمینه نواحی برخی کاربر تصویر
با نشانه گذاري از کاربر کنید فرض می کند. مشخص تصویر روي
و (α = ٠) پس زمینه پیکسل ها ي دادن نشان براي مشکی نقاط
پیش زمینه پیکسل ها ي دادن نشان براي سفید نقاط با نشانه گذاري
با مطابق α ضریب آوردن دست به براي نماید. استفاده (α = ١)
:[11] می شود تعریف زیر کمینه سازي مسئله نشان گذاري ها، این

α = argmin αTLα (1)

پیکسل ها ي مجموعه Ωl .αi = αΩi ∀i ∈ Ωl که نحوي به
وسیله به مشخص شده مقدار αΩi و کاربر توسط شده نشان گذاري
αΩi = ١ یا αΩi = ٠ ،i هر ازاي به می باشد. نشان گذاري ها
به آن درایه ي امین (i, j) که است N × N ماتریس یک L و

می شود: محاسبه زیر صورت
(2)∑

k|(i,j)∈wk

(δij−
١

|wk|
(١+

١
ε

|wk| + σ٢
k

(Ii−µk)(Ij−µk))

و میانگین7 ترتیب به σ٢
k و µk و 6 کرونکر دلتاي δij آن در که

پیکسل حول wk پنجره ي پیکسل ها ي روشنایی9 شدت واریانس8
است. پنجره این پیکسل ها ي تعداد |wk| و k

کاربر توسط شده مشخص محدودیت ها ي با هدف تابع ترکیب با
باید که هزینه تابع کل ،Ωl نشان گذاري ها یا سه گانه نقشه نظیر

:[10] می شود حاصل زیر صورت به شود مینیمم

argminF (α) = αTLα+ λ
∥∥αΩl

− α∗
Ωl

∥∥٢
٢ (3)

5Closed Form Solution
6Kronecker delta
7Mean
8Variance
9Intensities



آموزشی داده هاي براي مشخص قبل از برچسب α∗
Ωl

آن در که
تخمین αΩl

و آموزشی) تصویر در سفید و سیاه (نواحی است
در n×n قطري ماتریس را DΩl

است. کمینه α در نقاط همین
اختیار می کند را 1 ثابت مقدار قطري عنصر امین j که گرفته نظر
به α∗ بردار می باشند. صفر قطري عناصر بقیه و باشد j ∈ Ωl اگر
معلوم مقدار آن عنصر امین j که می شود، گرفته  نظر  در n طول
را (3) معادله بنابراین باشد. ،j ∈ Ωl اگر می کند، اختیار را Ωlj

نمود: فرمول بندي زیر صورت به می توان

argminF (α) = αTLα+ λ(α− α∗)TDΩl
(α− α∗)

توسط شده تعیین اطالعات وتاثیر اهمیت میزان دهنده نشان λ
که است نامقید بهینه سازي مسئله یک فوق معادله می باشد. کاربر
نسبت آن Fاز (α) تابع کمینه سازي براي است. حل قابل آسانی به
می شود: داده قرار صفر برابر و گرفته مشتق α مجهول پارامتر به
Lα + LTα + λDΩl

(α − α∗) + DT
Ωl
λ(α − α∗) = ٠

قطري DΩl
ماتریس و متقارن ماتریس یک L الپالسین ماتریس

صورت به می توان را اخیر معادله بنابراین .DT
Ωl

= DΩl
لذا است

نوشت: زیر

٢Lα+ ٢λDΩl
(α− α∗) = ٠

⇒ ٢(L+ λDΩl
)α = ٢λDΩl

α∗

داشت: خواهیم نتیجه در و

α =
λDΩl

α∗

L+ λDΩl

(4)

ارائه را بسته فرم روش براساس آمده دست به آلفاي 4 معادله
می دهد.

پیشنهادي روش  - 3
سه گانه نقشه داشتن فرض با - تصویر درهم تنیدگی روش هاي
در زمینه و شیئ دقیق مرز جداسازي در خوبی قابلیت - مناسب
این از که است آن مقاله این اصلی ایده دارند. طبیعی تصاویر
موجود روش هاي از حاصل قطعه بندي کردن دقیق تر براي شیوه ها
دو از ادامه در شود. استفاده چشم شبکیه خونی رگ هاي شناسایی
استفاده [8] و [7] چشم رگ هاي شناسایی حوزه در مشهور شیوه
عنوان به روش دو هر که روش دو خروجی از نواحی آن شد. خواهد
به متعلق آموزشی بخش عنوان به کرده اند شناسایی رگ رگ/غیر
درهم تنیدگی روش به و شد خواهد گرفته نظر در رگ رگ /غیر
استخراج روش هاي که نقاطی از سري یک شد. خواهد داده تصویر
نیز نواحی این رگ هاست. مرز می کنند، کالسه بندي اشتباه به رگ

اسخراج در [7] روش خطاي (ب)
1(آ) شکل رگ هاي

موجک روش با قطعه بندي خروجی (آ)
1(آ) شکل روي بر [7]

در آن. شناسایی خطاي و رگ استخراج روش یک :2 شکل
به که هستند پیکسل هایی رنگ، سفید و سیاه نواحی (ب)،
پیکسل هاي غیررگ). و رگ (نقاط شده اند طبقه بندي درستی
رگ عنوان به اشتباه به که هستند غیررگی نواحی قرمزرنگ،
به که هستند رگ هایی سبزرنگ، نواحی و خورده اند؛ برچسب

نشده اند. داده تشخیص اشتباه

بدون پیکسل هاي عنوان به و شده مشخص مورفولوژي عملیات با
تصویر درهم تنیدگی الگوریتم به بخورند برچسب باید که برچسب
و اشاره مورد روش با سه گانه نقشه ایجاد چگونگی می شود. داده

می شود. بیان ادامه در درهم تنیدگی روش بکارگیري چگونگی

سه گانه نقشه خودکار تولید  - 1 - 3
سه گانه، نقشه تصویر، درهم تنیدگی حوزه در معمول تحقیقات در
صورت به کار این تحقیق این در می شود. تولید دستی صورت به
سري یک انجام از است عبارت کار روش است. شده انجام خودکار
استخراج روش یک خروجی روي بر تصویر پردازش معمول عملیات
تا رگ استخراج روش خروجی که می گیریم این بر را فرض رگ.
را [7] روش خروجی که 2(آ) شکل است. درست زیادي حدود
با شیوه این خروجی مقایسه ي در فرمایید؛ مالحظه را می دهد نشان
بیشتر که می شود مشاهده 1(ب)) (شکل آن با متناظر مرجع تصویر
کناره هاي در ریز، رگ هاي استخراج عدم در مذکور روش خطاي
(Optic Disk) نوري دیسک ناحیه یا و شده استخراج رگ هاي

است. بوده
و سیاه  نقاط می دهد. نشان را مقایسه نتیجه ي 2(ب) شکل
نقاط شده اند. طبقه بندي درستی به که هستند نقاطی سفید،
شده اند داده تشخیص رگ اشتباه به که هستند نقاطی (سبز) قرمز
اطمینان با رگ ، عنوان به شده استخراج نواحی براي (نشده اند).
درستی به رگ داخلی تر بخش که گفت می توان زیادي نسبتًا
در عمدتًا شناسایی اشتباهات از دسته اي است. شده شناسایی
قرمز رنگ با 2(ب) تصویر در که است افتاده اتفاق رگ ها کناره هاي
اطمینان با که نقاطی کردن مشخص براي شده اند. داده نشان
خروجی (AND) عطفی ترکیب از هستند رگ به متعلق باالیی



روي موفورلوژي عملیات با می کنیم. استفاده [8] و [7] روش دو
براي می شود. تولید سه گانه نقشه عطفی، ترکیب از حاصل تصویر
مشخص زمینه یا رگ به آنها تعلق که پیکسل هایی کردن مشخص
اتساع عمل بار یک و (فرسایش)10 خوردگی عمل بار یک نیست، 
می شود. اعمال عطفی ترکیب از حاصل تصویر روي (گسترش)11
اختالف رگ، حتمًا نقاط عنوان به عطفی، ترکیب از حاصل تصویر
نامشخص برچسب با مناطق عنوان به فرسایش، و گسترش خروجی
شده اند. گرفته درنظر زمینه عنوان به نقاط سایر و (خاکستري)

است. شده داده نشان 3(آ) شکل در عملیات این نتیجه

بر مبتنی تصویر درهم تنیدگی روش از استفاده  - 2 - 3
استخراج نتایج کردن دقیق تر براي یادگیري

رگ ها
بر مبتنی تصویر درهم تنیدگی روش از پیشنهادي شیوه ي در
استخراج نتایج کردن دقیق تر براي همسایگی[9] K-نزدیک ترین
در شده ذکر شیوه مطابق سه گانه نقشه می کنیم. استفاده رگ ها
همراه به ،[8] و [7] رگ استخراج روش هاي اساس بر و 1 - 3 بخش
داده تصویر درهم تنیدگی الگوریتم به ورودي تصویر سبز کانال
استخراج روش دو روي بر شیوه این کاربرد بیشتر بررسی می شود.
آزمایشات نتایج کرد. خواهیم مالحظه 4 بخش در را [8] و [7] رگ

داده اند. نشان را پیشنهادي شیوه با باالتر دقت به دستیابی

آزمایشات نتایج  - 4
است. شده استفاده 12DRIVE دادگان مجموعه از آزمایشات در
1(ب) تصویر و دادگان مجموعه از تصویر اولین 1(آ) شکل تصویر
شده تولید دستی صورت به که مرجع) (تصویر آن را دانسته جواب

می دهد. نشان است موجود مجموعه در و
سه گانه نقشه 1 - 3 بخش در پیشنهادي روش با تصویر هر براي
دیسک به مربوط ناحیه تصویر هر براي همچنین است. شده تولید
شناسایی ( K-means روش ) ساده خوشه بندي روش یک با نوري
تفاوت از اجتناب منظور به است. گردیده حذف خروجی از و
یک عمل این متعدد، اجراهاي در کامیانگین خوشه بندي خروجی
براي نوري دیسک به مربوط ناحیه و شده انجام تصویر هر براي بار

است. شده حذف روش هر خروجی از و ذخیره تصویر هر
شکل رگ هاي استخراج در [7] روش خروجی 2(آ) تصویر
روش با مطابق و خروجی این اساس بر می دهد. نشان را 1(آ)
خودکار صورت به سه گانه نقشه قبل بخش در شده ذکر پیشنهادي
است. شده داده نشان 3(آ) شکل در آن نتیجه که می شود تولید

10Erosion
11Dilation
12http://www.isi.uu.nl/Research/Databases/

DRIVE/

روش با آمده بدست آلفاي (ب)
1(آ) شکل از [9] تصویر درهم تنیدگی

3(آ). گانه سه نقشه با و

شکل براي شده تولید سه گانه نقشه (آ)
در پیشنهادي شیوه ي مطابق 2(آ)،

.1 - 3 بخش

درهم تنیدگی روش خروجی آلفاي و ورودي سه گانه نقشه :3 شکل
تصویر

تصویر سبز سطح همراه به α∗ عنوان به سه گانه نقشه این اگر
بهینه α و شده داده [9] تصویر درهم تنیدگی الگوریتم به ورودي
شکل خاکستري نواحی تعلق که بود امیدوار می توان شود، محاسبه
آلفاي شود. مشخص درستی به غیررگ یا رگ کالس به 3(آ)
مقادیر است، شده داده نشان 3(ب) شکل در که محاسبه شده
آستانه یابی یک کالس دو تعیین براي و دارد را یک و صفر بین
کار این ٠٫٩٨ و � و ٠٫٠۴ ،٠٫٠٢ آستانه سطوح براي دارد. نیاز
تصویر 20 از تصویر هر براي آستانه سطح بهترین و شده انجام
[7] روش خروجی 4 شکل است. شده مشخص دادگان مجموعه
،٠٫۵ ،٠٫١ آستانه سطوح براي پیشنهادي روش نتیجه 5 شکل و
سفید و سیاه نواحی تصویر، هر در می دهد. نشان را ٠٫٩٨ و ٠٫٩
(نقاط شده اند طبقه بندي درستی به که هستند پیکسل هایی رنگ،
که هستند غیررگی نواحی قرمزرنگ، پیکسل هاي غیررگ). و رگ
نواحی کاذب)و (مثبت خورده اند برچسب رگ عنوان به اشتباه به
نشده اند داده تشخیص اشتباه به که هستند رگ هایی سبزرنگ،
آستانه سطح هنگامی که می رود، انتظار که کاذب)همان گونه (منفی
افزایش با و است زیاد قرمزرنگ) کاذب(نواحی مثبت نرخ است، کم
کاذب(نواحی منفی نرخ و شده کم کاذب مثبت نرخ آستانه، سطح

می شود. زیاد سبزرنگ)
سطوح در آستانه یابی از حاصل خروجی کّمی،  مقایسه منظور به
قرار سنجش مورد مختلف معیارهاي با واقعی جواب با مختلف
«صّحت»13 معیار تحقیق، این در مقایسه مورد معیار است. گرفته
را صحت معیار اساس بر مقایسه نتیجه 1 - 5 جدول می باشد.
روش حالت بهترین مقایسات این در که کنید دقت می دهد. نشان
شماره اول ستون است. شده مقایسه اولیه جواب با پیشنهادي
و دوم ستون هاي است. استفاده مورد دادگان مجموعه از تصویر
(AND) عطفی ترکیب چهارم: ستون ،[8] و [7] روش هاي سوم:

13Accuracy

http://www.isi.uu.nl/Research/Databases/DRIVE/
http://www.isi.uu.nl/Research/Databases/DRIVE/


٠.۵٠ آستانه: سطح (ب) ٠.١٠ آستانه: سطح (آ)

٠.٩٨ آستانه: سطح (د) ٠.٩٠ آستانه: سطح (ج)

بدست آلفاي روي آستانه مختلف سطوح اساس بر خروجی :4 شکل
3(آ). سه گانه نقشه با و [7] روش از آمده

خروجی (OR) فصلی ترکیب چهارم: ستون قبل، روش دو خروجی
درهم تنیدگی اساس (بر پیشنهادي روش پنجم: ستون روش، دو
مقایسه، منظور به می دهند. نشان را (KNN بر مبتنی تصویر
آمده جدول در هم رگ استخراج شیوه دو (OR) فصلی ترکیب
مشخص خاکستري زمینه رنگ با سطر هر در جواب بهترین است.
را ستون هر براي نتایج میانگین نیز جدول هر آخر سطر است. شده
خاکستري زمینه رنگ با مورد بهترین نیز اینجا در که می دهد نشان
تمامی در تقریبًا می شود مشاهده که همان گونه است. شده مشخص

است. داشته را کارایی بهترین پیشنهادي، شیوه تصاویر، 
جواب بهترین شد، ذکر که همان گونه شده، حاصل نتایج در
جواب بهترین شد. مقایسه قبلی جواب با پیشنهادي روش هاي
ماتریس مختلف آستانه هاي نتایج مقایسه طریق از پیشنهادي روش
در می دانیم که همان گونه است. شده مشخص واقعی جواب و آلفا
آستانه یابی روش یک باید و نیست کاربرد قابل شیوه این عمل
شده برده بکار منظور این به که روشی شود. گرفته درنظر خودکار
است. تصاویر از تعدادي براي آستانه حد میانگین گیري روش است،
براي ، Leave-one-out cross-validation روش از استفاده با
داده هاي عنوان به تصویر 19 سایر تست، داده عنوان به تصویر هر
است. آمده 2 - 5 جدول در نتایج شدند. گرفته درنظر آموزشی
پیشنهادي، روش موارد بیشتر در می شود، مالحظه که همان گونه
پیشین روش دو هر به نسبت قطعه بندي، شدن دقیق تر موجب

است. شده

٠.۵٠ آستانه: سطح (ب) ٠.١٠ آستانه: سطح (آ)

٠.٩٨ آستانه: سطح (د) ٠.٩٠ آستانه: سطح (ج)

از استفاده با آستانه مختلف سطوح اساس بر خروجی :5 شکل
.KNN بر مبتنی تصویر درهم تنیدگی روش

نتیجه گیري  - 5
کاربردهاي چشم شبکیه ي رگ هاي درست و دقیق استخراج
مقاله این در دارد. هویت تشخیص و پزشکی منظر از متعددي
یک از استفاده با موجود روش دو خروجی ترکیب است، شده سعی
بر پیشنهادي شیوه ي شود. داده بهبود تصویر درهم تنیدگی روش
مشخص جواب با و استاندارد دادگان مجموعه یک از تصویر 20 روي
بیشتر در پیشنهادي شیوه «صحت»، معیار اساس بر گردید. اعمال
رگ شناسایی پیشین روش هاي خروجی شدن دقیق تر باعث موارد

گردید.

مراجع
بهتر ”آشکارسازي رشیدآبادي، فرزانه و امین طوسی محمود [1]
در نیمه نظارتی خودکار،“ یاد گیري با قلب کرونري شریان هاي
عملیات، در تحقیق ایرانی انجمن بین المللی کنفرانس هشتمین

.1394 ،77-79 صفحات مشهد)، فردوسی (دانشگاه

”یک معین، محمدشهرام و ابریشمی مقدم، حمید فرزین، هادي [2]
تصاویر در خونی رگهاي الگوي استخراج جهت جدید روش
آزاد دانشگاه برق مهندسی پژوهشی علمی نامه فصل شبکیه،“

.1386 ،15-24 صفحات ،1 شماره ،1 جلد مجلسی، اسالمی



روش
KNN OR AND [8] [7] شماره
٠٫٩۵٣ ٠٫٩۴۵ ٠٫٩۴٩ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴۴ 1
٠٫٩۵٧ ٠٫٩۵۴ ٠٫٩۵٢ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴٩ 2
٠٫٩۴٨ ٠٫٩۴٣ ٠٫٩۴۵ ٠٫٩۴۶ ٠٫٩۴١ 3
٠٫٩۵٧ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۵٣ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴۶ 4
٠٫٩۶٣ ٠٫٩۵۴ ٠٫٩۶٠ ٠٫٩۶١ ٠٫٩۵٣ 5
٠٫٩۴٨ ٠٫٩۴٣ ٠٫٩۴٢ ٠٫٩۴٨ ٠٫٩٣٨ 6
٠٫٩۵۴ ٠٫٩۴٠ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴۶ 7
٠٫٩۵٠ ٠٫٩٢٨ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩۴۴ ٠٫٩٣٠ 8
٠٫٩۴٩ ٠٫٩٣٩ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩٣٩ 9
٠٫٩۶٠ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۵۶ ٠٫٩۴٨ 10
٠٫٩۵٣ ٠٫٩۴٠ ٠٫٩۵١ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴١ 11
٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴۶ ٠٫٩۵٣ ٠٫٩۵٣ ٠٫٩۴۶ 12
٠٫٩۴۴ ٠٫٩٣٩ ٠٫٩٣۶ ٠٫٩۴٣ ٠٫٩٣١ 13
٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴٠ ٠٫٩۵٣ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴٣ 14
٠٫٩۴٩ ٠٫٩٣۴ ٠٫٩۴٨ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩٣۵ 15
٠٫٩۵٩ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩۵۴ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴۴ 16
٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴۵ ٠٫٩۵۵ ٠٫٩۵١ ٠٫٩۴٨ 17
٠٫٩۵٧ ٠٫٩۵١ ٠٫٩۵١ ٠٫٩۵۵ ٠٫٩۴٧ 18
٠٫٩۵۴ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩۵۴ ٠٫٩۴٣ 19
٠٫٩۴٧ ٠٫٩۴٢ ٠٫٩۴١ ٠٫٩۴۶ ٠٫٩٣۶ 20
٠٫٩۵۴ ٠٫٩۴۴ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۵١ ٠٫٩۴٢ میانگین

شماره اول: ستون صحت. معیار بر مبتنی ارزیابی :1 - 5 جدول
روش هاي سوم: و دوم ستون هاي ،Drive دادگاه مجموعه در تصویر
روش دو خروجی (AND) عطفی ترکیب چهارم: ستون ،[8] و [7]
ستون روش، دو خروجی (OR) فصلی ترکیب چهارم: ستون قبل،
مبتنی تصویر درهم تنیدگی شیوه اساس (بر پیشنهادي روش پنجم:

.(KNN بر

[3] M. T. Dehkordi, S. Sadri, and A. Doosthoseini, “A
review of coronary vessel segmentation algorithms.,”
Journal of Medical Signals & Sensors, vol.1, no.1,
pp.49–54, 2011.

ابوالقاسمی، وحید و حسن پور، حمید عسکري جواران، طیبه [4]
پیکسل محیطی بالك اختالف اساس بر تصویر تاري نقشه ”تخمین
،3 جلد پردازش تصویر، و ماشین بینایی مجله آن،“ تارشده نسخه با

.1395 ،29-36 صفحات ،1 شماره
[5] J. Wang and M. F. Cohen, “Image and video mat-

ting: A survey,” Found. Trends. Comput. Graph. Vis.,
vol.3, pp.97–175, Jan. 2007.

[6] Y. Zheng and C. Kambhamettu, “Learning based
digital matting.,” in 12th International Conference
on Computer Vision (ICCV), (Kyoto), pp.889–896,
IEEE, 2009.

[7] P. Bankhead, C. N. Scholfield, J. G. McGeown, and
T. M. Curtis, “Fast retinal vessel detection and mea-
surement using wavelets and edge location refine-
ment.,” PloS one, vol.7, no.3, 2012.

[8] J. I. Orlando and M. Blaschko, “Learning fully-
connected CRFs for blood vessel segmentation in
retinal images,” in Medical Image Computing and

روش
KNN OR AND [8] [7] شماره
٠٫٩۵٢ ٠٫٩۴۵ ٠٫٩۴٩ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴۴ 1
٠٫٩۵٧ ٠٫٩۵۴ ٠٫٩۵٢ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴٩ 2
٠٫٩۴٨ ٠٫٩۴٣ ٠٫٩۴۵ ٠٫٩۴۶ ٠٫٩۴١ 3
٠٫٩۵۶ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۵٣ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴۶ 4
٠٫٩۶٣ ٠٫٩۵۴ ٠٫٩۶٠ ٠٫٩۶١ ٠٫٩۵٣ 5
٠٫٩۴٨ ٠٫٩۴٣ ٠٫٩۴٢ ٠٫٩۴٨ ٠٫٩٣٨ 6
٠٫٩۵٢ ٠٫٩۴٠ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴۶ 7
٠٫٩۴٧ ٠٫٩٢٨ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩۴۴ ٠٫٩٣٠ 8
٠٫٩۴٩ ٠٫٩٣٩ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩٣٩ 9
٠٫٩۵٨ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۵۶ ٠٫٩۴٨ 10
٠٫٩۵٢ ٠٫٩۴٠ ٠٫٩۵١ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴١ 11
٠٫٩۵۶ ٠٫٩۴۶ ٠٫٩۵٣ ٠٫٩۵٣ ٠٫٩۴۶ 12
٠٫٩۴٢ ٠٫٩٣٩ ٠٫٩٣۶ ٠٫٩۴٣ ٠٫٩٣١ 13
٠٫٩۵۴ ٠٫٩۴٠ ٠٫٩۵٣ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴٣ 14
٠٫٩۴٨ ٠٫٩٣۴ ٠٫٩۴٨ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩٣۵ 15
٠٫٩۵٩ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩۵۴ ٠٫٩۵٧ ٠٫٩۴۴ 16
٠٫٩۵۵ ٠٫٩۴۵ ٠٫٩۵۵ ٠٫٩۵١ ٠٫٩۴٨ 17
٠٫٩۵٧ ٠٫٩۵١ ٠٫٩۵١ ٠٫٩۵۵ ٠٫٩۴٧ 18
٠٫٩۵٣ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۴٧ ٠٫٩۵۴ ٠٫٩۴٣ 19
٠٫٩۴٧ ٠٫٩۴٢ ٠٫٩۴١ ٠٫٩۴۶ ٠٫٩٣۶ 20
٠٫٩۵٣ ٠٫٩۴۴ ٠٫٩۵٠ ٠٫٩۵١ ٠٫٩۴٢ میانگین

شماره اول: ستون صحت. معیار بر مبتنی ارزیابی :2 - 5 جدول
روش هاي سوم: و دوم ستون هاي ،Drive دادگاه مجموعه در تصویر
روش دو خروجی (AND) عطفی ترکیب چهارم: ستون ،[8] و [7]
ستون روش، دو خروجی (OR) فصلی ترکیب چهارم: ستون قبل،
مبتنی تصویر درهم تنیدگی شیوه اساس (بر پیشنهادي روش پنجم:
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