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Περίληψη
Στην εργασία αυτή αναπτύχθηκε κατάλληλο λογισμικό που ανιχνεύει και οριοθετεί σε ηλεκτρονικές εικόνες διάφορα αντικείμενα που
απεικονίζονται. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε γλώσσα C++, χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία σε γεωμετρικές ηλεκτρονικές εικόνες, που
δημιουργήσαμε γι αυτόν τον σκοπό, καθώς και σε ιατρικές εικόνες, από αξονική τομογραφία οι οποίες απεικονίζουν πυρήνες κυττάρων με
καρκινικά κύτταρα, γνωστές ως FISH images (Fluorescent In Situ Hybridization images). Συγκεκριμένα, αυτές οι εικόνες αφορούν ασθενείς,
και δημιουργούνται μετά από χρήση φθοριούχων ουσιών, οι οποίες χρωματίζουν πράσινα τα κέντρα των χρωματοσωμάτων και κόκκινα τα
HER-2 γονίδια. Αν ο λόγος των προβληματικών γονιδίων προς τα χρωματοσώματα είναι μεγαλύτερος από 2, τότε ο πυρήνας χαρακτηρίζεται
καρκινικός (Raimondo κ.ά., 2005). Οπότε, ζητούμενο είναι να μοντελοποιήσουμε τα αντικείμενα αυτά - δηλαδή τους πυρήνες κυττάρων όσο το δυνατόν ακριβέστερα, να καταγράψουμε την θέση του καθενός αντικειμένου, να τα μετρήσουμε και τέλος να αντιστοιχίσουμε μία
ετικέτα στο καθένα. Επιλέξαμε να δουλέψουμε σε ασπρόμαυρες εικόνες με 0 έως 255 αποχρώσεις του γκρι, κάτι που υλοποιεί το λογισμικό
αυτόματα ή χειροκίνητα, δηλαδή έχουμε επιλογή να επιλέξουμε το κατώφλι για την κατάτμηση (segmentation). Για την σωστή ανεύρεση
των αντικειμένων χρειαζόμαστε και την ανίχνευση ακμών (τα όρια δηλαδή των αντικείμενων ή των πυρήνων των κυττάρων) και τέλος το
λογισμικό χρωματίζει διαφορετικά το κάθε ανιχνευμένο αντικείμενο της εικόνας, το ονομάζει από 1 έως Ν (Ν μέγιστο νούμερο που
ανίχνευσε) και εμφανίζει σχετικό μήνυμα με το πλήθος αυτών των αντικείμενων. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί διάφορα απαραίτητα event,
όπως: event που επιστρέφει μήνυμα με τις συντεταγμένες του αντικειμένου του σημείου που πατήθηκε και την «ονομασία» του, event που
προστατεύουν το λογισμικό να μην «κολλήσει», καθώς και event που εμφανίζουν το σύνολο των αντικειμένων που ανιχνεύτηκαν. Η χρήση
του λογισμικού μελλοντικά, μπορεί να υποστηρίζει ιατρικές μονάδες διευκολύνοντας το ιατρικό προσωπικό και ανιχνεύοντας όργανα και
ιστούς στα οποία ανιχνεύεται καρκίνος, μιας και η χρήση του είναι unsupervisor και έτσι δεν απασχολεί το προσωπικό. Επισημαίν ουμε ότι,
οι σχετικές εικόνες FISH που προκύπτουν από τους αξονικούς τομογράφους είναι πάρα πολλές, οπότε υπάρχει και σχετικά μεγάλη απ αίτηση
και ενδιαφέρον για ανάλογο λογισμικό.
Λέξεις κλειδιά: κατάτμηση εικόνας, κατωφλίωση, FISH, RBF.

Abstract
In this work, was developed appropriate software that detects and delimits in electronic images various objects that appear. The application
was developed in C ++ language, used successfully in geometric electronic images, which we created for this purpose, as well as in medical
images, from computed tomography which depict cell nuclei with cancer cells, known as FISH images (Fluorescent In Situ Hybridization
images).
Specifically, these images are of patients, and are created after the use of fluorinated substances, which color the centers of the
chromosomes green and the HER-2 genes red. If the ratio of problem genes to chromosomes is greater than 2, then the nucleus is classified
as cancerous (Raimondo etc., 2005).
So, we want to model these objects - that is the cell nuclei - as accurately as possible, record the position of each object, measure them,
and finally assign a label to each one.
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We chose to work in black and white images with 0 to 255 shades of gray, something that the software implements automatically or
manually (we have the option to select the threshold for segmentation).
For the correct finding of the objects we also need the detection of edges (in other words, the borders of the objects or the nuclei of the
cells) and finally the software paint with different color each detected object in the image, names it from 1 to N (N maximum number
detected) and displays a message related to the number of these items.
Also, various necessary events have been created, such as: event that returns a message with the coordinates of the object of the point that
was pressed and its "name", also events that protect the software from " collapse or sticking", as well as events that displa y all objects
detected.
This software in the future can support medical units by facilitating medical staff and detecting organs and tissues in which cancer is
detected, since its use is unsupervisor and thus does not concern staff. We point out that, the relevant FISH images which ta king from CT
scanners are too many, so there is a relatively high demand and interest for similar software.
Key Words: Image segmentation, thresholding, FISH, RBF.

Εισαγωγή
Η ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού που θα λειτουργούσε, όπως το έμπειρο μάτι μας που ανιχνεύει διάφορα αντικείμενα
πάνω σε ένα τραπέζι ή σε μία φωτογραφία, είναι το αντικείμενο αυτής της εργασίας.
Υπάρχουν επίσης, ιατρικές εικόνες, από αξονική τομογραφία ή υπολογιστική τομογραφία (computed tomography) για
παράδειγμα, που απεικονίζουν πυρήνες κυττάρων εκ των οποίων κάποια χαρακτηρίζονται καρκινικά κύτταρα. Οι εικόνες
αυτές είναι γνωστές ως FISH Images (Fluorescent In Situ Hybridization images).
Συγκεκριμένα, αυτές οι εικόνες αφορούν ασθενείς, και δημιουργούνται μετά από χρήση φθοριούχων ουσιών, οι οποίες
χρωματίζουν πράσινα τα κέντρα των χρωματοσωμάτων και κόκκινα τα HER-2 γονίδια. Αν ο λόγος των προβληματικών
γονιδίων προς τα χρωματοσώματα είναι μεγαλύτερος από 2, τότε ο πυρήνας χαρακτηρίζεται καρκινικός (Raimondo κ.ά., 2005).
Οπότε, ζητούμενο είναι να μοντελοποιήσουμε τα αντικείμενα αυτά - δηλαδή τους πυρήνες κυττάρων - όσο το δυνατόν
ακριβέστερα, να καταγράψουμε την θέση του καθενός αντικειμένου, να τα μετρήσουμε και τέλος να αντιστοιχίσουμε μία
ετικέτα στο καθένα.
Πιθανά προβλήματα σε αυτή την μοντελοποίηση:
 Να ξεχωρίσουμε τους πυρήνες των κυττάρων που δυστυχώς επικαλύπτονται μερικώς.
 Να βρεθούν οι σωστοί συντελεστές της κάθε γκαουσιανής συνάρτησης, ώστε να προσεγγιστούν σωστά τα κύτταρα
από ελλείψεις που θα σκιαγραφίσουμε.
 Να βρεθούν τα ελλειψοειδή που προσεγγίζουν τα κύτταρα ακόμη και σε 3D διαστάσεις

Συνάρτηση προσέγγισης, της μη γραμμικής f(x)
Ο στόχος ενός συστήματος εκμάθησης είναι να ανακαλυφθεί μία συνάρτηση προσέγγισης ή οποία θα δίνει έναν
πεπερασμένο αριθμό ζευγαριών εισόδου-εξόδου (x,y).


Η συνάρτηση προσέγγισης d = f ( x, w ) που θα προκύψει από το σύστημα εκμάθησης, εξαρτάται από ένα σύνολο
παραμέτρων w, που μπορεί να τροποποιηθούν για να ελαχιστοποιήσουν την απόκλιση μεταξύ της εξόδου του συστήματος d
και της επιθυμητής απάντησης y. Όταν το δίκτυο προσεγγίζει το y με το d, προσεγγίζεται αποτελεσματικά η άγνωστη
συνάρτηση f(x) με τον χάρτη εισόδου-εξόδου.
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Τα RBF δίκτυα αποτελούν λύση σε περιπτώσεις μη γραμμικού συστήματος, όπου γίνεται χρήση ενός νευρωνικού δικτύου
για να λάβουμε ένα αποτέλεσμα που μιμείται την επιθυμητή απάντηση, δηλαδή για κάθε σημείο της εικόνας μας να μπορεί
να μας επιστρέφει τις συντεταγμένες του και την ετικέτα του κυττάρου.
Αν έχω μία μη γραμμική συνάρτηση y=f(x) αυτή μπορεί να προσεγγιστεί από μία «συνάρτηση προσέγγισης», την

Όπου, χ είναι ένα vector   1  2 ...  



και wi πραγματικές τιμές (τα «βάρη»)του διανύσματος πραγματικών συντελεστών w = [w1,w2,…wn]

Επίσης θυμίζουμε ότι, η Gaussian-γκαουσιανή συνάρτηση είναι για μία διάσταση η

Σχήμα 1. Gaussian probability density function (pdf) with different variances (σ12 = 32, σ22 = 22, σ32= 1).
Όπου: σ είναι η τυπική απόκλιση του πληθυσμού και χ είναι μια τιμή της συνεχούς τυχαίας μεταβλητής στο διάστημα -∞
έως +∞.


Άρα η f(x) προσεγγίζεται με άθροισμα γκαουσιανών



f ( x , w )   w ii (  )
 1

(Haykin, 1999).

Όπου τα wi θα έχουν τέτοιες τιμές ώστε: |f(x)–fˆ(x,w)|<ε, και ο ε είναι ένας αυθαίρετος μικρός αριθμός


Τελικά η συνάρτηση προσέγγισης f ( x, w ) μας δίνει το χάρτη εισόδου-εξόδου του δικτύου RBF.

Μη εποπτευόμενη ομαδοποίηση (Unsupervised clustering)
Η μη εποπτευόμενη ομαδοποίηση είναι το πρόβλημα της διάκρισης πολλών κλάσεων σε μία εικόνα με αντικείμενα. Το
πρόβλημα αυτό είναι χωρίς επίβλεψη (unsupervisor) επειδή οι ετικέτες των κλάσεων δεν δίδονται, κι έτσι η ομαδοποίηση
αυτή ξεκινά από τα απλά δεδομένα.
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Σχήμα 2α: Δείχνει 500 σημεία δεδομένων σε δύο διαστάσεις, τα οποία υποδηλώνουν την ύπαρξη τριών ομάδων.
Σχήμα 2β: Ένα μοντέλο μείγματος Gauss με τρεις συνιστώσες και διάφορα βάρη, για τα δεδ/να του σχήματος 2α.
Το πρόβλημα της μη εποπτευόμενης ομαδοποίησης γίνεται έτσι, η ανάκτηση ενός μοντέλου, όπως αυτό της εικόνας 2β,
από τα ανεπεξέργαστα δεδομένα όπως αυτά της εικόνας 2α. Προφανώς, αν γνωρίζαμε ποιες συνιστώσες δημιούργησαν κάθε
σημείο δεδομένων, τότε θα ήταν εύκολο να ανακτήσουμε τις κατανομές Gauss των συνιστωσών. Δηλαδή, θα μπορούσαμε
απλώς να επιλέξουμε όλα τα σημεία δεδομένων από μια δεδομένη συνιστώσα και μετά να προσαρμόσουμε τις παραμέτρους
μιας κατανομής Gauss σε ένα σύνολο δεδομένων. Από την άλλη, αν γνωρίζαμε τις παραμέτρους κάθε συνιστώσας, τότε θα
μπορούσαμε, τουλάχιστον από πλευράς πιθανοτήτων, να αντιστοιχίσουμε κάθε σημείο δεδομένων σε μία συνιστώσα. Το
πρόβλημα βέβαια είναι ότι δεν γνωρίζουμε ούτε την αντιστοίχιση, ούτε τις παραμέτρους.
Μία μέθοδος είναι να προσποιηθούμε ότι γνωρίζουμε τις παραμέτρους του μοντέλου και ακολούθως να συμπεράνουμε
την πιθανότητα κάθε σημείου δεδομένων να ανήκει σε κάθε συνιστώσα (Haykin, 1999). Στη συνέχεια προσαρμόζουμε ξανά
τις συνιστώσες στα δεδομένα, με κάθε συνιστώσα να προσαρμόζεται σε ολόκληρο το σύνολο δεδομένων με κάθε σημείο να
σταθμίζεται από την πιθανότητα να ανήκει σε αυτή τη συνιστώσα. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να υπάρξει
σύγκλιση.

Πρώιμες Λειτουργίες Επεξεργασίας Εικόνας
Αρχίζοντας θα εξετάσουμε τις λειτουργίες εξομάλυνσης της εικόνας με σκοπό τη μείωση του θορύβου που πιθανόν υπάρχει
στις FISH εικόνες, καθώς και την ανίχνευση των ακμών στην εικόνα. Αυτές οι λειτουργίες ονομάζονται "πρώιμες" ή
"χαμηλού επιπέδου" λειτουργίες, επειδή είναι το πρώτο βήμα σε μία ακολουθία λειτουργιών.
Οι πρώιμες λειτουργίες όρασης χαρακτηρίζονται από την τοπική τους φύση, γιατί μπορούν να διεξαχθούν σε ένα μέρος
της εικόνας χωρίς να ασχολούνται με pixel που βρίσκονται μακριά και από την έλλειψη γνώσης. Μπορούμε να
εξομαλύνουμε εικόνες και να ανιχνεύσουμε ακμές χωρίς να έχουμε την παραμικρή ιδέα για τα αντικείμενα που
περιλαμβάνονται στην εικόνα.
Η εξομάλυνση (smoothing) σημαίνει, πρόβλεψη της τιμής ενός pixel με δεδομένα τα pixels που το περιβάλλουν.
Ένας τρόπος για να εξομαλύνουμε μια εικόνα είναι να αποδώσουμε σε κάθε pixel τον μέσο όρο των γειτονικών του
pixels. Αυτό έχει την τάση να απαλείφει τις ακραίες τιμές. Πόσα, όμως, γειτονικά pixels πρέπει να ληφθούν υπόψη ένα, δύο,
ή περισσότερα pixel; Μια απάντηση που αποδίδει καλά, για την περίπτωση απαλοιφής του θορύβου Gauss, είναι ο
σταθμισμένος μέσος όρος με χρήση ενός φίλτρου Gauss (Gaussian filter) (Δαμιανού, Χ. κ.ά., 2003), θυμηθείτε ότι η
συνάρτηση Gauss με τυπική απόκλιση σ είναι:
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Σχήμα 3. Συνάρτηση Gauss
Η εφαρμογή ενός φίλτρου Gauss σημαίνει την αντικατάσταση της έντασης Ι(χ 0,y0) με το άθροισμα I(χ,y)Gσ(d) για όλα τα
pixel (χ,y) όπου d είναι η απόσταση από το (χ 0, y0) ως το (x,y). Αυτό το είδος σταθμισμένου αθροίσματος είναι τόσο
συνηθισμένο ώστε υπάρχει ειδικό όνομα και σημειογραφία για αυτό. Λέμε ότι η συνάρτηση h είναι η συνέλιξη (convolution)
δύο συναρτήσεων f και g (συμβολίζεται ως h =f*g), αν έχουμε:

Σχήμα 4. Συνάρτηση συνέλιξης f*g
Έτσι η συνάρτηση εξομάλυνσης επιτυγχάνεται με τη συνέλιξη της εικόνας με την Gaussian, Ι*Gσ. Ένα σ της τάξης του
ενός pixel αρκεί για την εξομάλυνση μιας μικρής ποσότητας θορύβου, ενώ δύο pixel θα εξομαλύνουν μεγαλύτερη ποσότητα,
αλλά με την απώλεια κάποιων λεπτομερειών. Επειδή η επίδραση της Gaussian εξασθενεί ανάλογα με την απόσταση, στην
πράξη μπορούμε να αντικαταστήσουμε στα ανωτέρω αθροίσματα το ±

με κάτι σαν το ±3σ.

Ανίχνευση ακμών
Το επόμενο βήμα, στην πρώιμη όραση, είναι η ανίχνευση των ακμών στο επίπεδο της εικόνας.
Οι ακμές αντιστοιχούν σε απότομες αλλαγές φωτεινότητας μιας εικόνας. Δηλαδή, περιγράμματα αντικειμένων, διάφορα
μοτίβα και σκιές, οπότε, χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό περιγραμμάτων καθώς και την κατάτμηση της εικόνας.
Κάποιες ακμές όμως διευκολύνουν την αναγνώριση των αντικειμένων, ενώ άλλες ακμές δυστυχώς την δυσχεραίνουν.
Η ανίχνευση των ακμών δηλαδή είναι μία διαδικασία ταυτοποίησης απότομων ασυνεχειών σε μία εικόνα. Αυτές οι
αλλαγές στην ένταση των εικονοστοιχείων που διαφαίνονται στα όρια των αντικειμένων σε μία εικόνα μπορούν να
ανιχνευτούν με το λεγόμενο "κάψιμο" της περιοχής γύρω από ένα pixel. Για το "κάψιμο" αυτό χρησιμοποιούμε ένα
δισδιάστατο φίλτρο συγκεκριμένης γεωμετρίας, πχ. την χρωματική ανίχνευση στα οκτώ γειτονικά pixel (8-connected
neighborhoods) από αυτό που εξετάζουμε (Ritter, G. Wilson, J.).

Σχήμα 5. Χρωματική ανίχνευση στα οκτώ γειτονικά pixel (8-connected neighborhoods)
Τελικά, αφού οι ακμές αναπαριστούν τα όρια των αντικειμένων της εικόνας, η ανίχνευση των ακμών ισοδυναμεί με την
ανίχνευση των ίδιων των αντικειμένων.
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Επίσης, η χρήση των ακμών ελαττώνει σημαντικά τον όγκο των δεδομένων και απαλοιφή άχρηστη πληροφορία
διατηρώντας την δομή της εικόνας.
Οι βασικές μέθοδοι εύρεσης ακμών:
1. Με την πρώτη παράγωγο (Βάθμωση-Gradient)

υπολογίζεται η παράγωγος και ανιχνεύονται τα σημεία με

κατωφλιοποίηση. Αυτή η ένταση f(x) έχει πρώτη παράγωγο f'(x) και δεύτερη f''(x) και όλα τα σημεία f'(x) πάνω από το
κατώφλι θεωρούνται σημεία ακμής, ενώ αντίθετα, ένα μόνο σημείο υπάρχει όπου f''(x)=0.
2. Με την λαπλασιανή-Laplacian συνάρτηση

Σχήμα 6. Laplacian συνάρτηση

Αυτή η μέθοδος δεν παρουσιάζει τα προβλήματα του μεγάλου εύρους ακμών. Η έξοδος των τελεστών αυτών είναι τα
σημεία μηδενισμού της 2ης παραγώγου.
3. Με την Laplacian of Gaussian – LoG
Με την μέθοδο αυτή χρησιμοποιούμε δύο τελεστές την Laplacian και την Gaussian.
 στην αρχική εικόνα εφαρμόζεται Gaussian μάσκα για να φιλτράρει τον θόρυβο G(x,y)]**f(x,y),
 στη συνέχεια εφαρμόζεται Laplacian μάσκα για εύρεση των σημείων μηδενισμού και επομένως των ακμών

∇2G(x,y)]**f(x,y), όλες οι διαδικασίες αυτές γίνονται ταυτόχρονα σε ένα βήμα.
4. Επίσης με άλλες μεθόδους (εντροπία των περιοχών προσκήνιου και παρασκηνίου (entropy-based) κ.ά.)

Σχήμα 7. Εφαρμογή ανίχνευσης ακμών σε εικόνα
Οι ακμές ή όρια (edges) λοιπόν είναι ευθείες ή καμπύλες γραμμές στο επίπεδο εικόνας, κατά μήκος των οποίων υπάρχει
μια "σημαντική" αλλαγή στη φωτεινότητα της εικόνας. Θα μπορούσαμε να διαφορίσουμε την εικόνα και να αναζητήσουμε
σημεία όπου η παράγωγος της φωτεινότητας Ι΄(χ) είναι μεγάλη (δηλαδή έχει μεγάλη “κλίση”).
Αυτό όμως, έχει κάποια προβλήματα. Αν δούμε στο σχήμα 8β, παρόλο που υπάρχει μία κορυφή στο x=50, υπάρχουν κι
άλλες δευτερεύουσες κορυφές σε αρκετά άλλα σημεία (πχ. x=75, x=18…) οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν
εσφαλμένα ακμές. Αυτές οι κορυφές προκύπτουν μάλλον εξαιτίας της ύπαρξης θορύβου στην εικόνα. Μία μέθοδος είναι να
εξομαλύνουμε την εικόνα οπότε οι διασκορπισμένες αυτές κορυφές να εξαλειφθούν, αυτό φαίνεται στο σχήμα 8γ.
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Σχήμα 8. Επάνω 8α: Προφίλ έντασης Ι(χ) κατά μήκος μιας μονοδιάστατης τομής επί μιας βηματικής ακμής. Μέσον
8β: Η παράγωγος της έντασης Ι΄(χ). Οι μεγάλες τιμές αυτής της συνάρτησης αντιστοιχούν σε ακμές, αλλά η
συνάρτηση έχει θόρυβο. Κάτω 8γ: Η παράγωγος της εξομαλυμένης εκδοχής της έντασης, (Ι*Gσ)'. Βλέπουμε ότι, έχει
εξαφανιστεί η υποψήφια ακμή στο x = 75, η οποία παραγόταν από τον θόρυβο.
Σε αυτό το σημείο έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια βελτιστοποίηση. Μπορούμε να συνδυάσουμε την εξομάλυνση
και την ανίχνευση ακμών σε μία και μόνο λειτουργία. Αντί να εξομαλύνουμε την εικόνα και μετά να διαφορίσουμε,
μπορούμε απλώς να εκτελέσουμε τη συνέλιξη της εικόνας με την παράγωγο της συνάρτησης εξομάλυνσης κατά Gauss, Gσ΄.
Άρα ο αλγόριθμος για την ανίχνευση ακμών σε μία διάσταση είναι ο εξής:
1. Εκτελούμε συνέλιξη της εικόνας I με την Gσ΄, και βρίσκουμε κάποιο R
2. Σημειώνουμε ως ακμές τις κορυφές εκείνες του R(x) που βρίσκονται πάνω από κάποιο προκαθορισμένο κατώφλι T. Το
κατώφλι επιλέγεται με τέτοιον τρόπο ώστε να απαλείφει τις ψευδείς κορυφές που οφείλονται στο θόρυβο.
Στις δύο διαστάσεις οι ακμές μπορεί να βρίσκονται σε οποιαδήποτε γωνία θ. Για να ανιχνεύσουμε τις κατακόρυφες ακμές
έχουμε στη διάθεση μας μια προφανή στρατηγική: εκτελούμε συνέλιξη με το Gσ΄(x)*Gσ(y). Στην κατεύθυνση του y η
επίδραση είναι η απλή εξομάλυνση (λόγω της συνέλιξης κατά Gauss), ενώ στην κατεύθυνση x η επίδραση είναι η διαφόριση
συνοδευόμενη από την εξομάλυνση. Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος για τον εντοπισμό κατακόρυφων ακμών (Russel, Norvig,
2005) είναι ο ακόλουθος :
1. Εκτελούμε συνέλιξη στην εικόνα Ι(χ,y) με fv(x,y) = Gσ΄(x)*Gσ(y) για να βρούμε το Rv(x,y)
2. Σημειώνουμε τις κορυφές εκείνες του ||Rv(x,y)|| που βρίσκονται επάνω από κάποιο προκαθορισμένο κατώφλι Τ.
Για να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε ακμές σε αυθαίρετο προσανατολισμό, θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε συνέλιξη
στην εικόνα με δύο φίλτρα: fv = Gσ΄(x)*Gσ(y) και fH = Gσ΄(x)*Gσ(y), το οποίο είναι απλώς το fv περιστραμμένο κατά 90o. Ο
αλγόριθμος για τον εντοπισμό ακμών σε αυθαίρετο προσανατολισμό είναι ο εξής (Sonka, 2015):
1. Εκτελούμε συνέλιξη της εικόνας Ι(χ,y) με fv(χ,y) και fH(χ,y) και παίρνουμε αντίστοιχα τα Rv(x,y) και RH(x,y).
Ορίζουμε R(x,y) = Rv2 (χ, y) + RH2 (x, y).
2. Σημειώνουμε τις κορυφές εκείνες του ||R(x, y)|| που βρίσκονται επάνω από κάποιο προκαθορισμένο κατώφλι Τ.

Επιστημονικό Περιοδικό ΠΕΚΑΠ – Τεύχος 1 – Έτος 2022

38

Αφού σημειώσουμε τα εικονοστοιχεία των ακμών με αυτόν τον αλγόριθμο, το επόμενο στάδιο είναι να συνδέσουμε τα
pixel εκείνα που ανήκουν στην ίδια καμπύλη ακμής. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε αν θεωρήσουμε ότι οποιαδήποτε δύο
γειτονικά pixel τα οποία είναι pixel ακμής με σταθερές κατευθύνσεις θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια καμπύλη ακμής. Η
διεργασία αυτή ονομάζεται ανίχνευση ακμών Canny (Canny edge detection), προς τιμήν του εφευρέτη της John Canny.
Μετά την ανίχνευση τους, οι ακμές αποτελούν τη βάση για αρκετή επακόλουθη επεξεργασία: μπορούμε να τις
χρησιμοποιήσουμε για στερεοπτική επεξεργασία, ανίχνευση κίνησης, ή αναγνώριση αντικειμένων.

Κατάτμηση εικόνας
Οι άνθρωποι οργανώνουν την αντιληπτική τους είσοδο από διάφορες οπτικές ομάδες οι οποίες συνήθως συσχετίζονται με
αντικείμενα ή τμήματα αντικειμένων. Αυτή η δυνατότητα είναι σημαντική και για την τεχνητή νοημοσύνη στην τεχνητή
όραση που προσπαθούμε να αναπτύξουμε.
Η κατάτμηση (segmentation) είναι η διαδικασία διάσπασης μιας εικόνας σε ομάδες, με βάση τις ομοιότητες των pixels.
Αν η αρχική εικόνα είναι έγχρωμη, περιγράφεται δηλαδή από τρεις πίνακες σύμφωνα με το RGB μοντέλο, μπορούμε να
προχωρήσουμε στη μετατροπή της σε έναν πίνακα έντασης της κλίμακας του γκρίζου. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται
εξαλείφοντας την πληροφορία απόχρωσης και κορεσμού από την πρωτότυπη RGB εικόνα, διατηρώντας παράλληλα την
πληροφορία φωτεινότητας.
Η βασική ιδέα είναι η εξής: κάθε pixel της εικόνας μπορεί να συσχετιστεί με συγκεκριμένες οπτικές ιδιότητας, όπως
φωτεινότητα, χρώμα, και υφή. Μέσα σε ένα αντικείμενο, ή σε ένα μόνο τμήμα του αντικειμένου, αυτές οι ιδιότητες
διαφέρουν σχετικά πολύ λίγο, ενώ κατά μήκος ενός συνόρου μεταξύ αντικειμένων υπάρχει συνήθως μεγάλη αλλαγή στη μία
ή την άλλη από αυτές τις ιδιότητες, θα πρέπει να βρούμε μια διαμέριση της εικόνας σε σύνολα εικονοστοιχείων τέτοια ώστε
οι παραπάνω περιορισμοί να ικανοποιούνται όσο το δυνατόν καλύτερα.
Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι για να ορίσουμε με μαθηματικό τρόπο αυτή τη διαισθητική έννοια. Για
παράδειγμα, υπάρχει μέθοδος που ορίζει το πρόβλημα αυτό ως πρόβλημα διαμέρισης γραφήματος. Σε γενικές γραμμές, το
κριτήριο διαμέρισης του γραφήματος είναι η ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των βαρών για τις συνδέσεις μεταξύ των
ομάδων και η μεγιστοποίηση του αθροίσματος των βαρών για τις συνδέσεις εντός των ομάδων.
Η κατάτμηση που βασίζεται αμιγώς σε χαμηλού επιπέδου τοπικά χαρακτηριστικά, όπως η φωτεινότητα και το χρώμα,
είναι μια διεργασία που είναι επιρρεπής σε σφάλματα. Για να μπορέσουμε να βρούμε με αξιόπιστο τρόπο τις ακμές που
σχετίζονται με τα αντικείμενα, θα πρέπει να ενσωματώσουμε υψηλού επιπέδου γνώση των ειδών των αντικειμένων που
αναμένεται να αντιμετωπίσουμε σε μια εικόνα. Στο πλαίσιο των εικόνων, αυτό το ενοποιητικό πλαίσιο εργασίας συνεχίζει να
είναι αντικείμενο ενεργούς έρευνας.

Κατάτμηση πυρήνων κυττάρων
Τα βήματα λοιπόν για την κατάτμηση πυρήνων κυττάρων, περιλαμβάνουν:
 ένα μη γραμμικό βήμα διορθώσεων των μπλε καναλιών, που υπάρχουν στις εικόνες αυτές
 μία κατωφλίωση στηριγμένη στο ιστόγραμμα της εικόνας ή εποπτευόμενο από τον χρήστη
 μια γκρίζου επιπέδου ταξινόμηση οπών από έναν γεωμετρικό κανόνα και
 την μέθοδο μετατροπής watershed που χρησιμοποιεί τα τοπικά μέγιστα ως δείκτες, που αποδίδει σε μια ψηφιακή
εικόνα στην κλίμακα του γκρι τα χαρακτηριστικά ενός γεωγραφικού ανάγλυφου, όπου η ένταση του λευκού αποδίδει
το υψόμετρο της θέσης του αντίστοιχου pixel. Ουσιαστικά αντιμετωπίζουμε μια εικόνα σε κλίμακα του γκρι ως
τοπογραφικό ανάγλυφο. Αν τοποθετούσαμε πηγές νερού σε κάθε τοπικό ελάχιστο και προκαλούσαμε πλημμυρισμό
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(flooding), θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως σύνορα (watershed/υδροκρίτες) τις περιοχές όπου τα νερά από
διαφορετικές πηγές συναντιούνται (Βουρεκάς, 2016).
Η κατάτμηση πυρήνων κυττάρων εκτελείται στο μπλε κανάλι FISH εικόνων. Με βάση το γεγονός ότι το ιστόγραμμα της
προκύπτουσας εικόνας έχει μια χαρακτηριστική δίμορφη μορφή, καθορίζουμε το κατώφλι για το αρχικό segmentation των
πυρήνων. Στην εφαρμογή που έγινε σε BorlandC++Builder υπάρχει και η κατωφλίωση βάση του ιστογράμματος αλλά και η
κατωφλίωση με TrackBar, όπου ο χρήστης επιλέγει την τιμή του κατωφλιού.
Η δυαδική εικόνα, ως αποτέλεσμα thresholding, μερικές φορές περιέχει οπές ακόμη και σε μια ενιαία περιοχή σώματος
πυρήνα. Αυτό το είδος οπών πρέπει να «γεμίσουν» για να μας επιστρέψει η κατάτμηση τους σωστούς πυρήνες. Αντίθετα,
οπές που υπάρχουν ανάμεσα στους επικαλυπτόμενους πυρήνες δεν θα πρέπει να γεμίσουν. Οι δύο τύποι οπών φαίνονται
στο σχήμα 9α και 9β, αντίστοιχα. (Βουρεκάς, 2016 & Raimondo κ.ά., 2005)

Σχήμα 9α: Hole ανάμεσα σε πυρήνες

Σχήμα 9β: Hole επάνω σε πυρήνα
Είναι δεδομένο ότι οι δύο τύποι οπών (hole) δεν μπορούν να χωριστούν ακριβώς σε δύο κατηγορίες χρησιμοποιώντας
το γκρίζο επίπεδο ή τα μορφολογικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τους, μπορεί όμως να υλοποιηθεί μία γεωμετρική
προσέγγιση σαν μέθοδος διάκρισης μεταξύ αυτών των δύο τύπων οπών. Στηριζόμενοι στο γεγονός ότι οι οπές που υπάρχουν
πάνω στους πυρήνες είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες ανάμεσα στους πυρήνες.
Στα τρία παρακάτω σχήματα 10α, 10β & 10γ παρουσιάζετε, αντίστοιχα, το μπλε κανάλι μιας FISH εικόνας, η δυαδική
εικόνα μετά από thresholding και η δυαδική εικόνα μετά από το βήμα γεμίσματος των οπών (Raimondo κ.ά., 2005).
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Σχήμα 10α. Μπλε κανάλι μιας FISH εικόνας (σε αποχρώσεις του γκρι)

Σχήμα 10β. Δυαδική εικόνα μετά από thresholding.

Σχήμα 10γ. Δυαδική εικόνα μετά από το βήμα γεμίσματος των οπών.
Στο τελευταίο βήμα του αλγορίθμου κατάτμησης πυρήνων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο μετατροπής
watershed για να ανιχνεύσουμε τα σύνορα στις επικαλυπτόμενες συστάδες πυρήνων και εναλλακτικά, ανιχνεύοντας ακμές
στην αρχική εικόνα και χρωματίζοντας αυτές με το χρώμα του φόντου, με σκοπό να ξεχωρίσουν οι επικαλυπτόμενοι
πυρήνες.
Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι για αυτή την εφαρμογή δεν είναι τόσο κρίσιμο, αν ένας πυρήνας εμφανιστεί μαζί με τον
επικαλυπτόμενό του ως ενιαίος πυρήνας, δεδομένου ότι ο υπολογισμός πυρήνων υπολογίζεται κατά μέσο όρο και δεν είναι
υπερβολικά ευαίσθητος σε δύο πυρήνες που μετριούνται ως ένας. Αφ' ετέρου, η σωστή κατάτμηση πυρήνων μειώνει
σίγουρα την επίδραση των pixel θορύβου φόντου που μπορεί να μπερδευτεί με τους πραγματικούς πυρήνες.

Χρήση της εφαρμογής που δημιουργήθηκε με Borland C++Builder
Βήματα εφαρμογής
Βημά 1ο :
Αρχικά μπορούμε να «φορτώσουμε» (File/load) μία εικόνα με γεωμετρικά σχήματα, όπως η εικόνα που φαίνεται
παρακάτω.
Η εφαρμογή υποστηρίζει εικόνες τύπου bmp, jpg, jpeg, wmf, emf, ή ico.
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Σχήμα 11. “Φόρτωση” έγχρωμης γεωμετρικής εικόνας
Δεξιά επάνω στην εικόνα φαίνεται και ο πίνακας τιμών χρώματος.
Μπορούμε επίσης να «φορτώσουμε» μία έγχρωμη εικόνα FISH, όπως η επόμενη.

Σχήμα 12. Φόρτωση εικόνας FISH
Βημά 2ο :
Στο 2ο βήμα επιλέγουμε το button “Find Edges” ή από το μενού “Image/Find Edges” για να προβούμε την ανίχνευση
ακμών. Υπάρχει και η επιλογή “Sobel Edges” ή “Red Edges”, ανάλογα με το φόντο της εικόνας που έχουμε, οπότε
εμφανίζονται τα περιγράμματα, όπως στην επόμενη εικόνα:
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Σχήμα 13. Ανίχνευση περιγραμμάτων σε γεωμετρική εικόνα με γεωμετρικά σχήματα
Εδώ βέβαια φαίνονται οι ακμές με μαύρο χρώμα, εναλλακτικά μπορούμε, όπως μόλις αναφέραμε, με αντίστοιχο εικονίδιο
να τις χρωματίσουμε κόκκινες γιατί κάποιες φορές χρειάζεται, λόγω του background κυρίως στις FISH εικόνες.
Το βήμα αυτό πρέπει να προηγηθεί από την μετατροπή της εικόνας σε ασπρόμαυρη, λόγω του ότι πολλές φορές, κυρίως
στις FISH εικόνες, τα κύτταρα επικαλύπτονται και αν δεν προηγηθεί η ανίχνευση ακμών, τα δύο ή περισσότερα κύτταρα θα
εκληφθούν από την εφαρμογή ως ένα αντικείμενο, κάτι που φαίνεται χαρακτηριστικά στην ακόλουθη εικόνα, στην οποία η
ανίχνευση ακμών «ξεχώρισε» κάποιους πυρήνες που θα ανιχνευόταν ως ένας.

Σχήμα 14. Ανίχνευση περιγραμμάτων σε FISH εικόνα
Βημά 3ο :
Ακολουθεί το βήμα της μετατροπής της εικόνας μας σε ασπρόμαυρη.
Επιλέγοντας “Image / Mode / Black & White”, “Image / Mode / Black & White…”

ή πατώντας στα αντίστοιχα εικονίδια της εφαρμογής

&

Κάνουμε την κατωφλίωση βάση του ιστογράμματος ή με κατώφλι της επιλογής μας.
Αξιοσημείωτο είναι ότι, πολλές φορές το μαύρο που βλέπουμε δεν είναι 0 (στην κλίμακα του γκρι) αλλά έχει μία τιμή
από 0 έως 16 περίπου. Οπότε η κατωφλίωση με κατώφλι δική μας επιλογής, μας βοηθά ιδιαίτερα.
Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω:
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Σχήμα 15. Μετατροπή της FISH εικόνας σε ασπρόμαυρη

Σχήμα 16. Μετατροπή της γεωμετρικής εικόνας σε ασπρόμαυρη
Βημά 4ο :
Στη συνέχεια πατούμε στο Button “FindObj’s” ή από το Menu: “Image / FindObj’s”.
Σε περίπτωση όμως που η εικόνα μας δεν είναι κατωφλιωμένη, υπάρχει ανάλογο event και εμφανίζεται το παρακάτω
προστατευτικό μήνυμα, διαφορετικά θα γεμίσει η μνήμη και θα «κολλήσει» η εφαρμογή.
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Σχήμα 17. Πλαίσιο διαλόγου για προστασία του αλγορίθμου
Παρακάτω εμφανίζεται το αποτέλεσμα μετά την κλήση της συνάρτησης εύρεσης αντικειμένων μέσα στην εικόνα, και την
ονομασία των πυρήνων, μέσα από την απόδοση διαφορετικού χρώματος σε κάθε Cell.

Σχήμα 18. Ανεύρεση αντικειμένων σε FISH εικόνα
Με το τέλος του αλγορίθμου εμφανίζεται, όπως φαίνεται ανωτέρω, το μήνυμα που μας πληροφορεί για τον αριθμό των
πυρήνων που βρέθηκαν.
Ο αλγόριθμος δουλεύει πολύ καλά σε περιπτώσεις που τα αντικείμενα στην εικόνα μας έχουν ένα χρώμα. Αλλιώς χρειάζεται να
ομογενοποιήσουμε τα χρώματα των αντικειμένων ή πυρήνων της εικόνας και να «γεμίσουμε» τις οπές που δημιουργούνται, όπως
αναφέραμε ανωτέρω.

Συμπεράσματα
Στην εργασία αυτή αναπτύχθηκε κατάλληλο λογισμικό που ανιχνεύει και διακρίνει σε διάφορες εικόνες τα απεικονιζόμενα
αντικείμενα, όπως θα λέγαμε ότι λειτουργεί το εξασκημένο μάτι μας. Χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα C++ της Borland και
Matlab version 6.5 και εφαρμόστηκε, με επιτυχία, σε γεωμετρικές εικόνες που δημιουργήθηκαν ακριβώς γι αυτόν τον σκοπό.
Συγκεκριμένα έγινε προσπάθεια οι γεωμετρικές αυτές εικόνες να μην είναι μόνο κυρτές και να έχουν ελλειπτικά σχήματα,
αλλά να περιλαμβάνουν παράξενα σχήματα και να έχουν επικαλύψεις με κοντινά χρώματα, ώστε να ελεγχθεί το λογισμικό
πρώτον αν «καίει» ολόκληρα τα αντικείμενα που συναντά και δεύτερον αν μπορεί να ξεχωρίσει επικαλυπτόμενα
αντικείμενα.
Το ενδιαφέρον εστιάστηκε κυρίως σε ιατρικές εικόνες, από αξονική τομογραφία οι οποίες απεικονίζουν πυρήνες κυττάρων
με καρκινικά κύτταρα, γνωστές ως FISH images (Fluorescent In Situ Hybridization images).
Συγκεκριμένα, αυτές οι εικόνες αφορούν ασθενείς, και δημιουργούνται μετά από χρήση φθοριούχων ουσιών, οι οποίες
χρωματίζουν πράσινα τα κέντρα των χρωματοσωμάτων και κόκκινα τα HER-2 γονίδια. Αν ο λόγος των προβληματικών
γονιδίων προς τα χρωματοσώματα είναι μεγαλύτερος από 2, τότε ο πυρήνας χαρακτηρίζεται καρκινικός.
Το ζητούμενο λοιπόν ήταν η μοντελοποίηση των αντικειμένων της κάθε εικόνας, η καταμέτρηση και καταγραφή της
θέσης του καθενός και η αντιστοίχηση μιας ετικέτας στο καθένα.
Για την σωστή ανεύρεση των αντικειμένων χρειαστήκαμε ανίχνευση ακμών και κατάτμηση της εικόνας.
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Το λογισμικό αυτό μπορεί να αποτελέσει μέρος πληρέστερου λογισμικού το οποίο θα υποστηρίζει ιατρικές δομές στην
ανίχνευση οργάνων και ιστών που πάσχουν από

καρκινογενέσεις και από την στιγμή που η χρήση του είναι μη

εποπτευόμενη/unsupervisor θα μπορούσε να διευκολύνει εργασιακά το προσωπικό, λόγω τις πληθώρας σχετικών FISH
εικόνων που θα πρέπει να ελεγχθούν.
Για μελλοντική έρευνα προτείνεται η μελέτη FISH εικόνων 3D.
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Παράρτημα
Έχουν δημιουργηθεί διάφορα απαραίτητα event στην εφαρμογή, όπως:
Ένα event Onmouseleftclick στην εικόνα μας του οποίου το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω. Δηλαδή μας επιστρέφει
ένα μήνυμα με τις συντεταγμένες του σημείου που πατήθηκε και την «ονομασία» του (εν προκειμένω τον ακέραιο που
αντιστοιχεί στο χρώμα) που αποδόθηκε στον εν λόγω πυρήνα.

Σχήμα 19. Συντεταγμένες του σημείου/αντικειμένου που έγινε κλικ με το ποντίκι
Δημιουργήθηκε ένα event Onmouserightclick στην εικόνα του οποίου το αποτέλεσμα είναι, όπως φαίνεται και παρακάτω,
ένα μήνυμα που μας πληροφορεί για τον αριθμό τον πυρήνων που βρήκε ο αλγόριθμος.

Σχήμα 20. Αριθμός πυρήνων/αντικειμένων που βρέθηκαν
Επίσης, έχει δημιουργηθεί ένα Button “Capture”, στο κεντρικό παράθυρο της εφαρμογής, με το οποίο υπολογίζεται και
εμφανίζεται ο πίνακας τιμών των 256 αποχρώσεων του γκρι, δεξιά από την εικόνα που επεξεργαζόμαστε.
Το File menu περιλαμβάνει:
File/Save or SaveAs (για να σώσουμε την δουλειά μας επί της εικόνας)
File/Export Grid (με την επιλογή αυτή μπορούμε να σώσουμε τον πίνακα χρωμάτων σε textfile.)
File/Exit (για έξοδο από την εφαρμογή)
Το Image menu περιλαμβάνει:
Όλα τα button/εικονίδια για τις επεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε στην εικόνα και τα οποία φαίνονται στο κεντρικό
παράθυρο, όπως παρακάτω:

Σχήμα 21. Image menu
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Δηλαδή, κλίμακα του γκρι, invert στα χρώματα της εικόνας, μετατροπή της εικόνας σε ασπρόμαυρη αυτόματα ή με
κατώφλι ορισμένο από τον χρήστη. Ανεύρεση αντικειμένων/Objects καθώς και ανίχνευση ακμών/Edges.
Το Optionsmenu περιλαμβάνει:
Options/Capture με επιλογές Auto (με κάθε ενέργεια μας επί της «φορτωμένης» εικόνας επαναυπολογίζεται ο πίνακας
τιμών χρωμάτων) &Manual (εμφανίζει τον πίνακα χρωμάτων Grid, μόνον αφού πατήσουμε στο κουμπί Capture.
Options/Enable History (για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ιστορικού των ενεργειών μας επί της εικόνας)
Options/Show History (εμφανίζει το ιστορικό των ενεργειών, όπως στην παρακάτω εικόνα).

Σχήμα 22. Επιλογή Show History
Το View menu περιλαμβάνει:
View/Maximized Image & View/Maximized Grid (για την μεγιστοποίηση του παραθύρου της εικόνας ή του πίνακα
τιμών χρωμάτων)
View/ About (το οποίο εμφανίζει μία φόρμα “About Form” που μας πληροφορεί για τον δημιουργό της εφαρμογής,
καθώς και για πληροφορίες που παίρνονται από το σύστημα κατά το “τρέξιμο” της εφαρμογής.

Σχήμα 23. Φόρμα About της εφαρμογής

