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  مقاله پژوهشی 

 ییهاستمیبه منظور ارائه س هیشبک ریعرصه پردازش تصاو انیم نی. در اباشدیم یعلت کور نیترعیکشورها شا یگلوکوم در بعض مقدمه:

 ندیبه عنوان فرآ ریتصو یبندقطعه ،یپزشک ریپردازش تصاو یهاروش نیشده است. در ب شنهادیپ یماریب صیجهت تشخ کیاتومات
تا  است گذشته  یهاتمیآن با الگور سهیو مقا یبنداستفاده از روش قطعه قیتحق نیاهدف  است. ریتصو کی شیدر نما رییو تغ ییشناسا

 داد.تشخیص چشم را  هیشبک کیاپت سکید صیگذشته تشخ ینسبت به کارها ،یبتوان با دقت بهتر

که  یبه طور ،شودمیاختصاص داده  یچسببر کسل،یبه هر پ ریتصو یبندحاضر، با استفاده از روش قطعه تحلیلی در پژوهش روش:

افزار متلب شد. با استفاده از نرم هیشبک کیاپت سکید یبنداقدام به قطعه دارند. یمشابه یهایژگیو کسان،یبا برچسب  ییهاکسلیپ
 دست آمد.ه آل بدهیا یبرنامه شدند و خروج طیمح اردکوم چشم ومبتال به گلو هیشبک ریتصاو

چشم نشان  هیشبک کیاپت سکید یبندبخش یرا برا یشنهادیروش پ %85 یدست آمده دقت بااله ب جینتا یبر رو یکم لیتحل :نتایج

 .ادد صیگلوکوم را تشخ یماریفرد مبتال به ب نحو، نیتوان به بهتریم جیاستفاده از نتا که با یبه طور داد.

. ندیدرآ یبعد یآمار یهاپردازش یبرا یتره شکل قابل استفادهخام ب یهااست که داده نیا ریتصو کی یبندهدف قطعه گيري:نتيجه

 اریدر اخت ر،یدر تصو اءیاش یجهت بازشناس یشتریب اتیانجام شود و جزئ یشتریبا دقت ب یژگیاستخراج و ندهیدر آ رودیانتظار م
 .ردیقرار بگ نیماش یینایب یهاستمیس

 

 ریتصو یبندقطعه ،کیاپت سکید ه،یشبک ریتصاو گلوکوم، ها:كليد واژه
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 مقدمه 
 افتیرا که از خارج در ییآن است نورها ،چشم یکار اصل

 یقیدق ریمتمرکز کند که تصو هیپرده شبک یرو یطور کند،یم
 ریتصاو نیا هیشود. شبک جادیپرده ا نیا یمورد نظر رو ئاز ش

 نیو ا [1] کندیل مبه مغز ارسا یعصب یهاامیرا به صورت پ
قبل  دن،یواضح د یبرا نیبنابرا ؛شوندیم ریدر مغز تفس هاامیپ
 هیپرده شبک یرو قیطور دقالزم است که نور به  زیهر چاز 

 شکل) کره است کی هی[. ساختمان چشم شب2] متمرکز شود
1) .

وجود  هیپنجره شفاف به نام قرن کیکره  نیا یجلوقسمت  در
شده و پس از عبور از  هیخارج وارد قرن طیدارد. نور از مح
 یرو قینور را به صورت دق ی. عدسرسدیم یمردمک به عدس

 جادیا هیشبک یبر رو یواضح ریتا تصو کندیمتمرکز م هیشبک
شوند  دهیو واضح د قیبه صورت دق اءیکه اش آن ی[. برا3] شود

شفاف باشد و  کندیم یکه نور در چشم ط یریالزم است مس
 .[4] دمتمرکز کنن هیشبک ینور را درست رو ،یعدسو  هیقرن

 

 چشم                       یآناتوم: 1 شکل

 
 گلوكوم ای اهيس آب

است که منجرر  یاختالالت چشم از یگروه اهیآب س ای گلوکوم
 انیرجر یینایعصب ب گرددیم یینایعصب ب شروندهیبه صدمه پ

 افرتیدر هیشربک از را یعصرب یهاتکانه شده از دیتول یکیالکتر
 شرودیدرک م یینرایو ب دیرنماینموده و آن را به مغز منتقل م

 از یناشر یینرایو درمران زودهنگرام خطرر کراهش ب صیتشخ
 نیرزودهنگرام ا صیتشرخ ی[. برا5] دهدیرا کاهش م گلوکوم

 ویراتص یبنردبا اسرتفاده از روش قطعه ریتصو لیبا تحل یماریب
 ریتصررو خلدا تطالعاا اجستخرآن ا فهد که چشررم، هیشرربک
 یابررا  همدآ برره دسررت یناحیهها ،توصیف طریقاز  و میباشد
و  کامپیوتر دازشپر یابر مناسب شکل به هررررررررراآن کاهش

شرررررد،  اسرررررتفاده، میکند دهماآ حیانواز  یک هر تشخیص
دسررته از  کیرروش اسرتخراج اطالعرات بره  نیرا کرهیهنگام
[، 6] شروندیاعمرال م یپزشرک ریبره خصروص تصراو ر،یتصاو

با کمرک  توانندیبرجسته به دست آمده، م یهانقشه ایکانتورها 
 استفاده شروند ،یبعدسه یبازساز یبرا یابیدرون یهاتمیالگور

 در  نیا ازد،رتر سویر را آسانرهای تصتحلیل صحنه وو نمایش 
 

 
 یاریبس یهااساس روشگذشته بر  یهاکه در سالست ا یحال

 ییهراحل، راهمتفراوت یهراازشبا درجات صحت و سرعت پرد
( کره هرر یرنگر ایرو  دیسفکه به صورت ماسک ) شده یمعرف

 ییشناسرا یبرا ءایبه اش اهیرنگ س ایرنگ خاص و  کیبخش 
 ییشناسرا یکه دقرت الزم بررا [7] شدیداده م تصاصها اخآن
 شتریدر مطالعات گذشته ب مکان آن نداشتند. یسازو آشکار ئش
سررعت  یاضریکه با استفاده از روابرط ر بر آن شده است یسع

وضرو   شیافرزا یبررا یادیز یهاتالش ای ابدیپردازش بهبود 
 ییشناسرا یدقت الزم برا زانیکه م شده است یخروج ریتصاو

چشرم، عرالوه برر  هیشبک ویراتص یبنداند روش قطعهرا نداشته
 یهراسره برا روشیدقت براال سررعت پرردازش الزم را در مقا

قرار  ریثأنان تحت تچ آن زیرا ن ریست و وضو  تصوا دارا نیشیپ
 سکید صیبه پزشک در تشخ یانیرو کمک شا نیدهد از اینم
 [.8] کندیمبتال به گلوکوم م مارانیشم بچ هیشبک کیاپت
 

 روش

 چشم هيشبک کياپت سکید بندي تصویرتحليل بخش
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مرورد نظرر از درون  ءایاش ،یپزشک ریتصاو یبندقطعه ندیفرآ در
 یهایژگیشوند تا پزشکان بتوانند ویموجود استخراج م ریاوتص
 کیراپت سرکید یبنردقطعه قررار دهنرد. یها را مورد بررسآن
 ریمباحر  در پرردازش تصرو نیتراز مشرکل یکیچشم  هیشبک
ثر اسرت ؤمر اریبسر ریتصرو لیرعمرل تحل تیکه در موفق است
پرریش  یهررادر بخش یبنرردقطعه یبرررا یشررنهادیپ تمیالگررور
 شودیم انیب یبندو طبقه یژگیاستخراج و بندی،قطعه زش،پردا

 .(2)شکل 
 

 
 

 چشم هيشبک کياپت سکید يبندقطعه اگرامیبلوک د :2 شکل

 
 التیتبرد و یورود یهراداده یش پرردازش رویبعد از انجام پ

درست بره دسرت  یبندانجام قطعه یمطلوب برا ریتصو ،یخط
 کنواخرتی ییسطح روشنادارای  اءیشامل اش ریتصاو شتریب ،آمد
 ییبرا سرطح روشررنا نرهیزمشیپ کیرباشند کره بررر روی یم

 یژگریو ،ییروشرنا رییتصراو نیقررار دارنرد برای چن یمتفراوت
از  ئبندی شرتواند برای قطعهیباشد که میای مکننرده کیتفک
 به کرار گرفتره شود. نهیزم شیپ

(Iم )ییروشنا زانی، (k) و دیسطح سف (x) در  یسرترسطح خاک
 نظر گرفته شدند.

 

 
 

سرطح  ییروشرنا زانیو م ییشناسا یبرا یاحد آستانه فیبا تعر
 .(1گرفت )رابطه صورت  یبنداقدام به قطعه دیسف
 

 
 

اسرتخراج  (2 رابطه) یخاکسترو سطح  ییروشنا زانیم با بسط،
شروع شده و با برچسب دادن بره هرر  ریاطالعات از داخل تصو

 یو خاکسرتر دیسطو  سف نیب زیتما ریصوت یهاکسلیاز پ کی
 .(3رابطه ) شد انجام
 

 
 

 کاهش یابر همدآ ستبرره د یناحیههااز  کیررهررر  حیتشررر
 تشخیصو  کامپیوتر دازشپر یابردادن  مناسب شکل منظوربه
 .(4رابطه ) افتی انیپا ریموجود در تصو حیانواز  یک هر

 

 

 

 در د،یگرد یوربه صورت مجزا گردآ مورداستفادهخام  یهاداده
 یبرا 2019a نسخه افزار متلبروش مذکور با استفاده از نرم

چشم  هیشبک ریدر مرحله اول تصو کیاپت سکید ییشناسا
و بهبود  نهیپس زم یسازکنواختی، با یانسان به عنوان ورود

دوم با  هپردازش قرار گرفت. در مرحل شی، تحت پریوضو  تصو
انجام شد، پس از حذف  ییاساشن ،یبنداستفاده از روش قطعه

 ریاز تصو دای، نقاط کاندچشم هیشبک یهاو رگ ینور سکید
 سهیبه روش مقا ییشوند. در مرحله سوم و نهایم یآشکارساز

 برده شد. به کار ییاستخراج اطالعات نها یبرا یکسلیپ
سرطو  مهرم  صیتشرخ کیراپت سرکید ریتصرو لیدر تحل    

ها )از جملره تروان از سرطحیمهرا را یژگیو نیتررهستند، مهم
از  یامجموعره ند،یآفر یخروج ها، خطوط( استخراج کرد.گوشه
و  شرودیرا شامل م ریها، کل تصوست که اجتماع آنا هابخش

 کیاند. هر استخراج شده ریاز خطوط که از تصو یامجموعه ای
خراص  یهرایژگیدر هر بخش، از نظرر داشرتن و هاکسلیاز پ

هسرتند.  گریکردیبه  هیبافت، شب ایو  ییروشنامانند رنگ شدت 
ذکر شرده، نسربت بره  یهایژگیمجاور با توجه به و یهابخش

 یمراریچشم مبرتال بره ب ریتصو .شوندیهم متفاوت محسوب م
ن بخش یدر ا افزار متلب شد.نرم طی( وارد محA)شکل  گلوکوم
 یدست آوردن اطالعرات وروده )پس از ب پردازش شیپس از پ
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 ییهراشرود کره روشیپردازش انجرام م شیپ اتیعمل ر،یتصو
کره احتمرال  ینرواح زیتما ءو ارتقا یو جداساز زیحذف نو یبرا

(، Bاسرت( )شرکل  ریدر تصرو یو عردد یوجود اطالعات حرف
با  آنکه در  یندیآصورت گرفت، فر یبندقطعه تمیاعمال الگور
آن  کنندهنییبارز و تع یهایژگیها، وداده یبر رو یاتیانجام عمل
کره  یژگریپس از آن، اسرتخراج و (.C)شکل  شودیمشخص م

 دیها بایژگیو نیا شود، فیتوص ریتصو ،بتوان با اطالعات اندک
از  یاکه بتوان برا مجموعره یطوره باشند ب یاتیخصوص یدارا
 )شرکل گرردد فیتوصر فردمنحصرربه ریها، هر تصویژگیو نیا

D). آن  تیرهو ریصروت کیر یالگوهرا یکره از رو نیرا یبرا
خاص از  ایمشخصات عام  یسر کی دیمشخص شود با ریتصو

 یینهرا یبندمرحله قطعه نیدر ا شود. دهیکش رونیب ریدل تصو
حاصل از  یخروج ریتصو تی( و در نهاE )شکل ردیگیصورت م

 کند.یمشخص م ار کیاپت سکی( که دF )شکل یسازهیشب
 

 
 سوکید ری، تصوو(Aوم )گلوك يماريچشم مبتال به ب ریتصو :3شکل 

بوا توهوه بوه  ریتصوو ي(، قطعه بندB) پردازششيپپس از  کياپت

(، E) ریتصو يبندقطعه (،D) یژگیاستخراج و ،(C) سطوح ییروشنا

 (F)ّ يسازهيشبحاصل از  یینها ریتصو

 
 

 

 

 

 نيماش یینايدر ب یسنت يهابا روش يبندقطعه سهیمقا :1 هدول

 
 یهاتمیبودن سطح الگور دهیچیبا توجه به پ یسنت یهادر روش

سرطح و  نیتردر کم تیحساس ن،ییدقت پا به کار رفته همواره،
 در ریتصرو یبنردقطعه .اسرت یهرا طروالنزمان پرردازش داده

شده  انجام ریو پردازش تصو وتریکامپ یینایب لیاز قب ییهانهیزم
 عشیوسرو هنوز بره خراطر کراربرد گسرترده و  (1 )جدول است
 رغمیرعل یبندقطعه باشد.یم یمناسب یقیتحق یهانهیزم یدارا
 یبراال و از طرفر تیدقت و حساس یدارا تمیبودن الگور دهیچیپ

 اسرت یسرنت یهراوشها نسبت بره رزمان کمتر پردازش داده
 ،یمانند پزشرک ییهانهیدر زم یبررس نیا که صحت (1 )نمودار

و  باشردیم یاتیرح اریبسر ریتصرو یابیرسنجش از راه دور و باز
انسران  یو محافظت زنردگ ینگهدار ،رهیکه به ذخشد مشاهده 
 کند.  یکمک م

 
 

 
 يشنهاديدقت و سرعت و صحت روش پ سهیمقا :1 نمودار

 هاروش ریبا سا 

 

 با ،یسازهیپس از انجام شب ریتصو یبندقطعه تمیالگور عملکرد
هرا مرورد تمیالگور ریصرحت برا سرا سرعت و سه پارامتر دقت،

ر در روش ینکته که وضو  تصاو نیبه ا با توجه گرفت، سهیمقا
را  ریموجرود در تصراو یهالبره نکررد، یچندان رییغت یشنهادیپ
 زیررشررتر نیتر و صررحت بدقررت برراال یداراو  کنرردیتر مانیررنما

 پارامتر يبندقطعه نهاي سنتی در بينایی ماشيروش

 دقت باال کم

 محاسبه پیچیده پیچیده

 حساسیت باال کم

 زمان پردازش کم باال
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 رینسبت به سرا زیها نسرعت پردازش داده نیب نیدر ا باشد،یم
 نیرا است، شتریب Sobelو  Canny ،Roberts یهاتمیالگور
و از  ریکراهش وضرو  تصراو ایرها کردن لبره زیها با تتمیالگور
 باع  کاهش ریاز تصو ازیبردن اطالعات مورد ن نیبا از ب یطرف

 .ندشدیسط پزشک متو صیقدرت تشخ

 

 گيريو نتيجه بحث

 نیاز بر یمراریب کیست که به عنوان ا هاگلوکوم سال یماریب
برا  دیردر عصر جد ی[. حت9] شودیچشم شناخته م یینایبرنده ب
اگرر آن را در مراحرل  ،یتکنولوژ ادیز اریبس یهاشرفتیوجود پ

 ناک باشد.خطر اریبس یماریب کی تواندیندهند م صیتشخ هیاول
 یبررا ییکارهراراه یدر جسرتجو ریرو علم پردازش تصو نیاز ا

اسرت چررا کره  مراریعارضره در ب نیرتر اعیهرچه سر ییشناسا
در  [.10] مطلرق نجرات دهرد ینفر را از کور هاونیلیم تواندیم
 سکید یبندقطعه یشنهادیروش پ یبخش به منظور بررس نیا
هرا، تمیالگور ریدست آمده برا سراه ب جیچشم، نتا هیشبک کیاپت
 یبنردبه کرار رفتره و قطعه یهاتمیالگور یشدند. تمام سهیمقا
با  جهیها و صحت نتدر مقدار دقت سرعت پردازش داده ریتصاو
گذشته، اسرتفاده  یهابا روش سهیشدند. در مقا سهیمقا گریکدی

از  شیبر ،یپزشک ریدر حوزه پردازش تصاو ریتصو یبنداز قطعه
 سهیها در مقاآن یه نشان از دقت باالرونق گرفته است ک شیپ

 یمرورد بررسر یهراتمیالگور نی[، در ب11] ها داردروش ریبا سا
 Sobelو  Canny ،Roberts یهررراتمیالگور گرفترره، قرررار

 یاتیردقت و صحت و نگه داشتن اطالعات ح زانیکنون در متا
برا  ریتصرو یبنردروش قطعه [.12] دتنار مشکل هسچد ریتصو
 ریدر تصرراو یبنرردقطعه یمتنرروع برررا یهرراروش هائررار وجررود
هرا در روش ریتواند با سرایکماکان م یکل یبندبخش ،یپزشک
اخرتالف در  نیرتوانرد ایم صحت رقابت داشته باشرد و دقت و
فاضرلی و  یادر مطالعره [،13] هرم باشرد شرتریب ریتصاو یبرخ

 خودکار صیو تشخ ریبهبود تصو یبیترک تمیالگور کیهمکاران 
قبررل از  ،یشررنهادیدر روش پ. انرردارائرره کرده ریتصرراو یبرررا
 شودیبا استفاده از دو مرحله انجام م ریلبه، بهبود تصو صیختش

در  [.14] رسراندیهرا را مبرودن پرردازش داده برزمرانکه خود 
 یهرامحردود روش سرهیو همکراران برا مقا یاوغلر یامطالعه

 بره ،ءایمکان اشر آشکار کردنبه منظور  یابیلبه یبرا نگیلتریف
 یامطالعرره در [.15] دندیرسرر یسررازآشکار یبرررا %79دقررت 

Sánchez  ریپردازش خودکرار تصرو تمیالگور کیو همکاران 
 لیوتحلهیرتجزترشحات سخت بر اسراس  صیتشخ یبرا دیجد

 یراداتریا یدارا یینها جینتادادند که صحت  هئارا هیشبک ریتصو
در مطالعره  [.16شرت ]را ندا ییشناسرا یبرا یقدرت کاف بود و
بر اساس  یرنگ هیشبک ریبا عنوان بهبود تصوو همکاران  یجوش

بودنرد کره دقرت  ریو دقت تصراو تیفیدر بهبود ک یدامنه، سع
[. 17] افرتیبهبرود  %5/1گذشرته  ینسبت بره کارهرا ریتصاو
چشرم،  هیشربک کیاپت سکید ریتصو یبندقطعه ندیآفر یخروج

را  ریهرا، کرل تصروتماع آنست که اجا هااز بخش یامجموعه
استخراج  ریاز خطوط که از تصو یامجموعه ایو  شودیشامل م
در هر بخش، از نظر داشرتن  هاکسلیاز پ کی[. هر 18] اندشده
 هیبافرت، شرب ایو  ییخاص مانند رنگ، شدت روشنا یهایژگیو
در  ینقرش اساسر ریتصرو یبنرد[. قطعه19] هستند گریکدیبه 

 بنردیآن، طبقره و کنردیم یبراز ریک تصوو در لیوتحلهیتجز
بخش مطرابق برا ویژگری تصرویر ماننرد  دینچن به تصویر یک

مجاور با توجه به  هایبخش. باشدارزش پیکسل یا فرکانس می
 شروندیذکر شده، نسبت به هم متفاوت محسوب م یهایژگیو
در  یگذشررته سرررعت و صررحت مناسررب یهررا[. در پژوهش20]

به صورت کامل مورد  کیاپت سکید ریصوکه ت رایز؛ دست نبود
کره  ریتصرو یبندمیروش تقسر. [21گرفرت ]یقررار نم یبررس
هرا بره از آن کیرکه هر  هیبر ناح یمرز، مبتن ایلبه  رندهیگدربر

برا قردرت  توانردیمو  باشرندیم شروند،یم میتقس کیچند تکن
 یهاسرتمیس ی[. از طرف22کند ] دییأت را ندیآصحت فر یشتریب

 یهراکیتکن یسرازنهیاصرال  و به قیراز طر ر،یزش تصوپردا
در  گررید یهراکیموجود برا تکن یهاروش بیترک ایموجود و 

 ن،یهستند. همچن شرفتی، به سرعت در حال پمرتبط یهاحوزه
 ریدر حروزه پرردازش تصرو زین یگرید یقاتیتحق یهاشاخه ریز

 یمعرف یاهکیها را با تکنآن توانندیوجود دارند که محققان م
 بخشند ودها را بهبکنند و عملکرد آن بیمطلب ترک نیشده در ا

[23 .] 

مشراهده  عیاز علوم و صنا یاریدر بس ریپردازش تصو یپارد    
 ریچنان بره پرردازش تصرو کاربردها آن نیاز ا یشود و بعضیم

کاربرد  مانند.یاهداف خود باز م یاند که بدون آن از اجراوابسته
باشد، پردازش یگسترده م اریبس ،یانهیدر هر زم ریپردازش تصو

 یتوان معنیها مکمک آن بهپردازد که یم ییهابه روش ریتصو
 سرهیرا درک کررد برا توجره بره جردول مقا ریتصاو یو محتوا

بره مراترب از  یبندرا گرفت که روش قطعه جهینت نیتوان ایم
سرت. ا را دارا یصرحت براالتر نیماشر یینایب یسنت یهاروش
شرده و  میتقسر یریگمیتصرم یسرر کیربا استفاده از  ریتصو
 دهرد،یامکران را م نیپزشک ا هکه ب مطلوب حاصل شد جهینت

با دقت باال داشته باشد.  یدرست و اطالعات استخراج صیتشخ
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خرام بره  یهرااست کره داده نیا ریتصو کی یبندهدف قطعه
. نردیدرآ یدبع یآمار یهاپردازش یبرا یترشکل قابل استفاده

انجرام  یشرتریبا دقت ب یژگیاستخراج و ندهیدر آ رودیانتظار م
در  ر،یدر تصرو اءیاشر یجهرت بازشناسر یشتریب اتیئشود و جز

کره نتیجره آن  ردیرقررار بگ نیماشر یینرایب یهاستمیس اریاخت
برر پایره  یبند. روش قطعهباشدیم یماریب صیدر تشخ عیتسر

چشم  هیپردازش تصاویر شبک آمدی برایروش کار ابزار ریاضی،
باشررد. بررا اسررتفاده از و در نتیجرره بهبررود دقررت تصرراویر می

، امکان مقیراس و حفر  خاص، تمرکز در زمان یهاصوصیتخ
وجررود دارد.  لیوتحلهیررتجزب )اطالعررات( مهررم برررای یضرررا

چشرم تقریبرات تحرت ترأثیر  هیرزولوشن و کنتراست تصاویر شبک
. با توجه بره تصراویر و مقرادیر رندیگیقرار نم یبندروش قطعه
 می، از برین تمراهراصحت و سرعت پرردازش داده نسبی دقت،

ذکر شده، بهترین حالت هنگامی اسرت کره از روش  یهاروش
 یبنردقطعه ریحالرت تصرو نیرشود. در ااستفاده می یبندقطعه

در  قیررسررت. تحقا صررحت را دارا دقررت و نیشررتریشررده ب
جهرت مطابقرت  تیفیکم ک نیوربد یادیاز تعداد ز مورداستفاده

 نیوربکه از دو د ییهاستمیها با سعملکرد آن سهیو مقا ریتصاو

 یقراتیتحق یهرااز جملره حوزه کننرد،یباال استفاده م تیفیبا ک
 شی. در مرورد نمراردیرقررار بگ یمورد بررسر تواندیاست که م
 یسرازرهیها و ذخاز صحنه یبُعدسه کسلیبر پ یمبتن یاحافظه

ها، ها و لبرهگوشره ریرها نظمهم موجود در صرحنه یهایژگیو
 ی. در مبحر  بازسرازسرتانجرام شرده ا یکم اریبس قاتیتحق

مررتبط  قاتیتحق یخال یجا ز،یچشم ن هیشبک ریصحنه در تصاو
بر اساس  اء،یجهت شکل دادن به اش یبندخوشه یهاکیبا تکن

برر . عالوه شودیمشاهده م یبندو رنگ یگیهمسا یهایژگیو
محققرران برره اسررتفاده از  شررتریآوردن هررر چرره ب یبررا رو ن،یررا

مررتبط برا  ینردهایآانجام فر تجه یکیپردازش گراف یواحدها
 یصحنه و بازشناسر یبازساز ،یی)مطابقت دو سو نیماش یینایب
برا دقرت  یبُعدسره یهاکسرلیپ تیموقع رودی(، انتظار ماءیاش
 اءیاش ییجهت شناسا یشتریب اتیمشخص شود و جزئ یشتریب

 .ردیقرار گ ریپردازش تصو یهاستمیس اریدر اخت ر،یدر تصو
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Introduction: Glaucoma is the most common cause of blindness in some countries. In the 

meantime, the field of retinal image processing has been proposed in order to provide automatic 

systems for disease diagnosis. Among the methods of medical image processing, image 

segmentation is a process of identification and change in the display of an image. The objective of 

this study was to use the segmentation method and compare it with previous algorithms so as to be 

able to diagnose retinal optic disc more accurately. 

Method: In the present analytical study, using the image segmentation method, each pixel was 

assigned a label in such a way that pixels with the same label had similar characteristics. The optic 

disc segmentation was performed. Using MATLAB software, retinal images of patients with 

glaucoma were entered into the program and an ideal output was obtained. 

Results: The quantitative analysis of the obtained results showed a high accuracy (85%) for the 

proposed method for the segmentation of the retinal optic disc; thus, the results can be used to 

efficiently diagnose a person with glaucoma. 

Conclusion: The purpose of segmenting an image is to make raw data more usable for subsequent 

statistical processing. It is expected that in the future, feature extraction be more accurate, and more 

details be available to machine vision systems to identify objects in the images. 
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