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АНОТАЦІЯ 

 

 

Шкурат О.С. Методи та інформаційна технологія оброблення архівних 

медичних зображень. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» МОН України, Інститут проблем математичних машин і систем 

НАН України. – Київ, 2020. 

Робота присвячена розв’язанню актуального наукового завдання 

розроблення та удосконалення інформаційних рішень для оброблення 

медичних зображень. 

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та восьми додатків. Представлена робота належить до 

області оброблення візуальної інформації, зокрема медичних зображень. 

У першому розділі «Сучасні інформаційно-комунікаційні рішення в 

галузі електронної охорони здоров’я» проаналізовано сучасні підходи до 

інформатизації охорони здоров’я. Розглянуто сучасний стан, головні напрями 

та критерії розвитку галузі електронної охорони здоров’я у світі та в Україні. 

Розглянуто призначення та перспективи застосування телемедицини в охороні 

здоров’я. Показано рівень впровадження телемедичних систем в Україні та у 

деяких розвинених країнах. 

Розглянуто сучасні підходи до створення медичних інформаційних 

систем, визначено перспективи їх застосування в охороні здоров’я. Досліджено 

рівень впровадження медичних інформаційних систем у світі та в Україні. 

Проведено аналіз медичних інформаційних систем в Україні, виявлено їх 

переваги та недоліки. Розкрито стан проблеми, пов’язаної з необхідністю 
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розроблення інформаційної технології оброблення медичних даних, зокрема 

зображень. 

Запропоновано інформаційну технологію оброблення архівних медичних 

даних, що ґрунтується на забезпеченні довготривалої безперервної медичної 

допомоги. Запропонована інформаційна технологія включає процеси 

попереднього оброблення, класифікації, автоматизованого складання архіву 

медичних зображень та цифрових сигналів, захисту даних, а також сегментації 

та виділення ознак зображень, опису та пошуку складових об’єктів на 

зображеннях. 

Запропонована інформаційна технологія ґрунтуючись на базі архівних 

зображень робить можливим інтерактивний автоматизований моніторинг станів 

пацієнтів: ідентифікацію об’єктів досліджень, їх аналіз, виявлення відхилень, 

пошук подібних випадків, візуалізацію результатів медичних досліджень. 

Застосування запропонованої інформаційної технології сприятиме створенню 

та впровадженню напівавтоматизованих амбулаторій в Україні. 

У другому розділі «Класифікація медичних зображень» проведено аналіз 

основних підходів до класифікації зображень. Визначено основні проблеми 

класифікації архівних медичних зображень. Розглянуто існуючі градаційні 

методи оброблення зображень для підвищення яскравості та контрасту 

зображень. Показано необхідність розроблення методів класифікації архівних 

медичних зображень, а також методів підвищення яскравості та контрасту 

медичних зображень. 

Розроблено метод класифікації оцифрованих та цифрових медичних 

зображень. Запропонований метод зображень ґрунтується на визначенні класів 

зображень за принципом порівняння їх векторів ознак з еталонними векторами 

визначеного параметричного простору. Параметричний простір визначається 

метаданими зображень (метод візуалізації зображення, розмір об’єкта 

дослідження), а також якісними (колірна гама зображення) та кількісними 

ознаками (щільність та кількість однорідних об’єктів зображення). Для 
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визначення кількісних ознак застосовуються процедури гістограмного та 

морфологічного аналізу зображень. 

Описано результати експериментів щодо класифікації тестових 

зображень, які використовуються при діагностиці нервової та дихальної систем. 

Набір тестових даних включав 21 тип зображень (Додаток В). При тестуванні 

ознаки щільності однорідних об’єктів зображення частка правильно 

класифікованих зображень складає 76%, 5% становлять зображення, що не 

потрапили в жоден клас, неправильно класифікованих зображень – 19%. 

Тестові дані становили 100 зображень. При тестуванні ознаки кількості 

однорідних об’єктів для 100 зображень, кількість правильно класифікованих 

зображень складає 75%, кількість неправильно класифікованих зображень 

складає 25%. 

Удосконалено метод підвищення яскравості зображень, що ґрунтується 

на застосуванні нелінійних перетворень до колірних компонент зображення для 

колірної моделі HSV. Для тестування методу підвищення яскравості 

використовувались гістологічні зображення. За візуальною оцінкою такі тестові 

дані відображають відтінки одного тону та одночасно характеризуються 

задовільним контрастом. Для оцінки ефективності методу використовувалась 

процедура виділення контурів зображень. 

Описано результати експериментів щодо підвищення яскравості 

гістологічних зображень мозку щурів. Застосування запропонованого методу 

дозволяє підвищити точність виявлення контурів на 31.83 5.81% у порівнянні з 

методом лінійного розтягування. 

У третьому розділі «Сегментація медичних зображень» проаналізовано 

основні підходи до виділення об’єктів інтересу на медичних зображеннях. 

Проведено аналіз методів сегментації, визначено їх переваги та недоліки. 

Показано актуальність задачі розроблення нових методів перетворення 

медичних зображень. 

Вперше розроблено автоматизований метод сегментації однорідних 

медичних зображень. Під однорідними зображеннями у цьому досліджені 

±
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розуміється зображення, які містять однаковий об’єкт дослідження та отримані 

однаковим методом візуалізації. Запропонований метод сегментації медичних 

зображень ґрунтується на аналізі статистичних показників масиву вхідних 

зображень. Показником однорідності для сегментації є яскравість вхідного 

масиву зображень. 

Результатом застосування запропонованого методу є набір зображень 

фону, складових частин вхідних зображень та контурів. Отримані 

запропонованим методом результати сегментації описуються масивами 

індексних, а також бінарних зображень. Ефективність методу може визначатись 

відповідною експертною оцінкою. 

Запропонований метод застосовувався для сегментації масивів зображень 

комп’ютерної томографії легень, магнітно-резонансної томографії головного 

мозку, ультразвукових досліджень серця, черевної порожнини, мікроскопічних 

досліджень тканин та ін. Впровадження запропонованого методу у системи 

довготривалого моніторингу станів пацієнтів забезпечить автоматичне 

виявлення відхилень на зображеннях. 

Описано результати експериментів щодо сегментації зображень 

комп’ютерної томографії легень, магнітно-резонансної томографії головного 

мозку, гістологічних зображень мозку щурів. 

У четвертому розділі «Векторизація та пошук зображень» розглянуто 

підходи до опису об’єктів спостереження медичних зображень. Проведено 

аналіз методів виявлення контурів, визначено їх переваги та недоліки. 

Розглянуто основні підходи до пошуку медичних зображень. Проведено аналіз 

методів пошуку медичних зображень, визначено їх переваги та недоліки. 

Показано необхідність розроблення нових методів оброблення зображень для 

векторного аналізу медичних зображень. 

Вперше розроблено метод контурного опису об’єктів спостереження 

відеозображень та статичних медичних зображень. Запропонований метод 

ґрунтується на контурному представленні зображення та його елементів 

масивами координат «опорних» вершин, розмір яких є вхідним параметром 
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методу та може змінюватись залежно від вимог, які визначаються поставленою 

задачею пошуку та потрібною точністю відтворення. Результатом застосування 

методу є векторні об’єкти на зображенні, які описуються неперервними 

контурними кривими. У порівнянні з методом інтерполяції (Differential 

Equation Interpolant), запропонований метод дозволяє зменшити обсяг 

графічних даних, які зберігаються та оброблюються у медичній програмно-

апаратній системі, у 2.71 0.53 рази для описання форми площі, яку займає 

об’єкт спостереження на зображенні. 

Описано результати експериментів щодо контурного опису об’єктів 

статичних медичних зображень (комп’ютерна томографія серця) та немедичних 

відеозображень. Запропонований метод застосовувався для контурного опису 

об’єктів довільної форми на медичних зображеннях, зокрема комп’ютерної 

томографії серця, головного мозку, легень, магнітно-резонансної томографії 

головного мозку та ін. 

Вперше розроблено метод нечіткого пошуку об’єктів на медичних 

зображеннях, що ґрунтується на визначенні областей припустимих значень 

координат вершин векторних зображень для оцінки ступеня схожості 

геометричних форм об’єктів зображень-кандидатів відповідно до зображень-

шаблонів. Ступінь схожості об’єктів зображень визначається добутком значень 

схожості їх вершин, отриманих запропонованим методом контурного опису. 

Застосування двох етапів оцінки ступеня схожості зображень дозволяє 

кількісно визначити наступні категорії зображень-кандидатів відповідно до 

зображень-шаблонів: «однакові», «схожі», «незначно схожі» та «несхожі». 

Запропонований метод застосовується для пошуку медико-біологічних об’єктів 

довільної форми. 

Описано результати експериментів щодо пошуку об’єктів на зображеннях 

комп’ютерної томографії серця. Запропонований метод дозволяє підвищити 

точність пошуку на 20.23 2.14% у порівнянні з методом пошуку зображень за 

змістом. 

±

±
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Удосконалено метод згладжування контурних кривих об’єктів зображень, 

що ґрунтується на застосуванні нелінійних операцій перетворення координат 

контурних вершин, що дозволяє пригнічувати перешкоди на медичних 

зображеннях, представлених у векторному форматі. Запропонований метод 

дозволяє підвищити точність відтворення об’єктів зображення на 10.96 1.53% 

у порівнянні з методом медіанної фільтрації. 

Ключові слова: інформаційна технологія, аналіз зображень, оброблення 

зображень, сегментація, класифікація, пошук зображень. 

±
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ABSTRACT 

 

 

Shkurat О.S. Methods and information technology of archival medical images 

processing. – Qualification scientific work as a manuscript. 

Ph.D. thesis in specialty 05.13.06 – information technologies. – National 

Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Institute of Problems of Mathematical 

Machines and Systems of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 

2020. 

The work is devoted to solving the actual scientific problem of developing and 

improving information decisions for medical image processing. 

The manuscript is consisted of the introduction, four sections, the conclusion, 

the references list and eight annexes. The presented research relates to area of the 

visual information processing in particular medical images. 

In the first section «Modern information and communication solutions in  

e-health», current approaches to health care informatization were analyzed. The 

currant state, main directions and criteria of the eHealth development in the world 

and in Ukraine were considered. The destination and perspectives of the applying 

telemedicine in health care were considered. The degree of the implementing 

telemedicine systems in Ukraine and in some developed countries were 

demonstrated. 

Current approaches to developing medical information systems were 

considered, perspectives of the application of medical information systems in health 

care were defined. The degree of the implementing medical information systems in 

the world and in Ukraine were researched. Ukrainian medical information systems 

were analyzed, their advantages and disadvantages were defined. The relevance of 

developing information technology of the archival medical data processing in 

particular images was shown. 
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The information technology of the archival medical data processing which is 

based providing the continuous lifelong medical care was proposed. The proposed 

information technology includes the processes of preprocessing, classifying, 

automated archiving medical images and signals, protection data, as well as 

segmentation and features extraction of the images, description and retrieval of the 

objects on the images. 

Based on archival image database, proposed information technology enables 

interactive automated monitoring of patient’s states: the identification and the 

analysis of investigation objects, the detection of deviations, the retrieval of similar 

cases, the visualization of results of medical investigations. The applying proposed 

information technology facilitates the development and the implementation of 

semi-automated ambulant clinics in Ukraine. 

In the second section «Medical image classification», main approaches to 

image classification were analyzed. Main problems of classification for the archival 

medical images were defined. The gradational existing methods of the image 

processing for the brightness and contrast enhancement of the images were 

considered. The relevance of developing classification methods for archival medical 

images and also methods of the brightness and contrast enhancement of medical 

images was shown. 

The classification method of digital and digitized medical images was 

developed. The proposed method is based on the definition the classes of the images 

on the principle of comparing their feature vectors with template vectors of a defined 

parametric space. The parametric space is determined by metadata of images (image 

visualization method, object size of investigation) and also qualitative (colour image 

scale) and quantitative features (density and number of homogeneous image objects). 

Procedures of histogram and morphological analysis for determining quantitative 

features were applied. 

Experiment results for the classification of test images used for the diagnosis of 

nervous and respiratory systems were described. The set of test data included 

21 image types (Annex В). The testing of the density of homogeneous image objects 
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showed that 76% of images have been classified correctly, 5% of images have not 

been associated with any class, and 19% images have been classified incorrectly. The 

test data was 100 images. The testing of the number of homogeneous image objects 

for 100 images showed that 75% of images have been classified correctly, and 

25% images have been classified incorrectly. 

The method of the image brightness enhancement which is based on the 

applying nonlinear transformations to the colour components of the images for the 

HSV colour model was improved. The histological images were used to test of the 

proposed method. By visual assessment, the such test data demonstrate the shades of 

the same tone and at the same time are characterized the satisfactory contrast. The 

procedure of contour detection was used for estimation of method effectiveness. 

Experiment results to increase the brightness for histological images of rat 

brain were described. The application of the proposed method allows to increase the 

accuracy of contour detection on 31.83 5.81% compared to the method of linear 

stretching. 

In the third section «The medical image segmentation», the main approaches to 

the detection of the interest region in the medical images were analyzed. The 

segmentation methods were analyzed, their advantages and disadvantages were 

defined. The relevance of the medical image transformation methods development 

was shown. 

For the first time the automated segmentation method of the homogeneous 

medical images was developed. In this study homogeneous medical images are 

images which contain the same object of study and obtained by the same method of 

visualization. The proposed segmentation method of the medical images is based on 

the analysis of the statistical indicators of the input image set. The homogeneity 

indicator of the segmentation is the brightness of the input image set. 

The results of the applying proposed method is the image set of the 

background, the component parts of the initial images and the contours. The 

segmentation results obtained by the proposed method are represented the sets of the 

±
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index images and the binary images. The proposed method effectiveness can be the 

determined appropriate expert estimation. 

The proposed method was used for segmentation of medical images of 

computed tomography of the lungs, magnetic resonance imaging of the brain, 

ultrasound of the heart, the abdominal cavity and microscopic images of the tissues, 

etc. The introduction of the proposed method in systems of long-term monitoring 

patient’s states will provide automatic detection of deviations on images. 

Experiment results for image segmentation of computed tomography of the 

lungs, magnetic resonance imaging of the brain and histological images of rat brain 

were described. 

In the fourth section «Image vectorization and retrieval», the approaches to 

surveillance objects description of the medical images were considered. The methods 

of the image contour detection were analyzed, their advantages and disadvantages 

were defined. The main approaches to the medical image retrieval were considered. 

The methods of the medical image retrieval were analyzed, their advantages and 

disadvantages were defined. The relevance of developing the methods of the image 

processing for the vector analysis of the medical images was shown. 

For the first time the contour description method of the surveillance objects on 

the video images and the static medical images was developed. The proposed method 

is based on the contour representation of the images and its objects by the coordinate 

sets of «reference» vertices, the size of which is input parameter of the method and 

can change in depending on the requirements, which are defined by the tasks of the 

retrieval and required reproduction accuracy. The result of applying method is vector 

surveillance objects on the images, which are described by the continuous contour 

curves. Compared to the existing methods of the interpolation (Differential Equation 

Interpolant), the application of the proposed method allows to decrease the volume of 

the graphical data which are saved and processed in medical software and hardware 

systems in 2.71 0.53 times for the description of the shape of the area occupied by 

the surveillance object in the image. 

±
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Experiment results for contour description of objects for static medical images 

(computed tomography of the heart) and video images were described. The proposed 

method was used for the contour description of the objects of any forms on the 

medical images, including images of computed tomography of the heart, the brain, 

the lungs, magnetic resonance imaging of the brain etc. 

For the first time the fuzzy retrieval method of the objects on medical images 

which is based on the definition of the range of the permissible values of the vertex 

coordinates for vector images to estimate the similarity degree of the geometric 

shapes for the candidate-images to the template-images was developed. The 

similarity degree of image objects is determined by the product of the similarity 

values of their vertices obtained by the proposed method of contour description. The 

applying two stage estimation of the similarity degree of images allows to 

quantifiable define the following categories of candidate-images according to 

template-images: «identical», «similar», «slightly similar», and «dissimilar». The 

proposed method is applied to retrieve for medical and biological objects of arbitrary 

shapes. 

Experiment results for object retrieval on image sets of computed tomography 

of the heart were described. The application of the proposed method allows to 

increase the retrieval accuracy in 20.23 2.14% compared to the content-based image 

retrieval method. 

The smoothing method of the contour curves of the image objects was 

improved. The proposed method is based on the applying the nonlinear operations of 

the coordinate transformations to the contour vertices and allows to suppress the 

noises on the medical images represented in the vector format. The application of the 

proposed method allows to increase the reproduction accuracy of the image objects in 

10.96 1.53% compared to existing median filtering method. 

Keywords: information technology, image processing methods, vector images, 

segmentation, contour detection, classification, image retrieval. 

±

±
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Візуалізація даних у вигляді зображень є важливим 

етапом медичних досліджень. Медична наука та практика дозволили 

накопичити протягом десятків років архіви нецифрових та цифрових медичних 

зображень значного обсягу, які становлять інтерес, що полягає у наступному: 

(1) автоматизований аналіз індивідуальних архівів медичних зображень для 

моніторингу стану здоров’я населення упродовж життя; (2) автоматизований 

аналіз загальних архівів медичних зображень лікувальних закладів для 

використання у медичних дослідженнях при пошуку специфічних випадків 

хвороб та аналізі динаміки їх розвитку з метою загального розвитку медичної 

теорії; (3) використання узагальнених архівів медичних зображень для 

навчання нейронних мереж при розробленні наступних поколінь медичних 

інформаційних систем. Можливості медичних діагностичних пристроїв та 

апаратно-комп’ютерних систем зумовлюють широкий діапазон видів 

зображень. Для їх інтерпретації, перетворення та дослідження застосовується 

спектр методів оброблення та аналізу. 

Значний внесок у розвиток методів оброблення та аналізу зображень 

зробили зарубіжні та вітчизняні вчені: Gonzalez R. C., Woods R. E., Pratt W. K., 

Serra J., Duda R. O., Hart P. E., Путятін Є. П., Білинський Й. Й., Батько Ю. М. та 

ін. В галузі медичних інформаційних систем значний внесок зробили зарубіжні 

та вітчизняні вчені: Cimino J. J., Chen C. H., Амосов Н. М., Мінцер О. П., 

Коваленко О. С. та ін. 

Сучасні методи отримання, аналізу, зберігання та передавання даних, у 

тому числі графічного характеру, зумовлюють створення медичних 

інформаційних систем, які дозволяють автоматизувати всі види медичної 

діяльності. Розрізняють адміністративні системи, експертні системи для 

діагностики, прогнозування та моніторингу, системи для лабораторних і 

діагностичних досліджень, навчальні системи тощо. Розвиток інформаційних 
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технологій зумовлює створення медичних інформаційних систем, що 

інтегрують вищевказані системи. На сьогодні в Україні подібні інтегровані 

системи створюються та функціонують на базі одного медичного закладу або 

групи медичних закладів. Проте подібні системи можуть бути розширені до 

рівня загальнодержавної медичної інформаційно-комунікаційної системи. 

Долучення архівних медичних зображень до сучасних медичних знань приведе 

до розширення бази наукових досліджень, що сприятиме подальшому розвитку 

медичної теорії та практики. Водночас створення архівів медичних зображень, 

що включатимуть великі обсяги різнорідних графічних даних, вимагатиме 

нових підходів до їх оброблення. Тому розроблення та вдосконалення методів 

оброблення архівних медичних зображень є актуальною науковою задачею. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконувалось на кафедрі програмного забезпечення 

комп’ютерних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до планів, програм і 

договорів науково-дослідної роботи «Розроблення та дослідження методів 

оброблення, розпізнавання, захисту та зберігання медичних зображень в 

розподілених комп’ютерних системах» (номер державної реєстрації 

0117U004267) та міжнародного наукового проєкту «Future eHealth powered by 

5G» (номер державної реєстрації 0118U100449). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

розроблення методів та інформаційної технології оброблення архівних 

медичних зображень для автоматизованого аналізу медичних даних у 

програмних та програмно-апаратних системах, що використовуються у галузі 

охорони здоров’я. 

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких завдань: 

– розроблення архітектури інформаційної технології оброблення 

архівних медичних даних; 

– розроблення методу сегментації медичних зображень; 

– розроблення методу контурного опису об’єктів медичних 

зображень; 
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– розроблення методу нечіткого пошуку об’єктів на медичних 

зображеннях; 

– розроблення методу початкової класифікації цифрових та 

оцифрованих медичних зображень; 

– удосконалення методу підвищення яскравості медичних зображень; 

– удосконалення методу згладжування контурних кривих об’єктів 

зображень; 

– програмна реалізація та дослідження ефективності розроблених 

методів оброблення зображень. 

Об’єктом дослідження є процеси подання, аналізу, оброблення й пошуку 

медичних зображень та їх елементів. 

Предметом дослідження є методи та технології оброблення медичних 

зображень у програмних і програмно-апаратних системах у галузі охорони 

здоров’я. 

Методи дослідження. У теоретичному дослідженні використовуються 

положення теорії цифрового оброблення зображень. Опис цифрових та 

векторних зображень здійснюється методами лінійної алгебри та аналітичної 

геометрії. Для реалізації розроблених методів використовуються методи 

комп’ютерного моделювання. 

Наукова новизна отриманих результатів визначається такими 

положеннями: 

1. Вперше розроблено метод сегментації зображень, який, на відміну від 

існуючих, ґрунтується на аналізі статистичних показників вхідного масиву 

однорідних зображень, що дозволяє отримувати складові частини та контури 

зображень для масивів медичних зображень. 

2. Вперше розроблено метод опису медичних зображень, який, на відміну 

від існуючих, ґрунтується на контурному представленні зображення та його 

елементів масивами координат «опорних» вершин, розмір яких задається 

залежно від вимог, які визначаються поставленою задачею пошуку та 

потрібною точністю відтворення, що дозволяє зменшити обсяг графічних 
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даних, які зберігаються та оброблюються у медичній програмно-апаратній 

системі, у 2.71 0.53 рази. 

3. Вперше розроблено метод нечіткого пошуку векторних зображень, 

який, на відміну від існуючих, ґрунтується на визначенні областей 

припустимих значень координат вершин для двоетапного аналізу схожості 

зображення-кандидата та зображення-шаблону, що дозволяє підвищити 

точність пошуку на 20.23 2.14%. 

4. Удосконалено метод підвищення яскравості медичних зображень, який 

ґрунтується на застосуванні нелінійних функцій до колірних компонент 

зображень для моделі HSV, що дозволяє підвищити точність виявлення 

контурів на 31.83 5.81%. 

5. Удосконалено метод згладжування контурних кривих об’єктів 

зображень, який ґрунтується на застосуванні нелінійних операцій перетворення 

координат контурних вершин, що дозволяє підвищити точність відтворення 

об’єктів зображення на 10.96 1.53%. 

Практичне значення отриманих результатів. За результатами 

дисертаційного дослідження було створено інформаційну технологію 

оброблення архівних медичних зображень, що ґрунтується на безперервному 

накопиченні бази медичних зображень, отриманих різними засобами 

візуалізації, й дозволяє оброблення різнорідних медичних зображень з метою 

спрощення їх подальшого якісного аналізу лікарем. До складу інформаційної 

технології увійшли програмні засоби, що реалізують запропоновані методи 

оброблення зображень. Також практичну цінність має метод початкової 

класифікації оцифрованих та цифрових медичних зображень. 

Теоретичні та практичні результати дисертаційного дослідження 

впроваджено у Національній медичній академії післядипломної освіти імені 

П.Л. Шупика МОН України (акт від 7.10.2019 та акт від 20.01.2020) та у ТОВ 

«Відео Інтернет Технології» (акт про впровадження від 20.12.2019). 

Особистий внесок здобувача полягає в теоретичному обґрунтуванні 

отриманих результатів, їх експериментальній перевірці та дослідженні. Основні 

±

±

±

±
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результати дисертаційного дослідження автором отримано самостійно. Наукові 

праці [7] – [8] та [11] є одноосібними. У публікаціях, написаних у співавторстві, 

здобувачеві належить: [1] – метод сегментації медичних зображень; [2] – метод 

контурного опису об’єктів зображень; [3] – критерії оцінки подібності 

зображень для задачі сортування послідовності медичних зображень;  

[4] – метод оброблення зображень комп’ютерної томографії (КТ) мозку для 

визначення морфометричних показників патологій; [5] – аналіз результатів 

застосування методів математичної морфології для зображень КТ мозку;  

[6] – архітектура інформаційної системи автоматизованого аналізу архівних 

медичних зображень; [9] – метод попередньої класифікації медичних 

зображень; [10] – метод підвищення яскравості медичних зображень. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації 

доповідались, обговорювались та отримали позитивну оцінку на таких 

конференціях: Міжнародна конференція «Health Technology Management»  

(м. Кишинів, 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Inżynieria i 

technologia Naukowa i Praktyczna Nauka światowa: problemy i innowacje»  

(м. Сопот, 2017 р.); Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне 

суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення  

(випуск 23)» (м. Тернопіль, 2017 р.); Одинадцята наукова конференція 

магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг ПМК (II)»  

(м. Київ, 2018 р.); Восьма наукова конференція магістрантів та аспірантів 

«Прикладна математика та комп’ютинг ПМК» (м. Київ, 2016 р.); Всеукраїнська 

науково-методична відеоконференція з міжнародною участю «Актуальні 

питання дистанційної освіти та телемедицини 2014» (м. Запоріжжя, 2014 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 11 друкованих праць  

(з них 3 роботи є одноосібними, 3 статті входять до наукометричної бази 

Scopus), серед яких 3 статті у наукових фахових виданнях ДАК України та 2 

статті у закордонних наукових періодичних виданнях, що індексуються у 

міжнародних наукометричних базах, 6 публікацій в збірниках тез доповідей 

наукових конференцій. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота 

містить 119 сторінок основного тексту, 36 рисунків, 12 таблиць. Загальний 

обсяг дисертації становить 210 сторінок, список використаних джерел налічує 

262 найменування. Дисертація містить 8 додатків, розміщених на 64 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ РІШЕННЯ В ГАЛУЗІ 

ЕЛЕКТРОННОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

1.1 Аналіз стану електронної охорони здоров'я 

 

 

Галузь електронної охорони здоров’я виникла в умовах впровадження 

сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у різноманітні напрями 

медичної діяльності. Відповідно до резолюції Всесвітньої асамблеї охорони 

здоров’я WHA58.28 (2005) електронна охорона здоров’я складається з 

інформаційно-комунікаційних технологій, пов’язаних із наданням відповідних 

медичних послуг, літературних джерел та освіти, знань та наукових досліджень 

з метою забезпечення здоров’я населення [12]. 

Таким чином, електронна охорона здоров’я охоплює процеси 

накопичення, оброблення, зберігання, аналізу та передачі цифрових медичних 

даних. Використання в галузі охорони здоров’я сучасних інформаційно-

комунікаційних рішень забезпечить: 

– ефективність (зниження витрат на надання медичної допомоги 

населенню шляхом зменшення трудових ресурсів, виключення дублюючих 

процедур та надлишкових діагностичних втручань тощо); 

– якість (забезпечення доступності своєчасної висококваліфікованої 

медичної допомоги); 

– надійність (розподілення прав доступу працівників медичних 

закладів до персональних даних пацієнтів); 

– обмін (забезпечення комунікації між фахівцями, медичними 

закладами); 

– розширення можливостей споживачів (впровадження доступу 

пацієнтів до власних медичних даних, можливість вибору фахівців, медичних 

закладів); 
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– високий рівень підготовки (безперервне навчання лікарів шляхом 

використання телемедичних послуг, онлайн джерел тощо). 

Основними складовими електронної охорони здоров’я є медичні 

інформаційні системи (електронні медичні записи, лабораторні системи, 

радіологічні тощо) та телемедичні мережі (телерадіологія, теледерматологія, 

телепатологія, телепсихіатрія, віддалений моніторинг пацієнта тощо) [13–19]. 

Стратегією розвитку даної галузі є створення та впровадження в масштабах 

держави медичної інформаційно-комунікаційної технології накопичення, 

аналізу та передачі даних, формування державної політики щодо регулювання, 

управління та контролю електронною охороною здоров’я, а також розроблення 

напряму мобільної охорони здоров’я [14, 16, 18, 20–22]. Відповідно до даних 

ВООЗ критеріями оцінки рівня розвитку електронної охорони здоров’я в країні 

є наявність [15]: 

– відповідних установ, які реалізують національну політику та 

стратегії впровадження електронної охорони здоров’я, а також фінансують її; 

– юридичного та технологічного апарату захисту та контролю якості 

обслуговування; 

– технологій обміну електронними даними між медичними 

закладами, дослідницькими організаціями в межах та за межами країни; 

– систем управління та аналізу медичних даних; 

– телемедичних сервісів; 

– медичних інформаційних систем (електронна медична картка, 

медичні системи для надання всіх рівнів допомоги, лабораторні, патологічні, 

аптечні та білінгові системи, системи оповіщення про вакцинацію та 

управління ланцюгами постачання тощо); 

– програм медичного електронного навчання для підвищення 

кваліфікації; 

– інформаційних систем мобільної охорони здоров’я. 

Інформаційні системи в охороні здоров’я призначені для накопичення, 

зберігання, оброблення, аналізу та передачі даних. Залежно від типу вхідних 
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даних та поставлених задач виділяють електронні медичні записи, лабораторні 

та радіологічні системи, адміністративні системи, діагностичні та навчальні, 

системи моніторингу та підтримки прийняття рішень [23–25]. Сучасні заклади 

охорони здоров’я первинної ланки використовують медичні інформаційні 

системи, які частково інтегрують вищевказані системи. 

Застосування сучасних мережевих технологій створює умови для 

побудови телемедичних комунікацій між спеціалістами, спеціалістами та 

науковцями, спеціалістами та пацієнтами по всьому світу. Напрям 

телемедицини забезпечує дистанційну діагностику, консультування, 

моніторинг, лікування, оперування пацієнтів та навчання спеціалістів [26–27]. 

Впровадження та розвиток цього напряму медицини передбачає [28–30]: 

– для населення: забезпечення доступності різних медичних послуг та 

підвищення якості лікувально-діагностичного процесу;	

– для медичних фахівців: оптимізацію діяльності (швидкий доступ до 

повної (цілісної) та правдивої медичної інформації); опанування нових знань та 

здобуття досвіду;	

– для медичних закладів: ефективне використання трудових та 

економічних ресурсів (впровадження сучасних програмно-технічних 

комплексів);	

– для державних установ: ефективне функціонування медичних 

закладів; розроблення та введення стандартів для створення, зберігання та 

обміну медичними даними;	

– для науковців: дослідження електронного медичного архіву для 

розроблення нових рішень у галузі медицини.	

Одними з найбільш інтегрованими до загальної системи охорони 

здоров’я є телемедичні мережі у Сполучених Штатах Америки [16]. 

Прикладами телемедичних систем є MDLiveCare, Teladoc, HealthTap, Talkspace, 

BetterHelp та ін. [31–35]. Телемедичними технологіями бостонської компанії 

American Well є програмні забезпечення для мобільних телефонів, комп’ютерів 

та периферійне устаткування (телемедичні візки, бокси, планшети) [36]. Серед 
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європейських телемедичних систем виділяють Babylon Health та Push Doctor 

(Великобританія), MinDoktor (Швеція), MesDocteurs (Франція), Teleclinic та 

Patientus (Германія) [37–42]. 

З метою розвитку напряму телемедицини в системі охорони здоров’я 

України створений спеціалізований державний заклад – «Медичний центр 

телемедицини Міністерства охорони здоров’я України» [43–44]. Основною 

метою діяльності цього закладу є впровадження телемедичної мережі у заклади 

охорони здоров’я, вищої медичної освіти II – IV рівня акредитації, 

післядипломної освіти та науково-дослідні інститути [43]. Функціонування 

державного центру телемедицини охоплює завдання з надання організаційно-

методичної допомоги з питань телемедицини у відповідні заклади; моніторингу 

впровадження телемедичних центрів або кабінетів; розроблення та 

впровадження єдиної телекомунікаційної системи з надання інформаційних 

медичних послуг [43]. 

З метою розвитку телемедицини в Україні Центром телемедицини був 

реалізований широкомасштабний проєкт «Телемедицина» (2011–2015) за 

підтримки Національної академії медичних наук України, благодійним фондом 

«Розвиток України», компаніями ДТЕК та МТС Україна [43]. Проєкт 

здійснювався шляхом інтеграції медичного досвіду та можливостей 

інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення своєчасної 

спеціалізованої медичної допомоги незалежно від територіального 

розташування пацієнтів. В рамках цього проєкту були залучені медичні заклади 

та установи з 12 областей України. 

З 2009 року Центр телемедицини реалізує проєкт створення телемедичної 

мережі України. Для здійснення віддаленої медичної допомоги розроблений 

телемедичний портал [45–46], до якого вже підключені 11 провідних медичних 

установ України, що надають відповідні послуги всім зареєстрованим 

користувачам [43]. 
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1.2 Аналіз світової практики щодо розроблення та впровадження 

медичних інформаційних систем 

 

 

У 2005 році Європейський Союз виступив з ініціативою щодо створення 

національних програм розвитку електронної охорони здоров’я в країнах-

учасниць [16, 47–48]. В більшості країн Європейського Союзу впроваджуються 

національні програми щодо інформатизації галузі охорони здоров’я шляхом 

створення інформаційно-комунікаційних систем та державних мереж медичних 

даних [15, 49–55]. Інформаційно-комунікаційні системи забезпечують ведення 

та обмін електронними медичними записами (electronic health record) та 

історіями хвороб пацієнтів, які доповнюються даними лабораторних та 

діагностичних тестів, страхових обов’язків, виписаних рецептів тощо, а також 

включають адміністративні модулі для управління та контролю медичними 

закладами. 

Одним із лідерів інформатизації медичної діяльності є  

Великобританія [56]. Проте ринок цифрових медичних систем Великобританії, 

зокрема електронних медичних записів становить відносно низьку частку 

світового ринку та залишається фрагментованим (медичні системи Шотландії, 

Уельсу та Північної Ірландії відрізняються від систем Англії) [57]. Протягом 

наступних десяти років запланована повна інтеграція систем охорони здоров’я 

та соціальної допомоги у Національну службу охорони здоров’я  

(National Health Service) Великобританії для забезпечення автоматизації 

медичної діяльності [58]. 

Розроблення та впровадження новітніх рішень у цифровій медицині 

підтримується масштабними проєктами Європейського Союзу. В рамках 

пілотного проєкту Європейського Союзу «Smart Open Services for European 

Patients» (2008–2014) були розроблені інформаційно-комунікаційні служби для 

забезпечення обміну медичними даними (виписки з історії хвороб, електронні 

рецепти) між країнами Європейського Союзу [47]. З 2015 року прийнята 
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стратегічна програма розвитку «Digital Single Market», яка направлена на 

забезпечення відкритого та безпечного цифрового середовища для здійснення 

різних видів онлайн діяльності [47–48]. В рамках медичної діяльності дана 

програма зосереджена на реалізації захищеного доступу та транскордонного 

обміну медичними даними, персоналізованої медицини, пацієнтоорієнтованої 

охорони здоров’я тощо. Іншими програмами розвитку електронної охорони 

здоров’я країн Європейського Союзу є «Third EU Health Programme»  

(2014–2020), «Horizon 2020» та «Structural and Investment funds» [47]. 

Серед розвинених країн Сполучені Штати Америки (США) є країною із 

найбільшими витратами на галузь охорони здоров’я та лідером інформатизації 

медичних послуг [54]. У 2009 році американський конгрес прийняв закон «The 

American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA)», в рамках якого 

спонукає всіх постачальників медичних послуг до впровадження електронних 

медичних записів шляхом відповідних виплат [59]. Тобто медичні заклади 

повинні наймати штат спеціалістів зі сфери інформаційних технологій для 

розроблення та підтримання власних медичних інформаційних систем та мереж 

або вибрати постачальника електронних медичних послуг та придбати 

необхідні продукти. 

Одним із постачальників медичних послуг США є американська компанія 

Kaiser Permanente HealthConnect™. Вона охоплює понад 430 медичних закладів 

та 36 госпіталів, об’єднує понад 12 тис. лікарів, 140 тис. працівників та 11,8 

мільйона пацієнтів у восьми штатах США та окрузі Колумбія [60]. 

Інформаційними послугами компанії є електронні медичні записи, рецепти, 

телеконсультації тощо. Впровадження корпоративної медичної інформаційної 

системи компанії Parkland налічує 79 лікувально-профілактичних установ у 

Північному Техасі [61]. Аналогічними постачальниками медичних послуг в 

інших штатах є Avera Health (Південна та Північна Дакота, Міннесота, Айова, 

Небраска), Mayo Clinic Health System та HealthEast Care  

System (Міннесота) та інші [62–64]. 
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Більшість лікарняних закладів Канади використовують сучасні 

інформаційні рішення – електронні медичні записи, які містять дані історій 

хвороб, лабораторних та радіологічних тестів, попередніх лікувань, виписаних 

рецептів, зроблених щеплень тощо [65]. Постачальниками електронних 

медичних послуг є компанії Canadian Health Systems, Alternate Health  

та інші [66–67]. У 2014 році прийнята комплексна урядова програма 

«Connecting Canadians», яка зосереджена на галузях інформатизації країни, в 

тому числі й медицини [68–69]. В рамках даної програми поставлена задача 

забезпечення доступу до Інтернету освітніх, медичних та дослідницьких 

установ. У 2015 році прийнята стратегічна програма «Digital Canada 150», в 

рамках якої заплановано досягти лідерства у світовій цифровій економіці [68]. 

Лікарня Бунданг Cеульського національного університету (SNUBH) є 

повністю інформатизованим закладом охорони здоров’я Південної Кореї [70]. 

Більше ніж 15 років заклад використовує медичну інформаційну систему, що 

охоплює діяльність амбулаторії, стаціонару, відділів інтенсивної терапії та 

невідкладної допомоги, операційних [70–71]. Дана медична інформаційна 

система включає клінічну інформаційну систему (модулі електронного 

медичного запису, архівування та передачі цифрових зображень тощо), 

адміністративну, систему управління, системи підтримки клінічних досліджень 

та освіти [72–73]. 

Розроблення державної інформаційної системи охорони здоров’я Кореї 

відбувалось протягом 2005–2010 років. Понад 3500 регіональних закладів Кореї 

використовують дану систему для забезпечення тривалого безперервного 

управління здоров’ям населення (lifelong health management). Середня кількість 

звернень до системи в день складає понад 154 000 [74]. Подальша стратегія 

міністерства охорони здоров’я та соціального забезпечення направлена на 

розвинення медичної інформаційно-комунікаційної інфраструктури, а також 

накопичення, аналіз та захист відповідних медичних даних для забезпечення 

ефективної допомоги. 
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Медичні інформаційні системи Кореї використовуються у Саудівській 

Аравії, в Об’єднаних Арабських Еміратах та на Філіппінах [75]. Інформаційна 

система Міжнародного медичного центру в Монголії була розроблена 

корейською компанією BIT, яка наразі розробляє національну медичну 

інформаційну систему для Іраку [75]. 

Електронні системи надання медичних послуг в Японії є регіональними. 

Медичні інформаційні системи застосовуються у 62,7% випадків великих 

медичних закладів, 21,7% – середніх, 9,1% – малих [76]. Інформаційна система 

лікарень складається із систем управління, адміністрування, ведення 

електронних записів хвороби, архівування та передачі зображень. Основні цілі, 

задачі уряду Японії та напрями розвитку стосовно медичних інформаційних 

систем викладені в документах «E-Japan Strategy» (2001, 2003), «New IT Reform 

Strategy» (2006), «i-Japan Strategy 2015» (2009), «A New Strategy in Information 

and Communications Technology» (2010), «Declaration to be the World's Most 

Advanced IT Nation» (2014–2016), «Declaration to be the World's Most Advanced 

IT Nation: Basic Plan for the Advancement of Public and Private Sector Data 

Utilization» (2017) [77–78]. Згідно з ними, поставлені задачі розширення 

пацієнт-орієнтованих регіональних мереж медичних закладів із системами 

електронних медичних записів, створення бази медичних даних для 

безперервної довготривалої медичної допомоги (livelong care), інтеграції 

медичних (інформація про пацієнтів) та немедичних даних (страхова, 

адміністративна інформація тощо), розширення мережі дистанційної медицини. 

Протягом останніх років напрями електронної охорони здоров’я почали 

швидко розвиватись у Росії. Це обумовлено створенням нормативної бази для 

розвитку цифрової медицини: закони «Единая государственная 

информационная система в сфере здравоохранения» (2017), «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий в 

сфере охраны здоровья» та ін. [79–80]. За даними Міністерства охорони 

здоров’я Російської Федерації, у 78% медичних закладів впроваджені медичні 
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інформаційні системи, 77% підключені до захищеної мережі передачі даних, 

34% мають доступ до архівів медичних зображень [81]. 

Китай зробив значний прогрес в інформатизації первинної ланки 

медичної допомоги шляхом реформування системи охорони здоров’я у 2009 

році та збільшення дотацій для медичних закладів з 2,8 млрд дол. (2008) до  

20,3 млрд дол. (2015) [82]. Результатом даного реформування є впровадження 

інформаційних рішень у вигляді медичних інформаційних систем для 

первинної медичної допомоги, окремих клінічних випадків та баз медичних 

даних (Resident Health Records System тощо) [82]. Повноцінно нереалізованими 

залишаються задачі обміну медичними даними між системами, впровадження 

медичних систем у невеликі населені пункти, розроблення та впровадження 

телемедичних мереж та систем підтримки прийняття рішень у первинну ланку 

медичної допомоги [82–83]. 

Загальний обсяг витрат на охорону здоров’я безпосередньо впливає на 

показники ефективності економічної діяльності країн. Коливання цього обсягу 

пов’язано зі збільшенням вимог до якості медичної допомоги, зменшенням 

кількості медичного персоналу відносно кількості пацієнтів, зменшенням 

кількості платників медичних страхових внесків, збільшенням показників 

старіння населення, кількості населення з хронічними захворюваннями тощо. 

Тому основна частина державних інвестицій країн на охорону здоров’я 

спрямована на розроблення та вдосконалення інформаційних рішень щодо 

ведення та обміну електронних медичних карток, архівування та передачі 

медичних зображень, дистанційного проведення медичних консультацій, 

створення національної бази медичних даних, захисту цих даних та ін. 

Впровадження цих інформаційних рішень збільшить якість медичних послуг, 

ефективність роботи медичних працівників та закладів охорони здоров’я, а 

також прискорить динаміку зростання економіки країн. 
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1.3 Аналіз стану та напрямів розвитку медичних інформаційних 

систем в Україні 

 

 

Досвід повної інформатизації роботи закладів охорони здоров’я в Україні 

відсутній. Взаємодія між закладами, що надають первинну, вторинну та 

третинну медичну допомогу, діагностичними центрами та лабораторіями є 

неавтоматизованою. Крім того, більшість медичних установ використовує 

підхід подвійного ведення, зберігання та оброблення медичних даних – 

електронного та паперового. Проте напрямок впровадження медичних 

інформаційних систем набуває стрімкого розвитку у рамках створенням 

Національної електронної системи охорони здоров’я eHealth. На сьогодні 

кількість залучених до системи eHealth медичних закладів становить 1 509, 

лікарів – 25 337, пацієнтів – 29 548 538 [84]. 

Система eHealth залучає медичні заклади первинної допомоги з 

інформаційними системами до інтеграції та обміну даними у державних 

масштабах. В Україні таких систем налічується понад десяти, серед них Helsi,	

ЕМСІМЕД, Доктор Елекс, MEDSTAR, MEDICS, Поліклініка без черг, МедЕйр, 

MedCard Plus, Askep.net, Health24, nHealth, UA/SMART, МедІнфоСервіс, МІС 

«Каштан», SimplexMed. 

Об’єктами автоматизації у медичних інформаційних системах є процеси 

роботи реєстратури закладу, ведення електронних карток пацієнтів, зберігання 

медичних зображень та результатів лабораторних досліджень, ведення 

електронного документообігу, використання ресурсів, управління  

закладом (рис. 1.1) [85–99]. 

Модуль ведення електронних карток пацієнтів є інструментом 

інформаційної системи для формування медичної документації, а саме 

електронної історії хвороб пацієнтів, протоколи лікування, рецепти тощо. 

Модулі зберігання результатів лабораторних досліджень та діагностичних 

зображень є інструментом для створення архіву даних, відтворення та 



21 
редагування цих даних, а також для безпосереднього підключення 

діагностичного обладнання та передачі результатів. Модуль електронного 

документообігу є інструментом для формування медичних форм, журналів, 

статистичних звітів тощо. Модуль керування закладом є інструментом для 

аналізу та управління матеріальними та трудовими ресурсами закладу. Модуль 

«Реєстратура» є інструментом для оброблення різноманітних запитів пацієнтів, 

лікарів, керівників тощо. Модуль використання ресурсів є інструментом для 

обліку закупівлі та використання різних лікарських засобів. Окрім цих 

складових медичні інформаційні системи доповнюються модулями 

телемедицини (SimplexMed, MEDSTAR), оплати послуг (ЕМСІМЕД, Доктор 

Елекс, Askep.net, MEDICS, nHealth) та інші [86–89, 93, 95, 99]. 

 

 
Рисунок 1.1 – Узагальнена структурна схема медичних інформаційних систем 

 

Сучасний ринок медичного програмного забезпечення представляє 

комплекс підсистем для розширення можливостей автоматизації медичних 

процесів. Такими програмними продуктами є інформаційні системи для 

лабораторії (Доктор Елекс, ЕМСІМЕД, Askep.net), стаціонару (ЕМСІМЕД, 

SimplexMed, Askep.net, МІС «Каштан», МедІнфоСервіс), стоматології 

(Askep.net), реабілітації (SimplexMed), онкології (Askep.net), дерматології 
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(Askep.net), діагностики (SimplexMed), психіатрії (Askep.net) тощо [86–87, 93, 

97–99]. 

Одним із лідерів на ринку медичного програмного забезпечення є 

система «Доктор Елекс» [87, 100]. На рис. 1.2 представлена узагальнена схема 

інформаційної технології цієї системи. 

 

 
Рисунок 1.2 – Узагальнена схема інформаційної технології системи 

«Доктор Елекс» 

 

Інформаційна технологія цієї системи складається з процедур 

документування, архівування, оброблення, аналізу та захисту даних, у тому 

числі графічних. Документування даних відбувається шляхом використання 

деревоподібних шаблонів та медичних стандартів. Для перегляду даних 
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генерується HTML документ. Шаблон документів представляється у вигляді 

дерева з різними вузлами: стандартний (паспортні дані пацієнта, стать, вік 

тощо), група вибору декількох компонентів (симптоми), група вибору одного 

компонента (система органів), компонент групи (орган), таблиця, вибір зі 

словника (медична термінологія), текст, зображення, дані (числові та/або 

кількісні лабораторні показники тощо), посилання (елементи вже існуючих 

документів) та інші [16, 20, 87, 100]. Аналіз лабораторних даних ґрунтується на 

визначенні та виділенні відхилень від норми. Оброблення зображень 

здійснюється шляхом виділення областей інтересу, додавання маркувань, 

виконання лінійних вимірів, визначення площі та об’єму [87]. Документування 

даних таким чином значно спрощує їх подальший аналіз для оцінки 

ефективності лікування, діяльності медичного закладу тощо. 

Впровадження та застосування інформаційних рішень у вигляді 

медичних систем передбачає: 

– для населення: високу якість обслуговування (необхідний обсяг та 

своєчасне надання послуг); 

– для медичних фахівців: повний обсяг та швидкий доступ до 

персональної інформації пацієнтів (історії хвороб, лабораторні тести, 

зображення тощо); 

– для медичних закладів: ефективну економічну діяльність шляхом 

використання автоматизованих модулів статистичного аналізу; 

– для державних установ: стандартизацію діяльності медичних 

закладів, їх ефективний контроль, регулювання стану здоров’я населення 

шляхом ведення та аналізу ефективності медичних програм; 

– для науковців: розроблення новітніх рішень для вдосконалення 

функціонування системи охорони здоров’я. 

Відсутність автоматизованого інтелектуального аналізу даних, а саме, 

медичних зображень є вагомим недоліком таких систем. Можливості модулів 

зберігання діагностичних зображень обмежені примітивними операціями 

вирізання областей зображення, додавання тексту та спеціальних позначок, 
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інтерактивного розташування міток, редагування контрастності. Розроблення та 

впровадження автоматизованих інструментів експертного аналізу медичних 

зображень значно розширить можливості теперішніх інформаційних систем. 

Медичні заклади, які розташовані у сільській місцевості, є відокремленою 

складовою діяльності охорони здоров’я України в рамках впровадження 

сучасних інформаційних рішень. 

Отримання кваліфікованої та своєчасної медичної допомоги для 

сільського населення в умовах віддаленого територіального розташування 

пацієнтів від медичних закладів другого та третього рівнів, лабораторно-

діагностичних центрів, а також відсутності або існування незадовільного 

транспортного сполучення з містами та мегаполісами, є складним або 

недоступним. Це призводить до підвищення рівня захворюваності, погіршення 

стану здоров’я населення, скорочення тривалості життя. 

Медична реформа України передбачає перерозподіл кадрового та 

технічного потенціалу системи охорони здоров’я шляхом створення нових 

амбулаторій, фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів, 

розвинення транспортної інфраструктури, а також придбання діагностичного 

обладнання та впровадження телемедицини [101–103]. 

Телемедицина є ключовим засобом поліпшення стану здоров’я осіб, 

спільнот, населення в умовах територіальної віддаленості від медичного 

технічного та кадрового потенціалів. Застосування телекомунікаційних мереж 

забезпечує вчасний дистанційний моніторинг, діагностику, лікування пацієнтів, 

що запобігає прогресуванню захворювань, необхідності госпіталізацій, 

затяжних лікувань тощо. Однак низка інших інформаційних рішень, зокрема 

медичні інформаційні системи не є ефективним для сільських медичних центрів 

через низький показник чисельності населення та лікарів, обмежений набір 

медико-діагностичних маніпуляцій тощо. Тому доцільно розробити програмно-

технічний комплекс автоматичної або автоматизованої оцінки стану пацієнтів. 

Перед комплексом постають такі задачі: 

– виконання регулярного моніторингу стану пацієнтів; 
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– своєчасне виявлення відхилень; 

– застосування засобів телемедицини; 

та вимоги: 

– використання мінімальних трудових ресурсів шляхом делегування 

частини роботи комп’ютерній техніці; 

– вимагання середнього кадрового потенціалу для роботи з медичним 

програмно-технічним комплексом. 

Одним із подальших напрямів інформатизації медичної діяльності є 

розроблення та впровадження інформаційних систем у заклади вищих рівнів 

допомоги та долучення цих даних до загальної бази медичних даних. Напрямом 

розвитку державної медичної інформаційно-комунікаційної системи є 

транскордонний обмін медичними даними, в тому числі, архівами медичних 

зображень. 

 

 

1.4 Інформаційна технологія оброблення архівних медичних 

зображень 

 
 

Під архівним медичним зображенням у цьому досліджені розуміється 

зображення певного органу або групи органів організму людини, яке отримане 

за допомогою медичного діагностичного обладнання та зберігається у 

цифровому вигляді або на нецифровому носії (плівка, папір тощо). 

Можливості діагностичного обладнання та сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій сприяють накопиченню, долученню до загальної 

бази медичної візуалізації та обробленню архівних медичних зображень. Згідно 

з положенням про архів матеріалів відділу променевої діагностики наказу 

Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України від 28.11.97 «Про удосконалення 

організації служби променевої діагностики та променевої терапії», архівні 

медичні зображення розташовуються на рентгенограмах, флюорограмах, 

електрорентгенограмах, фото та кінозображеннях, зображеннях на магнітній 
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плівці, стрічці, дискетах та інші [104]. Накопичення таких даних призводить до 

формування таких архівів [104]: 

– оперативний (строк зберігання до 1 року); 

– основний (строк зберігання до 2, 5 або 10 років); 

– навчально-науковий (строк зберігання понад 10 років). 

Архіви медичних зображень поповнюються завдяки моніторингу перебігу 

захворювань, індивідуальним та масовим профілактичним обстеженням. 

Згідно з наказом МОЗ України від 29.07.96 «Про затвердження інструкцій 

щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз», протягом 

дванадцяти років періодичність профілактичних обстежень осіб у віці 18 років і 

більше складала один раз на 1 рік або на 3 роки (в залежності від умов праці). У 

разі виявлення патології відповідні серії флюорограм повинні зберігатись 

довічно [104]. 

Періодичність сучасних профілактичних обстежень відповідно до наказу 

МОЗ України від 17.05.2008 “Про затвердження інструкції про періодичність 

рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій 

населення України” складає один раз на 1 рік або на 2 роки. У разі виявлення 

патології довічне збереження відповідних знімків проводиться на 

рентгенівських плівках, у випадку цифрових знімків – на оптичних  

дисках [104]. 

В Україні рівень діагностичного обладнання у медичних центрах 

багатьох міст, сіл, населених пунктів не відповідає сучасним вимогам. Близько 

80% рентгенодіагностичної, 20% ультразвукової апаратури, 60% обладнання 

для променевої терапії є застарілими та вичерпало всі нормативні ресурси 

використання [104–105]. Тому зберігання результатів медичних досліджень й 

досі відбувається на плівках, паперових та оптичних носіях тощо. 

Об’єм графічних даних (табл. 1.1) медичних закладів із сучасним 

обладнанням безперервно зростає та залежить від профілів, спеціалізації 

закладів тощо. Термін зберігання таких даних є обмеженим та потребує 
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додаткових ресурсів. Рішення про утилізацію зображень приймає постійно 

діюча експертна комісія. 

 

Таблиця 1.1 – Обсяги медичних досліджень лікарні для вчених 

Національної академії наук України за рік [106] 

Тип дослідження Кількість досліджень за рік 

Рентгенографія 10000 

Флюорографія 6500 

Гастроскопія 3250 

Колоноскопія 300 

Електрокардіографія 37000 

Ультразвукове дослідження 6500 

 

Накопичення та долучення до сучасних медичних знань, а також 

зберігання та оброблення архівних медичних зображень сприяють розширенню 

навчально-наукового та формуванню індивідуальних цифрових архівів. 

Використання таких архівів підвищить рівень медичних досліджень. 

Проте на сьогодні в Україні не існує інформаційних систем, призначених 

для створення та оброблення архівів медичних зображень. Для розроблення 

таких систем потрібно розробити архітектуру інформаційної технології 

оброблення архівних медичних зображень та розробити компоненти цієї 

технології. 

В результаті дослідження сучасних досягнень електронної медицини 

[104–106] та аналізу потреб в рамках подальшої інформатизації медицини, в 

тому числі сільської медицини запропонована інформаційна технологія 

оброблення архівних медичних даних, представлена на рис. 1.3. 

Медичні дані пацієнтів є основою комунікації в галузі електронної 

охорони здоров’я. Взаємодія медичних працівників ґрунтується на процесах 

отримання, зберігання, оброблення та аналізу, а також передачі текстових та 

графічних даних. До текстових даних відносяться дані пацієнта, опис хвороби, 
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протоколи лікування тощо. Графічні дані реєструються засобами діагностики та 

відображають біологічні сигнали людини. До них відносяться зображення 

рентгенографії, комп’ютерної томографії, ультразвукового дослідження тощо 

та графіки електрокардіографії, електроенцефалографії тощо. Отже, 

запропонована інформаційна технологія включає процеси накопичення та 

документування текстових та графічних медичних даних. 

 

 
Рисунок 1.3 – Архітектура запропонованої інформаційної технології 

оброблення архівних медичних даних 
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Первинними процесами інформаційної технології є накопичення 

цифрових та оцифрованих медичних зображень. Можливості сучасних 

діагностичних апаратно-комп’ютерних систем є передумовою накопичення 

бази медичних зображень. Долучення архівних медичних зображень до 

сучасних медичних знань призведе до ще більшого розширення бази наукових 

досліджень, а, отже, до суттєво-позитивних корективів в медичній теорії та 

практиці. З використанням інформації, що несуть в собі архівні медичні 

зображення розширюється медичний досвід спеціалістів, а також виникає 

можливість впровадити довготривалий моніторинг станів пацієнтів, 

персоніфіковану медицину, що в свою чергу підвищить рівень медицини та 

економіки країни. 

Оцифровані медичні зображення характеризуються наявністю значних 

дефектів (втрата інформації, низька контрастність тощо) та артефактів різної 

природи (шум, розриви у лініях тощо). З метою усунення наявних перешкод та 

ефективного подальшого аналізу доцільно застосувати методи первинного 

оброблення зображень. Одним з таких рішень є розроблений метод підвищення 

яскравості. Запропонований метод перетворення зображень ґрунтується на 

застосуванні комплексу нелінійних функцій до колірних компонент зображень 

для колірної моделі HSV. Тестовими вхідними даними для методу є 

зображення, які за візуальною оцінкою відображають відтінки одного тону та 

одночасно характеризується задовільним контрастом. Таким вхідним даним 

відповідають зображення мікроскопічних досліджень. Для оцінки ефективності 

методу використовується процедура виділення контурів зображень. 

Застосування запропонованого методу дозволяє підвищити точність виявлення 

контурів зображень на 31.83 5.81%. 

Класифікація медичних зображень є необхідною складовою технології 

оброблення архівних медичних даних, оскільки налічується понад сотні видів 

графічних даних, які відображають результати діагностики систем організму 

(Додаток В) [107–141]. Для документування, архівування та подальшого 

±
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оброблення цих зображень необхідно сформувати однорідні групи даних, що є 

задачею класифікації. 

Запропонований метод класифікації оцифрованих та цифрових медичних 

зображень ґрунтується на використанні еталонних зображень, описаних 

векторами у параметричному просторі. Параметричний простір визначається 

наступними ознаками: метод візуалізації та колірна гама зображення, розмір 

об’єкта дослідження, щільність та кількість однорідних об’єктів на зображенні. 

При тестуванні кількісних ознак, зокрема, щільності однорідних об’єктів 

правильно класифікованих зображень складає 76%, кількість зображень, що не 

потрапили до жодного класу, складає 5%, неправильно класифікованих 

зображень складає 19%. Тестові дані становили 100 зображень. При тестуванні 

ознаки кількості однорідних зображень для 100 зображень, правильно 

класифікованих зображень складає 75%, неправильно класифікованих 

зображень складає 25%. Запропонований метод може застосовуватись для 

класифікації великих наборів графічних даних, зокрема для 21 типу зображень, 

що відображають процес діагностики нервової та дихальної систем  

(Додаток В). Запропонований метод класифікації доцільно використовувати на 

початковому етапі оброблення медичних зображень для створення груп 

однорідних даних з метою вторинної класифікації нейромережевими 

технологіями. 

Наступними процесами запропонованої технології є аналіз отриманих 

груп зображень, що складається з процедур сегментації зображень, контурного 

опису об’єктів зображень та пошуку векторних об’єктів на медичних 

зображеннях. 

Сегментація зображення призводить до перетворення форми опису 

вхідного зображення у вигляді сегментів, що певним чином вирішує задачу 

стиснення даних. Запропонований метод сегментації медичних зображень 

ґрунтується на визначенні статистичних показників масиву вхідних однорідних 

зображень. Показником однорідності є яскравість вхідного масиву зображень. 

Результатами сегментації є масив індексних зображень фону, складових 
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об’єктів зображень та контурів. Такий опис вхідних даних сприяє переходу у 

високорівневі структури збереження графічної інформації та забезпечить 

ефективну організацію подальших процедур зберігання, передачі та аналізу 

медичних зображень. Запропонований метод також доцільно застосовувати для 

автоматизованого визначення відхилень на об’єктах зображень для подальшого 

їх дослідження лікарем. 

Виділення ознак зображень та прийняття на їх основі експертних рішень 

дозволить уникнути помилок, ускладнень, зменшити ймовірність 

неправильного діагнозу в медичній практиці. Контури об’єктів є одними із 

найбільш інформативних ознак зображень. Опис контурів об’єктів 

спостереження на зображенні у вигляді впорядкованого набору координат 

вершин забезпечить ефективність подальшого аналізу даних, зокрема пошук 

об’єктів зображень, розпізнавання та ін. 

Для пригнічення перешкод на векторних зображеннях запропонований 

метод згладжування контурних кривих об’єктів зображень. Запропонований 

метод ґрунтується на застосуванні нелінійних операцій перетворення 

координат контурних вершин та дозволяє підвищити точність відтворення 

об’єктів зображення на 10.96 1.53% у порівнянні з методом медіанної 

фільтрації. 

Запропонований метод контурного опису об’єктів зображень ґрунтується 

на контурному представленні зображення та його елементів масивами 

координат «опорних» вершин. Розмір масивів є вхідним параметром методу та 

може змінюватись залежно від поставлених задач пошуку та потрібною 

точністю відтворення. Запропонований метод застосовується для контурного 

опису об’єктів довільної форми на медичних зображеннях. Результатом 

застосування методу є векторні об’єкти на зображенні, які описуються 

неперервними контурними кривими. У порівнянні з методом Differential 

Equation Interpolant запропонований метод дозволяє зменшити обсяг графічних 

даних, які зберігаються та оброблюються у медичній програмно-апаратній 

системі, у 2.71 0.53 рази. 

±

±
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Запропонований метод нечіткого пошуку векторних зображень 

ґрунтується на визначенні областей припустимих значень координат вершин 

для двоетапного аналізу схожості зображення-кандидата та зображення-

шаблону. Метод пошуку дозволяє кількісно визначити ступінь схожості 

зображень-кандидатів та зображень-шаблонів. Запропонований метод нечіткого 

пошуку дозволяє підвищити точність пошуку на 20.23 2.14%. 

Запропонована технологія оброблення архівних медичних даних також 

включає механізми захисту текстових та графічних персональних даних. 

В рамках дисертаційної роботи розроблені методи оброблення медичних 

зображень для реалізації наступних складових інформаційної технології  

(рис. 1.3): первинне оброблення зображення, класифікація зображень, 

сегментація зображень, виділення ознак зображень, пошук об’єктів на 

зображенні. 

 

 

1.5 Висновки до розділу 1 

 
 

У даному розділі розкрито стан проблеми, пов’язаної з необхідністю 

розроблення автоматизованої інформаційної технології оброблення медичних 

даних. 

Розглянуто сучасний стан, головні напрями та критерії розвитку галузі 

електронної охорони здоров’я у світі. Розглянуто призначення та перспективи 

застосування телемедицини в охороні здоров’я. Досліджено рівень 

впровадження телемедичних систем у розвинених країнах та в Україні. 

Проаналізовано сучасні підходи до інформатизації охорони здоров’я у світі. 

Розглянуто стратегії розвитку даного напряму у світі. Проаналізовано сучасні 

підходи до створення медичних інформаційних систем у світі. 

Проаналізовано сучасні підходи до інформатизації охорони здоров’я та 

подальші стратегії розвитку даного напряму в Україні. Розглянуто перспективи 

застосування медичних інформаційних систем. Досліджено рівень 

±
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впровадження медичних інформаційних систем в Україні. Проведено аналіз 

медичних інформаційних систем в Україні, виявлено їх переваги та недоліки. 

Запропоновано архітектуру інформаційної технології оброблення 

архівних медичних даних, що ґрунтується на безперервному накопиченні бази 

медичних зображень, отриманих різними засобами візуалізації, та дозволяє 

комплексне оброблення різнорідних медичних зображень з метою спрощення їх 

подальшого якісного аналізу лікарем. 

Результати розділу опубліковані автором у публікаціях [4–6, 11]. 
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РОЗДІЛ 2 

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

2.1 Проблеми та задачі класифікації медичних зображень 

 

 

Об’єми архівних медичних даних постійно зростають і вимагають 

формалізації та подальшої алгоритмізації процесів оброблення інформації. 

Одним із базових понять в автоматизованому обробленні медичних зображень є 

класифікація. Ефективність застосування більшості методів класифікації 

залежить від типу медичних зображень, ступеня однорідності вхідних даних 

тощо. У випадках, коли вхідні дані не мають вищевказаних обмежень, задача 

класифікації медичних зображень є актуальною. 

Сучасні медичні інформаційні системи та технології охоплюють аналіз 

масивів медичних зображень різних типів. У таких умовах точність 

класифікації визначається такими параметрами: 

– проєкція та ракурс. У результаті діагностичних маніпуляцій об’єкт 

дослідження може бути представлено у фронтальній, сагітальній,  

аксіальній проєкціях (комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна 

томографія та ін.) [140] та у різних ракурсах (ультразвукове дослідження, 

мікроскопічні дослідження тощо); 

– ступінь деталізації зображення. Роздільність медичних зображень 

визначається технічними спроможностями діагностичних приладів і видом 

обстеження. Наприклад, стандартна роздільність кадрів спіральної 

комп’ютерної томографії становить 512 512 пікселів, мамографічних  

даних – 4800 6000 пікселів при розмірі зображень 24 30см, 3600 4800 

пікселів відповідно при 18 24 см, ангіографічних зображень – 1024 1024 

пікселів [141]; 

– масштаб. Відношення розміру зображень до розміру об’єктів 

інтерактивно встановлюється відповідно до мети дослідження [142]; 

×

× × ×

× ×
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– контрастна чутливість системи візуалізації. Інтенсивність 

випромінювання об’єктів дослідження може коригуватись додаванням 

контрастних речовин (йодовмісні препарати при комп’ютерній  

томографії та ін.) для підвищення яскравості зображень [140]; 

– глибина кольору зображення. Ступінь деталізації графічних даних, 

а, отже, можливість виявлення дрібних елементів зображень залежить від 

глибини кольору. Для методів медичної візуалізації глибина кольору зображень 

обмежується. Наприклад, в ультразвуковій діагностиці найчастіше один піксель 

зображення займає 6 біт (64 відтінки сірого), у радіонуклідній – 8 біт  

(256 відтінків) [143]; 

– фон зображення. Недоліки оптичних систем сприяють виникненню 

«помилкового контрасту» та неоднорідного фону зображень. У таких випадках 

без застосування методів попереднього оброблення пікселі фону можуть 

ідентифікуватись як пікселі об’єкта [144–146]. Іншим випадком є «складність» 

фону, коли об’єктом аналізу виступає деякий елемент зображення, і необхідно 

видалити залишкові елементи (позбутися частини зображення) або замінити 

фоном. При застосуванні останнього принципу виконується порогова 

сегментація [147–150]; 

– накладання об’єктів зображення. Випадок, коли об’єкти інтересу 

«злипаються» між собою, можна назвати зоною накладання об’єктів 

зображення. Наприклад, у мікроскопічних дослідженнях таким зонам 

відповідають зображення волокон та судин [151], а також ядер клітин [152]. 

Алгоритми аналізу таких зображень містять процедуру  

сегментації [149, 151–153]. 

Для розділення множини зображень  на підмножини або 

класи , де , необхідно вхідні зображення 

представити у вигляді наборів кількісних або/та якісних властивостей, іншими 

словами, векторами ознак: . Сукупність таких властивостей 

Ω = I1, I2,..., Im{ }
PΩ = Ω1,Ω2,...,Ωn{ } Ωi =Ω

i=1

n

∪

p = p1, p2,..., pl( )
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зображень формує відповідний простір ознак. Задача класифікації полягає у 

застосуванні вирішального правила, який за вектором ознак  визначає, до 

якого класу  належить об’єкт  [154]. 

Властивості зображень визначаються текстурними (початковий момент  

1-го порядку, центральний момент 2-го порядку, ентропія, контраст, кореляція 

та ін.), структурними (площа, периметр, довжина головної осі, кут нахилу до 

осей та ін.), спектральними (середнє значення яскравості та ін.) та частотними 

ознаками зображень. Сукупність правил розподілу векторів ознак зображень за 

класами утворюють групи алгоритмів класифікації, аналіз яких  

приведений в табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Аналіз алгоритмів класифікації зображень 

Підходи до 

класифікації 

Критерії оцінювання ефективності класифікації медичних 

зображень 

Використання Стійкість до 

пересічних 

класів 

Значні витрати 

оброблення 

результатів 

апріорної 

інформації 

обчислю- 

вальні 

часові 

Алгоритм 

мінімальної 

відстані 

Так Так Так Ні Ні 

Алгоритм 

максимальної 

правдоподібності 

Так Так Ні Ні Ні 

Правило 

паралелепіпеда 

Так Так Ні Ні Ні 

Дерево рішень Ні Так Так Так Ні 

Метод опорних 

векторів 

Так Так Ні Ні Ні 

k-means Так Ні Ні Так Ні 

 

p(I )

Ωi I
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Продовження таблиці 2.1 

Пороговий 

алгоритм 

кластеризації 

Так Ні Ні Ні Ні 

Алгоритм 

максимінної 

відстані 

Так Ні Ні Ні Ні 

k-nearest 

neighbord 

Так Так Так Ні Ні 

ISODATA Так Ні Ні Так Ні 

Нейронні мережі Ні Так Так Так Так 

Порівняння з 

еталоном 

Ні Так Так Ні Ні 

 

Основними перевагами запропонованого методу класифікації 

оцифрованих та цифрових медичних зображень, який ґрунтується на принципі 

порівняння з еталоном є простота алгоритму, задовільний обсяг 

обчислювальних витрат. 

 

 

2.2 Метод класифікації оцифрованих та цифрових медичних 

зображень 

 
 

Сучасні технічні засоби медичної діагностики дозволяють накопичувати 

зображення різних типів (Додаток В). Значний обсяг такої бази даних є цифрові 

медичні зображення. Долучення архівних медичних зображень збільшить 

ефективність аналізу медичних даних та розширить можливості медичних 

досліджень. Архівні медичні зображення розташовуються на паперових носіях, 

плівках та ін. Тому процедура долучення цих даних до загальної бази містить 
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етапи оцифрування та попереднього оброблення для поліпшення яскравості 

зображень. 

Вхідними даними для класифікації запропонованим методом є цифрові та 

оцифровані медичні зображення. Параметричний опис зображень є першим 

етапом класифікації зображень, який передбачає виділення ознак та визначення 

їх кількісних та/або якісних значень. У запропонованому методі класифікації 

простір ознак складається з таких властивостей зображень: 

– метод візуалізації зображення (p1); 

– колірна гама зображення (p2); 

– розмір об’єкта дослідження (p3); 

– наявність однорідних об’єктів зображення (p4); 

– щільність однорідних об’єктів зображення (p5); 

– кількість однорідних об’єктів зображення (p6). 

Визначення класу зображення відбувається за принципом порівняння 

векторів ознак зображень з еталонними векторами, оскільки для класифікації 

запропонованим методом, вхідні медичні зображення характеризуються різним 

типом даних. 

 

 

2.2.1 Метод візуалізації зображень 

 

 

Застосування сучасних методів медичної візуалізації для дослідження 

внутрішніх органів сприяє створенню бази зображень, які незалежно від 

способу відтворення належать до групи аналогових або цифрових [155]. 

Методи візуалізації медичних зображень (p1) ґрунтуються на 

використанні електромагнітного випромінювання різної довжини хвилі  

(табл. 2.2) [156]. Ці методи взаємодоповнюються в клінічній практиці. Завдяки 

поширеному застосуванню даних методів забезпечується накопичення сучасної 

бази неоднорідних медичних зображень (Додаток В). 
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Таблиця 2.2 – Системи візуалізації медичних даних 

Довжина хвилі 

електромагнітного 

випромінювання 

Діапазон  Методи візуалізації 

0,1 – 10 см Радіохвилі Магнітно-резонансна томографія 

1 мм – 0,78 мкм Інфрачервоний Термографія 

0,8 – 0,4 мкм Видима частина 

спектру 

Ендоскопія, люмінесцентна 

мікроскопія 

0,4 мкм – 1 нм Ультрафіолетовий Ультрафіолетова мікроскопія 

80 – 10-5 нм Рентгенівський Рентгенографія, флюороскопія, 

рентгенівська комп’ютерна 

томографія 

< 10-5 нм Гамма Радіонуклідна діагностика, 

емісійна комп’ютерна 

томографія 

 

Першою характеристикою ознаки p1 є рентгенологічний метод 

діагностики. Він включає такі дослідження, як рентгенографія, рентгеноскопія, 

флюорографія, томографія та ангіографія. Головними відмінностями цих 

досліджень є доза опромінення, роздільна здатність зображення та поставлені 

задачі діагностики [157–158]. Просторовий розподіл рентгенівського 

випромінювання визначається ступенем поглинання випромінювання 

тканинами різної щільності. Чим вища щільність тканини й, відповідно, ступінь 

поглинання випромінювання, тим більша інтенсивність пікселів даного 

елемента зображення у негативі (напр., кісткова тканина) [158–159]. Результат 

рентгенівської діагностики, рентгенограма, є сумаційним зображенням, 

оскільки кожному пікселю зображення відповідає безліч спроєктованих точок 

реального об’єкта. Тому широке застосування отримав метод пошарового 

сканування – комп’ютерна томографія, розвиток та технологія проведення якої 

широко висвітлена у закордонних публікаціях [160–162]. 
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Наступною характеристикою ознаки p1 є магнітно-резонансна томографія. 

Візуалізація просторового розподілу магнітно-резонансних сигналів спирається 

на реєстрацію відповіді атомів водню після дії радіочастотних імпульсів на 

поміщений у магнітне поле об’єкт дослідження. Магнітно-резонансна 

томографія дозволяє отримувати контрастні зображення м’яких тканин, 

крупних судин та їх розгалужень без використання контрастних  

речовин [158–159]. 

Третім методом візуалізації медичних зображень є радіонуклідний. Цей 

метод окрім морфологічного стану дозволяє дослідити функціональний стан 

об’єкта дослідження. Просторовий розподіл випромінювання радіоактивних 

ізотопів, які вводяться в об’єкт дослідження, реєструється  

гама-камерою [158–159, 163]. До найбільш розповсюджених видів 

радіонуклідного дослідження відносяться сцинтиграфія, однофотонна емісійна 

комп’ютерна томографія та позитрон-емісійна томографія. Відмінність між 

цими дослідженнями полягає в спроможності отримувати серію зрізів об’єкта 

дослідження, радіаційному навантаженні, роздільній здатності зображення 

тощо [158–159, 164–165]. 

Наступною характеристикою ознаки є ультразвукове дослідження. 

Найбільш розповсюдженими видами ультразвукового дослідження є 

сонографія, доплерографія та ехографія. Просторовий розподіл ехосигналів є 

результатом відбиття ультразвукових сигналів від об’єкта (площини) 

дослідження. Інтенсивність пікселів кінцевого зображення визначається силою 

ехосигналу, який виникає на границі середовищ з різною акустичною 

щільністю. Наприклад, області позаду кісток та каменів повністю 

відображаються (білий колір), а різні гомогенні середовища є ехонегативними 

(чорний колір) [158, 166]. 

Ендоскопія та мікроскопія є характеристиками ознаки методу візуалізації 

зображення. Ці дослідження відносяться до нерадіологічних видів діагностики. 

За допомогою оптичних приладів (ендоскопів та мікроскопів) і шляхом 
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відеознімання та фотографування візуалізуються порожнисті органи та 

мікрооб’єкти [167]. 

Останньою характеристикою є термографія. Зображення або термограма 

відображає розподіл «теплової картини» об’єкта в інфрачервоному діапазоні 

електромагнітного спектра [158–159]. 

 

 

2.2.2 Колірна гама зображень 

 

 

Цифрові та оцифровані діагностичні зображення розміром  

відтворюють певну дискретну структуру [168–169], яку можна представити у 

вигляді тривимірної матриці (2.1). 

 

, (2.1) 

 

де   – яскравість k-ї компоненти кольору,  для RGB моделі; 

, – координати пікселя на площині зображення; 

, ; 

 – порядковий номер колірної складової, який може розглядатись як 

додаткова координата, що задає колірну площину, . 

Іншим способом подання зображення є двовимірна матриця , яка 

описує бінарні зображення та у відтінках сірого [170–171]. У випадку бінарного 

зображення , у випадку відтінків сірого – . 

Для формалізації опису кольору зображень використовують колірні 

моделі. Колірні моделі є засобом подання інформації про колір числовим 

кортежем (колірні координати). 

Існує значна кількість моделей, які використовуються в комп’ютерній 

графіці (RGB, CMYK, HSB), телевізійних передавальних системах (YIQ, YUV, 

M × N

I(i, j,k) = a

a a∈[0;255]

i j

i=1,2,...,M j =1,2,...,N

k
k =1,2,3

I(i, j) = a

a∈[0;1] a∈[0;255]
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YDbDr), для стиснення даних (YCbCr, YDbDr) та ін. Відмінність колірних 

моделей полягає у використанні різних базових компонент [172–173]. 

Оскільки сучасні пристрої виводу інформації використовують модель 

RGB [172–175], значна кількість операцій попереднього оброблення зображень 

ґрунтується на її використанні. Це означає, що кожному пікселю 

повноколірного зображення можна поставити у відповідність вектор у просторі 

колірної моделі (2.2). 

 

, (2.2) 

 

де  , ,  – інтенсивність складових кольору пікселя по компонентам 

кольору; 

,  – координати пікселя, , . 

Такий вектор однозначно описує колір пікселя зображення. Колірна гама 

зображення (p2) визначається сукупністю таких векторів. 

Повноколірні медичні зображення, зображення з колірним градієнтом та 

у відтінках сірого є характеристиками ознаки p2. 

У випадках, коли , зображення є зображенням у відтінках сірого 

(комп’ютерна томографія, рентгенографія, магнітно-резонансна томографія, 

ультразвукове дослідження у режимі Two-Dimension mode та ін.). Якщо 

 одночасно та значна кількість пікселів описується обмеженим 

діапазоном значень, (наприклад, ), то зображення є зображенням 

з колірним градієнтом (цитологічні та гістологічні дослідження). В інших 

випадках зображення є повноколірним (ендоскопія, позитрон-емісійна 

томографія, сцинтиграфія, термографія, ультразвукове дослідження у режимі 

Color Image Doppler mode та ін.). 

 

 

 

I(i, j) = (r,g,b)

r g b

i j i=1,2,...,M j =1,2,...,N

r = g = b

r ≠ g ≠ b

r,g,b∈[50;230]
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2.2.3 Методи перетворення колірної гами зображень 

 

 

Ефективність аналізу графічних даних безпосередньо визначається 

якістю цих даних. Процеси візуалізації або оцифрування медичних зображень 

супроводжуються спотворенням даних. До спотворень графічних даних 

належать [176–178]: 

– перешкоди шумового характеру у вигляді точкових піків 

яскравості; 

– надлишкова або недостатня освітленість об’єкта дослідження; 

– нерівномірна освітленість об’єкта дослідження (наявність областей 

затемнення та висвітлення); 

– розфокусування; 

– недостатня розрізненість за рівнем яскравості елементів фону та 

об’єкта на зображенні; 

– низький контраст; 

– артефакти візуалізації. 

Для поліпшення якості та візуального сприйняття зображень, а також для 

збільшення ефективності застосування подальших етапів аналізу 

застосовуються методи попереднього оброблення. 

Градаційні перетворення належать до методів попереднього оброблення, 

що ґрунтуються на попіксельних перетвореннях , де , 

 – вхідне та вихідне зображення, ,  – координати пікселів,  – деякий 

оператор перетворення. Тобто значення пікселів вихідного зображення 

визначається значеннями відповідних пікселів вхідного. 

Градаційні перетворення застосовуються для збільшення контрасту, 

вирівнювання тону та корекції чіткості елементів зображень [177–178]. 

Основними видами є логарифмічні (рис. 2.1 а), степеневі (рис. 2.1 б) та лінійні 

(рис. 2.1 в) перетворення [169]. При їх застосуванні початковий діапазон 

яскравості перерозподіляється в залежності від відповідних параметрів 

Iout (i, j) = E Iin(i, j)⎡⎣ ⎤⎦ Iin

Iout i j E
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перетворення. Наприклад, для збільшення діапазону низької/високої яскравості 

застосовуються логарифмічні та степеневі функції. Для збільшення деякого 

заданого діапазону яскравості застосовується кусково-лінійна функція  

(рис. 2.1 г). Рівномірно збільшується або зменшується діапазон яскравості 

зображення при застосуванні лінійних функцій перетворення. У випадку, коли 

 та  (рис. 2.1 в) 

діапазон значень яскравості відповідає максимально можливому. Таке 

перетворення широко використовується в алгоритмах багатьох CAD (computer-

aided diagnosis) систем [179–189]. 

Значна кількість прикладних задач поліпшення яскравості зображення не 

може бути вирішена застосуванням тільки вищезгаданих базових функцій. 

Тому створюються комплексні функції перетворення, які об’єднують лінійні й 

тригонометричні перетворення (рис. 2.2 а), а також лінійну, логарифмічну й 

експоненціальну функції (рис. 2.2 б) [190]. 

Ефективність методів первинного оброблення може визначатись 

гістограмою зображення. Гістограма відображає розподіл яскравості 

зображення, та в ідеальному випадку повинна мати форму кривої Гауса [191]. 

Тоді зображення характеризується максимальною контрастністю, 

збалансованими тональними змінами та містить всі рівні яскравості. Для 

перетворення гістограми у трикутноподібну, експоненціальну, синус-

експоненціальну, рівномірну форми використовуються алгоритми 

гістограмного оброблення [192–198]. 

Запропонований метод підвищення яскравості зображень ґрунтується на 

застосуванні градаційних перетворень до колірних компонент зображення. 

Даний метод є ефективним у випадках, коли зображення за візуальною оцінкою 

відображає відтінки одного тону та одночасно характеризується задовільним 

контрастом. Таким вхідним даним відповідають гістологічні зображення. 

 

C = 255
max(I(i, j)−min(I(i, j)) ε = 255× min(I(i, j))

max(I(i, j))−min(I(i, j))
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 а) б) 

 
 в) г) 

Рисунок 2.1 – Функції перетворення зображень: а) ;  

б) ; в) ; г) , 

, ,  – деякі рівні яскравості 

 

 
 а) б) 

Рисунок 2.2 – Комплексні функції перетворення зображень: а) лінійна та 

тригонометрична; б) лінійна, логарифмічна й експоненціальна 

 

Iout (i, j) = C × log(Iin(i, j)+1)

Iout (i, j) = C × (Iin(i, j)+ ε )
γ Iout (i, j) = C × Iin(i, j)+ ε Iout (i, j) = C × Iin(i, j)+ ε

Iin ∈[L1;L2] C,γ ,ε = const L1,L2
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Першим етапом є перетворення графічних даних (2.2) відповідно до 

колірного простору моделі HSV (2.3). 

 

, 

 

, 

 
, 

 

 

 

 

(2.3) 

 

де  , ,  – колірні складові моделі RGB, ; 

, . 

Результат перетворення колірного простору описується повноколірним 

зображенням  із деяким розміром , , 

. Наступним етапом є нелінійні перетворення компонент Saturation 

та Value відповідно до (2.4). 

 

, 

 

, 

 

 

(2.4) 

 

H

60o × G − B
max(R,G,B)−min(R,G,B) +0

o,max(R,G,B) = R,G ≥ B

60o × G − B
max(R,G,B)−min(R,G,B) +360

o,max(R,G,B) = R,G < B

60o × B− R
max(R,G,B)−min(R,G,B) +120

o,max(R,G,B) =G

60o × R−G
max(R,G,B)−min(R,G,B) + 240

o,max(R,G,B) = B

⎧

⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

S =
0,max(R,G,B) = 0

1− min(R,G,B)
max(R,G,B) ,max(R,G,B) ≠ 0

⎧

⎨
⎪⎪

⎩
⎪
⎪

V =max(R,G,B)

R G B R,G,B∈[0;1]

H ∈[0o;360o] S,V ∈[0;1]

Im(i, j) = (h,s,v) M × N i=1,2,...,M

j =1,2,...,N

s '(i, j) = sin s(i, j)−min(s)
max(s)−min(s)

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

m

v '(i, j) = l(i, j)−min(l)
max(l)−min(l)

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

n
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де , 

,  – операції пошуку мінімального та максимального значень; 

,  – деякі константи, , . 

Повноколірне зображення  є результатом застосування методу. 

 

 

2.2.4 Розмір об’єкта дослідження 

 

 

Задача класифікації медичних зображень є трудомісткою, оскільки 

передбачає виділення великого масиву об’єктно-орієнтованих параметричних 

ознак. Ефективність такого підходу класифікації обмежується можливістю 

розпаралелювання процесів, обсягом пам’яті, тривалістю часових затримок 

тощо. В таких випадках використання апріорної інформації зображень для 

побудови простору ознак збільшить ефективність методу класифікації. 

Будь-які медичні зображення є неоднорідними, оскільки неможливо 

отримати ідентичних зображень в умовах повторних візуалізацій деякого 

об’єкта. Це формує вимогу відносної загальності до ознак параметричного 

простору. 

Таким чином, наступною ознакою зображень є розмір об’єкта 

дослідження (p3). Вона є апріорно-загальною для медичних зображень. 

Характеристиками ознаками є розміри органів, судин, тканин або клітин. 

 

 

2.2.5 Наявність однорідних об’єктів зображень 

 

 

Одним із видів експертного аналізу зображень у медичній практиці є 

пошук однорідних об’єктів. Параметрами однорідності є морфометричні 

l(i, j) = log v(i, j)−min(v)
max(v)−min(v) +1

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

min max

m n m∈(0.4;0.6) n∈(3.9;5.3)

Im'(i, j) = (h,s ',v ')
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показники (розмір, форма, розташування та ін.). В області аналізу зображень ці 

параметри доповнюються однорідністю за показниками яскравості, кольору, 

текстури тощо [199]. Наявність однорідних об’єктів зображення (p4) є 

загальною ознакою для медичних зображень. Одним із способів визначення її 

характеристик є експертна оцінка. 

Для виділення та аналізу однорідних об’єктів зображення застосовуються 

алгоритми оброблення. Ефективність таких алгоритмів визначається 

можливістю «розділення» об’єктів, накладених один на одного. Результатом 

аналізу однорідних об’єктів зображення є визначення їх щільності (p5) та 

кількості (p6). Ознаки p5 та p6 є об’єктно-орієнтованими та вузьконаправленими. 

 

 

2.2.6 Щільність однорідних об’єктів зображень 

 

 

Для ідентифікації мікроскопічних зображень, які належать різним класам 

визначається щільність однорідних об’єктів (p5). Вхідні дані (2.1) 

перетворюються до виду двовимірної матриці зображення у відтінках сірого 

відповідно до (2.5). 

 

, (2.5) 

 

де   – повноколірне зображення, , , 

; 

 – зображення у відтінках сірого, . 

Наступними операціями є виділення однорідних об’єктів шляхом 

послідовного застосування операцій бінаризації (2.6), ерозії (2.7) та визначення 

кількості таких об’єктів на одиницю площини (2.8). 

 

Igray(i, j) = 0.2989× I(i, j,1)+0.5870× I(i, j,2)+0.1140× I(i, j,3)

I(i, j,k) i=1,2,...,M j =1,2,...,N

k =1,2,3

Igray(i, j) Igray ∈[0;255]
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, 
 

(2.6) 

 

де   – бінарне зображення; 

 – значення порогу, . 

 

, 

 

(2.7) 

 

де   – результат застосування операції ерозії для даних на рис. 2.3. 

 

, (2.8) 

 

де   – кількість однорідних об’єктів зображення. 

 

      
 а) б) 

Рисунок 2.3 – Приклад даних: а) фрагмент зображення; б) структурний елемент 

 

 

2.2.7 Кількість однорідних об’єктів зображень 

 

 

Кількість однорідних об’єктів зображень визначається послідовністю 

операцій виділення таких об’єктів (2.9)–(2.13). Ці перетворення застосовуються 

Ib(i, j) =
1, Igray(i, j) ≤T1
0, Igray(i, j) >T1

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

Ib

T1 T1 =130

Ie(i, j) =
1, Ib(i+ a, j+ b) = 9

b=−1

1

∑
a=−1

1

∑

0, Ib(i+ a, j+ b) < 9
b=−1

1

∑
a=−1

1

∑

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

Ie

K = k
M × N

k
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для ідентифікації радіологічних зображень, що належать різним класам  

(в даному випадку – ідентифікація зображень комп’ютерної томографії легень). 

Параметром однорідності є яскравість об’єктів зображень. 

 

, 
 

(2.9) 

 
де   – бінарне зображення; 

 – значення порогу, . 

 
, (2.10) 

 

де   – результат застосування операції математичної морфології close; 

 – структурний елемент (рис. 2.3). 

 

. 

 

(2.11) 

 

. (2.12) 

 

. 

 

(2.13) 

 

 

Ib '(i, j) =
1, Igray(i, j) ≤T2
0, Igray(i, j) >T2

⎧
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2.3 Результати та дослідження ефективності методів підвищення 

яскравості зображень та класифікації цифрових та оцифрованих 

зображень 

 

 

Запропонований метод підвищення яскравості є ефективним у випадку, 

коли вхідне зображення за візуальною оцінкою відображає відтінки одного 

тону та одночасно характеризується задовільним контрастом. Прикладом таких 

даних є гістологічні зображення (рис. 2.4). 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2.4 – Тестові дані методу підвищення яскравості: а) гістологічне 

зображення мозку щура; б) гістограма зображення для RGB моделі, де вісь X – 

рівні яскравості, Y – , де  – кількість пікселів для i-го рівня яскравості 

 

log(hi ) h



52 
Аналіз отриманих результатів застосування запропонованого методу 

підвищення яскравості (рис. 2.5) потребує експертної оцінки. Проте в умовах, 

коли підвищення яскравості є однією з початкових операцій деякого комплексу 

процедур для оброблення зображення, оцінкою отриманих результатів може 

бути виділення границь (рис. 2.6). 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2.5 – Результат застосування методу підвищення яскравості:  

а) результат перетворення , ; б) гістограми Saturation та Value 

компонент «до» та «після» застосування перетворення 

 

Реалізація засобами Matlab методу підвищення яскравості зображень 

наведена у Додатку Д. 

m= 0.5 n = 5.3
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 а)  б) 

Рисунок 2.6 – Виявлення контурів методом Canny: а) вхідного зображення  

(рис. 2.4 а); б) вихідного зображення (рис. 2.5 а) 

 

Запропонований метод класифікації застосовувався для медичних 

зображень, що відображають процес діагностики нервової системи. Масив 

вхідних даних включає зображення комп’ютерної томографії (N1), 

рентгенографії (N2), магнітно-резонансної томографії (N3), позитрон-емісійної 

томографії (N4) та однофотонної емісійної комп'ютерної томографії головного 

мозку (N5); комп’ютерної томографії (N6) та магнітно-резонансної томографії 

(N7), рентгенографії (N8) спинного мозку, магнітно-резонансної ангіографії 

магістральних артерій головного мозку (N9), мікроскопічного дослідження 

спинномозкової рідини (N10) та ультразвукового дослідження магістральних 

артерій головного мозку (N11) (Додаток В). Інший клас описують медичні 

зображення при діагностуванні захворювань дихальної системи. Такий масив 

містить рентгенографію органів грудної клітки (D1), ангіопульмонографію 

(D2), бронхографію (D3), комп’ютерну томографію легень та бронхів (D4), 

радіонуклідну сцинтиграфію легень (D5), ультразвукове дослідження 

плевральної порожнини (D6), бронхоскопію (D7) та торакоскопію (D8), біопсію 

лімфатичних вузлів (D9), ехокардіографію (D10). 

Розподіл діагностичних зображень нервової та дихальної систем 

відповідно до ознак p1-p4 (рис. 2.7) демонструє відносно диференційовану 

картину, що свідчить про інформативність виділеної групи ознак для задач 
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початкової класифікації зображень в рамках деякої інформаційної системи 

аналізу даних. 

 

              
 а) б) 

Рисунок 2.7 – Розподіл медичних зображень відповідно до ознак:  

а) дихальної системи; б) нервової системи 

 

При інтеграції вхідних зображень обох систем виникає «помилкова 

однорідність» зображень відповідно до ознак p1–p4. Тому необхідно розширити 

систему ознак вузькоспрямованими ознаками класифікації p5 , p6. 

Випадки, коли  (2.8), характеризують 

зображення класу нервової системи,  – дихальної. В 

інших випадках значення ознаки p5 вказує на немікроскопічне зображення. 

Випадки виявлення двох однорідних об’єктів (p6) характеризують зображення 

класу дихальної системи, інші – нервової. 

При тестуванні ознаки щільності однорідних об’єктів (p5) правильно 

класифікованих зображень становить 76%, 5% становлять зображення, що не 

потрапили в жоден клас, неправильно класифікованих зображень складає 19% 

(рис. 2.8 а). Тестові дані становили 100 зображень. При тестуванні ознаки 

кількості однорідних об’єктів (p6) для 100 зображень правильно класифікованих 

зображень становить 75% (рис. 2.8 б). 

 

K ∈[0.1×10−4;9.99×10−4]

K ∈[0.1×10−3;9.99×10−3]
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а) 

 
б) 

Рисунок 2.8 – Результати тестування ознак зображень: а) щільність однорідних 

об’єктів; б) кількість однорідних об’єктів 

 

Реалізація засобами Matlab визначення запропонованих ознак (p5 та p6) 

для класифікації цифрових та оцифрованих медичних зображень наведена у 

Додатку Е. 

 

 

2.4 Висновки до розділу 2 

 

 

У даному розділі проаналізовані сучасні підходи до класифікації 

медичних зображень. 

Розглянуто методи класифікації медичних зображень та показано 

актуальність розроблення нових методів для модуля інформаційної технології 

оброблення даних. 

Розроблено автоматизований метод класифікації цифрових та 

оцифрованих медичних зображень, що ґрунтується на визначенні 

параметричного простору ознак зображень та відповідних класів за принципом 

порівняння з еталоном. Простір ознак складається з метаданих зображень, а 

також якісних та кількісних властивостей. Запропонований метод доцільно 

застосовувати для класифікації різних типів зображень. 
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Проаналізовано основні градаційні методи поліпшення яскравості 

зображень, виділено переваги та недоліки. 

Удосконалено метод підвищення яскравості зображень, що ґрунтується 

на застосуванні нелінійних перетворень до колірних компонент зображення для 

моделі HSV. Запропонований метод дозволяє підвищити точність виявлення 

контурів на 31.83 5.81% у порівнянні з методом лінійного розтягування. 

Запропонований метод застосовується для зображень мікроскопічних 

досліджень тканин та клітин. 

Основні результати розділу опубліковані автором у публікаціях [7–10]. 

 

±
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РОЗДІЛ 3 

СЕГМЕНТАЦІЯ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

3.1 Методи оброблення та аналізу медичних зображень 

 

 

Методи оброблення та аналізу медичних зображень перетворюють форму 

опису вхідних зображень у вигляді візуальних (виділення об’єктів інтересу), 

кількісних (щільність, кількість об’єктів інтересу), якісних (ідентифікація, 

класифікація об’єктів інтересу) та інших даних. Впровадження таких методів у 

медичні дослідження є широко розповсюдженим способом збільшення 

ефективності досліджень візуальної інформації. Тому оброблення та аналіз 

медичних зображень як науковий напрям стрімко розвивається та широко 

використовується у галузях біомедичної інженерії, медичної фізики та 

інформатики тощо. В рамках даного наукового напряму постають такі задачі: 

– поліпшення якості зображень; 

– відтворення зображень; 

– визначення структури зображень; 

– виділення складових об’єктів зображень; 

– визначення форми об’єктів зображень; 

– визначення переміщення об’єктів зображень; 

– визначення змісту зображення; 

– сортування зображень; 

– класифікація зображень; 

– пошук зображень тощо. 

Відповідно до поставлених задач застосовуються методи аналізу 

зображень, які підпорядковуються декільком рівням оброблення графічних 

даних (табл. 3.1). Гістограмні, градаційні, геометричні та інші перетворення 

відносяться до низького рівня оброблення зображень. У таких випадках 

зображення є вхідними та вихідними даними. Структура та зміст зображення не 

змінюється (зміна контрасту, пригнічення шуму тощо). Методи та алгоритми 
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сегментації, виділення границь та контурів відповідають середньому рівню. В 

таких випадках змінюється тільки структура зображення (виділення об’єктів, 

контурів, перерозподіл однорідних/неоднорідних об’єктів тощо). Методи 

структурного аналізу, кластеризації та класифікації, пошуку, розпізнавання 

зображень тощо складають високий рівень оброблення зображень. У таких 

випадках атрибутивними даними описується зміст зображень. Сукупність 

атрибутів визначає форму опису зображень (вилучення ознак зображень та 

визначення відповідних векторів). 

 

Таблиця 3.1 – Рівні оброблення зображень 

 Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Високий 

рівень 

Зміна змісту вхідних даних Ні Ні Так 

Зміна структури вхідних даних Ні Так Так 

Зміна форми опису вхідних даних Ні Ні Так 

 

Зображення є одним із головних джерел інформації у медичних 

дослідженнях. Впровадження методів аналізу зображень забезпечує 

підвищення якості цих досліджень з точки зору швидкості, точності, інновацій, 

глобалізації та ін. У роботах [200–201] розглядаються можливості застосування 

методів оброблення зображень для медичної галузі. Робота [202] присвячена 

аналізу проблем, які виникають у напрямі оброблення медичних зображень. У 

роботах [203–204] розглядаються впровадження технологій аналізу медичних 

зображень у вигляді автоматизованих інформаційних систем діагностики. 

Також існує багато наукових робіт, в яких викладені алгоритми та методи 

аналізу медичних зображень низького та середнього рівнів. Ефективність таких 

методів безпосередньо обмежується типом вхідних зображень. У більшості 

методів високого рівня використовується апріорна інформація. Тому 

розроблення автоматичних методів оброблення медичних зображень високого 



59 
рівня є актуальною задачею у розв’язанні наукових проблем області 

електронної медицини. 

 

 

3.2 Методи сегментації медичних зображень 

 

 

Сегментація зображень характеризується перетворенням форми опису 

вхідного зображення у вигляді сегментів, складових об’єктів зображення. Це 

значно спрощує подальший аналіз даних та певним чином вирішує задачу 

стиснення даних. Для розпізнавання зображень сегментація є етапом 

попереднього оброблення, оскільки при виділенні об’єктів зображення не 

враховується інформація про самі об’єкти в цілому, їх взаєморозташування. 

Основними підходами до сегментації є визначення однорідності або 

неоднорідності областей зображень. Зазвичай критеріями однорідності є 

яскравість пікселів зображення та їх просторове розташування. Застосування 

першого підходу призводить до виявлення складових частин зображення, 

другого – контурів або області зміни параметрів зображення. Сучасні 

алгоритми сегментації медичних зображень об’єднують обидва підходи 

сегментації, а також використовують додаткові критерії однорідності – 

текстурні характеристики, геометрична форма. 

Текстурна сегментація ґрунтується на визначенні властивостей областей 

зображення як міри оцінки належності пікселів до відповідних областей. 

Сукупність таких властивостей утворює багатовимірний простір, вектори якого 

однозначно описують текстури зображення. Визначення текстурних 

властивостей відбувається шляхом статистичного, структурного та/або 

частотного аналізу зображення [205–207]. Значення вектору властивостей 

текстури є усередненим для деякої частини зображення. Однозначне 

визначення розміру таких частин, а також текстурних властивостей є 

недоліками методів сегментації. 
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Методи сегментації форми складаються з двох етапів: апроксимації 

форми та фрагментації за правилом. Наприклад, об’єкт довільної геометричної 

форми можна апроксимувати впорядкованими зв’язаними кривими та 

здійснити фрагментацію за точками перегину [205]. 

Сукупність методів визначення однорідних за яскравістю областей 

зображення утворюють групи методів сегментації [208–212], аналіз яких 

приведений в табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Аналіз груп методів сегментації 

Назва групи Переваги Недоліки 

Методи 

порогового 

аналізу 

– простота реалізації у 

випадку «об’єкт-фон»; 

– задовільний показник 

швидкодії 

– залежність ефективності 

використання від наявності 

шуму та спотворень; 

– складність в автоматизації 

визначення порогу; 

– складність реалізації у 

випадку наявності декількох 

неоднорідних об’єктів 

Методи аналізу 

гістограм 

– задовільний показник 

швидкодії 

– складність в автоматизації 

визначення ознак однорідності; 

– використання апріорної 

інформації 

Методи 

морфологічного 

аналізу 

– використання 

інформації просторового 

розподілу пікселів 

зображень; 

– простота реалізації в 

умовах наявності 

декількох сегментів 

– складність визначення 

однозначних ознак 

однорідності; 

– можливість виникнення 

надмірної сегментації; 

– влив шумової компоненти 

зображення на результати 
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Продовження таблиці 3.2 

Методи 

нарощування 

областей 

– використання 

інформації просторового 

розподілу пікселів 

зображень 

– необхідність ініціалізації 

початкових пікселів; 

– визначення умов завершення 

алгоритмів; 

– складність алгоритмів 

Методи 

класифікації 

– простота реалізації; 

– можливість 

автоматизації алгоритмів; 

– варіабельність типів 

зображень 

– складність вибору центрів 

класів; 

– використання апріорної 

інформації 

Методи 

кластерного 

аналізу 

– можливість 

автоматизації алгоритмів; 

– варіабельність типів 

зображень; 

– відсутність апріорної 

інформації 

– складність визначення 

однозначних ознак 

однорідності; 

– складність алгоритмів; 

– ігнорування просторового 

розподілу пікселів зображень; 

– залежність результатів 

застосування від наявності 

шуму та спотворень 

Методи теорії 

графів 

– задовільний показник 

швидкодії 

– складність визначення ваг 

гілок 

 
Сукупність методів визначення неоднорідностей зображення ґрунтуються 

на виявленні перепадів значень яскравості сусідніх пікселів, які візуалізуються 

у вигляді границь та контурів зображення. У випадку визначення границь 

застосовуються дискретні операції згортки зображення з відповідними  

масками [211–213]. Перевагою цих методів є простота у реалізації, а  

недоліком – фрагментація границь (деякі відрізки границь відсутні або 

нез’єднані). Неперервні криві візуалізуються у випадку визначення контурів 
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[214–215], проте методи контурного аналізу є більш трудомісткими та 

використовують апріорну інформацію [215]. 

У випадках повноколірних зображень, де колір відображає істотну 

інформацію, критерієм однорідності можуть бути значення колірних координат 

пікселів зображення [169]. 

Теорії використання методів сегментації для довільних зображень не 

існує. Доцільність застосування існуючих методів визначається вхідними 

даними, зокрема ознаками зображень (контраст, шум, спотворення, освітлення, 

кількість та форма об’єктів, накладання тощо). 

Ефективність використання методів сегментації на широкому діапазоні 

медичних зображень залежить від можливості адаптувати їх шляхом 

застосування додаткових етапів оброблення. Кількість та складність таких 

алгоритмів попереднього оброблення може суттєво збільшити обсяг необхідних 

обчислювальних ресурсів. 

Сучасні методи сегментації медичних зображень є орієнтованими на тип 

зображення та комплексними, оскільки інтегрують алгоритми визначення 

ознак, пошук однорідних областей, виявлення контурів зображень тощо. 

Наприклад, для сегментації зображень комп’ютерної томографії мозку 

застосовується, на основі апріорних знань, алгоритм сегментації з 

використанням апарату нечіткої логіки, метод активних контурів та генетичний 

алгоритм [216]; для ангіографічних зображень сітківки ока – теорії нечіткої 

логіки та нечітких множин, а також алгоритми математичної морфології [217]; 

для магнітно-резонансних зображень новонародженого мозку – алгоритми 

водорозділу, математичної морфології, нарощування областей, активного 

контуру [218] та інші. 

Таким чином, доцільно розробити метод сегментації з мінімальними 

вимогами до типу даних, складності алгоритму, об’єму обчислювальних 

ресурсів тощо як окремий модуль автоматичного аналізу медичних зображень 

або модуль первинного оброблення для поглибленого (кількісного/якісного) 

дослідження клінічних випадків. 
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3.3 Метод сегментації однорідних медичних зображень 

 

 

У більшості випадків застосування автоматизованих методів сегментації 

обмежується вхідними даними. Такі дані представляють окремі випадки в 

області медичної візуалізації. Діапазон видів медичних зображень визначається 

засобами візуалізації (рентгенографія, ультразвукове дослідження тощо), 

діагностичними маніпуляціями (використання контрасту, методів забарвлення 

гістологічних препаратів тощо), об’єктами досліджень (органи дихальної 

системи, коронарні судини тощо), клінічними випадками (прояви різних 

патологічних станів) та ін. Розроблення автоматизованого методу сегментації 

для широкого діапазону медичних даних є актуальною задачею. Розв’язання 

цієї задачі дозволить інтегрувати різні медичні дані для автоматизованого 

первинного та більш детального аналізу в рамках однієї інформаційної 

технології. 

Сукупність підходів до виділення однорідних об’єктів та контурів 

зображень утворюють групи методів сегментації, аналіз яких приведений в 

табл. 3.3. 

 

Таблиця 3.3 – Аналіз методів сегментації зображень 

Групи методів 

сегментації 

Критерії оцінювання ефективності груп методів 

сегментації медичних зображень 

Однознач-

не 

визначен-

ня ознак 

Складність в автоматизації Значні витрати 

для широкого 

класу 

зображень 

для 

широкого 

класу задач 

обчислю-

вальні 

часові 

Методи 

порогового 

аналізу 

Так Так Так Ні Ні 
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Продовження таблиці 3.3 

Методи 

аналізу 

гістограм 

Так Так Так Ні Ні 

Методи 

морфологіч-

ного аналізу 

Ні Так Так Ні Ні 

Методи 

нарощування 

областей 

Ні Так Так Так Ні 

Методи 

кластерного 

аналізу 

Ні Так Ні Так Ні 

Методи 

класифікації 

Ні Так Ні Так Ні 

Методи теорії 

графів 

Ні Так Ні Так Ні 

Нейронні 

мережі 

Так Ні Ні Так Так 

Запропонова- 

ний метод 

Так Ні Ні Ні Ні 

 

Основними перевагами запропонованого методу сегментації зображень є: 

простота методу, можливість автоматизувати визначення складових частин та 

контурів зображень для широкого класу задач та типів медичних зображень. 

Вхідними даними запропонованого методу сегментації є масив 

однорідних зображень  (3.1). Однорідними можна вважати зображення, які 

містять однаковий об’єкт дослідження та отримані однаковим видом засобу 

візуалізації. У такому випадку ступінь однорідності визначається уніфікацією 

процедури отримання зображення. 

Ω
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, (3.1) 

 

де   – q-те растрове зображення, ; 

 – кількість зображень масиву. 

Елементами вхідного масиву є зображення розміром , які можуть 

бути бінарними, у відтінках сірого та повноколірними (2.1). 

Запропонований метод сегментації зображень складається з етапів: 

1. Перетворення колірного простору зображень. 

2. Визначення статистичних параметрів масиву зображень. 

3. Визначення кількості початкових сегментів зображень та їх центрів. 

4. Визначення належності елементів зображень до сегментів. 

5. Виявлення контурів сегментів зображень. 

Використання запропонованого методу не обмежується типом медичних 

зображень. Результатом застосування є масив зображень фону, складових 

об’єктів та контурів вхідних даних. 

Оскільки запропонований метод ґрунтується на аналізі масивів 

однорідних зображень, його впровадження у медичні інформаційні системи, 

зокрема у системи довготривалого моніторингу станів пацієнтів забезпечить 

автоматичне виявлення різних відхилень. 

 

 

3.3.1 Перетворення колірного простору зображень 

 

 

Колір пікселів зображень вхідного масиву визначається векторами у 

колірному просторі моделі RGB. Значний обсяг медичної візуалізації 

представлено зображеннями у відтінках сірого. У таких випадках використання 

моделі RGB для описання медичних зображень є надлишковим. Тому доцільно 

Ω = I1, I2,..., Iq ,..., IQ{ }

Iq q=1,2,...,Q

Q

M × N
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застосувати перетворення колірного простору вхідних зображень відповідно до 

моделі, що містить компоненту яскравості (HSB, YIQ, XYZ, YCbCr, Lab тощо). 

У запропонованому методі було використано перетворення у колірну 

модель XYZ (3.2) [219]. 

Для подальших перетворювань використовуються дані Z- компоненти, які 

можна представити масивом зображень , що 

описуються двовимірними матрицями (3.3). 

 

, 

 

, 

 

 

 

(3.2) 

 

де   – колірні складові моделі RGB, ; 

; 

, , . 

 

, (3.3) 

 

де   – значення яскравості пікселів зображення по Z-компоненті, 

; 

,  – координати пікселя, , . 

Використання перетворення колірного простору вхідних зображень та 

даних тільки компоненти яскравості суттєво зменшить обсяг подальших 

розрахунків. 

Ω '= I1 ', I2 ',..., Iq ',..., IQ '{ }

X
Y
Z

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
=

0.4124 0.3576 0.1805
0.2126 0.7152 0.0722
0.0193 0.1192 0.9505

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
×

R(1)

G(1)

B(1)

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

Component(1) =
Component +0.055

1.055
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2.4

,Component > 0.04045

Component
12.92

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

Component = R,G,B R,G,B∈[0;1]

Component(1) = R(1),G(1),B(1)

X ∈[0;0.950] Y ∈[0;1] Z ∈[0;1.089]

Iq '(i, j) = a '

a '
a '∈[0;1.089]

i j i=1,2,...,M j =1,2,...,N
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3.3.2 Визначення статистичних параметрів масиву зображень 

 

 

Запропонований метод відноситься до підходу сегментації, що 

ґрунтується на знаходженні однорідних областей. Показником однорідності є 

значення яскравості зображень масиву , просторові зв’язки пікселів 

зображень не враховуються. 

Показник однорідності визначається статистичними параметрами масиву

. Такими параметрами є математичне сподівання (3.4) та дисперсія (3.5) 

значень яскравості пікселів зображень . Кількість сегментів та їх центри 

визначаються значеннями статистичних параметрів масиву . Після 

формування масиву центрів сегментів відбувається розподіл пікселів зображень 

до цих центрів за критерієм однорідності. 

 

, 
(3.4) 

 

, 
(3.5) 

 
де  – значення яскравості пікселів q-го зображення;  

,  – розміри  зображення. 
 

 

3.3.3 Визначення кількості початкових сегментів та їх центрів 

 

 

Значення центрів сегментів та їх кількість безпосередньо залежить від 

вхідних даних, зокрема значень статистичних параметрів масиву однорідних 

Ω '

Ω '

Iq '

Ω '

MZ =
1
Q × 1

M × N × Iq '(i, j)
j=1

N

∑
i=1

M

∑
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

q=1

Q

∑

DZ =
1
Q × 1

M × N × Iq '(i, j)− MZ( )2
j=1

N

∑
i=1

M

∑
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

q=1

Q

∑

Iq '(i, j)
M N Iq '
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зображень. Центри сегментів є сталими та визначаються відповідно до  

формул 3.6–3.7. 

 

, (3.6) 

 

, 

 

(3.7) 

 

де  – функція, що визначає «зростаючі» значення центрів, 

; 

 – функція, що визначає «спадаючі» значення центрів, 

; 

,  – максимальні значення змінних ,  відповідно. 

Центри сегментів охоплюють весь діапазон значень яскравості з деяким 

інтервалом, який визначається коефіцієнтами  та . Чим менше значення цих 

коефіцієнтів, тим більша кількість сегментів зображень . Проте надмірна 

диференціація зображень сприяє виникненню надлишковості інформації, яка 

потребує подальшого аналізу та оброблення. Подібна ситуація також виникає в 

умовах, коли  (зображення магнітно-резонансної томографії, 

ультразвукового дослідження). Це обумовлюється низьким контрастом вхідних 

зображень та виражається у ненульовій різниці порядків значень 

математичного сподівання та дисперсії. В таких випадках значення 

коефіцієнтів  та  збільшується на відповідний порядок числа. 

Оскільки значення яскравості зображень масиву  належать діапазону 

, максимальну кількість сегментів можна визначити за формулою 3.8. 

 

, 
(3.8) 

 
де  – операція відкидання дробової частини числа. 

T+(h1) = MZ + h1× DZ

T−(h2) = MZ − h2 × DZ

T+(h1)

h1=1,2,...,H1

T−(h2)

h2 =1,2,...,H2

H1 H2 h1 h2

h1 h2

Iq '

MZ >> DZ

h1 h2
Ω '

[0;1.089]

C = int MZ
DZ

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ + int

1.089− MZ
DZ

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

int
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Тобто, , . Таким чином, обмеженим є 

розмір масиву (3.9), елементами якого є центри сегментів. 

 

. (3.9) 

 

Для більш точної сегментації масив  доповнюється наступними 

центрами: , , . 

 

 

3.3.4 Визначення належності елементів зображень до сегментів 

 

 

Кількісним критерієм однорідності пікселів зображень масиву  до 

центрів сегментів  є функція відстані (3.10). Щоб визначити сегменти, до 

яких належать пікселі зображень необхідно визначити мінімальне значення цієї 

функції. 

 

, 
(3.10) 

 

де  – ступінь подібності пікселя зображення  до центру сегмента 

; 

 – значення c-го елемента масиву , . 

Отже, піксель зображення  з координатами  належить до сегмента 

, якщо , . 

Перерозподіл значень пікселів зображень масиву  відповідно до 

номерів сегментів можна представити масивом індексних зображень (3.11). 

 

H1 = int
MZ
DZ

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ H2 = int

1.089− MZ
DZ

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

L = lc | lc ∈(T+ ∪T− ),c∈[1;C]{ }

L
lC+1 = 0 lC+2 = MZ lC+3 =1.089

Ω '
L

D(c) = Iq '(i, j)− lc( )2

D(c) Iq '

lc
lc L c=1,2,...,C+3

Iq ' (i, j)

p min(D) = D(p) p∈[1;C +3]

Ω '
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. (3.11) 

 

Елементи  описуються двомірними матрицями (3.12). Значення 

пікселів зображень  дорівнюють номерам сегментів, до яких вони належать. 

 

, (3.12) 

 

де   – значення пікселя зображення  з координатами , . 

Зображення  візуалізує сукупність сегментів, отриманих при 

застосуванні попередніх дій. Для візуальної оцінки таких результатів 

застосовується палітра кольорів, де значення пікселів зображень  є індексами 

палітри (3.13). Розмір палітри кольорів дорівнює значенню . 

 

, (3.13) 

 

де   – колірний вектор моделі RGB; 

, . 

 

 

3.3.5 Виявлення контурів сегментів зображень 

 

 

Зображення  можна представити деяким набором зображень (3.14), що 

відповідають сегментам вхідного зображення. Ці сегменти візуалізують 

складові області, контури, фон, шумові компоненти зображення . 

 

Ωs = S1,S2,...,Sq ,...,SQ{ }

Ωs

Sq

Sq(i, j) = c

c Sq (i, j) c∈[1;C +3]

Sq

Sq

C +3

map(c) = (rc ,gc ,bc)

(rc ,gc ,bc)

rc ,gc ,bc ∈[0;255] c =1,2,...,C +3

Sq

Iq '
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. (3.14) 

 

Зображення  є бінарними зображеннями та визначаються відповідно до 

формули (3.15). 

 

. 
 

(3.15) 

 

Для виявлення сегментів, що візуалізують шум, неінформативні області 

або фон розраховується відношення кількості пікселів, які належать таким 

сегментам до загальної кількості пікселів зображення. У перших двох випадках 

значення відношення є незначним, в останньому, в залежності від вхідних 

даних, – незначним або навпаки. Альтернативним підходом є відповідна 

експертна оцінка. 

Наступним результатом сегментації є контури сегментів, що візуалізують 

складові об’єкти зображень . Для виділення контурних вершин отриманих 

сегментів спочатку застосовується операція ерозії для зображень , а потім 

розраховується різниця між  та попереднім результатом. Операція ерозії для 

фрагмента зображення та структурного елемента (рис. 2.3) визначається 

формулою (3.16). 

 

. 

 

(3.16) 

 

Виявлення контурів сегментів відбувається відповідно до формули (3.17). 

 

W = B1,B2,...,Bc ,...,BC+3{ }

Bc

Bc(i, j) =
1,Sq(i, j) = c
0,Sq(i, j) ≠ c

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

Iq '

Bc
Bc

Ec(i, j) =
1, Bc(i+ a, j+ b) = 9

b=−1

1

∑
a=−1

1

∑

0, Bc(i+ a, j+ b) < 9
b=−1

1

∑
a=−1

1

∑

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
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. 
 

(3.17) 

 

Зображення  є вхідними даними для застосування алгоритмів проходження 

контуром (contour tracing), методів теорії графів у випадку необхідності 

отримання неперервних контурних кривих. 

 

 

3.4 Дослідження ефективності методу сегментації 

 

 

Метод сегментації однорідних медичних зображень є ефективним для 

інформаційних систем довготривалого моніторингу стану пацієнтів (livelong 

care). В таких системах однорідні зображення формуються протягом життя 

пацієнта шляхом періодичних обстежень. Даний метод може впроваджуватись 

як модуль аналізу зображень для автоматичного виявлення відхилень. 

Вхідними даними методу сегментації є масив однорідних медичних 

зображень. Прикладом таких даних є зображення зрізів комп’ютерної 

томографії, магнітно-резонансної томографії, позитрон-емісійної томографії, 

однофотонної емісійної комп'ютерної томографії, гістологічних досліджень 

тощо. Також вхідний масив може складатись з окремих зображень, які 

візуалізують періодичні планові обстеження та задовольняють умовам 

однорідності (однакові об’єкт, засіб, умови візуалізації тощо). 

Метод сегментації застосовувався для даних, отриманих різними 

засобами візуалізації. Прикладом джерела таких даних є он-лайн база медичних 

зображень MedPix [220]. База даних MedPix організована за декількома 

параметрами: локалізація захворювання, категорія патології, класифікація 

зображення, профіль пацієнта тощо. Отже, тестові дані задовольняли умовам 

однорідності, оскільки кожний вхідний масив однорідних зображень містив 

дані одного виду дослідження для певної людини. 

Kc(i, j) = Bc(i, j)− Ec(i, j) =
0,Bc(i, j) = Ec(i, j)

Bc(i, j),Bc(i, j) ≠ Ec(i, j)

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

Kc
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Тестовими даними методу сегментації були масиви однорідних 

зображень комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної, ультразвукових, 

рентгенологічних та гістологічних досліджень. Мінімальний розмір таких 

масивів становив 6 зображень, максимальний – 460. На рис. 3.1 відображається 

деякий вхідний масив однорідних зображень, зокрема зображення 

комп’ютерної томографії легень. 

Розмір масиву становить 10 зображень, математичне сподівання масиву 

дорівнює 0.2949, дисперсія – 0.1550, кількість кластерів – 9. 

 

 
Рисунок 3.1 – Тестовий масив зображень комп’ютерної томографії легень 

 

Результатом сегментації є масив зображень (рис. 3.2), кожний елемент 

якого є індексним зображенням (рис. 3.3) із довільною палітрою. 

Сегменти зображення візуалізують фон (рис. 3.4 а), складові частини 

зображення (рис. 3.4 б–в, е–з) та контури (рис. 3.4 г–д). Сукупність усіх 

отриманих сегментів охоплює можливий діапазон яскравості зображень. 

Формування сегментів не залежить від просторових зв’язків пікселів 

зображень. 
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Рисунок 3.2 – Результат сегментації зображень комп’ютерної томографії легень 

 

 
Рисунок 3.3 – Індексне зображення масиву зображень комп’ютерної 

томографії легень 
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 а)  б)  в) 

 
 г)  д)  е) 

 
 є)  ж)  з) 

Рисунок 3.4 – Масив сегментів зображення комп’ютерної томографії легень 

 

У випадку зображень сегментів складових частин можна виділити 

контури відповідних зображень (рис. 3.5), які є вхідними даними для 

подальшого аналізу результатів сегментації. 



76 

 
Рисунок 3.5 – Масив контурів сегментів зображення комп’ютерної томографії 

легень 

 

При тестуванні методу максимальна кількість початкових сегментів 

досягала 244. Це обумовлюється низьким контрастом вхідних даних 

(зображення магнітно-резонансної томографії, ультразвукових досліджень). 

Такі випадки характеризуються незначними показниками математичного 

сподівання та дисперсії, ненульовою різницею порядків значень (MZ>>DZ) та 

ін. При застосуванні відповідних вагових коефіцієнтів для визначення центрів 

сегментів – максимальна кількість сегментів становила вже 26. Даний випадок 

також характеризує масив зображень магнітно-резонансної томографії 

головного мозку (рис. 3.6), результат сегментації якого  

представлено на рис. 3.7. 
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Рисунок 3.6 – Тестовий масив зображень магнітно-резонансної томографії 

головного мозку 

 

 
Рисунок 3.7 – Результат сегментації зображень магнітно-резонансної томографії 

головного мозку 

 

Розмір масиву становить 22 зображення, математичне сподівання масиву 

дорівнює 0.0545, дисперсія – 0.0212, вхідна кількість кластерів – 50, 

результуюча кількість – 7. Результат сегментації тестового зображення 

представлено на рис 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Масив сегментів зображення магнітно-резонансної томографії 

головного мозку 

 

Запропонований метод сегментації було застосовано для масиву 

гістологічних зображень (рис. 3.9). Розмір масиву зображень складав 163 

зображення, кількість сегментів дорівнювала 8. Результат сегментації 

представлено на рис. 3.10–3.11. 

 

 
Рисунок 3.9 – Тестовий масив гістологічних зображень мозку щура 
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Рисунок 3.10 – Результат сегментації гістологічних зображень мозку щура 

 

 
Рисунок 3.11 – Індексне зображення та масив сегментів гістологічних 

зображень мозку щура 
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Реалізація засобами Matlab методу сегментації однорідних медичних 

зображень наведена у Додатку Ж. Кількісні показники застосування методу 

сегментації наведені у Додатку З. 

 

 

3.5 Висновки до розділу 3 

 

 

У даному розділі розглянуто основні підходи до аналізу, оброблення та 

виділення об’єктів інтересу на медичних зображеннях. 

Проведено аналіз методів сегментації, визначено їх переваги та недоліки, 

показано актуальність розроблення нових методів сегментації для подальшого 

автоматизованого оброблення медичних зображень. 

Вперше розроблено автоматизований метод сегментації медичних 

зображень, що ґрунтується аналізі статистичних показників масиву однорідних 

зображень. Однорідні зображення характеризуються однаковим об’єктом 

дослідження, видом засобу візуалізації тощо. Результатом застосування 

запропонованого методу є масив зображень фону, складових частин та контурів 

зображень. Показником однорідності є яскравість масиву зображень. У 

запропонованому методі сегментації не враховується просторова близькість 

елементів зображення. 

Запропонований метод сегментації доцільно застосовувати для 

автоматизованого визначення відхилень на об’єктах зображень, а також 

подальшого їх дослідження лікарем. 

Метод сегментації може застосовуватись для сегментації медичних 

зображень будь-якого типу, зокрема, комп’ютерної томографії легень, 

магнітно-резонансної томографії головного мозку, ангіографії, ультразвукових 

досліджень серця, черевної порожнини, мікроскопічних досліджень тканин, 

клітин та ін. 

Основні результати розділу опубліковані автором у роботах [1, 5, 7]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВЕКТОРИЗАЦІЯ ТА ПОШУК ЗОБРАЖЕНЬ 

4.1 Методи виявлення контурів зображень 

 

 

Методи вилучення ознак зображень є засобом опису цих зображень та їх 

об’єктів. Такими ознаками є контури, їх форма, текстурні, статистичні, 

гістограмні та просторово-спектральні характеристики тощо. Опис зображень 

ускладнюється в умовах наявності: 

– об’єктів зображень складної геометричної форми (наявність петель, 

хвилеподібних кривих); 

– областей накладання об’єктів зображень; 

– однорідності неоднорідних об’єктів зображень; 

– однорідності об’єктів зображень та фону, тощо. 

Контури зображень є інформативною ознакою при представленні 

медичних зображень. На сьогодні не існує теорії застосування методів 

виявлення контурів. Тому використання таких методів залежить від 

поставлених задач. Результат застосування методів виявлення контурів суттєво 

залежить від вхідних даних. А отже, при недостатності візуальної інформації 

виникає помилковий результат, при надлишковості – потреба у збільшенні 

обчислювальних ресурсів. У випадку останнього, процес виявлення контурів 

супроводжується операціями сортування, видалення або заміни даних. 

Методи виявлення контурів зображень класифікуються за ознаками 

лінійності, ізотропності, наявності чи відсутності маскового перетворення, типу 

і розміру масок, за методом визначення краю у роботах Р. Гонсалес та Р. Вудс, 

В. А. Сойфер, У. Претт, Д. Форсайт та Ж. Понс, Й. Й. Білинський та П. М. 

Ратушний [169, 205, 221–224]. 

Головними способами виявлення контурів є знаходження перепадів 

яскравості або однорідних областей зображень. Сукупність підходів до 
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контурного аналізу утворюють групи методів виділення контурів зображень, 

аналіз яких приведений в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 – Аналіз методів виділення контурів зображень 

Групи методів 

визначення контурів 

зображень 

Критерії оцінювання ефективності груп методів 

визначення контурів зображень 

Викорис-

тання 

апріорної 

інформа-

ції 

Складність в 

автоматизації 

Значні витрати 

для 

широкого 

класу 

зображень 

для 

широкого 

класу 

задач 

обчислю-

вальні 

часові 

Методи визначення 

однорідних областей 

зображень та методи 

contour tracing, 

морфологічного 

оброблення, теорії 

графів та ін. 

Так Так Так Так Ні 

Методи визначення 

перепадів яскравості 

(диференційні 

оператори, 

спрямовані маски, 

градієнтні методи) 

Ні Ні Ні Ні Ні 

Методи визначення 

перепадів яскравості 

та алгоритми контур-

ної апроксимації, 

пошуку на графі та 

ін. 

Ні Ні Ні Так Ні 
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Продовження таблиці 4.1 

Нейронні мережі Так Ні Ні Так Так 

Запропонований 

метод контурного 

опису зображень 

Ні Ні Ні Так Ні 

 

Перевагами запропонованого методу контурного опису зображень є: 

незалежність від спотворень зображень та апріорних даних; отримання 

неперервних контурних кривих об’єктів медичних зображень; можливість 

автоматизувати визначення контурів для широкого класу задач та зображень; 

можливість опису об’єктів зображень однаковою кількістю контурних вершин; 

можливість суттєво зменшити обсяг графічних даних, які зберігаються та 

оброблюються у програмно-апаратних системах. 

В умовах визначення однорідних областей зображення процедура 

виявлення контурів ґрунтується на застосуванні алгоритмів проходження 

контуром (contour tracing), морфологічного оброблення та методів теорії графів 

[169, 221, 225]. Результат застосування цих алгоритмів описується 

впорядкованим набором пікселів (зі значеннями інтенсивності 0 або 1) або 

вершин (із координатами ), що відповідають набору з’єднаних кривих. Ці 

криві окреслюють межі елементів зображення, областей забарвлення, 

розсіювання світла тощо. 

До основних методів визначення однорідних областей зображення 

відносяться методи порогового оброблення, активних контурів, вирощування 

областей, злиття-розщеплення областей, морфологічного водорозділу, 

кластерного аналізу тощо [169, 221–223]. Недоліками методів є використання 

апріорної інформації вхідних даних (порогові значення, центри кластерів, 

стартові точки алгоритмів), пошук однозначних критеріїв однорідності, 

залежність ефективності використання від вхідних даних (контрастність 

зображень, наявність дефектів, шумів тощо). Сучасні модифікації цих методів 

(x, y)
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полягають у розробленні алгоритмів адаптації до вищевказаних умов для різних 

типів зображень. 

В умовах визначення перепадів яскравості процедура виявлення контурів 

ґрунтується на застосуванні диференційних операторів (Превітта, Робертса, 

Собела, Лапласа-Гауса), градієнтних методів (алгоритм Кані), спрямованих 

масок (Кірша, Робінсона) [169, 221–224]. В більшості випадків використання 

цих методів характеризується виникненням: 

– розривів у контурних кривих через низький контраст; 

– фрагментації кривих через вплив шуму; 

– хибних кривих через недостатність пригнічення шуму; 

– широких контурних кривих через розмиття зображень. 

Для з’єднання контурних кривих використовують перетворення Хафа 

[226–228]. Цей алгоритм є ефективним, якщо відсутні будь-які розриви у 

контурах об’єктів, а їх форма відома апріорно. У випадку останніх двох умов 

методи виявлення границь модифікуються (використання двох порогів, 

пригнічення не максимумів та ін.), а для з’єднання кривих використовують 

хвильовий алгоритм векторизації [229–230]. В умовах наявності фрагментації 

кривих застосовуються алгоритми контурної апроксимації [231–234], які є 

ефективними для об’єктів зображень, форма яких є відома апріорно. В умовах 

наявності розривів застосовуються алгоритми пошуку на графі [169, 235]. Вони 

є трудомісткими, оскільки ґрунтуються на визначенні та аналізі всіх можливих 

положень контурів зображень. 

Іншим підходом отримання з’єднаних контурних кривих є застосування 

алгоритмів інтерполяції. Алгоритми інтерполяції використовуються для 

візуалізації розв’язків диференційних рівнянь із частинними похідними. Ці 

алгоритми ґрунтуються на використанні сплайнів високих степенів від двох 

змінних. Прикладами такого підходу є алгоритми Differential Equation 

Interpolant (DEI), Alternate Differential Equation Interpolant (ADEI), Pure Cubic 

Interpolant (PCI) [236–239]. Ці алгоритми є трудомісткими, проте результат 



85 
застосування візуалізується контурними кривими, які є неперервними та без 

артефактів. 

Опис зображень у вигляді набору контурів зберігає структурні 

властивості вхідних даних та зменшує обсяги даних для подальшого аналізу. 

Застосування підходів векторного опису контурних кривих та подальшого 

аналізу даних забезпечить ефективні рішення у задачах опису, розпізнавання, 

стиснення медичних даних. 

 

 

4.2 Метод контурного опису об’єктів спостереження медичних та 

немедичних зображень 

 

 

Автоматизація процесів, зокрема, в медичні діяльності безпосередньо 

пов’язана із неперервним аналізом значних обсягів інформації. В більшості 

випадків, графічна інформація є головним джерелом даних в медичних 

дослідженнях. Одним із форматів візуалізації графічної інформації є відеодані. 

Серед напрямів впровадження аналізу відеоданих у медичній діяльності 

можна виділити [240–242]: 

– дистанційний моніторинг. Системи біорадіотелеметрії дозволяють 

отримати медичні відеозображення за допомогою радіозв’язку; 

– дистанційне маніпулювання. Системи медичного контролю 

дозволяють отримати рухову активність пацієнтів за допомогою 

відеопристроїв; 

– діагностика. Системи дослідження динамічних показників 

дозволяють отримати медичні відеозображення за допомогою засобів 

променевої та непроменевої діагностики; 

– автоматизація функціонування діагностичних пристроїв. 

Діагностичні пристрої дозволяють виявити рух на нерухомому фоні за 

допомогою відеокамери. 
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Відеодані можна представити мультифреймовим масивом. Елементами 

такого масиву є зображення, які можуть бути у відтінках сірого та 

повноколірними (2.1)–(2.2). 

Запропонований метод контурного опису об’єктів спостереження 

складається з етапів: 

1. Перетворення колірного простору та нормування зображень. 

2. Виявлення об’єктів спостереження. 

3. Виділення та аналіз контурів. 

4. Cортування векторних даних. 

5. Формування неперервних контурних кривих. 

Область застосування методу охоплює аналіз, оцінку та опис об’єктів 

спостереження медичних та немедичних відеозображень. Також метод може 

використовуватись для статичних медичних зображень в умовах наявності бази 

даних з порівняльної та патологічної анатомії (діагностичні зображення 

«норми», «патології» тощо). 

 

 

4.2.1 Перетворення колірного простору та нормування зображень 

 

 

Вхідний мультифреймовий масив є кортежем повноколірних зображень. 

Кожний елемент кортежу є зображенням незмінних фонів або зображеннями 

об’єктів, які рухаються та/або переміщуються. Колір пікселів кожного із 

зображень визначається векторами у колірному просторі моделі RGB. Відносно 

ефективним засобом виявлення об’єктів спостереження є використання 

інформації колірних складових вхідних зображень, оскільки такі дані 

описуються широким діапазоном значень. Однак запропонований метод опису 

об’єктів зображень включає етап виділення контурів, тому доцільно 

застосувати процедуру перетворення вхідних зображень з RGB моделі у 

модель, до складу якої входить компонента яскравості. Такими моделями 
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можуть виступати HSV, YCbCr, YIQ, XYZ, Lab тощо. У запропонованому методі 

використовується перетворення у колірну модель YCbCr (4.1) [243]. 

 

, 
(4.1) 

 

де  . 

В результаті перетворення діапазон значень інтенсивності пікселів по 

компонентах наступний: , . 

З метою позбавлення надлишкових умов та етапів розрахунку при 

застосуванні подальших процедур оброблення, нормуємо зображення 

відповідно до (4.2). Перерозподіл яскравості пікселів зображень таким чином 

дає змогу однозначно визначити операцію логічного заперечення для 

повноколірних зображень (2.2). 

 

, 

 

(4.2) 

 

де  , . 

 

 

4.2.2 Виявлення об’єктів спостереження 

 

 

Вхідними даними для даного етапу є повноколірні зображення 

незмінного фону  та тестового зображення , яке перевіряється на 
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присутність об’єктів спостереження. Зображення фону це зображення сцени, 

яка спостерігається та не містить жодних об’єктів спостереження. 

Колірні вектори (4.3) представляють значення яскравості пікселів таких 

зображень: 

 

, 
 

(4.3) 

 

де  ,  – координати пікселів зображень розміром ; 

, ; 

, . 

Для визначення операції логічного заперечення у випадку 

повноколірного зображення використовується додаткова тривимірна матриця 

, множина значень якої не перетинається з множинами значень зображень  

та . 

Значення елементів матриці  можуть належати діапазону . У 

дослідженнях запропонованого методу використовувалась матриця, що 

відповідає білому кольору , , , . Отже, 

операція логічного заперечення виконується відповідно до формули (4.4). 

 

, 
 

(4.4) 

 

де  ,  – значення яскравості пікселів зображень, які є результатом 

операції логічного заперечення, . 

У випадку використання матриці , значення якої належать діапазону 

, необхідно застосувати іншу процедуру нелінійного нормування 

зображень або скористатись формулами (4.5), (4.6). 
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. 
 

(4.5) 

  

. 

 

(4.6) 

 

Виявлення об’єкта спостереження виконується згідно з (4.7). Якщо вхідні 

зображення є повноколірними, використовується формула (4.8). 

 

. 

 

. 

(4.7) 

 

 

(4.8) 

 

Зображення  є контрастним растровим зображенням. Пікселі фону 

представлені векторами, що відповідають чорному кольору у просторі моделі 

YCbCr, об’єкта спостереження – іншим кольорам моделі. 

Розподілення пікселів зображення  безпосередньо залежить від 

розсіювання світла на сцені, початкової контрастності об’єктів та фону. 

Як модифікація запропонованого методу, на даному етапі може 

застосовуватись алгоритми порогового аналізу для покращення виявлення 

об’єктів спостереження. Застосування порогового оброблення зображення 

, як початкового етапу подальшої процедури визначення контурів, 

підвищить точність виявлення контурних точок. 
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4.2.3 Виділення та аналіз контурів 

 

 

Вхідними даними для етапу виявлення контурів методом Differential 

Equation Interpolant (DEI) є дані Y-компоненти зображення . Отримані 

контурні криві візуалізують межі об’єктів спостереження, їх елементів та 

описуються різною кількістю вершин. Нехай деяка контурна крива  (4.9) 

зображення  візуалізує форму площі, яку займає об’єкт спостереження у 

двовимірному просторі. 

 

, 
 

(4.9) 

 

де  ,  – координати вершин контурної кривої , ; 

 – кількість вершин контурної кривої , ; 

 – кількість контурних кривих зображення . 

Наступним кроком є перерозподіл контурних вершин відносно початку 

координат. Даний перерозподіл вершин для  кривої (4.9) виконується за 

 або проти  годинникової 

стрілки (рис. 4.1), якщо вершина з координатами  є найближчою до 

точки . 

Контурні криві, отримані в результаті виконання вищеописаних дій, 

можуть містити «надлишкові» вершини. Ці вершини вказують на наявність 

шумів, які візуалізуються у вигляді петель, хвилеподібних нерівностей, тощо. В 

більшості випадків, для пригнічення шумових компонентів зображень 

застосовується медіанна фільтрація та алгоритми її оптимізації [169, 244–247], 

як етап попереднього оброблення процедури виділення контурів. 
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 а)  б) 

Рисунок 4.1 – Варіанти первинного розташування вершини (xβ1,yβ1):  
а) «за» годинниковою стрілкою, ; б) «проти», 

 

 

Альтернативним способом пригнічення шуму є запропонований метод 

згладжування контурних кривих, як наступний етап оброблення після 

процедури виділення контурів. 

Запропонований метод є більш ефективним, оскільки процес оброблення 

векторних даних, у тому числі й зображень значно поліпшує показник 

швидкодії у порівнянні з растровими даними. 

Для кожного кроку процедури векторного згладжування контуру 

визначаються масиви даних із постійним розміром , що містять  та  

координати вершин контурної кривої. Наприклад, для деякої вершини  з 

координатами  та  контурної кривої  (4.9), масиви таких даних 

дорівнюють  та . Наступним етапом є 

перерозподіл значень масивів та виділення медіани. Наприклад, масиви  та 

 після сортування описуються  та , 

де  та  – медіани. Відповідно початкові координати вершин контурних 

кривих змінюються, та координати вершини  становитимуть . 
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4.2.4 Сортування векторних даних 

 

 

Процедура сортування даних дозволить виявити «опорні», а також 

малоінформативні вершини контурних кривих. Видалення останніх певним 

чином вирішить задачу стиснення векторних даних. 

Першим кроком сортування є визначення кількості відрізків або 

сегментів, що будуть у сукупності відображати контур об’єкта спостереження 

зображення . Наступний крок – формування шаблонного вектора, за 

значеннями якого визначаються «опорні» вершини контуру. 

Контур об’єкта спостереження описується виразом

, де  – кількість сегментів, які формують 

контур об’єкта спостереження. Діапазон значень шаблонного вектора 

обмежується розміром вхідних зображень та визначається відповідно до (4.10). 

Значення вектора  є незмінними для кожного сегмента . 

 

, 
(4.10) 

 

де   – параметр деталізації, ; 

 – розмір зображення . 

Процедура сортування виконується для значень  координати вершин 

кожного сегмента . Для першого сегмента контуру  ці значення дорівнюють 

. Визначення  координат «опорних» вершин контуру  

відбувається шляхом знаходження для кожного сегмента ,  та 

вершин вектора  значення , де . 
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Координата  для «опорної» вершини залишається незмінною та вилучається з 

. У такий спосіб формується масив сегментів 

, які містять вже «опорні» вершини 

початкової контурної кривої. 

Особливістю процедури виявлення «опорних» вершин є можливість 

описати контури будь-яких об’єктів спостереження рівною кількістю вершин, 

яка розраховується відповідно до (4.11). Це дозволить ефективно вирішувати 

задачі аналізу зображень, оскільки подальші операції відбуватимуться на 

однорідно представлених даних. 

 

. 
(4.11) 

 
Опис будь-яких об’єктів спостереження однаковою кількістю вершин 

контуру дозволить ефективно вирішувати задачі аналізу зображень, оскільки 

подальші операції відбуватимуться на однорідно представлених даних. Слід 

відзначити, що після того, як вершина потрапляє в масив сегментів  вона 

видаляється з масиву . 

Значення параметрів кількості сегментів  та деталізації  

безпосередньо впливають на точність відтворення вхідного контуру. Чим 

більший параметр  та/або чим менший параметр , тим точніше відбувається 

опис контуру «опорними» вершинами. Водночас обидва параметри суттєво 

впливають на показник швидкодії методу. Нехтувати цим показником доцільно 

в умовах наявності об’єкта спостереження, який описується петлями, 

хвилеподібними кривими тощо. Розроблення методів визначення цих 

параметрів залишається актуальною задачею. 

Альтернативним підходом вирішення вищевказаної задачі є застосування 

алгоритму виявлення «опорних» вершин при умові, що вершини, які 

потрапляють в масив  не будуть виключені з масиву . У такий спосіб 

формується масив «опорних» вершин, що є максимально точним відтворенням 

y
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вхідного контуру. Точність відтворення визначається тільки параметром . 

Проте, при такому способі виникає дублювання даних, а саме «опорних» 

вершин. 

Іншим альтернативним підходом є встановлення більш точного діапазону 

значень шаблонного вектора . Для цього потребується розроблення 

додаткових етапів розрахунку. 

Результат застосування представленої процедури виявлення «опорних» 

вершин є задовільним для широкого діапазону вхідних даних. 

 

 

4.2.5 Формування неперервних контурних кривих 

 

 

Для подальшого оброблення та аналізу контурів об’єкта спостереження 

необхідно представити множину сегментів  строго впорядкованим набором 

«опорних» вершин, які послідовно з’єднуються неперервними кривими. Для 

цього необхідно застосувати процедуру сортування (4.12) вершин сегментів  

за координатами  та . 

 

, 
(4.12) 

 

де  ,  – координати вершин сегментів ; 

, . 

З метою уникнення надлишкових процедур оброблення початковими 

вершинами є перші вершини сегментів . Коли масив впорядкованих вершин 

 буде сформований, ці вершини необхідно 

видалити. Перша та остання вершини масиву  дублюються. 

D

T

L '

lp '

x y

xi − xi+1( )2 + yi − yi+1( )2⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
→min

xi yi lp '

i =1,2,...,1+ int N −1
D

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
p =1,2,...,P

lp

L ''= lp ''(x, y) | p∈[1;P],lp ''∈Contour{ }
L ''



95 
4.3 Методи пошуку медичних зображень 

 

 

У будь-якій галузі знань, у тому числі й в медицині збирання, 

інтегрування, зберігання, оброблення та пошук суперечливих, неповних, 

різнорідних даних є актуальними задачами. Розв’язання цих задач необхідне 

для накопичення великих обсягів даних та їх інтелектуального аналізу. Отже, 

пошук медичних зображень є невід’ємною складовою інтелектуального аналізу 

графічних даних. 

Сучасні медичні інформаційні системи лікарень оснащені системами 

архівації та передачі зображень (Picture Archiving and Communication System, 

PACS) [203]. У PACS системах зберігання, здійснення пошуку та передачі 

медичних зображень відбувається у форматі DICOM (Digital Imaging and 

Communication in Medicine) [249]. 

Можливості пошуку медичних зображень у PACS системах є 

обмеженими, оскільки він здійснюється відповідно до текстових атрибутів 

заголовку зображень (стандартизований опис медичного дослідження, технічні 

параметри дослідження, дані пацієнтів та ін.) [248, 250]. Також обмеженими є 

анотації до текстових атрибутів, оскільки заповнюються автоматично. Такий 

підхід є пошуком медичних зображень за метаданими (text based image retrieval, 

TBIR). 

Оскільки медичні зображення у форматі DICOM мають великий розмір, 

для пошуку у web-середовищі використовують інші графічні формати (JPEG, 

GIF та ін.). У таких випадках пошук обмежується розміром заголовку. 

Іншим підходом пошуку медичних зображень є пошук за змістом 

(Content based image retrieval, CBIR). Цей підхід ґрунтується на вилученні ознак 

зображень, ідентифікації зображень та визначенні схожих зображень, а також 

міри схожості [251–253]. 

Відповідно до системи ознак зображення описуються векторами 

властивостей та зберігаються у базі даних. Для зображень-запитів 
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обчислюються відповідні вектори ознак. Відповідно до критерію подібності, 

отримані вектори порівнюються з векторами у базі даних та визначається 

результат пошуку. 

Для пошуку за змістом розробляються колірні (розподіл гістограм, 

домінантні кольори та ін.), текстурні (центральні моменти 1-го, 2-го й 3-го 

порядків зображень або їх регіонів та ін.), структурні (площа контурів та ін.), 

семантичні (дані норми/патології) дескриптори, дескриптори форми (опорні 

точки та їх взаємне розташування тощо) та ін. [251, 253–255]. Для їх визначення 

застосовуються бінарні оператори (Local Binary Patterns), хеш-алгоритми 

( Block Mean Value Based Hash,   DCT Based Hash, Radial Variance Based Hash, 

Marr-Hildreth Operator Based Hash), методи виявлення опорних точок  

(scale-invariant feature transform), методи класифікації (support vector machine, 

Visual Bag-of-Words model), кластеризації (k-mean), технології машинного 

навчання. Ефективність технологій пошуку за змістом залежить від можливості 

однозначного визначення дескрипторів пошуку медичних зображень. 

Порівняння векторів ознак та визначення результатів пошуку 

відбувається шляхом застосування методів класифікації: k-найближчих сусідів 

[251, 256], опорних векторів [255, 257], за еталоном та ін., а також теорії графів  

(KD-дерево, R-дерево, прихована марковська модель) [257]. 

Ефективність пошуку за змістом визначається методами вилучення та 

вибору інформативних ознак зображень, зменшення розмірності простору 

ознак, порівняння та визначення схожих векторів ознак, а також вхідними 

даними. Вхідні дані обмежуються зображеннями мамографії [258], 

комп’ютерної томографії легень [259], рентгенографії хребта шийного  

відділу [260], гістологічних зображень шлунково-кишкового тракту [261], 

рентгенівськими зображеннями різних частин тіла [262] тощо. Підхід пошуку 

зображень за змістом реалізується технологіями штучних нейронних мереж 

[257]. Недоліками застосування цих технологій є залежність складності 

нейронної мережі від розмірностей вхідних зображень, результатів пошуку від 

якості навчання та інше. 
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Для підвищення повноти та точності пошуку застосовується метод MMIR 

(Multimodal medical image retrieval), який інтегрує пошук за описом та за 

змістом. 

Аналіз сучасних методів пошуку та запропонованого пошуку для 

векторних медичних зображень наведений у таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.2 – Аналіз методів пошуку зображень 

Підходи до 

пошуку 

Критерії оцінювання ефективності методів пошуку 

медичних зображень 

Стійкість до 

спотворень 

зображень 

Застосування 

апріорної 

інформації 

Складність 

алгоритму 

Значні витрати 

обчис-

лювальні 

часо-

ві 

Text based 

medical image 

retrieval (TBMIR) 

Так Ні Ні Так Ні 

Content based 

medical image 

retrieval (CBMIR) 

Ні Так Так Так Так 

Multimodal 

medical image 

retrieval (MMIR) 

Так Так Так Так Так 

Запропонований 

метод нечіткого 

пошуку 

Так Так Ні Ні Ні 

 
Основними перевагами запропонованого методу пошуку зображень є: 

простота алгоритму, можливість пошуку медичних зображень довільної форми, 

задовільний обсяг обчислювальних витрат. 
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4.4 Метод пошуку медичних векторних зображень та їх об’єктів 

 

 

Метод пошуку за змістом може бути використаний для пошуку 

візуально-схожих векторних зображень. У такому випадку ознаками зображень 

можуть бути розташування об’єктів, їх площа, кути, зосередження вершин 

тощо. 

Іншим способом пошуку векторних зображень є пошук за схожістю 

геометричних форм. Векторні зображення та їх об’єкти можна описати 

впорядкованим набором вершин із відповідними координатами виду (4.9). 

Порівнюючи ці вершини, виникають випадки хибної «несхожості» (рис. 4.2), 

оскільки навіть однакові геометричні фігури можуть описуватись різним 

набором вершин. 

Вхідними даними у запропонованому методі пошуку є векторні 

зображення виду , які описуються набором впорядкованих вершин 

відповідно до (4.9). 

 

 
 а) б) 

Рисунок 4.2 – Варіанти описання фігури: а) перший набір вершин; б) другий 

 

Пошук схожих зображень ґрунтується на початковому визначенні 

областей нечіткості для контурних вершин. Область нечіткості є деяким 

еліпсом із центром у такій вершині та радіусами ,  (рис. 4.3). 

L ''

µ !x µ !y
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Рисунок 4.3 – Зображення з нечіткими та точними координатами 

 

Вхідними даними для пошуку є масиви вершин з нечіткими 

координатами ,  та точними координатами , . Вершини з координатами 

,  описують зображення-шаблони, відповідно до яких необхідно знайти 

схожі зображення. Вершини з координатами ,  описують зображення-

кандидати, які є схожими до зображень-шаблонів у випадку потрапляння ,  

в область нечіткості (4.13). 

 

. 
 

(4.13) 

 

Для пошуку схожих векторних зображень застосовуються два етапи. 

Перший етап або початковий пошук характеризується невеликим обсягом 

даних та значною областю нечіткості. Обсяг даних визначається кількістю 

вершин, що дозволяють коректно описати об’єкт на зображенні (4.11). Область 

нечіткості визначається значеннями параметрів нечіткості, тобто радіусами 

еліпса для вершин. Другий етап або кінцевий пошук здійснюється для більшого 

обсягу даних та з меншою областю нечіткості. 

Для визначення області нечіткості вершин розраховуються радіуси 

еліпсів (4.14). 

!x !y x y

!x !y

x y

x y

!xi − µx ≤ xi ≤ !xi + µx
!yi − µ y ≤ yi ≤ !yi + µ y
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, 
 

(4.14) 

 

де  , ; 

, , ; 

, ; 

 – кількість вершин для початкового етапу пошуку. 

Область нечіткості може бути різною для вершин , наприклад, у 

точках перегину кривої, зміни напрямку кривої тощо. В таких умовах 

визначення області нечіткості може ґрунтуватись на диференційних та 

градієнтних характеристиках вершини. Такий підхід значно вплине на показник 

трудомісткості методу, а тому його застосування залежить від вхідних даних та 

критеріїв пошуку. 

У запропонованому методі точність пошуку візуально схожих зображень 

визначається площею області нечіткості, а отже коефіцієнтами . Для 

фінального пошуку (4.15) область нечіткості зменшується, що впливає на 

точність результатів пошуку. 

 

, 
(4.15) 

 

де   та  – значення дисперсій для  вершин; 

. 

µ !x(1) = λ !x × D!x
(1)

µ !y(1) = λ !y × D !y
(1)

λ !x = int
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∑
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µ !x(2) = λ !x −σ( )× D!x(2)
µ !y(2) = λ !y −σ( )× D !y(2)
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(2) S2

σ ∈[1;min λ !x;λ !y( )−1]
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Проте слід зауважити, що в умовах  та  виникає явище 

хибної «несхожості». 

Ступінь схожості зображень-кандидатів до зображень-шаблонів для двох 

етапів пошуку визначається добутком значень схожості вершин, які описують 

об’єкти на зображенні (4.16). 

 

, 
(4.16) 

 

де    – показник схожості i-ої вершини, ; 

 – кількість контурних вершин; 

, , ; 

 – деяке невелике додатне число (наприклад, ). 

У випадку схожих вершин , у протилежному випадку , 

у випадку співпадіння . 

Застосування двох етапів дозволяє збільшити ефективність пошуку у 

випадках, коли об’єкти пошуку описуються великими обсягами даних. 

Перший етап застосовується для виявлення несхожих зображень  

або зображень із незначною схожістю . Другий етап застосовується для 

виявлення найбільш схожих зображень. 

Кількісний показник ступеня схожості зображень  однозначно визначає 

наступні категорії зображень-кандидатів: «однакові», «схожі», «незначно 

схожі» та «несхожі». Ступінь несхожості зображень можна оцінити за 

кількістю виконання умови . 
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4.5 Дослідження ефективності методу контурного опису об’єктів 

спостереження та методу пошуку векторних зображень 

 

 

Метод контурного опису об’єктів спостереження може застосовуватись у 

системах моніторингу для аналізу медичних та немедичних даних. Ці дані 

відображають процес, який характеризуються статичними та динамічними 

елементами. Cтатичними елементами є зображення незмінних фонів, 

динамічними – зображення об’єктів спостереження, які рухаються та/або 

переміщуються. Якщо вхідними даними є статичні медичні зображення, то 

вхідними даними є зображення норми та патології. 

Впровадження запропонованого методу у системи моніторингу 

забезпечить визначення: 

– наявності/відсутності об’єкта спостереження; 

– тривалості знаходження об’єкта на сцені; 

– динаміки переміщення; 

– швидкості руху; 

– класу об’єкта: стан спокою/активності у рамках фізіологічної норми 

або патології; 

– вірогідності виконання об’єктом несанкціонованих дій та ін. 

Одними з тестових даних були відео з камер спостереження форматів 

MP4, 3GP, установлених у поліклініках, лікарнях, палатах. 

Кожний відеозапис конвертувався у мультифреймовий масив зображень 

формату JPEG з розширенням .jpg. Виділення та аналіз контурних вершин 

відбувався на кожному об’єкті спостереження, виділеному з двох кадрів відео – 

фону та об’єкта спостереження накладеного на фон (рис. 4.4). 
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 а) б) 

Рисунок 4.4 – Тестові відеодані: а) зображення фону; б) об’єкта спостереження 

 

Задачу згладжування контурних кривих об’єктів спостереження можна 

вирішити двома способами. Перший – застосування медіанної фільтрації як 

етап попереднього оброблення процедури виділення контурів, другий – 

запропонованого методу згладжування контурних кривих, як етап оброблення 

після процедури виділення контурів. 

Оскільки запропонований метод зосереджується на перетвореннях 

векторних даних, для згладжування контурних кривих застосовується другий 

спосіб. Результати цього застосування є задовільними (рис. 4.5). Вхідна 

кількість контурних вершин об’єкта спостереження  

становила 2093. 

 

  
 а) б) 

Рисунок 4.5 – Згладжування контурних кривих: а) растровий метод;  

б) векторний метод 
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Приклади виділення контуру об’єкта спостереження запропонованим 

методом на кадрах тестового відео показано на рис. 4.6. Кількість вершин 

становить 1405. 

 

  
 а) б) 

  
 г) д) 

Рисунок 4.6 – Контури об’єкта спостереження: а) рух 1; б) рух 2; в) рух 3;		

г) рух 4 

 

Завдяки параметру деталізації  запропонованого методу, кількість 

контурних вершин може скорочуватись у декілька разів водночас із коректним 

відображенням форми об’єкта спостереження. 

На рис. 4.7 представлений об’єкт спостереження, виділений з двох кадрів 

відео (рис. 4.6 б) та описаний різною кількістю контурних вершин. Порівняно з 

початковими даними кількість вершин скорочується у 1.44, 1.96 та 2.63 рази 

відповідно. 

 

 

 

D
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 а) б) 

  
 в) г) 

Рисунок 4.7 – Контур об’єкта та кількість вершин: а) початковий контур, 

кількість вершин – 2020; б) 1405; в) 1033; г) 769 

 

Тестовими даними для методу контурного опису об’єктів спостереження 

також були статичні медичні зображення, зокрема зображення комп’ютерної 

томографії серця. Оскільки власна порівняльна база даних є обмеженою, 

запропонований метод застосовувався як засіб стислого описання медичних 

векторних даних без втрати інформації для збереження та аналізу медичних 

зображень. Результати застосування методу демонструються на рис. 4.8. 

Результат застосування запропонованого методу згладжування контурних 

кривих для зображень комп’ютерної томографії серця демонструється  

на рис. 4.9. 
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 а) б) 

 
 в) г) 

Рисунок 4.8 – Контур зображення та кількість вершин: а) початковий 

контур, кількість вершин – 3633; б) 2461; в) 1369; г) 949 

 

 
 а) б) 

Рисунок 4.9 – Згладжування контурних кривих зображення комп’ютерної 

томографії серця: а) медіанна фільтрація; б) запропонований метод 
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Для методу нечіткого пошуку векторних зображень масив тестових даних 

складався зі 100 зображень-кандидатів комп’ютерної томографії  
серця, представлених на рис. 4.10. Два зображення-шаблони, img_72 та img_35, 

представлені на рис. 4.11 та рис. 4.12. Зображення-шаблони були взяті відносно 

початку та кінця тестового масиву. Кількість контурних вершин для першого 

етапу пошуку становила 949, для другого – 1369. 

 

 
Рисунок 4.10 – Тестовий масив зображень комп’ютерної томографії серця 
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 а) б) 

Рисунок 4.11 – Зображення-шаблон img_72: а) растрове подання; б) векторне 

 

 
 а) б) 

Рисунок 4.12 – Зображення-шаблон img_35: а) растрове подання;  
б) векторне 

У випадку зображення-шаблону img_72 параметри нечіткості для 

першого етапу пошуку дорівнювали , . Дані  

табл. 4.3 відображають ступінь «схожості»  (4.16) тестових зображень до 

шаблонного img_72. 

  

µ !x(1) = 0.4944 µ !y(1) = 0.4607

R
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Таблиця 4.3 – Результати визначення схожості тестових даних до img_72 

зображення для первинного пошуку 

Назва

файлу 

Показник 

R 

Назва 

файлу 

Показник 

R 

Назва 

файлу 

Показник 

R 

Назва 

файлу 

Показник 

R 

Im_01 0 Im_27 0 Im_53 0 Im_79 3.54e-09 

Im_02 0 Im_28 0 Im_54 0 Im_80 2.79e-25 

Im_03 0 Im_29 0 Im_55 0 Im_81 3.74e-21 

Im_04 0 Im_30 0 Im_56 0 Im_82 5.79e-21 

Im_05 0 Im_31 0 Im_57 0 Im_83 8.64e-29 

Im_06 0 Im_32 0 Im_58 0 Im_84 1.63e-36 

Im_07 0 Im_33 0 Im_59 0 Im_85 2.72e-24 

Im_08 0 Im_34 0 Im_60 0 Im_86 2.32e-22 

Im_09 0 Im_35 0 Im_61 0 Im_87 1.61e-41 

Im_10 0 Im_36 0 Im_62 0 Im_88 1.88e-38 

Im_11 0 Im_37 0 Im_63 0 Im_89 4.64e-59 

Im_12 0 Im_38 0 Im_64 0 Im_90 2.14e-48 

Im_13 0 Im_39 0 Im_65 0 Im_91 2.02e-41 

Im_14 0 Im_40 0 Im_66 0 Im_92 1.07e-86 

Im_15 0 Im_41 0 Im_67 0 Im_93 3.01e-112 

Im_16 0 Im_42 0 Im_68 0 Im_94 0 

Im_17 0 Im_43 0 Im_69 0 Im_95 6.84e-31 

Im_18 0 Im_44 0 Im_70 0 Im_96 9.90e-29 

Im_19 0 Im_45 0 Im_71 8.41e-05 Im_97 7.71e-82 

Im_20 0 Im_46 0 Im_72 1.10 Im_98 0 

Im_21 0 Im_47 0 Im_73 4.43e-12 Im_99 0 

Im_22 0 Im_48 0 Im_74 1.36e-07 Im_100 0 

Im_23 0 Im_49 0 Im_75 1.59e-07 Im_101 0 

Im_24 0 Im_50 0 Im_76 2.26e-11 Im_102 0 
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Продовження таблиці 4.3 

Im_25 0 Im_51 0 Im_77 3.01e-06   

Im_26 0 Im_52 0 Im_78 2.05e-21   

 

Для другого етапу пошуку параметри нечіткості дорівнювали 

, , . Результат пошуку «схожих» зображень 

серед тестових даних до шаблону img_72 (рис. 4.11) демонструється на  
рис. 4.13. 

Векторні зображення (рис. 4.13) є «схожими» до обраного шаблону 

img_72 зі значеннями показника  відповідно до даних табл. 4.4. Частка 

«схожих» зображень на першому етапі пошуку становила 26%, на другому – 

22%. 

У випадку зображення-шаблону img_35 (рис. 4.12) параметри нечіткості 

для першого етапу пошуку дорівнювали , . Ступінь 

«схожості» тестових зображень до img_35 відповідає даним табл. 4.5. 

 

Таблиця 4.4 – Результати визначення схожості тестових даних до img_72 

зображення для другого етапу пошуку 

Назва 

файлу 

Показник 

R 

Назва 

файлу 

Показник 

R 

Назва 

файлу 

Показник

R 

Назва 

файлу 

Показник

R 

Im_71 1.02e-05 Im_78 2.99e-35 Im_85 6.20e-44 Im_92 0 

Im_72 1.15 Im_79 1.01e-22 Im_86 1.01e-51 Im_93 0 

Im_73 6.34e-17 Im_80 5.53e-40 Im_87 4.64e-68 Im_95 2.07e-67 

Im_74 1.24e-11 Im_81 3.64e-34 Im_88 4.13e-62 Im_96 9.14e-60 

Im_75 3.67e-12 Im_82 8.73e-35 Im_89 5.97e-110 Im_97 0 

Im_76 2.25e-18 Im_83 5.62e-48 Im_90 1.47e-88   

Im_77 4.64e-16 Im_84 9.05e-66 Im_91 1.37e-67   

 

µ !x(2) = 0.4362 µ !y(2) = 0.3721 σ =1

R

µ !x(1) = 0.5013 µ !y(1) = 0.4148



111 

 
 а) б) в) 

 
 г) д) е) 

 
 є) ж) з) 

 
 и) і) ї) 

Рисунок 4.13 – Набір схожих даних до img_72: а) img_71; б) img_74;  
в) img_75; г) img_77; д) img_73; е) img_76; є) img_79; ж) img_81; з) img_78; 

и) img_82; і) img_80; ї) img_85 
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Таблиця 4.5 – Результати визначення схожості тестових даних до 

зображення img_35 для первинного пошуку 

Назва

файлу 

Показник

R 

Назва 

файлу 

Показник

R 

Назва 

файлу 

Показник 

R 

Назва 

файлу 

Показник

R 

Im_01 2.82e-20 Im_27 1.53e-05 Im_53 0 Im_79 0 

Im_02 3.42e-21 Im_28 2.92e-04 Im_54 0 Im_80 0 

Im_03 6.69e-31 Im_29 3.64e-04 Im_55 0 Im_81 0 

Im_04 9.58e-22 Im_30 3.01e-04 Im_56 0 Im_82 0 

Im_05 2.72e-22 Im_31 0.0061 Im_57 0 Im_83 0 

Im_06 1.00e-25 Im_32 0.0285 Im_58 0 Im_84 0 

Im_07 1.39e-17 Im_33 0.0602 Im_59 0 Im_85 0 

Im_08 1.65e-19 Im_34 0.0747 Im_60 0 Im_86 0 

Im_09 1.80e-16 Im_35 1.0995 Im_61 0 Im_87 0 

Im_10 4.38e-19 Im_36 3.69e-33 Im_62 0 Im_88 0 

Im_11 2.63e-20 Im_37 2.39e-19 Im_63 0 Im_89 0 

Im_12 2.92e-21 Im_38 4.35e-38 Im_64 0 Im_90 0 

Im_13 5.62e-16 Im_39 3.47e-35 Im_65 0 Im_91 0 

Im_14 1.37e-14 Im_40 3.03e-25 Im_66 0 Im_92 0 

Im_15 4.61e-16 Im_41 0 Im_67 0 Im_93 0 

Im_16 1.68e-19 Im_42 0 Im_68 0 Im_94 0 

Im_17 8.53e-13 Im_43 0 Im_69 0 Im_95 0 

Im_18 3.62e-12 Im_44 0 Im_70 0 Im_96 0 

Im_19 4.34e-12 Im_45 0 Im_71 0 Im_97 0 

Im_20 1.04e-10 Im_46 0 Im_72 0 Im_98 0 

Im_21 5.33e-11 Im_47 0 Im_73 0 Im_99 0 

Im_22 7.14e-11 Im_48 0 Im_74 0 Im_100 0 

Im_23 1.11e-07 Im_49 0 Im_75 0 Im_101 0 

Im_24 4.53e-09 Im_50 0 Im_76 0 Im_102 0 
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Продовження таблиці 4.5 

Im_25 6.15e-09 Im_51 0 Im_77 0   

Im_26 5.41e-05 Im_52 0 Im_78 0   

 

Для другого етапу пошуку параметри нечіткості дорівнювали 

, , . На рис. 4.14 відображений частковий 

результат пошуку, а в табл. 4.6 вказані значення показника «схожості» тестових 

зображень до шаблону img_35. Частка «схожих» зображень на першому етапі 

пошуку становила 39%, на другому – 24%. 

 

Таблиця 4.6 – Результати визначення схожості тестових даних до 

зображення img_35 для другого етапу пошуку 

Назва

файлу 

Показник

R 

Назва 

файлу 

Показник

R 

Назва 

файлу 

Показник 

R 

Назва 

файлу 

Показник 

R 

Im_01 9.47e-58 Im_11 0 Im_21 2.25e-28 Im_31 2.92e-04 

Im_02 2.12e-63 Im_12 0 Im_22 3.32e-30 Im_32 8.37e-04 

Im_03 0 Im_13 0 Im_23 8.26e-12 Im_33 0.0066 

Im_04 9.51e-73 Im_14 0 Im_24 4.28e-19 Im_34 0.0122 

Im_05 2.64e-72 Im_15 0 Im_25 3.96e-20 Im_35 1.1467 

Im_06 0 Im_16 0 Im_26 3.34e-09 Im_36 0 

Im_07 3.86e-64 Im_17 3.30e-31 Im_27 8.29e-11 Im_37 0 

Im_08 0 Im_18 7.13e-36 Im_28 9.04e-07 Im_38 0 

Im_09 4.93e-61 Im_19 1.18e-37 Im_29 1.20e-06 Im_39 0 

Im_10 0 Im_20 4.74e-23 Im_30 2.49e-06 Im_40 0 

 
З метою виявлення «несхожих» зображень  використовується 

первинний пошук для обмеженої кількості вершин, здатних коректно описати 

об’єкт спостереження. З метою отримання більш точних результатів пошуку 

використовується другий етап пошуку, який характеризується меншою областю 

нечіткості та більшим обсягом даних. 

µ !x(2) = 0.4520 µ !y(2) = 0.3194 σ =1

R = 0( )
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 а) б) в) 

 
 г) д) е) 

 
 є) ж) з) 

 
 и) і) ї) 

Рисунок 4.14 – Набір схожих даних до img_35: а) img_34; б) img_33;  
в) img_32; г) img_31; д) img_30; е) img_29; є) img_28; ж) img_26; з) img_27;  

и) img_23; і) img_24; ї) img_25 
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Додаткове впровадження таких етапів (три й більше) є недоцільним, 

оскільки це суттєво не впливає на розподілення зображень на категорії 

«однакові», «схожі», «незначно схожі» або «несхожі». 

Реалізація засобами Matlab методу контурного опису об’єктів 

спостереження та методу пошуку наведена у Додатку К. 

 

 

4.6 Висновки до розділу 4 

 

 

У даному розділі проведено аналіз методів виявлення контурів та методів 

пошуку зображень. Визначено їх переваги та недоліки, показано актуальність 

розроблення нових методів контурного опису та пошуку зображень. 

Вперше розроблено метод опису зображень, що ґрунтується на 

контурному представленні зображення та його елементів масивами координат 

«опорних» вершин. Розмір масивів може змінюватись залежно від поставленої 

задачі пошуку та потрібної точності відтворення. Застосування методу дозволяє 

зменшити обсяг графічних даних, які зберігаються й оброблюються у медичній 

програмно-апаратній системі, у 1.68 0.29 рази у порівнянні з методом 

Differential Equation Interpolant. 

Удосконалено метод згладжування контурних кривих об’єктів зображень, 

який ґрунтується на застосуванні нелінійних операцій перетворення координат 

контурних вершин, що дозволяє пригнічувати перешкоди на медичних 

зображеннях, представлених у векторному форматі. Запропонований метод 

дозволяє підвищити точність відтворення об’єктів зображення на 10.96 1.53% 

у порівнянні з методом медіанної фільтрації. 

Вперше розроблено метод пошуку медичних зображень, що ґрунтується 

на визначенні областей припустимих значень координат вершин векторних 

зображень для оцінки ступеня схожості геометричних форм об’єктів 

зображень-кандидатів відповідно до зображень-шаблонів. Застосування методу 

±

±
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дозволяє підвищити точність пошуку на 20.23 2.14% у порівнянні з методом 

пошуку зображень за змістом. 

Основні результати розділу опубліковані автором у публікаціях [2–4]. 

 

±
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ВИСНОВКИ 

 
 

У дисертаційній роботі запропоновано розв’язання актуального 

наукового завдання розроблення та удосконалення інформаційних рішень для 

оброблення медичних зображень. У рамках дисертаційного дослідження 

отримані наукові результати: 

1. Запропоновано архітектуру інформаційної технології оброблення 

архівних медичних даних, яка, на відміну від існуючих, ґрунтується на 

безперервному накопиченні бази медичних зображень, отриманих різними 

засобами візуалізації, та дозволяє оброблення різнорідних медичних зображень 

з метою спрощення їх подальшого якісного аналізу лікарем. 

2. Вперше розроблено метод сегментації медичних зображень, що 

ґрунтується на аналізі статистичних показників масиву однорідних зображень 

та дозволяє отримати складові частини та контури зображень шляхом 

утворення однорідних областей без урахування просторової близькості 

елементів зображення. Запропонований метод доцільно застосовувати для 

автоматизованого визначення відхилень на об’єктах зображень, а також 

подальшого їх дослідження лікарем. Метод застосовується для сегментації 

медичних зображень будь-якого типу, зокрема, КТ легень, МРТ головного 

мозку, ультразвукових досліджень серця, черевної порожнини, мікроскопічних 

досліджень тканин, клітин та ін. 

3. Вперше розроблено метод опису зображень, що ґрунтується на 

контурному представленні зображення та його елементів масивами координат 

«опорних» вершин, розмір яких є вхідним параметром методу та може 

змінюватись залежно від вимог, які визначаються поставленою задачею пошуку 

та потрібною точністю відтворення. У порівнянні з методом Differential 

Equation Interpolant, запропонований метод дозволяє зменшити обсяг графічних 

даних, які зберігаються та оброблюються у медичній програмно-апаратній 

системі, у 2.71 0.53 рази для описання форми площі, яку займає об’єкт 

спостереження. Запропонований метод застосовується для контурного опису 

±
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медико-біологічних об’єктів довільної форми на медичних зображеннях, 

зокрема, КТ серця, голови, легень, МРТ головного мозку, мікроскопічних 

досліджень тканин та ін. 

4. Вперше розроблено метод нечіткого пошуку векторних зображень, 

який, на відміну від існуючих, ґрунтується на визначенні областей 

припустимих значень координат вершин зображень-шаблонів. Запропонований 

метод пошуку дозволяє кількісно визначити ступінь схожості зображень-

кандидатів та зображень-шаблонів. Запропонований метод дозволяє підвищити 

точність пошуку на 20.23 2.14% у порівнянні з методом пошуку зображень за 

змістом. Запропонований метод застосовується для пошуку медико-біологічних 

об’єктів довільної форми на медичних зображеннях, зокрема, КТ серця, голови 

та ін. 

5. Розроблено метод класифікації оцифрованих та цифрових медичних 

зображень, що ґрунтується на використанні еталонних зображень, описаних 

векторами у параметричному просторі, який визначається такими ознаками: 

метод візуалізації та колірна гама зображення, розмір об’єкта дослідження, 

щільність та кількість однорідних об’єктів на зображенні. Метод класифікації 

доцільно використовувати на початковому етапі оброблення медичних 

зображень для створення груп однорідних даних з метою вторинної 

класифікації нейромережевими технологіями. Запропонований метод може 

застосовуватись для класифікації великих наборів графічних даних, зокрема 

для 21 типу зображень, що відображають процес діагностики нервової та 

дихальної систем. 

6. Удосконалено метод підвищення яскравості медичних зображень, що 

ґрунтується на застосуванні комплексу нелінійних функцій до колірних 

компонент зображень для моделі HSV. Запропонований метод дозволяє 

підвищити точність виявлення контурів на 31.83 5.81% у порівнянні з методом 

лінійного розтягування. Запропонований метод застосовується для зображень 

мікроскопічних досліджень тканин та клітин. 

±

±
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7. Удосконалено метод згладжування контурних кривих об’єктів 

зображень, що ґрунтується на застосуванні нелінійних операцій перетворення 

координат контурних вершин, що дозволяє пригнічувати перешкоди на 

медичних зображеннях, представлених у векторному форматі. Запропонований 

метод дозволяє підвищити точність відтворення об’єктів зображення на  

10.96 1.53% у порівнянні з методом медіанної фільтрації. Запропонований 

метод застосовується для згладжування контурних кривих об’єктів довільної 

форми на медичних зображеннях, зокрема, зображень КТ серця, 

мікроскопічних досліджень тканин та ін. 

8. Створено програмне забезпечення для дослідження ефективності 

розроблених методів оброблення медичних зображень. Практичну цінність 

отриманих результатів підтверджено трьома актами впровадження. 

±
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сечовивідних шляхів 
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Рентгенологічне 

дослідження надниркових 

залоз 

 
Рентгенологічне 

дослідження яєчників 

 
Рентгенологічне 

дослідження судин 

надниркових залоз 

 
Рентгенологічне 

дослідження судин 

яєчників 

 
Електрокардіографія 

 
Діагностика 

шкіри 

Дерматоскопія 

 
Конфокальна мікроскопія 

 



184 
Цитологічне дослідження 

шкіри 

 
Гістологічне дослідження 

шкіри 

 
Ультразвукове 

дослідження шкіри 

 
Ультразвукове 

дослідження органів 

черевної порожнини 

 
Пряме оптичне 

сканування 

 
Імунофлуоресцентний 

аналіз 

 
Оптична когерентна 

томографія 
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Рентгенологічне 

дослідження грудної 

клітини 

 
Комп'ютерна томографія 

метастазів  

 
Магнітно-резонансна 

томографія метастазів  

 
Радіоізотопна діагностика 

шкіри 

 
Термографія регіонарних 

метастазів (лімфовузлів) 

 
Сечостатев

а система 

Рентгенологічне 

дослідження нирок і 

сечових шляхів 

 
Рентгенологічне 

дослідження 

передміхурової залози 
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Рентгенологічне 

дослідження нирок, 

сечового міхура і 

сечоводів  

Рентгенологічне 

дослідження органів 

малого таза 

 
Рентгенологічне 

дослідження товстої 

кишки 

 
Рентгенологічне 

дослідження судин нирок 

 
Рентгенологічне 

дослідження судин 

маточних відділів 

 
Рентгенологічне 

дослідження молочних 

залоз 

 
Рентгенологічне 

дослідження грудної 

клітини 
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Комп’ютерна томографія 

нирок 

 
Комп'ютерна томографія 

передміхурової залози 

 
Комп'ютерна томографія 

сечового міхура 

 
Комп'ютерна томографія 

малого таза 

 
Комп’ютерна томографія 

органів заочеревинного 

простору, черевної і 

грудної порожнини  

Комп’ютерна томографія 

головного мозку 

 
Електрокардіографія 
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Радіоізотопна ренографія 

 
Ультразвукове 

дослідження нирок 

 
Ультразвукове 

дослідження малого таза 

 
Ультразвукове 

дослідження 

сечовивідних шляхів 

 
Ультразвукове 

дослідження 

заочеревинних та тазових 

лімфатичних вузлів  

Ультразвукове 

дослідження грудної 

залози 

 
Ультразвукове 

дослідження 

передміхурової залози 
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Ультразвукове 

дослідження органів 

черевної порожнини 

 
Гістологічне дослідження 

нирок 

 
Гістологічне дослідження 

слизової оболонки прямої 

кішки 

 
Гістологічне дослідження 

передміхурової залози 

 
Гістологічне дослідження 

яєчників 

 
Гістологічне дослідження 

матки 

 
Гістологічне дослідження 

сечового міхура 
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Гістологічне дослідження 

молочної залози 

 
Цитологічне дослідження 

нирок 

 
Цитологічне дослідження 

передміхурової залози 

 
Цитологічне дослідження 

сечового міхура 

 
Цитологічне дослідження 

яєчників 

 
Цитологічне дослідження 

асцитичної рідини 

 
Цитологічне дослідження 

плеврального ексудату 
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Цитологічне дослідження 

матки 

 
Сцинтиграфія кісток 

скелету та лімфовузлів 

 
Радіонуклідне 

дослідження нирок та 

сечовивідних шляхів 

 
Радіонуклідне 

дослідження 

передміхурової залози 

 
Радіонуклідне 

дослідження молочної 

залози 

 
Радіонуклідне 

дослідження органів 

малого таза 

 
Термографія молочної 

залози 
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Магнітно-резонансна 

томографія нирок 

 
Магнітно-резонансна 

томографія 

передміхурової залози 

 
Магнітно-резонансна 

томографія сечового 

міхура 

 
Магнітно-резонансна 

томографія молочної 

залози 

 
Магнітно-резонансна 

томографія яєчників 

 
Магнітно-резонансна 

томографія органів 

малого таза 

 
Магнітно-резонансна 

томографія головного 

мозку 
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Цистоскопія сечового 

міхура 

 
Ендоскопічне 

дослідження піхви та 

шийки матки 

 
Ендоскопічне 

дослідження оболонки 

прямої кишки 

 
Ендоскопічне 

дослідження стравоходу, 

порожнини шлунка та 

дванадцятипалої кишки  

Ендоскопічне 

дослідження порожнини 

матки 

 
*Графічні дані взяті з джерел, що знаходяться у відкритому доступі. 
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Додаток Д 

Реалізація методу підвищення яскравості зображень 

 
 

%% зчитування даних 
I_input=imread ('image.png'); 
[hr cx]=imhist(I_input(:,:,1)); 
[hg cx]=imhist(I_input(:,:,2)); 
[hb cx]=imhist(I_input(:,:,3)); 
%% демонстрація вхідних даних 
figure (1), imshow(I_input); 
figure (2), subplot(3,1,1),plot(cx,log(hr),'k','lineWidth',2),title('R 
компонента'),axis([0 255 0 15]); 
subplot(3,1,2),plot(cx,log(hg),'k','lineWidth',2),title('G компонента'),axis([0 255 0 
15]), 
subplot(3,1,3),plot(cx,log(hb),'k','lineWidth',2),title('B компонента'),axis([0 255 0 
15]); 
%% перетворення колірного простору зображення 
I_hsv=rgb2hsv(I_input); 
%% виклик функції перетворення компоненти Saturation 
Is=Saturation_T(I_hsv); 
%% виклик функції перетворення компоненти Value 
Iv=Value_T(I_hsv); 
%% результат перетворення 
I_output(:,:,1)=I_hsv(:,:,1); 
I_output(:,:,2)=Is; 
I_output(:,:,3)=Iv; 
Iresult=hsv2rgb(I_output); 
%% виклик функції виявлення контурів 
Threshold=0.5; 
output=Edge_Detect(I_input,Iresult,Threshold); 
Edge_in=output(:,:,1); 
Edge_out=output(:,:,2); 
%% демонстрація результату перетворення 
figure (3), imshow(Iresult); 
figure (4),subplot(2,2,1),imhist(I_hsv(:,:,2)),title('Saturation до модифікації), 
subplot(2,2,2),imhist(Is), title('Saturation після модифікації'), 
subplot(2,2,3),imhist(I_hsv(:,:,3)),title('Value до 
модифікації),subplot(2,2,4),imhist(Iv),title('Value після модифікації'), 
figure(5),imshow(1-Edge_in); 
figure (6),imshow(1-Edge_out); 
%% функія перетворення компоненти Saturation 
function Is=Saturation_T(I_hsv) 
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I=I_hsv(:,:,2); 
Imax=max(max(I)); 
Imin=min(min(I)); 
In=(I-Imin)/(Imax-Imin); 
Is=(sin(In)).^0.5; 
end 
%% функція перетворення компоненти Value 
function Iv=Value_T(I_hsv) 
I=I_hsv(:,:,3); 
Imax=max(max(I)); 
Imin=min(min(I)); 
In=(I-Imin)/(Imax-Imin); 
Il=(log10(In+1)); 
Iv=((Il-min(min(Il)))/(max(max(Il))-min(min(Il)))).^5.3; 
end 
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Додаток Е 

Реалізація визначення ознак методу класифікації цифрових та 

оцифрованих медичних зображень 

 
 
%% дані таблиці виводу результатів 
T1=0;F1=0;T2=0;F2=0;FF=0; 
%% зчитування масиву тестових зображень 
for j=1:2 
for i=1:50 
    filename='/Images For Matlab/histological/'; 
    if i<10 
    I=[filename, '0',num2str(i),'_',num2str(j) '.jpg']; 
    else 
        I=[filename,num2str(i),'_',num2str(j) '.jpg']; 
    end 
    Iinput=imread(I); 
    %% виклик функції перетворення для ознаки p5 
    K=D_Transform (Iinput); 
%% визначення кількості зображень правильно/неправильно класифікованих 
if K>=0.1e-04 && K<=9.99e-04  
    if j==1 
    T1=T1+1; 
    else 
    F1=F1+1; 
    end 
else 
    if K>=0.1e-03 && K<=9.99e-03 
        if j==2 
            T2=T2+1; 
        else 
            F2=F2+1; 
        end 
    else  FF=FF+1; 
    end 
end 
end 
end 
%% заповнення таблиці виводу результатів 
Class_name={' Клас нервової системи'; 'Клас дихальної системи'}; 
Class_True = {T1;T2}; 
Class_False = {F1;F2}; 
False ={FF;'-'}; 
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T= table (Class_True, Class_False, False, Class_name); 
%% функція перетворення для ознаки p5 
function K=D_Transform (Iinput) 
S=size(Iinput); 
MN=S(1)*S(2); 
Iinput=rgb2gray(Iinput); 
B=Iinput<130; 
E=bwmorph(B,'erode',1); 
[L,Num]=bwlabel(E); 
K=Num/MN; 
end 
%% дані таблиці виводу результатів 
T1=0;F1=0;T2=0;F2=0; 
%% зчитування масиву тестових зображень 
for j=1:2 
for i=1:50 
    filename='/Images For Matlab/CT_DS/'; 
    if i<10 
    I=[filename, '0',num2str(i),'_',num2str(j) '.jpg']; 
    else 
        I=[filename,num2str(i),'_',num2str(j) '.jpg']; 
    end 
Iinput=imread(I); 
%% виклик функції перетворення для ознаки p6 
Num=N_Transform(Iinput); 
%% визначення кількості зображень правильно/неправильно класифікованих 
if Num>=2 && Num<=3 
    if j==2 
    T2=T2+1; 
    else 
    F2=F2+1; 
    end 
else 
        if j==1 
            T1=T1+1; 
        else 
            F1=F1+1; 
        end 
end 
end 
end 
%% заповнення таблиці виводу результатів 
Class_name={' Клас нервової системи'; 'Клас дихальної системи'}; 
Class_True = {T1;T2}; 
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Class_False = {F1;F2}; 
T= table (Class_True, Class_False,  Class_name); 
%% функція перетворення для ознаки p6 
function Num=N_Transform(Iinput) 
I=rgb2gray(Iinput); 
B=I>100; 
Image1=bwmorph(B,'close',1); 
Image2=bwmorph(Image1,'erode',1); 
Image3=1-Image2; 
Image4=bwmorph(Image3,'dilate',4); 
[L,Num]=bwlabel(Image4); 
end 
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Додаток Ж 

Реалізація методу сегментації однорідних медичних зображень 

 

 

folder='\Images For Matlab\Medical Image for Analysis\';% репозиторій зберігання 
масиву однорідних зображень 
num1=1; 
num2=28;% кількість елементів масиву 
%% виклик функції визначення математичного очікування масиву зображень 
MX=parameter_MX(folder,num1,num2); 
%% виклик функції визначення дисперсії масиву зображень 
DX=parameter_DX(folder,num1,num2,MX); 
%% виклик функції визначення кількості сегментів 
Q_segments=Quantity_segments(MX,DX); 
H1=Q_segments(1); 
H2=Q_segments(2); 
%% виклик функції визначення центрів сегментів 
Center=Center_segments(MX,DX,H1,H2); 
%% сегментація вхідного зображення 
I_input=imread('/Images For Matlab/ Medical Image for 
Analysis/num1_num2.jpg');% репозиторій зображення 
%% перетворення колірного простору зображення 
Ixyz=rgb2xyz(I_input); 
%% виділення даних Z-компоненти 
Iz=Ixyz(:,:,3); 
%% визначення розміру зображення 
[M N]=size(Iz); 
%% визначення належності пікселів зображення до сегментів 
for i=1:M 
    for j=1:N 
       Metric=(Iz(i,j)-Center).^2; 
       [Min,Num]=min(Metric); 
       Isegment(i,j)=Num; 
       Segment(i,j,Num)=logical(1); 
    end 
end 
%% виклик функції опису палітри кольорів 
Map=Map_Color(Isegment); 
%% демонстрація індексного зображення 
figure(1),imshow(Isegment,Map); 
%% виклик функції подання масиву сегментів 
Segment_color=Color_Segments(Isegment,M,N,H1,H2,Map); 
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%% демонстрація масиву сегментів 
for k=1:(H1+H2+3) 
figure(2), subplot(3,round((H1+H2+3)/3),k), imshow(Segment_color(:,:,k),Map); 
end 
%% виклик функції визначення контурів сегментів 
Contour_segment=Contour_detection(Segment); 
%% демонстрація контурів сегментів 
for k=1:(H1+H2+3) 
figure(3), subplot(3,round((H1+H2+3)/3),k), imshow(Contour_segment(:,:,k)); 
end 
%% функція визначення математичного очікування масиву зображень 
function [MX]=parameter_MX(folder,num1,num2) 
for i=num1 
for j=1:num2 
    filename=folder; 
    I=[filename,num2str(i),'_',num2str(j) '.jpg']; 
    Iinput=imread(I); 
    Ixyz=rgb2xyz(Iinput); 
    Iz=Ixyz(:,:,3); 
    [M N]=size(Iz); 
Mat=(sum(sum(Iz)))/(M*N); 
X(j)=Mat; 
end 
end 
MX=sum(X)/j; 
end 
%% функція визначення дисперсії масиву зображень 
function [DX]=parameter_DX(folder,num1,num2,MX) 
for i=num1 
for j=1:num2 
    filename=folder; 
    I=[filename,num2str(i),'_',num2str(j) '.jpg']; 
    Iinput=imread(I); 
    Ixyz=rgb2xyz(Iinput); 
    Iz=Ixyz(:,:,3); 
    [M N]=size(Iz); 
Dis=(sum(sum((Iz-MX).^2))/(M*N)); 
Y(j)=Dis; 
end 
end 
DX=sum(Y)/j; 
end 
%% функція визначення кількості сегментів 
function output=Quantity_segments(MX,DX) 
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H1=fix(MX/DX); 
H2=fix((1.089-MX)/DX); 
output=[H1,H2]; 
end 
%% функція визначення центрів сегментів 
function [Center]=Center_segments(MX,DX, H1,H2) 
Center(1)=0; 
for h=1:1:H1 
    Center(length(Center)+1)=MX-h*DX; 
end 
Center(length(Center)+1)=MX; 
for h=1:1:H2 
    Center(length(Center)+1)=MX+h*DX; 
end 
Center(length(Center)+1)=1.089; 
end 
%% функція опису палітри кольорів 
function [Map]=Map_Color(Isegment) 
Map=[1 1 1 
    0 0 1 
    0 1 0 
    0.5 0 0 
    0.5 0.5 0.5 
    0.82 0.41 0.12 
    0.5 0 0.5 
    0.3 0 0.5 
    0.5 0.5 0 
    0.8 0.8 0.8]; 
end 
%% функція подання масиву сегментів 
function [Segments_color]=Color_Segments(Isegment,M,N,H1,H2,Map) 
for k=1:(H1+H2+3) 
    for i=1:M 
        for j=1:N 
            if Isegment(i,j)==k 
              Segments_color(i,j,k)= k; 
            else Segments_color(i,j,k)= length(Map); 
            end 
        end 
    end 
end 
end 
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%% функція визначення контурів сегментів 
function [Contour_segment]=Contour_detection(Segment) 
[M N K]=size(Segment); 
for k=1:K 
    Contour_segment(:,:,k)=Segment(:,:,k)-imerode(Segment(:,:,k),[1 1 1; 1 1 1; 1 1 
1]); 
end 
end 
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Додаток З 

Показники ефективності методу сегментації однорідних медичних 

зображень 

 

 

Таблиця З.1 – Показники ефективності застосування методу сегментації 

медичних зображень 

 Метод 

візуалі-

зації 

Кількість

зобра-

жень 

Кількість 

сегментів 

Середній 

час 

виконання,

сек. 

Середній 

обсяг 

використа-

них ресурсів 

ЦП, % 

Масив даних 1 КТ(1) 100 20 4,13 13,834 

Масив даних 2 КТ 100 27 4,62 13,717 

Масив даних 3 КТ 100 64 7,12 14,55 

Масив даних 4 КТ 61 107 7,89 12,933 

Масив даних 5 КТ 100 153 12,09 14,498 

Масив даних 6 КТ 93 424 21,13 15,531 

Масив даних 7 КТ 6 21 2,02 8,225 

Масив даних 8 КТ 10 9 11,02 13,609 

Масив даних 9 КТ 100 26 4,38 13,54 

Масив даних 10 КТ 100 60 6,25 15,518 

Масив даних 11 КТ 100 78 8,17 13,414 

Масив даних 12 КТ 100 71 7,81 15,757 

Масив даних 13 КТ 60 133 10,56 13,963 

Масив даних 14 РД(2) 93 10 18,42 15,766 

Масив даних 15 РД 8 37 9,98 12,836 

Масив даних 16 ГД(3) 50 7 27,17 18,818 

Масив даних 17 ГД 50 12 41,11 19,076 
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Продовження таблиці З.1 

Масив даних 18 ГД 63 10 28,72 17,817 

Масив даних 19 ГД 80 12 23,17 18,258 

Масив даних 20 МРТ(4) 22 79 6,84 12,45 

Масив даних 21 МРТ 100 123 2,43 11,493 

Масив даних 22 МРТ 22 53 4,88 10,539 

Масив даних 23 МРТ 10 58 0,78 6,112 

Масив даних 24 УЗД(5) 37 134 5,01 11,767 

Масив даних 25 УЗД 109 244 7,76 14,705 

 
(1)КТ – комп’ютерна томографія. 
(2)РД – рентгенологічне дослідження. 
(3)ГД – гістологічне дослідження. 
(4)МРТ – магнітно-резонансна томографія. 
(5)УЗД – ультразвукове дослідження. 
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Додаток К 

Реалізація методу контурного опису об’єктів спостереження та методу 

пошуку 

 

 

Itemplate=imread('/Images For Matlab / Ib.bmp'); % репозиторій зберігання 
зображення нерухомого фону Ib 
Itest=imread('/Images For Matlab/ It.bmp'); % репозиторій зберігання тестового 
зображення It, яке перевіряється на присутність рухомих об’єктів 
спостереження 
% визначення розмірів зображень 
[M N K]=size(Itemplate); 
%% виклик функції виявлення об’єкта спостереження растрової форми 
Iobject=Raster_object(Itemplate,Itest,M,N,K); 
%% виклик функції виявлення контурів методом DEI та виділення контуру, 
який візуалізує форму площі, що займає об’єкт спостереження у двовимірному 
просторі 
ContourIN=Contour_detection(Iobject,M,N); 
%% виклик функції згладжування контуру 
Contour=Vector_filtering(ContourIN); 
%% виклик функції перерозподілу контурних вершин відносно початку 
координат 
ContourXY=Contour_redistribution(Contour); 
XContour=ContourXY(:,1); 
YContour=ContourXY(:,2); 
%% виклик функції визначення X координати сегментів, що відображають 
контур об’єкта зображення 
Q_segments=12; 
Xin=XContour_parts(XContour,Q_segments); 
%% виклик функції визначення Y координати сегментів, що відображають 
контур об’єкта зображення 
Yin=YContour_parts(Ycontour,Q_segments); 
%% визначення діапазону значень шаблонного вектора 
Detail=4.5; 
Vector=1:Detail:N; 
Vector=Vector'; 
%% виклик функції визначення опорних контурних вершин 
XYsupport=XYsorting(Xin,Yin,Vector,Q_segments); 
Xsupport=XYsupport(:,1:Q_segments); 
Ysupport=XYsupport(:,Q_segments+1:2*Q_segments); 
%% виклик функції з'єднання контурних вершин неперервними кривими 
XYcurve=Smothing_curve(Xin,Yin,Xsupport,Ysupport,Q_segments); 
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%% демонстрація контуру 
X=XYcurve(:,1,1); 
Y=XYcurve(:,2,1); 
for k=2:Q_segments 
    X=[X;XYcurve(:,1,k)]; 
    Y=[Y;XYcurve(:,2,k)]; 
end 
X=X/N; 
Y=Y/M; 
figure(1), plot(X,Y),legend(['Points quantity=' num2str(length(X))]); 
%% виклик функції читання зображень-шаблонів 
X_file='tem_X_Heart2_1369.dat'; 
Y_file='tem_Y_Heart2_1369.dat'; 
XYtemplate=File_reading(X_file,Y_file); 
Xtemplate=XYtemplate(:,1); 
Ytemplate=XYtemplate(:,2); 
%% виклик функції визначення області нечіткості 
P=Fuzzy_parameter(Xtemplate,Ytemplate); 
mx=P(1); 
my=P(2); 
%% виклик функції визначення ступеня схожості зображень-кандидатів до 
зображень шаблонів 
R=Similar_Degree(X,Y,Xtemplate,Ytemplate,mx,my); 
%% функція виявлення об’єкта спостереження растрової форми 
function [Iobject]=Raster_object(Itemplate,Itest,M,N,K) 
Background(1:1:M,1:1:N,1:1:K)=1; 
Xyuv=double(rgb2ycbcr(Itemplate))/255; 
Xyuv=sin(Xyuv); 
Yyuv=double(rgb2ycbcr(Itest))/255; 
Yyuv=sin(Yyuv); 
NotXyuv=Background-Xyuv; 
NotYyuv=Background-Yyuv; 
OR_XyuvNotYyuv=max(Xyuv,NotYyuv); 
OR_NotXyuvYyuv=max(NotXyuv,Yyuv); 
Iobject=abs(OR_XyuvNotYyuv-OR_NotXyuvYyuv); 
end 
%% функція виявлення контурів методом DEI та виділення контуру, який 
візуалізує форму площі, що займає об’єкт спостереження у двовимірному 
просторі 
function [ContourIN]=Contour_detection(Iobject,M,N) 
Image=Iobject(:,:,1); 
[Cyuv hyuv]=contour(1:1:N,M:-1:1,Image, [0.2 0.2]); 
[Nummax Jmax]=max(Cyuv(2,:)); 
ContourIN=Cyuv(:,Jmax+1:Jmax+Nummax); 
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end 
%% функція згладжування контуру 
function [Contour]=Vector_filtering(ContourIN) 
Mask=25; 
for i=1:length(ContourIN) 
    if i<(length(ContourIN)-(Mask-1)) 
    CXY(1,i)=median(ContourIN(1,i:i+Mask-1)); 
    CXY(2,i)=median(ContourIN(2,i:i+Mask-1)); 
    else 
        CXY(1,i)=ContourIN(1,i); 
        CXY(2,i)=ContourIN(2,i); 
    end 
end 
Contour=CXY; 
end 
%% функція перерозподілу контурних вершин відносно початку координат 
function output=Contour_redistribution(Contour) 
O=[0;0]; 
for i=1:length(Contour) 
    Dis1(i,1)=sqrt((Contour(1,i)-O(1,1)).^2+(Contour(2,i)-O(2,1)).^2); 
end 
[minDis1 JDis1]=min(Dis1); 
XContour=[Contour(1,JDis1:1:length(Contour)) Contour(1,1:1:JDis1-
1)];XContour=XContour'; 
YContour=[Contour(2,JDis1:1:length(Contour)) Contour(2,1:1:JDis1-
1)];YContour=YContour'; 
output=[XContour YContour]; 
end 
%% функція визначення X координати сегментів, що відображають контур 
об’єкта зображення 
function [Xin]=XContour_parts(Xcontour, Q_segments) 
Q_points=fix(length(XContour)/Q_segment); 
XContour=XContour(1:Q_points*Q_segment); 
part=length(XContour)/12; 
for i=1:12 
    if i==1 
        Xin(:,i)=XContour(1:part); 
    else 
            Xin(:,i)=XContour((i-1)*part+1:i*part); 
    end 
end 
end 
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%% функція визначення Y координати сегментів, що відображають контур 
об’єкта зображення 
function [Yin]=YContour_parts(Ycontour, Q_segments) 
Q_points=fix(length(YContour)/Q_segment); 
YContour=YContour(1:Q_points*Q_segment); 
part=length(YContour)/12; 
for i=1:12 
    if i==1 
        Yin(:,i)=YContour(1:part); 
    else 
            Yin(:,i)=YContour((i-1)*part+1:i*part); 
    end 
end 
end 
%% функція визначення опорних контурних вершин 
function XYsupport=XYsorting(Xin,Yin,Vector,Q_segments) 
for k=1:Q_segments 
    Xout=Xin(:,k); 
    Yout=Yin(:,k); 
for i=1:1:length(Vector)    
    [minimum index]=min(sqrt((Vector(i)-Xout).^2)); 
    support_x(i)=Xout(index); 
    support_y(i)=Yout(index); 
    if index==1 
    Xout=Xout(index+1:length(Xout)); 
    Yout=Yout(index+1:length(Yout)); 
    else if index==length(Xout) 
    Xout=Xout(1:(length(Xout)-1)); 
    Yout=Yout(1:(length(Yout)-1)); 
    else Xout=[Xout(1:index-1);Xout(index+1:length(Xout))]; 
        Yout=[Yout(1:index-1);Yout(index+1:length(Yout))]; 
    end 
    end 
    Xsupport(i,k)=support_x(i); 
    Ysupport(i,k)=support_y(i); 
end 
end 
XYsupport=[Xsupport Ysupport]; 
end 
%% функція з'єднання контурних вершин неперервними кривими 
function [XYcurve]=Smothing_curve(Xin,Yin,Xsupport,Ysupport,Q_segments) 
for k=1:Q_segments 
Vertex=[Xsupport(:,k) Ysupport(:,k)]; 
XYin(1,:)=[Xin(1,k),Yin(1,k)]; 
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l=length(Vertex); 
for i=1:l-1 
    Dis=sqrt(((XYin(i,1)-Vertex(:,1)).^2)+((XYin(i,2)-Vertex(:,2)).^2)); 
    [Vmin Vj]=min(Dis); 
    XYin(i+1,:)=Vertex(Vj,:); 
    if Vj==1 
    Vertex=[Vertex(Vj+1:length(Vertex),:)]; 
    else if Vj==length(Vertex) 
    Vertex=[Vertex(1:Vj-1,:)]; 
    else 
    Vertex=[Vertex(1:Vj-1,:);Vertex(Vj+1:length(Vertex),:)]; 
    end 
    end 
end 
XYcurve(:,:,k)=[XYin(2:length(XYin),:);Vertex]; 
end 
end 
%% функція читання зображень-шаблонів 
function output=File_reading(X_file,Y_file) 
file1 = fopen(X_file, 'rb'); 
if file1 == -1 
    error('File is not opened'); 
end 
Tem_X = fread(file1, 'double'); 
fclose(file1);  
file2 = fopen(Y_file, 'rb'); 
if file2 == -1 
    error('File is not opened');  
end 
Tem_Y = fread(file2, 'double'); 
fclose(file2); 
output=[Tem_X Tem_Y]; 
end 
%% функція визначення області нечіткості 
function output=Fuzzy_parameter(Xtemplate,Ytemplate) 
D_X=sum(((Xtemplate-
(sum(Xtemplate)/length(Xtemplate))).^2))/length(Xtemplate); 
D_Y=sum(((Ytemplate-
(sum(Ytemplate)/length(Ytemplate))).^2))/length(Ytemplate); 
kx=fix((sum(Xtemplate)/length(Xtemplate))/D_X); 
ky=fix((sum(Ytemplate)/length(Ytemplate))/D_Y); 
mx=kx*D_X; 
my=ky*D_Y; 
output=[mx my]; 
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end 
%% функція визначення ступеня схожості зображень-кандидатів до зображень 
шаблонів 
function [R]=Similar_Degree(X,Y,Xtemplate,Ytemplate,mx,my) 
R=1; 
for i=1:length(X) 
Rate(i,1)=max(0,(1.0001-((X(i)-Xtemplate(i))^2)/(mx^2)-((Y(i)-
Ytemplate(i))^2)/(my^2))); 
R=R*Rate(i); 
end 
end 
%% функція запису зображень-шаблонів 
function output=File_reading(X_file,Y_file) 
file1 = fopen(X_file, 'rb');  
if file1 == -1 
    error('File is not opened'); 
end 
Tem_X = fread(file1, 'double'); 
fclose(file1); 
file2 = fopen(Y_file, 'rb');  
if file2 == -1  
    error('File is not opened'); 
end 
Tem_Y = fread(file2, 'double'); 
fclose(file2); 
output=[Tem_X Tem_Y]; 
end 
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