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مقدمه :ارتقاء کیفیت تصویر یکی از روشهای پردازش تصویر است به طوری که هر چه تصویر خروجی دارای کیفیت نماایش بااالتری
باشد .تصاویر پزشکی نقش برجستهای در تشخیص مدرن دارند ،در نتیجه هدف از این مطالعه بهبود وضاو تصااویر پزشاکی باه منظاور
کمک به رادیولوژیستها و جراحان در پیدا کردن ناحیههای ناهنجار است.
روش :روشهای استفاده شده در این مطالعه به منظور ارتقاء تصاویر پزشکی به دو دسته تنظایم شاد ناور و حاذف ناویز دساتهبندی
میگردد .روشهای مبتنی بر تنظم شد نور ،شامل تکنیکهایی برای نگاشت مقادیر شد نور تصویر به دامنه جدید میباشد .دسته دوم،
شامل روشهایی برای حذف نویز تصویر میباشند .در این مقاله از هر دو دسته برای ارتقاء تصاویر پزشکی اساتفاده شاده اسات .تصااویر
پزشکی استفاده شده شامل تصاویر ستون فقرا  ،مغز ،ریه و ماموگرافی پستان می باشد.
نتایج :نتایج حاصل از به کار بستن روشهای استفاده شده بر روی تصاویر پزشکی بار اسااپ پانج معیاار تعاداد لباههای آشکارساازی،
 ،PCNRاندیس کیفیت تصویر AMBE ،و ارزیابی کیفیت بصری مورد مقایسه قرار گرفات کاه تصااویر ساتون فقارا  ،مغاز ،ریاه و
ماموگرافی پستان در بهترین حالت به ترتیب دارای تعداد لبههای آشکاریسازی 16266 ،10305 ،6465و  13509میباشد.
نتيجهگيري :نتایج نشان میدهد که برخی معیارهایی چون تعداد لبههای آشکارسازی و ارزیابی کیفیت بصری بهترین روشهای مبتنای
بر شد نور میباشند و عملکرد بهتری دارند اما معیارهایی مانند  ،PCNRاندیس کیفیت تصویر AMBE ،روشهای مبتنی بر حاذف
نویز نتایج بهتری را نشان دادند.
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پردازش تصویر و ارتقاء كيفيت تصاویر پزشکی

روشهای ارتقاء تصاویر پزشکی به دو دسته تنظیم شاد ناور و
حذف نویز دستهبندی میگردناد .روشهاای مبتنای بار تنظایم
شد نور ،شامل روشهایی بارای نگاشات مقاادیر شاد ناور
تصویر به رنج و دامنه جدید میباشاد .در روشهاای مبتنای بار
حذف نویز ،به ارائه روشهایی برای حذف نویز تصویر میپاردازد
و با این تکنیکها کیفیت تصویر را افزایش میدهد .نویز عامال
ناخواستهای بر روی تصویر است که میتواند وضو تصویر را به
شد پایین آورد .نویز تصویر میتواند بار اثار عوامال مختلفای
چون کیفیت دستگاه عکسبرداری به وجود آید [.]27
در مرجع [ ،]22روشی جدید بر مبنای الگوریتم ژنتیک به منظور
ارتقاء کیفیت تصویر ارائه شده است .در این روش هر کروماوزوم
شد نور تصویر را مشخص میکند .نتایج حاصل از مقایسه این
روش و روشهای موجود توانمنادی بااالی ایان روش را نشاان
میدهد .در مرجع [ ]28یک تکنیک جدید نگاشت هیستوگرام بر
مبنای مشتقا نگاشت ( Look up Table )LUTارائه شاده
است .این روش بر مبنای چند مقیاسی است که میتواند هار دو
جزئیا ارتقاء یافته و نگاشت سط خاکساتری را کنتارل کناد.
روش پیشنهادی بر روی دو تصویر پزشکی راسی و رادیاوگرافی
قفسه ماموگرافی پستان نتایج مطلوبی داشته است.
در این مقاله از  8روش به منظور ارتقاء تصاویر پزشکی اساتفاده
شده است که  5روش آن بر اساپ تنظیم شاد ناور و  3روش
بر اساپ حذف نویز میباشد .روشهای استفاده شده برای ارتقاء
تصاویر پزشکی ستون فقرا  ،مغز ،ریه و ماموگرافی پساتان باه
کار بسته شدهاند.
روش
در روش مطالعه از  8روش ارتقاء کیفیت تصااویر -1هیساتوگرام
برابری تطبیقی [-2 ،]29هیستوگرام برابری-3 ،تنظیم شد نور،
-4فیلتر میانه-5 ،فیلتر آماره ترتیبی-6 ،فیلتر حذف نویز تطبیقی،
-7کشیدگی همبستگی و  -8بهبود کنتراست مبتنی بر الگاوریتم
ژنتیک [ ]22استفاده شده است که روشهای فیلتر میاناه ،فیلتار
آماری ترتیبی و فیلتر حذف نویز تطبیقی جزء روشهاای حاذف
نویز و بقیه روشهای مبنی بر تنظیم شد نور تصویر به منظور
ارتقاء کیفیت تصویر میباشد .هیستوگرام براباری تطبیقای ناو
ارتقاء یافته هیستوگرام برابری کاه یکای از روشهاای متاداول
ارتقاااء تصااویر اساات ،میباشااد [ ،]33-30ای ان روش در همااه
زمینههای علمی مانند پردازش تصاویر پزشکی و تجزیه و تحلیل
باافت کااربرد دارد [ ،]37-34هادف اصالی این روش به دسات
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مقدمه
امااروزه روشهااای کااام یوتری توانسااتهاند کاربردهااای م اؤثر و
چشمگیری در حیطههای مختلف به خصوص علم پزشکی داشته
باشند .به عنوان مثال انفورماتیک پزشکی با ارائه تکنیکهاای از
راه دور توانسته به پزشکان در تشخیص بیماریها کمک مؤثری
داشااته باشااد [ ،]3-1همچنااین هااوش مصاانوعی نیاز بااا ارائاه
تکنیکهای مختلاف توانساته کااربرد ماؤثری در حال مساایل
مختلف داشاته باشاد [ .]8-4ایان تکنیکهاا در علام پزشاکی
توانسته به عنوان کمک یار پزشک سهم به سزایی در تشاخیص
زود هنگام بیماریها داشته باشد [ .]12-9به عنوان مثال با ارائه
روش هااای داده کاااوی توانسااته انااد در تشااخیص زود هنگااام
سرطان کبد [ ،]13 ،14سرطان سینه [ ،]15سارطان ریاه [ ]16و
سرطان روده [ ]17مؤثر واقع شوند .یکی از تکنیکهاای هاوش
مصنوعی ،پردازش تصویر میباشد که همانطور از اسم آن پیادا
است به پردازش و تحلیل تصااویر میپاردازد .پاردازش تصااویر
دارای دو دسته عمده ،بهبود تصویر و بینایی ماشین است .بهباود
تصاویر شامل روشهاایی بارای بهتار کاردن کیفیات دیاداری
تصاویر و اطمینان از نمایش درست آنهاا اسات ،در حاالی کاه
بینایی ماشین به روشهایی میپردازد که به کمک آنها میتوان
معنی و محتوای تصاویر را درک کرد تا از آنها در کارهایی چون
رباتیااک اسااتفاده شااود .روشهااای پااردازش تصااویر شااامل
آشکارسازی [ ،]20-18لبه یابی [ ،]8،9ارتقااء تصاویر [،]22 ,21
بازیابی [ ،]24،23فشرده سازی [ ]25و غیره میباشد که هرکدام
از این روشها میتواند در علوم مختلف کااربرد ماؤثری داشاته
باشد.
ارتقاء تصویر یکی روشهای پردازش تصویر است که به منظاور
تصویر خروجی نمایش مناسبتر یا به منظور تحلیل بیشتر به کار
رود .ارتقاء تصویر نقش مهمای را کاه توساآ آن افاراد تصامیم
مهمی در تشخیص ناو بیمااری میگیرناد ،ایفاا میکناد [.]26
تکنیکهای ارتقاء تصاویر پزشکی با بااالبردن ساط اطالعاا
مفید در تصویر برای پزشکان باه منظاور تشاخیص یاا کااهش
برخی اطالعا ناخواسته میباشد .این تکنیک نقاش مهمای در
پردازش تصاویر پزشاکی ایفاا میکناد .تصااویر پزشاکی نقاش
برجستهای در تشخیص مادرن دارناد و بهباود وضاو تصااویر
پزشکی در کمک به رادیولوژیستها و جراحان باه منظاور پیادا
کردن ناحیههای ناهنجار مفید است .ارتقاء تصاویر پزشکی بارای
ارایه تصویر واضحی از بافتها و ارگانهای انسان و باه عناوان
کمک تشخیص ،مفید میباشد [.]26
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آوردن هیستوگرام توزیع یکنواخات باا اساتفاده از تاابع چگاالی
تجمعی از تصویر ورودی است [ .]38در این مقاله باا اساتفاده از
هر دو دسته ارتقاء تصویر ،تنظیم شد نور و حذف ناویز ،بارای
ارتقاء تصاویر پزشکی ستون فقرا  ،مغز ،ریه و ماموگرافی پستان
استفاده شده است .به منظور مقایسه بهتار ،پانج معیاار در نظار
گرفته شده است .معیار اول ،تعداد لبههای آشکارسازی است کاه
در هر تصویر خروجای توساآ روشهاای گفتاه شاده محاسابه
گردیده شد .این فاکتور به منظور مقایسه سط جزئیا تصااویر
حاصله میباشد .تصاویری که بیشترین تعداد لبه را دارا باشاد باه
عنوان دارنده بااالترین ساط جزئیاا شاناخته میگاردد [.]39
معیاااار دوم ،معیاااار Peak signal-to-noise ratio
) ]40[ (PSNRبه منظور ارزیابی تصویر ارتقااء یافتاه باه کاار
میرود .این مقدار توسآ رابطه ( )1به دست میآید.

به ترتیب میاانگین شاد
و
که در این رابطه
نور تصویر اولیه و ارتقااء یافتاه میباشاد .معیاار چهاارم انادیس
کیفیت تصویر [ ]42است .این معیار با مدلسازی انحراف تصویر
با ترکیب چهار معیار فقدان همبستگی ،اعوجاج روشنایی ،اعوجاج
کنتراست طراحی شده است .در پایان معیار پنجم ارزیابی تصاویر
بصری است که نشان دهناده میازان ارتقااء ظااهری تصاویر از
دیدگاه بیننده است [.]22
نتایج
مجموعه تصاویر پزشکی که در این مقالاه اساتفاده شاده اسات،
شامل تصاویر ستون فقرا  ،مغز ،ریه و مااموگرافی پساتان مای
باشد؛ که کلیه این تصااویر دارای  256ساط خاکساتری ( )Lو
توسآ نرم افزار  Matlabنسخه  2010اجرا شده است.
پس از اعمال  8روش ارتقاء تصویر بر روی چهار تصویر پزشاکی
ستون فقرا  ،مغز ،ریاه و مااموگرافی پساتان تصااویر خروجای
ارتقاء یافته توسآ این روشهاا ماورد مقایساه قارار گرفتناد .در
جدول  1تعداد لبههای آشکار شاده توساآ ایان  8روش توساآ
آشکارساز سوبل محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفته شد و بهترین
مقدار در هر سطر برجسته شده است .به طاور کلای روش ارائاه
شده در مرجع [ ]22عملکرد بهتری نسبت به بقیه روشها داشته
است .جدول  3 ،2و  4به ترتیب این مقایسه را با استفاده از معیار
 ،PCNRاندیس کیفیت تصویر و  AMBEانجاام داده اسات
که فیلتر حذف نویز تطبیقی نسبت به بقیه روشها مقدار باالتری
را دارا میباشد.

()1
که در این رابطه  Lتعداد ساطو خاکساتری اسات و Mean
 )Squared Error (MSEمجمو مربعا خطا است .معیار
ساااوم Absolute Mean Brightness Error
) ]41[ (AMBEاست که مقدار آن توسآ رابطه ( )2به دسات
میآید:
()2

جدول  :1تعداد لبههاي آشکارسازي
تصویر

روش ارائه شده

هيستوگرام

هيستوگرام

تنظيم

فيلتر

فيلتر آماره

فيلتر حذف

كشيدگی

ستون فقرا
مغز
ریه
ماموگرافی پستان

در مرجع []22
6465
10305
16266
13160

برابري تطبيقی
4458
3838
7146
13509

برابري
3591
3596
5898
11384

شدت نور
4116
4205
5360
2437

ميانه
3590
3355
4891
2742

ترتيبی
3680
3537
5220
4089

نویز تطبيقی
3258
3295
5039
1494

همبستگی
4281
3528
5346
2643

تصویر

روش ارائه

هيستوگرام

هيستوگرام

تنظيم

فيلتر

فيلتر آماره

فيلتر حذف

كشيدگی

شده در مرجع

برابري تطبيقی

برابري

شدت نور

ميانه

ترتيبی

نویز تطبيقی

همبستگی

[]22
ستون فقرا
مغز
ریه
ماموگرافی پستان

40

16/9748
5/4999
14/7115
18/0672

18/69
15/09
17/90
17/54

14/31
7/32
19/85
16/45

20/04
4/50
51/28
22/80

43/94
37/99
31/06
36/42

27/65
17/39
14/15
29/23
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44/03
40/56
32/37
45

17/61
17/54
20/19
19/69
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جدول  :2مقدار  PCNRتصاویر ارتقاء یافته

منتظري
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جدول  :3مقدار اندیس كيفيت تصویر
تصویر

روش ارائه شده

هيستوگرام

هيستوگرام

تنظيم

فيلتر

فيلتر آماره

فيلتر حذف

كشيدگی

ستون فقرا
مغز
ریه
ماموگرافی پستان

در مرجع []22
0/8198
0/3176
0/9111
0/9226

برابري تطبيقی
0/80
0/40
0/95
0/72

برابري
0/67
0/18
0/95
0/74

شدت نور
0/89
0/89
0/99
0/96

ميانه
0/98
0/96
0/99
0/96

ترتيبی
0/90
0/65
0/90
0/92

نویز تطبيقی
0/98
0/92
0/99
0/95

همبستگی
0/87
0/82
0/77
0/94

تصویر

روش ارائه شده

هيستوگرام

هيستوگرام

تنظيم

فيلتر

فيلتر آماره

فيلتر حذف

كشيدگی

ستون فقرا
مغز
ریه

در مرجع []22
23/4752
16/2088
21/5407

برابري تطبيقی
8/58
32/14
8/58

برابري
11/91
307/39
11/91

شدت نور
0/4846
14/95
0/48

ميانه
0/16
0/27
0/16

ترتيبی
29/17
19/00
29/17

نویز تطبيقی
0/02
0/009
0/02

همبستگی
17/74
21/26
17/74

ماموگرافی پستان

19/5331

15/65

34/28

15/40

0/08

4/80

0/004

22/28

جدول  :4مقدار  AMBEتصاویر ارتقاء یافته

در پایان ،شاکل  1-4ایان مقایساه را از دیگااه بصاری ماورد
مقایسه قرار داده است .در مجمو  ،نتایج عملی نشاان میدهاد
بهبود کنتراست مبتنای بار الگاوریتم ژنتیاک نسابت باه بقیاه

روشها عملکرد بهتری بر روی تصاویر با نور کم و با رنج زیااد
دارد و کیفیت بصری بهتری را تولید میکند.

(الف) تصویر اولیه
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(ب) روش ارائه شده در مرجع
[]22

(پ) هیستوگرام برابری تطبیقی

(ج) هیستوگرام برابری

(د) تنظیم شد نور

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

(م) فیلتر میانه

بهار  ،135دوره سوم ،شماره اول

(و) فیلتر آماره ترتیبی

(ه) فیلتر حذف نویز تطبیقی

(ی) کشیدگی همبستگی

شکل  :1ارتقاء تصویر ستون فقرات با استفاده از روشهاي تنظيم شدت نور و حذف نویز

(الف) تصویر اولیه

(م) فیلتر میانه

(و) فیلتر آماره ترتیبی

(ه) فیلتر حذف نویز تطبیقی

(ی) کشیدگی همبستگی

شکل  :2ارتقاء تصویر مغز با استفاده از روشهاي تنظيم شدت نور و حذف نویز

42

Journal of Health and Biomedical Informatics 2016; 3(1): 38-47

] [ Downloaded from jhbmi.ir on 2023-01-08

(ب) روش ارائه شده در مرجع []22

(پ) هیستوگرام برابری تطبیقی

(ج) هیستوگرام برابری

(د) تنظیم شد نور

منتظري

پردازش تصویر و ارتقاء كيفيت تصاویر پزشکی

(الف) تصویر اولیه

(ب) روش ارائه شده در مرجع []10

(پ) هیستوگرام برابری تطبیقی

(ج) هیستوگرام برابری

(د) تنظیم شد نور

(م) فیلتر میانه

(و) فیلتر آماره ترتیبی

(ه) فیلتر حذف نویز تطبیقی

(ی) کشیدگی همبستگی

شکل  :3ارتقاء تصویر ریه با استفاده از روشهاي تنظيم شدت نور و حذف نویز
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بهار  ،135دوره سوم ،شماره اول

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

(الف) تصویر اولیه

(ب) روش ارائه شده در مرجع []10

(پ) هیستوگرام برابری تطبیقی

(ج) هیستوگرام برابری

(د) تنظیم شد نور

(م) فیلتر میانه

(و) فیلتر آماره ترتیبی

(ه) فیلتر حذف نویز تطبیقی

(ی) کشیدگی همبستگی

شکل  :4ارتقاء تصویر ماموگرافی پستان با استفاده از روشهاي تنظيم شدت نور و حذف نویز
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بحث و نتيجه گيري
در این مقاله  8روش ارتقاء تصاویر پزشاکی بار مبناای تنظایم
شد نور و حذف نویز که عبار بودند از :هیساتوگرام براباری
تطبیقی ،هیستوگرام برابری ،تنظیم شد نور ،فیلتر میانه ،فیلتر
آماره ترتیبی ،فیلتر حذف نویز تطبیقی ،کشایدگی همبساتگی و
الگوریتم ژنتیک استفاده شد .تصاویر پزشاکی اساتفاده شاده در
این مقالاه شاامل تصااویری از ساتون فقارا  ،مااغز ،ریااه و
مااموگرافی پستان است .به منظور مقایسه بهتر این  8روش با

اساتفاده از پاانج معیاار تعااداد لباههای آشکارسااازی،PCNR ،
اندیس کیفیت تصویر AMBE ،و ارتقاء کیفیت بصاری ماورد
مقایسه قرار گرفتند .نتایج نشان میدهد کاه برخای معیارهاایی
چون تعداد لباه هاای آشکارساازی و ارزیاابی کیفیات بصاری
بهترین روشهای مبتنی بر شد نور میباشند ،عملکرد بهتری
دارند ،اما معیار هایی مانناد  ،PCNRانادیس کیفیات تصاویر،
 AMBEروشهای مبتنی بر حذف نویز نتاایج بهتاری نشاان
دادند.

منتظري

پردازش تصویر و ارتقاء كيفيت تصاویر پزشکی

 اخیراً در ارتقاء تصاویر پزشکی مورد توجاه،داروین عمل میکند
قرار گرفته و در کاربردهای جدای از بهینهسازی مانند پاردازش
.تصویر عملکرد بسیار مطلوبی نیز داشته است

 الگوریتم ژنتیک و در بین،در بین روشهای مبتنی بر شد نور
 حذف نویز تطبیقی نسابت،روشهای مبتنی بر حذف نویز فیلتر
به بقیه روشها کیفیت مطلوبتری در ارتقاء این تصاویر داشاته
 الگوریتم ژنتیک روشی است که بر مبنای انتخاب طبیعای.است
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Introduction: Image contrast enhancement is an image processing method in which the output image
has high quality display. Medical images have prominent role in modern diagnosis; therefore, this
study aimed to enhance the quality of medical images in order to help radiologists and surgeons in
finding abnormal areas.
Method: The methods used in this study to enhance medical images quality are categorized into two
groups; intensity adjustment and noise removal. Intensity adjustment methods including techniques for
mapping image intensity values to the new domain. The second group including methods to remove
noise from the images. Medical images used in this study including images of spine, brain, lung and
breast.
Results: The results were analyzed based on five criteria including the number of detected edges,
PCNR, Image Quality Index, AMBE and visual quality that the number of detected edges in images of
spine, brain, lungs and breast were 6465, 10305, 16266 and 13509, respectively.
Conclusion: The results show that the methods with intensity adjustment technique have better
performance in criteria such as the number of detected edges and image visual assessment. However,
the other method include in noise removal technique perform more effectively in PCNR, Image
Quality Index and AMBE measure.
Key words: Medical Image Processing, Quality Enhancement, Light Intensity Adjustment, Noise
Removal
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