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Περίληψη
Το μελάνωμα είναι η πιο επικίνδυνη μορφή καρκίνου του δέρμα-

τος η οποία παρουσιάζει υψηλά ποσοστά θνησιμότητας κυρίως λόγω
μεταστατικών όγκων. Η αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των μελα-
νωμάτων αποτελεί επίκεντρο μεγάλου αριθμού ερευνών τα τελευταία
χρόνια λόγω της σημαντικότητας της έγκαιρης διάγνωσης του.
Οι δερματολόγοι σήμερα χρησιμοποιούν εμπειρικούς αλγορίθμους

για την αναγνώριση επικίνδυνων δερματοπαθειών ώστε να απλουστεύ-
σουν και να επιταχύνουν την διάγνωση των μελανωμάτων. Αυτοί οι
αλγόριθμοι βασίζονται στα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της δερμα-
τοπάθειας και ως εκ τούτου είναι άμεσοι και εντελώς μη-επεμβατικοί.
Ο πιο διαδεδομένος τέτοιος αλγόριθμος είναι ο ABCD(Ε) που μετράει
την ασυμμετρία, τα δαντελωτά όρια, το χρώμα, την διάμετρο και την
χώρο-χωρική εξέλιξη της δερματοπάθειας.
Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία μιας έξυ-

πνης εφαρμογής ανάλυσης ψηφιακών εικόνων σε περιβάλλον MATLAB
η οποία να επεξεργάζεται εικόνες δερματοπαθειών και να τις κατηγο-
ριοποιεί με βαθμό επικινδυνότητας για μελάνωμα ανάλογα με τα μορ-
φολογικά τους χαρακτηριστικά. Η εφαρμογή υλοποιεί αυτόματα την
προ-επεξεργασία και την κατάτμηση της εικόνας, καθώς και την μέ-
τρηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών της βλάβης. Στη συνέχεια,
μετά από κατάλληλη εκπαίδευση του συστήματος, κατηγοριοποιεί την
εικόνα σε μελανωματική ή μη μελανωματική. Το σύστημα το οποίο ανα-
πτύχθηκε αναμένεται να υποβοηθήσει το δερματολόγο στη διάγνωση
του μελανώματος, να εξοικονομήσει πολύτιμο ιατρικό χρόνο αλλά και
να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς λόγους.
Για την κατάτμηση μελετήθηκαν δύο αλγόριθμοι: η στατιστική συγ-

χώνευση περιοχών (Statistical Region Merging) SRM, και ο αλγόριθμος
Watershed. Συγκεκριμένα μετρήθηκαν τα ποσοστά ακρίβειας κατάτμη-
σης και ταχύτητας των αλγορίθμων. Για την κατηγοριοποίηση αναπτύ-
χθηκε και εκπαιδεύτηκε σύστημα ασαφή συμπερασμού βασισμένο σε
προσαρμοστικό δίκτυο (Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System
- ANFIS).
Αποδείχτηκε πως σε ένα αρκετά μεγάλο εύρος διαφορετικών εικό-

νων δερμοσκοπίου και φωτογραφικής μηχανής, οι επιτυχείς κατατμή-
σεις του αλγορίθμου SRM έφτασαν το 74% ενώ του Watershed το 84%.
Ακόμα, για το αυτόματο σύστημα κατηγοριοποίησης επιτεύχθηκε συνο-
λική ακρίβεια κατηγοριοποίησης accuracy = 87%, sensitivity = 94% και
specificity = 91%, χρησιμοποιώντας ανεξάρτητα δεδομένα εκπαίδευσης
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και δεδομένα αξιολόγησης.
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Abstract
Melanoma is the most dangerous form of skin cancer that presents

high mortality rated mainly due to metastatic tumors. Because of the
importance of early diagnosis, during the recent years there has been a
high amount of research focused in the detection and classification of
melanomas.
Currently, dermatologists classify dangerous skin lesions using em-

pirical algorithms in order to simplify and accelerate the detection of
melanomas. These algorithms are based on macroscopic characteristics
of the skin lesion and therefore are direct and completely non-invasive.
The most common such algorithm is the ABCD(Ε) that measures the
asymmetry, border irregularity, color, diameter and spatial evolution of
the skin lesion.
The objective of this study is the development of a smart applica-

tion for digital image analysis in the MATLAB environment that pro-
cesses skin lesion images and categorizes the degree of risk for melanoma
based on their morphological characteristics. The application implements
automatic pre-processing and image segmentation, as well as the mea-
surement of the lesion’s morphological features. Then, after appropriate
training of the system, it categorizes the image as melanoma or non-
melanoma. The system that was developed is expected to assist the der-
matologist in the diagnosis of melanoma, to save valuable medical time
and also be used for educational purposes.
Two segmentation algorithms were studies: the Statistical Region Merg-

ing algorithm (SRM) and Watershed algorithm. Specifically, the accuracy
rates and the execution time of the algorithms were measured. For the
categorization, an Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System (AN-
FIS) was developed and trained.
It was shown that using a wide range of different dermatoscope

and regular digital camera images, the successful segmentation rate for
the SRM algorithm reached 74% whereas for the Watershed algorithm
reached 84%. Moreover, for the automatic categorization system an over-
all classification accuracy of: accuracy = 87%, sensitivity = 94% and
specificity = 91% was achieved using independent training and evalua-
tion data sets.
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1 Μελάνωμα

1.1 Τι είναι το μελάνωμα
Τα μελανώματα είναι μια μορφή καρκίνου του δέρματος (κακοήθεια

των μελανοκυττάρων) η οποία παρουσιάζεται συνήθως σαν ένα σημάδι
ή ελιά που μεγαλώνει με τον καιρό. Είναι γεγονός πως συχνά συγ-
χέεται με καλοήθεις δυσπλασίες της επιδερμίδας και αγνοείται. Έτσι,
αν δεν θεραπευτεί εγκαίρως, παρουσιάζει υψηλά ποσοστά θνησιμότη-
τας κυρίως λόγω μεταστατικών όγκων που εμφανίζονται σε άλλα μέρη
του σώματος. Γι αυτό τον λόγο, η παγκόσμια ιατρική κοινότητα τονί-
ζει πόσο σημαντική είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση για την
αντιμετώπιση του. Παρόλα αυτά, τα ποσοστά εμφάνισης μελανωμάτων
αυξάνονται σταθερά χρόνο με τον χρόνο [1].

1.2 Βιολογικά χαρακτηριστικά
Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο σε έκταση όργανο του ανθρώπου και

αποτελείται από δυο κύριες περιοχές: το ανώτατο εξωτερικό στρώμα,
την επιδερμίδα, και την στοιβάδα που βρίσκεται ακριβώς από κάτω, την
δερμίδα. Στο εσωτερικό αυτών των περιοχών βρίσκονται αγγεία, νεύρα,
ιδρωτοποιοί αδένες, τρίχες, λεμφαγγεία, κ.α.
Μία άποψη της ανατομίας του δέρματος και της τοποθεσίας των με-

λανοκυττάρων φαίνεται στο Σχήμα 1.1. Τα μελανοκύτταρα (melanocytes)
βρίσκονται κατά κύριο λόγο στις κατώτερες περιοχές τις επιδερμίδας
και είναι υπεύθυνα για την παραγωγή μελανίνης, της ουσίας που δί-
νει χρώμα στο δέρμα αλλά και σε άλλα όργανα. Εκτός από το δέρμα,
τα μελανοκύτταρα βρίσκονται και σε άλλες περιοχές του οργανισμού
όπως τα μάτια και το έντερο, αλλά ή εμφάνιση μελανωμάτων σε αυτές
τις περιοχές είναι πολύ σπανιότερη από ότι στο δέρμα. Στην παρούσα
εργασία ασχολούμαστε αποκλειστικά με τα μελανώματα που παρου-
σιάζονται στο δέρμα.

Εκτός του μελανώματος που προσβάλει τα μελανοκύτταρα, υπάρ-
χουν και άλλοι τύποι καρκίνου του δέρματος. Συγκεκριμένα, στο δέρμα
εμφανίζονται οι εξής μορφές καρκίνου:

• Kαρκίνος των κυτταρων της βασικής στοιβάδας (basal cell cancer)

• Kαρκίνος των πλακωδών κυττάρων (squamous cell cancer)
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Σχήμα 1.1: Η ανατομία του δέρματος [2]

• Μελάνωμα

Θεωρείται πως το μελάνωμα είναι ο πιο επικίνδυνος από τους 3 τύ-
πους καρκίνου του δέρματος. Αυτό οφείλεται τόσο στην επιθετικότητα
του όσο και στην μεγάλη πιθανότητα να κάνει μεταστάσεις σε κοντινούς
λεμφαδένες και άλλα όργανα σε προχωρημένα στάδια [2].
Η αδιαμφισβήτητη διάγνωση του μελανώματος είναι η λήψη βιοψίας

και η ιστολογική εξέταση ενός δείγματος της βλάβης του δέρματος. Στο
Σχήμα 1.2 παρουσιάζονται εικόνες μικροσκοπίου από μελανωματικούς
ιστούς σε αντιπαράσταση με φυσιολογικούς δερματικούς ιστούς. Στους
μελανωματικούς ιστούς είναι ορατός ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός
των μελανοκυττάρων και η αποδιοργάνωση των κυττάρων της επιδερ-
μίδας.

1.2.1 Τύποι μελανωμάτων

Όλα τα δερματικά μελανώματα οφείλονται στον ανεξέλεγκτο πολλα-
πλασιασμό των μελανοκυτταρων, αλλά παρουσιάζουν αρκετές διαφορές

13



Σχήμα 1.2: Εικόνες μικροσκοπίου. Οι πυρήνες των κυττάρων χρωματί-
ζονται μπλε (hematoxylin) ενώ το RNA με κόκκινο [3]
Πάνω: υγιείς δερματικοί ιστοί.
Κάτω: μελανωματικοί ιστοί.

ως προς την μορφή και την συμπεριφορά τους [4] [5]. Οι κυριότεροι τύ-
ποι μελανώματος είναι οι εξής:

• Μελάνωμα επιφανειακής εξάπλωσης (Superficial Spreading Melanoma
- SSM): Ο πιο κοινός τύπος μελανώματος που αντιπροσωπεύει
το 75% των περιπτώσεων. εξαπλώνεται παράλληλα με το δέρμα.
Μπορεί να εμφανιστεί σαν μια περιοχή πιο σκούρα ή πιο ανοιχτή
από το υπόλοιπο δέρμα με αχνά και ασύμμετρα όρια που μεγαλώ-
νει γρήγορα με τον καιρό. Αν διαγνωστεί και αφαιρεθεί εγκαίρως,
η πιθανότητα υποτροπιασμού και μεταστάσεων είναι πολύ μικρή.

• Maligna lentigo μελάνωμα (Lentigo Maligna Melanoma - LMM):
Είναι ο δεύτερος πιο κοινός τύπος μελανώματος. Ξεκινάει από
περιοχές του δέρματος που έχουν υποστεί ζημιά από τον ήλιο
(έγκαυμα). Εμφανίζεται στα χέρια, στον λαιμό και στο κεφάλι,
και προσβάλει συνήθως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Πολλές φορές
έχει παραπλανητικά τη μορφή κηλίδας ή καψίματος από τον ήλιο.
Επειδή έχει την τάση να μεγαλώνει τόσο σε πλάτος όσο και σε
φάρδος, είναι πολύ επικίνδυνο αν αγνοηθεί.

• Άκρο-lentigo μελάνωμα (Acral Lentiginous Melanoma - ALM):
Αν και σπάνιος τύπος μελανώματος, είναι ο πιο κοινός σε άτομα
με σκοτεινό χρωματισμό δέρματος. Εμφανίζεται ανάμεσα στα δά-
χτυλα ή κάτω από τα νύχια των χεριών ή των ποδιών και γι αυτό
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μερικές φορές γίνεται κακή διάγνωση ως μυκητίαση ή μελάνια-
σμα και αφήνεται για κάποιο διάστημα να αναπτυχθεί. Αυτό το
καθιστά επικίνδυνο.

• Κονδυλώδες μελάνωμα (Nodular Melanoma): Το πιο σπάνιο με-
λάνωμα (περίπου 5% των περιπτώσεων), αλλά το περισσότερο
επιθετικό και επικίνδυνο από όλους τους τύπους. Εμφανίζεται
σαν σκληρή σκούρα ελιά που μεγαλώνει γρηγορότερα στον κάθετο
άξονα. Επειδή δεν ακολουθεί την μορφή των υπόλοιπων μελανω-
μάτων, είναι ακόμα πιο δύσκολο να διαγνωστεί.

1.2.2 Σταδιοποίηση

Η σταδιοποίηση του μελανώματος βασίζεται σε μια σειρά εξετά-
σεων. Ανάλογα με την περίπτωση, αυτές μπορεί να είναι: Κλινική εξέ-
ταση, συλλογή ιστορικού, εξετάσεις αίματος, βιοψία μελανώματος, χαρ-
τογράφηση λεμφαδένων, βιοψία λεμφαδένων, αξονική τομογραφία (CT
scan), τομογραφία ποζιτρονίων (PET scan) [2].
Η πιθανότητα επανεμφάνισης μελανωμάτων ή άλλων μεταστατικών

όγκων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το πόσο έχει προχωρήσει ο όγ-
κος κάθετα μέσα στο δέρμα. Γι αυτό τον λόγο τα περισσότερα συστή-
ματα σταδιοποίησης μετράνε το βάθος του μελανώματος ώστε να βγά-
λουν συμπέρασμα για την θεραπεία που πρέπει να ακολουθηθεί και την
πρόγνωση του ασθενούς. Στο Σχήμα 1.3 δίνεται ποιοτικά η σχέση του
σταδίου της νόσου με το βάθος που έχει εισχωρήσει ο όγκος στο δέρμα.
Το σύστημα που χρησιμοποιείται πιο ευρέως είναι αυτό του American
Joint Committee on Cancer (AJCC) το οποίο αναφέρεται παρακάτω [6]
[7].

• 0 - Ο όγκος είναι περιορισμένος στην επιδερμίδα και δεν έχει
εισχωρήσει στην δερμίδα. Αυτό το στάδιο καλείται και μελάνωμα
in situ.

• ΙΑ - Ο όγκος είναι λιγότερο από 1mm βαθύς και στο δέρμα δεν
υπάρχουν σπασίματα ή πληγές. Δεν υπάρχουν μεταστάσεις στους
λεμφαδένες

• ΙΒ - Ο όγκος είναι είτε λιγότερο από 1mm βαθύς με πληγές, είτε
1-2mm χωρίς πληγές.

• ΙΙΑ - Ο όγκος είναι είτε 1-2mm βαθύς με πληγές, είτε 2-4mm χω-
ρίς πληγές. Δεν υπάρχουν μεταστάσεις στους λεμφαδένες ή άλλα
όργανα.
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• ΙΙΒ - Ο όγκος είναι είτε 2-4mm βαθύς με πληγές, είτε πάνω από
4mm χωρίς πληγές. Δεν υπάρχουν μεταστάσεις στους λεμφαδένες
ή άλλα όργανα.

• ΙΙC - Ο όγκος είναι πάνω από 4mm βαθύς με πληγές. Αυτοί είναι
και οι πιο επιθετικοί όγκοι με μεγάλη πιθανότητα μετάστασης.

• ΙΙΙΑ / ΙΙΙB / IIIC - Ο όγκος μπορεί να είναι οποιουδήποτε μεγέθους
με ή χωρίς πληγές και έχει επεκταθεί σε κοντινούς λεμφαδένες ή
άλλους ιστούς κοντά στην περιοχή

• IV - Τα καρκινικά κύτταρα έχουν κάνει μετάσταση στους λεμφα-
δένες ή/και σε άλλα όργανα στο σώμα μακρυά από την αρχική
περιοχή. Αυτό το στάδιο ονομάζεται μεταστατικό μελάνωμα.

Για τα στάδια 0, I και II, η χειρουργική αφαίρεση του όγκου εί-
ναι συνήθως αρκετή θεραπεία. Αν έχει διαπιστωθεί η προσβολή λεμφα-
δένων ή άλλων οργάνων, εφαρμόζονται επιπλέον αντικαρκινικές θερα-
πείες, όπως θα αναφέρουμε πιο κάτω.

Σχήμα 1.3: Σταδοιποίηση μελανώματος ανάλογα με το βάθος που έχει
εισχωρήσει ο όγκος στο δέρμα [8]

1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά
Το πρόβλημα με τα μελανώματα είναι πως μοιάζουν πολύ με διάφο-

ρες άλλες καλοήθεις αλλοιώσεις του δέρματος (σπίλοι) και έτσι πολλές
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φορές αγνοούνται μέχρι να είναι πολύ αργά. Παρόλα αυτά, έχει δια-
πιστωθεί πως τα μελανώματα μοιράζονται κάποια κοινά μορφολογικά
χαρακτηριστικά που τα ξεχωρίζουν. Αυτό έχει οδηγήσει τους δερματο-
λόγους στην ανάπτυξη διάφορων εμπειρικών αλγορίθμων για να ανα-
γνωρίζουν επικίνδυνους σπίλους που είναι πιθανώς μελανώματα όπως
[9]:

• ABCD [10]

• Seven-point checklist [11]

• CASH (color, architecture, symmetry, homogeneity) [12]

• Menzies [13]

Για τις περισσότερες μορφές μελανωμάτων, ο πιο διαδεδομένος αλ-
γόριθμος είναι ο ABCD(E) που φαίνεται στο Σχήμα 1.4. Σύμφωνα
με αυτόν, μια δερματοπάθεια εξετάζεται κατά πόσο είναι ασύμμετρη
(Asymmetry), αν έχει δαντελωτά όρια (Border), αν παρουσιάζονται κά-
ποια συγκεκριμένα χρώματα (κυρίως μαύρο και κόκκινο) ή/και σημαν-
τικές διαβαθμίσεις στο χρώμα (Color), αν η διάμετρό του είναι αρκετά
μεγάλη (Diameter) και αν μεγαλώνει/αλλάζει σχηματικά όσο περνάει ο
καιρός (Evolution). Αν ισχύουν τουλάχιστον 2 από τα παραπάνω, τότε
κρίνεται ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι μελάνωμα και πρέ-
πει να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και να ληφθούν βήματα για την
θεραπεία του. [9] [10].
Στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί ο αλγόριθμος ΧΑΜΟΣ (που φαίνε-

ται στο Σχήμα 1.5) από τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό πρόληψης και
αντιμετώπισης μελανωμάτων Μελάμπους. Ο ΧΑΜΟΣ αντιστοιχεί σε
Χρώμα, Ασυμμετρία, Μέγεθος, Όρια, Σχήμα και αποτελεί την ελληνική
απόδοση του αλγορίθμου ABCDE [14] [15].

Μόνο τα κονδυλώδη μελανώματα (nodular melanomas) που αναφέ-
ραμε παραπάνω δεν ακολουθούν αυτούς τους κανόνες, αλλά εμφανί-
ζονται σαν υπερυψωμένες ελιές που μεγαλώνουν και γι αυτό είναι πιο
δύσκολη η διάγνωση τους. Ο αλγόριθμος για την αναγνώριση τους είναι
ο EFG, δηλαδή εάν είναι υπερυψωμένο από το δέρμα (Elevated), συμ-
παγές στην ψηλάφηση (Firm to the touch) και εάν μεγαλώνει (Growing).
Σε αυτή την εργασία θα ασχοληθούμε κυρίως με τον αλγόριθμο ABCD.
Λόγω της απλότητας τους, ακόμα και άτομα χωρίς καμία άλλη ια-

τρική εκπαίδευση μπορούν να εκπαιδευτούν να τους χρησιμοποιήσουν
για να αναγνωρίσουν μια επικίνδυνη αλλοίωση ώστε να αναζητήσουν
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Σχήμα 1.4: Σύγκριση ακίνδυνων σπίλων με μελανώματα. Ο διαχωρι-
σμός των μελανωμάτων επιτυγχάνεται μέσω του αλγορίθμου ABCD -
Asymmetry, Border, Color, Diameter

έγκαιρα ιατρική βοήθεια. Αυτός είναι και ο σκοπός πολυάριθμων ενημε-
ρωτικών εκστρατειών γύρω από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση
του μελανώματος.

Η διάγνωση επικίνδυνων δερματοπαθειών είναι πολύ πιο σύνθετη
υπόθεση. Υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη
και η ερμηνεία των μορφολογικών χαρακτηριστικών δεν είναι πάντοτε
εύκολη. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακόμα και έμπειροι δερματολό-
γοι κάνουν λάθος διαγνώσεις. Οι λανθασμένες διαγνώσεις οφείλονται
κυρίως σε λάθη ή παραβλέψεις γιατρών κατά την κλινική εξέταση, ή
ακόμα και σε λανθασμένες βιοψίες. Κάποια κοινά λάθη είναι [16]:

• Λανθασμένη διάγνωση κονδυλώδους μελανώματος ως καλοήθης
βλάβη από δερματολόγο.

• Λανθασμένη διάγνωση κονδυλώδους μελανώματος ως σπίλο από
παθολόγο.

• Ανεπαρκής βιοψία
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Σχήμα 1.5: O κανόνας αναγνώρισης μελανώματος ΧΑΜΟΣ του οργανι-
σμού Μελάμπους [14] αποτελεί την ελληνική απόδοση του ABDCE.

• Λανθασμένη διάγνωση μελανώματος ως δυσπλαστικό σπίλο (dysplastic
naevus) ή σπίλος Spitz.

• Ασθενείς με μεταστατικές ασθένειες άγνωστου αρχικού όγκου.

Βασικός σκοπός των παραπάνω μορφολογικών αλγορίθμων είναι να
ξεχωρίσουν τους ακίνδυνους δισπλαστικούς σπίλους (που εμφανίζον-
ται σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους) από τα κακοήθη μελανώματα.
Όμως, παρά την ευκολία τους, η εφαρμογή τους παραμένει εμπειρική
και υποκειμενική.
Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η ανάλυση αυτών των μορφολογικών

χαρακτηριστικών παρουσιάζει πολλαπλάσια δυσκολία για τον υπολο-
γιστή. Παρόλα αυτά, η αξία ενός τέτοιου συστήματος είναι αποδεδειγ-
μένη, καθώς κάποιος εκπαιδευμένος δερματολόγος σε συνδυασμό με
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ένα βοηθητικό υπολογιστικό σύστημα μειώνουν τις πιθανότητες λανθα-
σμένων διαγνώσεων [17] [18].

1.3.1 Αίτια - Παράγοντες Κινδύνου

Όλες οι μορφές καρκίνου προκαλούνται από βλάβη του DNA μέσα
στα κύτταρα. Τα αίτια της αλλοίωσης αυτής μπορεί να είναι κληρονο-
μικά υπό τη μορφή γενετικών μεταλλάξεων είτε περιβαλλοντικά. Τις
περισσότερες φορές οι δύο αυτοί παράγοντες δρουν αθροιστικά κατά
τη διάρκεια της ζωής του ατόμου προκαλώντας καρκινικές αλλοιώσεις.
Οι βλάβες του DNA έχουν ως αποτέλεσμα τον ανεξέλεγκτο πολλαπλα-
σιασμό των κυττάρων και οδηγούν στην ανάπτυξη όγκων.
Οι παράγοντες κινδύνου που φαίνεται να προκαλούν αλλοιώσεις στο

DNA των κυττάρων και αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης μελανώ-
ματος ακολουθούν κατά κύριο λόγο τους παράγοντες κινδύνου των πε-
ρισσότερων καρκίνων [19] [20]:

• Η μεγάλη ηλικία

• Ιστορικό προηγούμενων περιπτώσεων καρκίνου

• Ιστορικό εμφανίσεων μελανωμάτων στην οικογένεια

• Συγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές

Εκτός αυτών των κοινών παραγόντων κινδύνου στην εμφάνιση καρ-
κίνου, η εμφάνιση μελανωμάτων συνδέεται επίσης και με πιο ειδικές
συνθήκες. Συγκεκριμένα επιβαρυντικοί παράγοντες θεωρούνται:

• Η χρόνια έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία

• Η περιστασιακή έντονη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία.

• Ο τύπος του δέρματος (ανοιχτόχρωμα δέρματα που καίγονται
στον ήλιο αντί να μαυρίζουν είναι πιο επιρρεπή)

• Η παρουσία μεγάλου αριθμού δυσπλασιών του δέρματος (ελιές)

Η μεγαλύτερη πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας (Ultraviolet Radiation
UV) είναι οι ακτίνες του ηλίου. Αν και η ατμόσφαιρα τις Γης δρα ως
φυσική προστασία ενάντια στις υπεριώδεις ακτίνες, το πρόβλημα της
τρύπας του όζοντος (το οποίο απορροφά μεγάλο μέρος αυτής της ακτι-
νοβολίας) αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο της ηλιακής ακτινοβολίας.
Έχει αποδειχτεί πως ο ανοιχτόχρωμος τύπος του δέρματος των λαών
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της βόρειας Αμερικής και βόρειας Ευρώπης είναι ο πιο επιρρεπής στην
εμφάνιση μελανωμάτων. Αυτό σε συνδυασμό με την εμφάνιση της τρυ-
πάς του όζοντος, αυξάνει όλο και περισσότερο το πρόβλημα του μελα-
νώματος σε αυτές τις χώρες [21]. Αυτό γίνεται εμφανές αν δει κανείς τα
ποσοστά κρουσμάτων και πως αυτά αυξάνονται σταθερά τα τελευταία
χρόνια (Σχήμα 1.6).
Αν και τα μελανώματα μπορούν να εμφανιστούν σε ανθρώπους κάθε

ηλικίας, η μεγαλύτερη συχνότητα κρουσμάτων παρουσιάζονται σε άτομα
άνω των 60 ετών. Επίσης συχνότερα οι πιο επικίνδυνες μορφές εμφα-
νίζονται επίσης συχνότερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι ακόμα
φανερό πως οι άντρες είναι πιο επιρρεπείς από τις γυναίκες στην εμ-
φάνιση μελανώματος. [2] [22].

Σχήμα 1.6: Ποσοστό θανάτων λόγω μελανωμάτων από το 1971 μέχρι το
2011 στην Ευρώπη [1].

Αξίζει να σημειωθεί πως κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν άλλες
μορφές καρκίνου, όπως το κάπνισμα [23] και η κατανάλωση αλκοόλ
[24], φαίνεται να μην επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του
δέρματος.

1.3.2 Πρόληψη

Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Οι δερματολόγοι συμφωνούν
πως η έκθεση σε UV ακτινοβολία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας
για την εμφάνιση μελανωμάτων. Γι αυτό, η καλύτερη πρόληψη είναι η
ελαχιστοποίηση της έκθεσης στον ήλιο ή σε άλλες πηγές UV ακτινοβο-
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λίας όπως το σολάριουμ (Tanning beds) [25]. Οι γενικές οδηγίες που
δίνουν οι δερματολόγοι είναι [26] [27]:
1. Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, όταν είναι δυνατό.

2. Χρήση αντηλιακού υψηλού δείκτη προστασίας.

3. Ρουχισμός που καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερο την επιφά-
νεια του σώματος.

4. Αποφυγή κρεβατιών μαυρίσματος (σολάριουμ).

5. Ενημέρωση και αυτο-εξέταση.
Τόσο η χρόνια έκθεση στον ήλιο, όσο και η περιστασιακή είναι επικίν-

δυνη. Γι αυτό, άτομα που δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους την ημέρα,
όπως οι οικοδόμοι και οι ψαράδες, καθώς και άτομα που απολαμβάνουν
τον ήλιο, όπως οι παραθεριστές, θα πρέπει είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
και να προστατεύονται με κατάλληλο ρουχισμό και αντηλιακή κρέμα.

1.3.3 Θεραπεία

Τα βήματα που ακολουθούνται για την θεραπεία εξαρτώνται από
πολλούς παράγοντες αλλά κύριο ρόλο παίζει το στάδιο στο οποίο έχει
φτάσει η νόσος και η τοποθεσία του μελανώματος [2] [19].
Γενικά, η εγχείριση για την αφαίρεση της βλάβης στο δέρμα κρίνε-

ται απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις. Χρησιμοποιούνται διάφορες
τεχνικές ανάλογα με την περίπτωση [28]. Κάποιες από αυτές είναι τε-
χνικές σταδιακής αφαίρεσης σε μικροσκοπικό επίπεδο (εγχείρηση Mohs)
[29], κρυο-εγχείρηση (cryosurgery) με υγρό άζωτο [30] και ηλεκτρο-
αποξήρανση (electrodesiccation) [31] χρησιμοποιούνται ανάλογα με την
περίπτωση [28].
Στη συνέχεια συνήθως γίνονται εξετάσεις (βιοψίες, ραδιολογικές)

για το αν έχει προσβληθεί κάποιος λεμφαδένας ή κάποιο άλλο όργανο
από μετάσταση. Σε αυτό το σενάριο, ακολουθείται γενική αντικαρκινική
αγωγή ανάλογα με την περίσταση [32]. Η επιλογές είναι:
• Αφαίρεση του λεμφαδένα με εγχείριση

• Χημειοθεραπεία

• Ραδιοθεραπεία

• Βιολογικές θεραπείες

• Στοχευμένα αντικαρκινικά φάρμακα
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2 Συστήματα Ανάλυσης

2.1 Ψηφιακή εικόνα
2.1.1 Τεχνολογία

Όλοι οι υπολογιστές λειτουργούν με το να επεξεργάζονται υψηλές
(HIGH) και χαμηλές (LOW) τάσεις, δηλαδή δυαδικά bits. Μια ψηφιακή
εικόνα αποτελείται από έναν δισδιάστατο πίνακα (Array) ισαπεχόν-
των μικροσκοπικών εικονοστοιχείων (pixels). Κάθε pixel λαμβάνει ένα
χρώμα και όλα μαζί φτιάχνουν την εικόνα σαν ψηφιδωτό. Το χρώμα που
παίρνει κάθε pixel αποτελείται από έναν συνδυασμό τριών χρωματικών
συνιστωσών: της κόκκινης, της πράσινης και της μπλε (Red Green Blue
- RGB) (τρόπος παρόμοιος με αυτόν που λειτουργεί και η ανθρώπινη
όραση). Η ένταση κάθε χρωματική συνιστώσα κωδικοποιείται με έναν
αριθμό ενός ή περισσοτέρων bytes (οχτάδες από bits). Έτσι, μια ψη-
φιακή εικόνα αποθηκεύεται σαν ένας τρισδιάστατος πίνακας WxHx3
όπου W και H είναι το πλάτος και το ύψος της εικόνας αντίστοιχα σε
pixels, και η τρίτη διάσταση είναι οι ποσοτικές εντάσεις των χρωματικών
συνιστωσών [33].
Η απόκτηση των ψηφιακών εικόνων γίνεται από ανακατασκευή ακα-

τέργαστων δεδομένων μετρήσεων (στην περίπτωση πχ των τομογρα-
φιών), ή μέσω ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. Υπάρχει μια πολύ
μεγάλη γκάμα ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών διάφορων χαρακτηρι-
στικών και δυνατοτήτων, όμως όλοι οι αισθητήρες αποτύπωσης εικόνων
είναι στην ουσία δύο ειδών:

• Ενεργοί αισθητήρες pixel (Active pixel sensor - ASP) [34].

• Συσκευές σύζευξης τροφοδοσίας (charge-coupled device- CCD) [35].

Και οι δυο τύποι αισθητήρων πρακτικά συλλέγουν ακτινοβολία και βά-
σει αυτής δομούν τον πίνακα εικονοστοιχείων της εικόνας.

Όταν μιλάμε για ψηφιακή ανάλυση εικόνας εννοούμε την εφαρμογή
οσοδήποτε πολύπλοκων μαθηματικών ή άλλων διεργασιών πάνω στον
πίνακα με τις τιμές των εικονοστοιχείων. Το λογισμικό που έχει αναπτυ-
χθεί γι αυτό τον σκοπό είναι εξαιρετικά εκτεταμένο και περιλαμβάνει
φίλτρα, αναγνώριση ακμών, αναγνώριση κίνησης, αλλαγή χρωματικών
χώρων, μοντελοποίηση, ανοικοδόμηση, κ.α.
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Αξίζει να σημειώσουμε πως ο χρωματικός χώρος RGB (με κάθε
pixel να αναπαριστάται από τις συνιστώσες του κόκκινου, το πράσι-
νου και του μπλε) δεν είναι ο μόνος. Άλλοι χρωματικοί χώροι όπως ο
HSV (Hue Saturation Value) κωδικοποιούν τις τιμές τον pixels με άλ-
λον τρόπο έχουν αναπτυχθεί για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των
εκάστοτε εφαρμογών. Οι τεχνικές ψηφιακής ανάλυσης μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν και σε αυτούς τους χώρους με την ίδια ευκολία ώστε να
βγάλουν διαφορετικά, αλλά εξίσου σημαντικά, αποτελέσματα.

2.1.2 Ψηφιακή εικόνα στην ιατρική

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η ιατρική απεικονιστική τεχνολογία
έχει κάνει μεγάλα άλματα. Ενώ στις αρχές του αιώνα οι ακτινογρα-
φίες (X-rays) ήταν τα μόνα διαγνωστικά εργαλεία πέραν της κλινικής
εξέτασης, σήμερα οι γιατροί έχουν στην διάθεσή του μια πληθώρα από
απεικονιστικές τεχνικές μικροσκοπίας και μακροσκοπίας για την ”χαρ-
τογράφηση” ενός μεγάλου μέρους του ανθρώπινου οργανισμού [36].
Επιπλέον, με την ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων,

δεν άργησε η μετάβαση από τις αναλογικές ιατρικές φωτογραφίες στον
κόσμο της ψηφιακής εικόνας. Από αυτό το σημείο μέχρι και σήμερα,
δεν έχει σταματήσει η ανάπτυξη τεχνολογιών συλλογής, ανάλυσης, με-
ταφοράς και ταξινόμησης ψηφιακών ιατρικών εικόνων. Η συντριπτική
πλειοψηφία (αν όχι όλα) των ιατρικών απεικονιστικών μηχανημάτων
σήμερα παράγουν και επεξεργάζονται δισδιάστατες (2-D), τρισδιάστα-
τες (3-D), και πολυδιάστατες ψηφιακές εικόνες και βίντεο. Κάποια από
αυτά είναι ο αξονικός τομογράφος (CT scanner), ο μαγνητικό τομογρά-
φος (MRI scanner), ο ακτινογράφος (X-Ray scanner), το δερματοσκόπιο,
το μικροσκόπιο.

Τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών εικόνων ποικίλουν ανάλογα με την
σκοπιά που το εξετάζει κανείς. Για παράδειγμα, είναι δυνατή η αποθή-
κευση τεράστιου αριθμού φωτογραφιών σε ελάχιστο χώρο, η στιγμιαία
αναπαραγωγή, η αποστολή τους στην άλλη άκρη της Γης με το πάτημα
ενός κουμπιού και πολλά άλλα. Ακόμα, είναι δυνατή η επεξεργασία
τους από τον υπολογιστή και η εφαρμογή πληθώρας αλγορίθμων και
φίλτρων.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλγόριθμοι επεξεργασίας και τα φίλ-

τρα που προσπαθούν να μιμηθούν τον τρόπο που αναλύει ο άνθρωπος
τις εικόνες, όπως για παράδειγμα την αναγνώριση ακμών, αντικειμένων,
χρωματικών περιοχών ή υφής. Επίσης, μεγάλη χρησιμότητα έχουν και
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οι αλγόριθμοι ανάλυσης που βασίζονται σε μαθηματικά μοντέλα όπως
η ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας, η μέτρηση εντροπίας, μέθοδοι για
την αύξηση της ευκρίνειας και συμπίεση εικόνων [37].
Από την άλλη μεριά, ένας σημαντικός περιορισμός είναι ο τρόπος

αποθήκευσης: η δειγματοληψία της ψηφιακής εικόνας την κβαντίζει πο-
σοτικά και χωρικά. Δηλαδή, σε αντίθεση με ένα αναλογικό φιλμ, η ακρί-
βεια της εικόνας περιορίζεται από τον αριθμό τον pixels της (ανάλυση
- resolution) και τις τιμές των χρωματικών συνιστωσών (color depth).
Επίσης, είναι δυνατό, λόγω της συμπίεσης (εφαρμογή μεθόδων για να
μικρύνουν το μέγεθος της εικόνας σε bytes), να αλλοιωθεί η εικόνα και
να εμφανιστούν ανεπιθύμητα αντικείμενα που εμποδίζουν ή παραπλα-
νούν τους γιατρούς.

Ο σκοπός της ψηφιακής ανάλυσης στην ιατρική ποικίλει ανάλογα με
τον τύπο της εικόνας και την εκάστοτε εφαρμογή, όμως η λειτουργία
της πλειοψηφίας των λογισμικών πακέτων είναι ένας συνδυασμός των
παρακάτω [36]:

• Καθαρισμός εικόνας από ανεπιθύμητα αντικείμενα.

• Αναγνώριση προτύπων.

• Μαρκάρισμα περιοχών.

• Δόμηση τρισδιάστατων μοντέλων.

• Εκπαίδευση γνωσιακών αλγορίθμων διάγνωσης.

2.2 Συστήματα ανάλυσης παθολογικών ιατρικών εικό-
νων

Η ανάλυση ψηφιακών εικόνων έχει βρει μεγάλο αριθμό εφαρμογών
στην ιατρική. Το ισχυρότερο διαγνωστικό εργαλείο που έχουν στα χέρια
τους οι γιατροί είναι οι τεχνικές απεικόνισης του οργανισμού, οι οποίες
παλαιότερα βασίζονταν σε παραδοσιακές μεθόδους αποτύπωσης όπως
το φωτογραφικό φιλμ. Η εισαγωγή της ψηφιακής εικόνας αποτέλεσε
κομβικό σημείο για την απεικονιστική ιατρική και σηματοδότησε μια
εποχή συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων. Τα συστήματα ανάλυσης ψη-
φιακών παθολογικών ιατρικών εικόνων συνεχώς εξελίσσονται ή εισά-
γονται και νέα [38].
Μέχρι πρότινος, οι ιατρικές εικόνες (φωτογραφίες, ακτινογραφίες,

κλπ) εξετάζονταν μόνον από γιατρούς οι οποίοι έκαναν διάγνωση βασι-
ζόμενοι στην γνώση και στην εμπειρία τους. Λόγω της πολυπλοκότητας
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του ανθρώπινου οργανισμού και των εκάστοτε περιπτώσεων, η διά-
γνωση είναι ένα υποκειμενικό ζήτημα και πολλές φορές υπάρχει ασυμ-
φωνία στις γνώμες διαφορετικών γιατρών για μια συγκεκριμένη περί-
πτωση. Η ανάπτυξη των συστημάτων ανάλυσης ψηφιακών εικόνων έχει
οδηγήσει στο να μπορεί ο υπολογιστής να ποσοτικοποιήσει διάφορα
μορφολογικά χαρακτηριστικά των ιατρικών εικόνων που παίζουν ρόλο
στην διάγνωση. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα μιας ντετερ-
μινιστικής μηχανής, η διάγνωση γίνεται περισσότερο αντικειμενική.
Επιπλέον, μιας και ο υπολογιστής μπορεί να επεξεργαστεί πολύ με-

γάλο όγκο δεδομένων σε μικρό χρονικό διάστημα, μπορούν να κατα-
σκευαστούν αυτοματοποιημένα ιατρικά συστήματα που να εργάζονται
πάνω σε παρτίδες δεδομένων (batch processing). Ακόμα, λόγω του ότι
η ψηφιακή ιατρική εικόνα είναι απαλλαγμένη από φυσική υπόσταση,
μπορεί να ”ταξιδέψει” παντού σχεδόν αμέσως. Αυτό καθιστά δυνατή
την διάγνωση ή την αντιπαράσταση (cross-examination) περιπτώσεων
από γιατρούς που ενδέχεται να βρίσκονται ακόμα και σε διαφορετικές
χώρες.

Συγκεκριμένα, για τα συστήματα επεξεργασίας δερματικών παθολο-
γικών εικόνων, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει εκτενής έρευνα πάνω στην
αναγνώριση και διάγνωση δερματικών καρκίνων. Το εύρος των συστη-
μάτων που μελετώνται είναι μεγάλο και περιλαμβάνει εφαρμογή γεωμε-
τρικών συναρτήσεων, τεχνικές αναγνώριση προτύπων (pattern matching)
και χρήση νευρωνικών δικτύων [39]. Σκοπός είναι η επεξεργασία εικό-
νων δερματοπαθειών και η ποσοτικοποίηση των μορφολογικών χαρα-
κτηριστικών τους έτσι ώστε να μπορούν να διατυπωθούν αντικειμενικά
κριτήρια για την διάγνωσή τους.
Αν και τα περισσότερα μορφολογικά χαρακτηριστικά είναι σχετικά

εύκολο για τον άνθρωπο να τα διακρίνει ποιοτικά, η αναγνώριση και
μέτρησή τους από τον υπολογιστή είναι μια δύσκολη διαδικασία και
πρέπει να ξεπεράσει αρκετά εμπόδια. Τα βήματα επεξεργασία που
ακολουθούνται δεν είναι ποτέ ανεξάρτητα αλλά αλληλένδετα (το ένα
πηγάζει από ή προϋποθέτει το άλλο). Παρόλα αυτά, μπορούμε να δια-
κρίνουμε μερικά κοινά στάδια που περιλαμβάνει κάθε τέτοιο σύστημα.
Αυτά είναι: το στάδιο της προ-επεξεργασίας (pre-proccessing), της κα-
τάτμησης/ανάλυσης και της ταξινόμησης που θα τα αναλύσουμε στις
επόμενες ενότητες.
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2.2.1 Τεχνικές προ-επεξεργασίας

Αυτές οι τεχνικές δεν αναλύουν την εικόνα από ιατρική σκοπιά, αλλά
την προετοιμάζουν για την κύρια επεξεργασία. Όπως είπαμε, η ανάλυση
εικόνων από τον υπολογιστή γίνεται με αρκετά διαφορετικό τρόπο από
αυτόν του ανθρώπινου εγκεφάλου. Στην ουσία, αυτό που κάνει ο υπολο-
γιστής είναι να εφαρμόζει μαθηματικές συναρτήσεις πάνω στον πίνακα
με τα pixels της εικόνας.
Για να δουλέψουν σωστά οι αλγόριθμοι κατάτμησης και ανάλυσης,

πρέπει αυτές οι συναρτήσεις να μπορούν να δίνουν συνεπή αποτελέ-
σματα. Αυτό προϋποθέτει συνεπείς εικόνες (τουλάχιστο ως προς κά-
ποια χαρακτηριστικά). Όμως αυτό σχεδόν ποτέ δεν διασφαλίζεται από
τη λήψη των εικόνων, έτσι τα συστήματα ανάλυσης αναλαμβάνουν να
κανονικοποιήσουν και να βελτιώσουν ποιοτικά τις εικόνες που επεξερ-
γάζονται.

Ανάμεσα στις τεχνικές προεπεξεργασίας διακρίνονται οι εξής:

1. Αλλαγή χρωματικού χώρου. Πολλές φορές είναι επιθυμητή η με-
τατροπή του τρόπου απεικόνισης των χρωματικών συνιστωσών ή
η ανάλυση μονοχρωματικών εικόνων. Οι χρωματικοί χώροι που
χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι [40]:

• Luminocity only
• RGB (Red Green Blue)
• HSV (Hue Saturation Value)
• CIE 1931 XYZ

– L*,u*,v* (CIELUV)
– L*,a*,b* (CIELAB)

Η μετατροπή γίνεται ανά pixel με στοιχειώδεις συναρτήσεις που
υπάρχουν στα περισσότερα πακέτα λογισμικού. Στη μετατροπή
αυτή τα χρώματα της εικόνας ουσιαστικά δεν αλλάζουν, αλλά αλ-
λάζει ο τρόπος κωδικοποίησης τους στην μνήμη του υπολογιστή.
(παράδειγμα αλλαγής από RGB σε συνιστώσες HSV [41]).

Αξίζει να σημειώσουμε πως πολύ συχνά η ανάλυση γίνεται σε
ασπρόμαυρες εικόνες (grayscale). Αυτές οι εικόνες κατασκευάζον-
ται παίρνοντας ένα χρωματικό κανάλι, ή συνδυάζοντας περισσό-
τερα από ένα μαζί. Για παράδειγμα, το κανάλι του μπλε (στον
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χώρο RGB) συνήθως δίνει την μεγαλύτερη αντίθεση (contrast). Γε-
νικά, μπορούμε να διακρίνουμε τους βασικούς λόγους αλλαγής
χρωματικού χώρου [33].

• Καλύτερη αντίθεση.
• Κατασκευή μορφολογικού χάρτη (heightmap).
• Περισσότερη έμφαση σε χρωματικά χαρακτηριστικά.
• Ταχύτεροι υπολογισμοί.

Εκτός από αλλαγή χρωματικού χώρου, μερικές φορές βοηθάει και
η διόρθωση των χρωματικών συνιστωσών για έμφαση της αντίθε-
σης, όπως πχ στο από τους Iyatomi et al. [42].

2. Αύξηση αντίθεσης (contrast). Στις δερματικές εικόνες παρουσιά-
ζονται πάντα δυο περιοχές: η περιοχή της βλάβης και η περιοχή του
υπόλοιπου δέρματος. Έτσι, τεχνικές που αυξάνουν την χρωματική
αντίθεση αυτών των περιοχών βοηθούν τα εργαλεία κατάτμησης.
Ένα παράδειγμα παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.1

Υπάρχουν διάφορες γενικές τεχνικές αύξησης της αντίθεσης. Συγ-
κεκριμένα, για δερματικές εικόνες έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνική
Independent Histogram Pursuit (IHP) [43], η οποία, δεχόμενη την
παραπάνω παραδοχή με τις δυο περιοχές, δίνει έμφαση στην δια-
φορά των δύο κυριότερων μεγίστων στο ιστόγραμμα της εικόνας.
Στο Σχήμα 2.2 εικονίζονται τα στάδιο επεξεργασίας του IHP.

3. Φιλτράρισμα. Τα περισσότερα είδη δερμοσκοπικών εικόνων πε-
ριέχουν ανεπιθύμητα οπτικά αντικείμενα (visual artifacts) ή ασά-
φειες στα όρια που μπορεί να ”μπερδέψουν” τους αλγορίθμους
κατάτμησης και να αναγνωρίσουν λάθος περιοχές με αποτέλεσμα
λανθασμένα τελικά αποτελέσματα. Στο Σχήμα 2.3 φαίνονται με-
ρικά στοιχειά που ενδέχεται να υπάρχουν σε δερματικές εικόνες
και μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην επεξεργασία.

Η πλέον συνηθέστερη μέθοδος για απομάκρυνση τέτοιων αντι-
κειμένων είναι το φιλτράρισμα της εικόνας [37]. Φίλτρα μέσου
(median filters) και Γκαουσιανά (Gaussian filters) ομαλοποιούν την
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Σχήμα 2.1: Αποτέλεσμα τεχνικής για αύξηση της αντίθεσης και διόρ-
θωσης χρωμάτων σε εικόνες δερματοπαθειών έτσι ώστε τα όρια των
περιοχών να είναι καλύτερα παρατηρήσιμα [42]

εικόνα, εξαφανίζουν τον θόρυβο και κάνουν τα ανεπιθύμητα οπτικά
αντικείμενα όπως οι τρίχες και οι φυσαλίδες να φαίνονται λιγότερο
έντονα. Το αρνητικό είναι πως εκτενές φιλτράρισμα αλλοιώνει την
εικόνα και την θολώνει κάνοντας τις περιοχές λιγότερο ευδιάκρι-
τες. [44] [45] [46].
Μια άλλη τεχνική φιλτραρίσματος είναι το μορφολογικό φιλτρά-
ρισμα (morphological opening / closing). όπου θεωρεί την εικόνα
σαν έναν τοπογραφικό χάρτη (heightmap) στον οποίο εξαφανίζει
τις ανώμαλες περιοχές. Πετυχαίνει όμοιο αποτέλεσμα με τα πα-
ραπάνω φίλτρα, αλλά μειώνει το θόλωμα της εικόνας [47].
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Σχήμα 2.2: Βήματα επεξεργασίας Independent Histogram Pursuit [43]
Στήλη (Ι) μελάνωμα. Στήλη (ΙΙ) ψωρίαση.
(a) οι εικόνες σε RGB. (b) Προβολή στην πρώτη συνιστώσα IHP. (c) Το
ιστόγραμμα των pixels αυτής. (d) Το αποτέλεσμα της κατάτμησης. (e)
Προβολή στην δεύτερη συνιστώσα IHP. (f) Προβολή στην τρίτη συνι-
στώσα IHP.

4. Απομάκρυνση ανεπιθύμητων αντικειμένων. Αν το φιλτράρισμα
δεν αρκεί για να αφαιρεθούν τα ανεπιθύμητα αντικείμενα, τότε
γίνεται χρήση πιο στοχευμένων τεχνικών και αλγορίθμων που ανα-
ζητούν και αφαιρούν συγκεκριμένα αντικείμενα όπως για παρά-
δειγμα τρίχες, αγγεία και φυσαλίδες. Συνήθως χρησιμοποιούν ανα-
γνώριση προτύπων (pattern-matching) για να εντοπίσουν προκα-
θορισμένα σχήματα και να τα εξαλείψουν.

Η απομάκρυνση τριχών έχει πραγματοποιηθεί με αναγνώριση προ-
τύπων (curve-fitting) και αντικατάστασης των pixel που αντιστοι-
χούν στην τρίχα με μια συνάρτηση των γειτονικών τους. Έτσι εξα-
λείφονται χωρίς σημαντική αλλοίωση της εικόνας (θόλωμα) [47]
[48] [49].

Η αναζήτηση και εξάλειψη των φυσαλίδων είναι λιγότερο σημαν-
τικό θέμα σήμερα διότι δεν χρησιμοποιούνται τόσο συχνά συ-
σκευές εμβάπτισης της υπο-εξέταση περιοχής σε υγρό. Ωστόσο η
αφαίρεση τους από την εικόνα μπορεί να γίνει με παρόμοιο τρόπο
[50].

2.2.2 Μέθοδοι κατάτμησης

Η κατάτμηση (segmentation) των ψηφιακών εικόνων είναι μόνο του
ένα ευρύ θέμα που έχει μελετηθεί με μεγάλο ενδιαφέρον από διάφορες
σκοπιές. Το πρόβλημα της κατάτμησης των δερματικών εικόνων είναι
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Σχήμα 2.3: Εμπόδια στην αυτοματοποιημένη αναγνώριση περιοχών: (a)
χαμηλή αντίθεση. (b) ακανόνιστα όρια. (c) δυσδιάκριτα όρια. (d) αγγεία.
(e) τρίχες. (f) φυσαλίδες. (g) μη-ομαλός χρωματισμός. (h) χωρισμένες
περιοχές. [40]

μακράν το πιο σημαντικό από όλη την διαδικασία, γιατί μια καλή εκτί-
μηση των περιοχών της εικόνας διασφαλίζει ότι οι αλγόριθμοι εξαγωγής
χαρακτηριστικών θα δουλέψουν σωστά. Ωστόσο είναι ίσως και το πιο
δύσκολο πρόβλημα καθώς εξαρτάται άμεσα από την εκάστοτε εφαρ-
μογή αλλά και από τις συνθήκες λήψης της εικόνας. Τα χαρακτηριστικά
αυτά του προβλήματος έχουν οδηγήσει σε ένα εξαιρετικά μεγάλο πλή-
θος τεχνικών επίλυσης του.
Οι αλγόριθμοι κατάτμησης δερματοσκοπικών εικόνων έχουν σκοπό

να ξεχωρίσουν τα pixels μιας εικόνας δερματοπάθειας σε αυτά που αν-
τιστοιχούν στην δερματοπάθεια και σε αυτά που αντιστοιχούν στο υπό-
λοιπο υγιές δέρμα. Ουσιαστικά δηλαδή να κατασκευάσουνε μια ”μά-
σκα” του αντικειμένου που τα όριά της θα αντιστοιχούν (όσο αυτό είναι
δυνατόν) στα όρια της βλάβης. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας μάσκας
δίνεται στο Σχήμα 2.4. Οι αλγόριθμοι αυτοί πηγάζουν από γενικές μεθό-
δους κατάτμησης ψηφιακών εικόνων. Γι αυτό τον λόγο, έχει δοκιμαστεί
κατά καιρούς μεγάλη ποικιλία αλγορίθμων από τους πιο απλούς μέχρι
τους πιο σύνθετους και υπολογιστικά απαιτητικούς. Επιγραμματικά οι
κατηγορίες (με σειρά πολυπλοκότητας) [40]:
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• Histogram thresholding: Δεχόμενοι πως η εικόνα χωρίζεται σε δύο
περιοχές: την περιοχή που μας ενδιαφέρει και το υπόλοιπο δέρμα,
χωρίζουμε τα pixels σε αυτές τις περιοχές ανάλογα με το αν η τιμή
τους ξεπερνά ένα κατώφλι

• Clustering: Ομαδοποίηση pixels ανάλογα με την χρωματική τους
τιμή.

• Edge-based: Εξαγωγή περιοχών με αναγνώριση των ακμών εικό-
νων μέσω διαφορικών φίλτρων κλπ.

• Morphological: Αναγνώριση περιγραμμάτων γνωστών αντικειμέ-
νων πάνω στην εικόνα

• Region-based: Ομαδοποίηση pixels σύμφωνα με τα μορφολογικά
χαρακτηριστικά της εικόνας

• Active contours: Εξελίσσοντας καμπύλες πάνω στον χώρο της ει-
κόνας προσεγγίζονται τα όρια των περιοχών

• Soft computing: Διαχωρισμός pixels βάσει αλγορίθμων νευρωνικών
δικτύων, fuzzy logic, κλπ.

Ιστορικά έχει φανεί πως, ενώ παλαιότερα οι μελέτες περιστρέφονταν
γύρω από πολύπλοκους αλγορίθμους και εκπαιδευόμενα συστήματα, οι
πιο πρόσφατοι μελετητές έχουν επικεντρωθεί στην χρήση απλούστερων
αλγορίθμων κατάτμησης αλλά εφαρμόζοντας περισσότερο έξυπνες με-
θόδους προ- και μετά- επεξεργασίας.

Σχήμα 2.4: Μάσκα αντικειμένου και κατάτμηση [51]

Οι αλγόριθμοι κατωφλίου ιστογράμματος (Histogram thresholding)
αθροίζουν τα pixels της εικόνας ανάλογα με την τιμή τους, και στη συνέ-
χεια επιλέγουν μόνο εκείνα που η τιμή τους ξεπερνά ένα συγκεκριμένο
κατώφλι ως την μάσκα του αντικειμένου [43]. Η πολυπλοκότητα των
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αλγορίθμων είναι ελάχιστη και εκτελούνται πολύ γρήγορα, όμως δου-
λεύουν μόνο για εικόνες με μεγάλη αντίθεση.

Η ομαδοποίηση (Clustering) των pixels ανάλογα με την τιμή τους σε
χωρικές ή ποσοτικές ομάδες είναι ένα βήμα παρακάτω από την απλή
εφαρμογή κατωφλίου. Ουσιαστικά, χωρίζουν τα pixels βάσει του χρώ-
ματός τους [52]. Η πολυπλοκότητα εξαρτάται από την μέθοδο ομαδο-
ποίησης, αλλά γενικά είναι μικρή. Για να δουλέψει καλά απαιτείται η
κανονικοποίηση/διόρθωση των χρωματικών συνιστωσών.

Οι αλγόριθμοι αναγνώρισης ακμών (Edge-based) βρίσκουν τα όρια
περιοχών (ή μικρο-περιοχών) εφαρμόζοντας φίλτρα κλίσης (gradient
filters) ή πιο εξειδικευμένα φίλτρα ακμών (πχ φίλτρο Canny), και με
κατάλληλο ”κλείσιμο” αυτών των περιοχών υπολογίζουν την μάσκα του
αντικειμένου [46] [53]. Τα φίλτρα αυτά έχουν μικρή πολυπλοκότητα
και εκτελούνται σε μικρό χρόνο, όμως απαιτείται κατάλληλη επεξεργα-
σία για τον καθορισμό των περιοχών ενδιαφέροντος, ειδικά για εικόνες
δερματοπαθειών με θολά όρια ή με ”αδρή” επιφάνεια.

Οι μορφολογικοί αλγόριθμου (Morphological) βασίζονται στην ανα-
γνώριση προκαθορισμένων σχημάτων, περιοχών ή μικρο-περιοχών. Έν-
τονα μελετάται η κατάτμηση βάσει της υφής (texture), δηλαδή η αν-
τιληπτή μορφή (ή ανάγλυφο) της επιφάνειας [54]. Μερικά δείγματα
υφής δερματικών εικόνων παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.5 Από την άλλη
μεριά, η αναζήτηση προκαθορισμένων σχημάτων είναι ξεπερασμένη τε-
χνική και δεν εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία στις δερματοπάθειες.

Σχήμα 2.5: Δείγματα υφής δερματικών εικόνων: (a) δικτυωτό μοτίβο,
(b) σφαιρικό σχήμα, (c) σχέδιο λιθόστρωτου, (d) ομοιογενής επιφάνεια
και (ε) παράλληλο μοτίβο. [54].

Οι αλγόριθμοι αναγνώρισης περιοχών (Region-based) χωρίζουν την
εικόνα σε κομμάτια ανάλογα με διάφορες ιδιότητές τους. Αυτό που
τις ξεχωρίζει είναι ότι δεν δρουν σε επίπεδο pixel, αλλά σε επίπεδο
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περιοχών. Για παράδειγμα ο αλγόριθμος watershed [55] κάνει κατά-
τμηση ανάλογα με το που θα συγκεντρωνόταν το νερό αν ”έπεφτε”
πάνω στον μορφολογικό χάρτη της εικόνας (basins). Ο SRM (Statistical
Region Merging) [45] δημιουργεί μικροσκοπικές περιοχές πάνω στην ει-
κόνα και στη συνέχεια τις μεγαλώνει ενώνοντάς τες με τις γειτονικές
τους περιοχές βάσει του χρωματισμού τους. Αντίστοιχα και ο J-SEG
φτιάχνει περιοχές με το να ομαδοποιεί τα pixels ανάλογα με το χρώμα
τους, και στη συνέχεια ενώνει αυτές τις περιοχές βάσει ενός μαθηματι-
κού κριτηρίου.

Με τους αλγορίθμους εξέλιξης καμπυλών (Active contours) δημιουρ-
γούν ή αναπτύσσουν καμπύλες που να ταιριάζουν στα όρια των περιο-
χών ενδιαφέροντος ανάλογα με την μορφολογία τους ή άλλες παρα-
μέτρους. Για παράδειγμα, με την τεχνική Gradient Vector Flow (GVF)
snakes [56], σχηματίζεται μια κυκλική καμπύλη γύρω από την περιοχή
και στη συνέχεια, εντοπίζοντας την κλίση (gradient) της εικόνας, προ-
σπαθεί σταδιακά να συγκλίνει την καμπύλη στα πραγματικά όρια της
περιοχής [57]. Οι τεχνικές αυτές είχαν παρουσιαστεί αρκετά υποσχό-
μενες, αλλά λόγω των παραδοχών για την μορφή των περιοχών και την
υπολογιστική πολυπλοκότητα σταμάτησαν να μελετώνται.

Τέλος έχουμε αλγορίθμους νευρωνικών δικτύων (neural-networks)
και fuzzy logic (Soft computing) που προσπαθούν να φτάσουν όσο το
δυνατόν πλησιέστερα στον τρόπο συλλογισμού του ανθρώπινου εγκέ-
φαλου [58]. Με αυτόν τον τρόπο, η κατάτμηση γίνεται ουσιαστικά με τα
χωρικά, χρωματικά, κ.α. χαρακτηριστικά που έχει εκπαιδευτεί το νευ-
ρωνικό δίκτυο να αναγνωρίζει ώστε να ξεχωρίζει τις περιοχές [59]. Αν
και τέτοια συστήματα έχουν την ικανότητα να διαχωρίζουν με ακρίβεια
μεγάλο εύρος εικόνων, έχουν μεγάλη υπολογιστική πολυπλοκότητα και
πρέπει πρώτα να εκπαιδευτούν επαρκώς (πράγμα που δεν είναι πάν-
τοτε εύκολο). [60]

2.2.3 Μέθοδοι ανάλυσης

Η ανάλυση της εικόνας έχει στόχο να εξάγει και να ποσοτικοποιή-
σει χαρακτηριστικά της εικόνας -γεωμετρικά, χρωματικά, υφής κ.α.- τα
οποία χρησιμοποιούνται από τους γιατρούς κατά τη διάγνωση. Ειδικό-
τερα στην περίπτωση του μελανώματος σκοπό έχει την ποσοτικοποίηση
των μεγεθών του αλγορίθμου ABCD, ή άλλων αλγορίθμων οι οποίοι
χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση του μελανώματος. Σε τέτοια συστή-
ματα είναι επιθυμητή η εξαγωγή όσο το δυνατόν περισσότερων παρα-
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μέτρων γίνεται, ακόμα και παράμετροι που δεν είναι αντιληπτές από
τον άνθρωπο, όπως η εντροπία των χρωμάτων, έτσι ώστε το σύστημα
να εκπαιδευτεί καλύτερα.
Θα ήταν αδύνατον να αναφέρουμε όλο το φάσμα των τεχνικών ανά-

λυσης που χρησιμοποιούνται λόγω της ποικιλία τους. Πολλοί τέτοιοι
αλγόριθμοι ανήκουν στην γενικότερη κατηγορία επεξεργασίας εικόνων
και είναι υλοποιημένοι σε γνωστά πακέτα λογισμικού, ενώ άλλοι ανα-
πτύσσονται αποκλειστικά για τις εξειδικευμένες ανάγκες του εκάστοτε
συστήματος. Στη συνέχεια αναφέρονται κάποιες προσπάθειες ποσοτι-
κοποίησης των μεγεθών του αλγορίθμου ABCD για τη διάγνωση του
μελανώματος

Το χαρακτηριστικό ασυμετρία (Αssymetry, Α) έχει υπολογιστεί από
τους Grammatikopoulos et. al. ως ποσοστό ασυμμετρίας και εξάγεται με
το ”δίπλωμα” της εικόνας κατά τον μεγαλύτερο ή/και μικρότερο άξονα
και μετρώντας τα pixels τα οποία δεν επικαλύπτονται [53]. Εναλλα-
κτικά, μετρώνται δειγματοληπτικά pixels και η ύπαρξη ή όχι των συμ-
μετρικών τους ως προς τους άξονες τις εικόνας [60]. Σημειώνεται πως
οι άξονες τις εικόνας υπολογίζονται μορφολογικά από το ”κέντρο βά-
ρους” της μάσκας.

Το χαρακτηριστικό της ανωμαλίας των ορίων (Border, B) έχει υπολο-
γιστεί από ποικίλλους αλγόριθμους. Ο υπολογισμός του μέτρου συμπύ-
κνωσης είναι από τους απλούστερους (Compact Index = (P 2)/(4∗π ∗A),
όπου P η περίμετρος και A το εμβαδό της βλάβης) [60]. Άλλοι υπο-
λογίζουν σταδιακά το ποσοστό που επικαλύπτονται τα όρια αν αυτά
διασταλούν [61] [62]. Τέλους πιο πολύπλοκοι κάνουν υπολογισμό ομα-
λότητας με fractals (διάσταση Haussdorf) [52].

Το χαρακτηριστικό του χρώματος (Colour, C) φαίνεται να είναι από
τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που μετρώνται. Τόσο ο διαφορετικός
χρωματισμός όσο και η διακύμανση των χρωμάτων πάνω στην δερμα-
τοπάθεια καταδεικνύουν πως η βλάβη είναι επικίνδυνη. Συνήθως με-
τράται η παρουσία κάποιων προκαθορισμένων χρωμάτων στην εικόνα
κάνοντας δειγματοληπτικό έλεγχο στην τιμή των pixels και υπολογίζον-
τας πόσα από αυτά ανήκουν ή είναι κοντά στο κάθε χρώμα [53] [63]
[51]. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η υφή (texture) της εικόνας ή
περιοχών αυτής. Τις περισσότερες φορές τα χαρακτηριστικά υφής κατά
Haralick (Haralick texture features) [64] είναι ικανά να την περιγράψουν
[65] [66] [50].
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Το χαρακτηριστικό της διαμέτρου (Diameter, D) μετριέται από τον
μεγάλο άξονα της εικόνας, ή πιο απλά από το πλαίσιο οριοθέτησης
(bounding box) της βλάβης [67]. Πρέπει να σημειωθεί πως η διάμετρος
σε pixels δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική διάμετρο της βλάβης,
αλλά θα πρέπει να γίνεται μετατροπή σε εκατοστά (cm) (αν υπάρχει
το μέτρο της κλίμακας) για να είναι σωστή η σύγκριση.

Τέλος, υπάρχουν συστήματα που κάνουν χρήση διάφορων άλλων χα-
ρακτηριστικών της εικόνας, όπως χαρακτηριστικά για την υφή, εντρο-
πία, μετρήσεις στο πεδίο της συχνότητας (μετασχηματισμός Fourier),
με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε μεθόδους clustering ή νευρωνικών δι-
κτύων [68] [17].

2.2.4 Συστήματα ταξινόμησης

Το τελευταίο βήμα των αυτομάτων συστημάτων διάγνωσης είναι η
ταυτοποίηση των δερματοπαθειών ως επικίνδυνες (μελανωματικές) ή
μη βάσει των χαρακτηριστικών που μετρήθηκαν παραπάνω. Για να το
πετύχουν αυτό χρησιμοποιούν διάφορους αλγορίθμους ανάλογα με το
περιβάλλον και τον σκοπό που θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα.

Έχοντας εξάγει ποσοτικά τα γεωμετρικά και χρωματικά χαρακτη-
ριστικά του αλγορίθμου ABCD (ή άλλων), το απλούστερο είναι να συν-
δυαστούν γραμμικά σε έναν γενικό βαθμό (βαθμός επικινδυνότητας)
και στη συνέχεια, για όσες αλλοιώσεις ο βαθμός τους είναι πάνω από
ένα συγκεκριμένο κατώφλι (threshold) να θεωρούνται μελανωματικές
(ή επικίνδυνες) [53] [63]. Αν και αυτή η τεχνική είναι η πιο απλή και
γρήγορη, συνήθως το αποτέλεσμα που δίνει δεν έχει μεγάλη ακρίβεια.
Γι αυτό προτιμάται να χρησιμοποιείται σε συστήματα υποβοήθησης και
όχι για πλήρως αυτοματοποιημένη διάγνωση.

Μια πιο σύνθετη τεχνική που στηρίζεται περισσότερο στον τρόπο
που λειτουργεί η ανθρώπινη σκέψη είναι η ομαδοποίηση (clustering).
Τα χαρακτηριστικά της εικόνας αποτελούν ένα διάνυσμα ν-διαστάσεων
και με αυτό τον τρόπο τοποθετείται πάνω σε έναν ν-διάστατο σύστημα
συντεταγμένων. Μια ομάδα εικόνων για τις οποίες είναι γνωστή η διά-
γνωση επιλέγεται να αποτελεί το σετ εκπαίδευσης και ”σχεδιάζεται”
πάνω στο σύστημα συντεταγμένων. Έτσι καθορίζονται χωρικά οι ομά-
δες των περιπτώσεων (μελανωματική, μη-μελανωματική, ή και περισ-
σότερες).
Μια άγνωστη εικόνα που έρχεται στο σύστημα σχεδιάζεται και αυτή
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στον χώρο και η διάγνωση γίνεται μετρώντας την ”απόστασή” της από
τους πιο κοντινούς ”γείτονές” της [17] [65]. Αυτή η τεχνική λέγεται ομα-
δοποίηση K-κοντινότερων γειτόνων (K Nearest Neighbour - KNN) και
περιέχεται σε γνωστά πακέτα λογισμικού.

Σχήμα 2.6: Σχέδιο νευρωνικού δικτύου ενός κρυφού στρώματος

Τέλος, για την ταξινόμηση χρησιμοποιούνται και τεχνικά νευρωνικά
δίκτυα (Artificial neural networks) υλοποιημένα σε λογισμικό. Αυτά
αποτελούνται από ομάδες κόμβων που η μία συνδέεται σε σειρά με την
άλλη όπως στο Σχήμα 2.6. Οι κόμβοι ”εκπαιδεύονται” (με ένα γνωστό
σετ εκπαίδευσης) να επεξεργάζονται τα χαρακτηριστικά της εικόνας και
να τα προωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε εικόνες με παρόμοια χαρακτηρι-
στικά να κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία [60] [69]. Τα νευρωνικά
δίκτυα αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην τεχνολογία αυτόματης
ταξινόμησης αφού προσφέρουν εξαιρετική ακρίβεια, όμως είναι επίσης
πολύ ακριβά υπολογιστικά και η ανάπτυξη και εκπαίδευσή τους δεν
θεωρείται εύκολη.
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3 Μεθοδολογία - Αλγόριθμοι

3.1 Σκοπός της εργασίας
Το μελάνωμα ανήκει στις πιο επικίνδυνες μορφές καρκίνου του δέρ-

ματος και η έγκαιρη διάγνωση των του είναι εξαιρετικά σημαντική για
την σωστή θεραπεία του ασθενή. Τα δερματικά μελανώματα εμφανί-
ζονται συνήθως ως αθώοι σπίλοι και αγνοούνται έως ότου είναι πολύ
αργά. Επιπλέον, λόγω της μορφολογίας τους, η διάγνωσή τους πολλές
φορές δεν είναι εύκολη και εξαρτάται από την εμπειρία και την κρίση
του εκάστοτε γιατρού. Γι αυτό τον λόγο, πολλές φορές είναι επιθυμητή
μια αντικειμενική ποσοτικοποίηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών
μιας δερματοπάθειας έτσι ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός των με-
λανωμάτων.
Επίσης, στα πλαίσια της έγκαιρης διάγνωσης και υποβοήθησης των

γιατρών, πολλές φορές χρειάζεται να εξεταστεί μια περίπτωση από
απόσταση, χωρίς να βρίσκεται κάποιος γιατρός παρόν. Αυτό επιτυγ-
χάνεται με την λήψη μίας ή περισσοτέρων μακροσκοπικών εικόνων της
δερματοπάθειας και την αποστολή τους σε έναν δερματολόγο για εξέ-
ταση. Είναι όμως φανερό, πως με αυτή την μέθοδο προκύπτει θέμα
διαχείρισης των περιπτώσεων, ειδικά αν ο αριθμός τους είναι μεγάλος,
και επίσης, η καθυστέρηση στην ενημέρωση του ασθενή ενδέχεται να
είναι μεγάλη.

Για την αντιμετώπιση του πρώτου προβλήματος, σε αυτή την ερ-
γασία αναπτύχθηκε ένα σύστημα ανάλυσης ψηφιακών εικόνων δερμα-
τοπαθειών. Σκοπός του είναι η επεξεργασία και ποσοτικοποίηση των
μορφολογικών χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούν οι γιατροί για την
διάγνωση δερματικών μελανωμάτων. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά
που μελετήθηκαν είναι αυτά του αλγορίθμου ABCD(E) (Asymmetry,
Border, Color, Diameter, Evolution).
Ακόμα, έγινε προσπάθεια επέκτασης του συστήματος ώστε να κατη-

γοριοποιεί τις περιπτώσεις βάσει της τιμής αυτών των χαρακτηριστικών.
Ο διαχωρισμός γίνεται ανάλογα με την επικινδυνότητα της δερματοπά-
θειας, δηλαδή πόσο είναι πιθανό η δερματοπάθεια να είναι μελάνωμα.
Στόχος ήταν ένα σύστημα αυτόματης κατηγοριοποίησης εικόνων δερ-
ματοπαθειών. Οι εικόνες αυτές ενδέχεται να υπάρχουν σε βάσεις δε-
δομένων ή να λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο από χρήστες/ασθενείς
που τις στέλνουν για διάγνωση.

Έτσι, το σύστημα θα επιτελεί δυο σημαντικές λειτουργίες:
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1. Την επεξεργασία της εικόνας και ποσοτικοποίηση των μορφολογι-
κών χαρακτηριστικών της με σκοπό να βοηθήσει την διάγνωση του
γιατρού

2. Την κατηγοριοποίηση της επικινδυνότητας της εικόνας βάσει των
χαρακτηριστικών της ώστε να διευκολύνει την διαχείριση των πε-
ριπτώσεων για των γιατρό και να ενημερώνει άμεσα τον ασθενή.

Για την υλοποίηση του συστήματος αυτού αναπτύχθηκε μια εφαρ-
μογή επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων εξολοκλήρου στο λογισμικό πα-
κέτο MATLAB (έκδοση 2010b) (με την βοήθεια του Image Processing
Toolbox [70]) που ικανοποιεί τις παραπάνω απαιτήσεις. Τα διακριτά
βήματα του αλγορίθμου επεξεργασίας της κάθε εικόνας είναι τα εξής:

1. Η προ-επεξεργασία της εικόνας εισόδου.

2. Η κατάτμηση (segmentation) της εικόνας σε δύο περιοχές: αυτή
της βλάβης και αυτή του υπόλοιπου δέρματος.

3. Ο υπολογισμός των μορφολογικών χαρακτηριστικών της βλάβης.

4. Ο υπολογισμός τους ποσοστού επικινδυνότητας της δερματοπά-
θειας.

Επίσης, κρίθηκε επιθυμητό να μπορεί η εφαρμογή ή μέρος αυτής να
λειτουργήσει σε φορητές συσκευές (smartphones, tablets, κλπ). Έτσι, οι
σημαντικότερες προδιαγραφές που ορίστηκαν είναι οι εξής:

• Να μπορεί να επεξεργαστεί εικόνες από διάφορες πηγές.

• Όλη η διαδικασία να είναι αυτόματη και να μην απαιτεί ανθρώπινη
παρέμβαση.

• Να είναι απλή χωρίς περίπλοκες λειτουργίες και με καλά καθορι-
σμένα μέρη.

• Τα βήματα να εκτελούνται γραμμικά.

• Τα βήματα της να εκτελούνται κοντά σε πραγματικό χρόνο (μι-
κρότερο των 10 δευτερολέπτων).

• Για κάθε εικόνα εισόδου να βγάζει ένα διάνυσμα αποτελεσμάτων
(χρήση ως συνάρτηση).
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• Στα αποτελέσματα να περιλαμβάνεται το ποσοστό (τοις εκατό)
επικινδυνότητας.

• Να περιλαμβάνει λειτουργία ”βήμα-βήμα” για εκτίμηση της από-
δοσής της (debugging).

Σημειώνεται πως η παραπάνω εφαρμογή στοχεύει στην αυτόματη
επεξεργασία εικόνων που προέρχονται από όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
ποικιλία πηγών (δερματοσκόπιο, φωτογραφική μηχανή, slides, κλπ.) και
τρόπων λήψης (φωτισμός, γωνία λήψης, κλπ.). Γι αυτό τον λόγο, η ερ-
γασία επικεντρώνεται μόνο στην επεξεργασία των εικόνων και όχι στην
λήψη τους.

3.2 Αλγόριθμοι κατάτμησης
Αν και ο καθορισμός των ορίων των αντικειμένων σε μια εικόνα είναι

τις περισσότερες φορές εύκολος για τον άνθρωπο, ο υπολογιστής πρέπει
να εφαρμόσει κάποιον αλγόριθμο κατάτμησης για να προσεγγίσει αυτά
τα όρια. Από τα είδη των αλγορίθμων κατάτμησης (segmentation) που
παρουσιάστηκαν παραπάνω επιλέχτηκαν να υλοποιηθούν δύο region-
based οι οποίοι όμως δουλεύουν αρκετά διαφορετικά ο ένας από τον
άλλο. Η επιλογή των αλγορίθμων έγινε με κύριο κριτήριο την ταχύτητα
και την ”εξυπνάδα” τους.

Σκοπός του βήματος της κατάτμησης είναι να παράξει μια ”μάσκα”
του αντικειμένου/δερματοπάθειας. Η μάσκα είναι μια δυαδική εικόνα
(binary mask) αποτελούμενη από pixels με τιμές 0 (μαύρο) και 1 (λευκό)
της οποίας οι περιοχές των άσσων αντιστοιχούν στην βλάβη και των
μηδενικών αντιστοιχούν στο υπόλοιπο δέρμα. Η κατασκευή της μάσκας
είναι το πιο σημαντικό μέρος του συστήματος καθώς οι αλγόριθμοι που
μετράνε τα χρωματικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά λειτουργούν
σωστά μόνο αν γνωρίζουν το περίγραμμα του αντικειμένου, έστω και
κατά προσέγγιση.

3.2.1 Statistical Region Merging

Η βασική ιδέα του αλγορίθμου κατάτμησης Statistical Region Merging
(SRM) είναι ότι ”σπάει” την εικόνα σε μικρές περιοχές τις οποίες στη
συνέχεια προσπαθεί να μεγαλώσει ενοποιώντας τις ώστε τελικά να αντι-
στοιχούν στις πραγματικές περιοχές της εικόνας. Η ανάπτυξη (growing)
αυτών των περιοχών επιτυγχάνεται με την ενοποίηση τους με γειτονικές
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περιοχές βάσει της χρωματικής τους ”απόστασης”. Αναλυτικά η θεωρία
περιγράφεται από τον Nock [71].

Υποθέτεται πως μια εικόνα Ι έχει |Ι| pixels με το καθένα να περιέχει
τις χρωματικές συνιστώσες RGB, και κάθε μία συνιστώσα αναπαριστά-
ται από έναν ακέραιο αριθμό που ανήκει στους {1, 2, ..., g} (για 1 byte
ανά συνιστώσα το g=256). Σκοπός είναι να βρεθεί η εικόνα I* στην
οποία οι πραγματικές (ή στατιστικές) περιοχές αντιπροσωπεύουν τα
πραγματικά ξεχωριστά αντικείμενα της εικόνας. Οι περιοχές αυτές της
εικόνας αναπαριστώνται με ομοιόμορφο τρόπο, δηλαδή όλα τα pixels
μέσα στην ίδια περιοχή έχουν την ίδια τιμή/χρώμα, και οι γειτονικές
περιοχές διαφέρουν χρωματικά έστω και ελάχιστα.
Για να επέλθει αυτό το αποτέλεσμα γίνεται δειγματοληψία (sampling)

των pixels της εικόνας και κάθε ένα αναπαριστάται με ένα σύνολο
Q ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών που παίρνουν τιμές στο σύνολο
(0, g/Q) (έπεται ότι το άθροισμα των τιμών ενός τέτοιου συνόλου Q τ.μ.
θα ανήκει πάντα στο σύνολο {1, 2, ..., g}). Ουσιαστικά, αυτό που συμβαί-
νει είναι επαναδειγματοληψία στις τιμές των pixels και ανάθεση τιμών
ενός μικρότερου από το αρχικό συνόλου τιμών (color downsampling).
Η παράμετρος Q της μεθόδου καθορίζει την στατιστική περιπλοκότητα
(statistical complexity) της παραγόμενης εικόνας, δηλαδή υψηλότερες τι-
μές για το Q δίνει μεγαλύτερη ποικιλία στο νέο σύνολο τιμών και έτσι
παράγεται μεγαλύτερος αριθμός διαφορετικών περιοχών.
Στη συνέχεια, γίνεται ενοποίηση (merging) των περιοχών/pixels της

εικόνας. Δύο περιοχές ενοποιούνται αν ισχύει μια συνθήκη ενοποίησης
(merging predicate) η οποία συνήθως ορίζεται ως:

P (R,R′) =

{
true, if |R̄′ − R̄| ≥

√
b2(R) + b2(R′)

false, otherwise

b(R) = g

√
1

2Q|R|
ln (6|I|2R|R|)

όπου R και R′ οι δύο υπό-εξέταση περιοχές και R̄ ο μέσος όρος
των χρωματικών τιμών μέσα σε αυτή την περιοχή και R|P | το σύνολο
των περιοχών με P pixels. Η συνθήκη αυτή ελέγχεται για κάθε χρω-
ματική συνιστώσα (RGB). Στο Σχημα 3.1 φαίνεται το αποτέλεσμα του
αλγορίθμου SRM για προοδευτικά μικρότερες τιμές της παραμέτρου Q
Τέλος, σημειώνεται πως σημαντικό ρόλο παίζει και η σειρά ℵ με

την οποία γίνονται οι έλεγχοι, μιας και διαφορετική σειρά μπορεί να
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Σχήμα 3.1: Οι περιοχές που κατασκευάζει ο αλγόριθμος SRM για προο-
δευτικά μικρότερες τιμές παραμέτρου Q. Οι περιοχές που παράγονται
χρωματίζονται με την μέση τιμή του χρώματος που περιέχουν.
Πάνω αριστερά εμφανίζεται η αρχική εικόνα, ενώ το τελικό αποτέλεσμα
της επεξεργασίας για την ελάχιστη τιμή του Q εμφανίζεται κάτω δεξιά.

παράγει διαφορετική ή λανθασμένη κατάτμηση. Για την ορθότητα της
κατάτμησης, είναι αναγκαίο η σειρά ελέγχων να εξασφαλίζει ότι όταν
δύο περιοχές ελέγχονται, τότε όλες οι περιοχές που περιέχονται σε αυ-
τές τις δύο έχουν ήδη ελεγχθεί. Μια μέθοδος που πετυχαίνει αυτό εί-
ναι η ταξινόμηση των ζευγαριών των περιοχών κατά σειρά χρωματικής
απόστασης (διαφορά τιμής χρωματικών συνιστωσών), και έλεγχος με
διάσχιση όλης της λίστας μια φορά.
Η κατάτμηση δερματοπαθειών με τον αλγόριθμο SRM έχει μελετηθεί

από τον Celebi [45] και έχει δώσει αρκετά υποσχόμενα αποτελέσματα.

Ο αλγόριθμος ο οποίος αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας δι-
πλωματικής εργασίας δουλεύει πάνω στις χρωματικές συνιστώσες RGB.
Στο Σχήμα 3.2.Α φαίνεται η αρχική έγχρωμη (RGB) εικόνα.
Αρχικά, η εικόνα εξομαλύνεται με την εφαρμογή ενός μορφολογι-
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Σχήμα 3.2: Βήματα εφαρμογής SRM:
A) Αρχική έγχρωμη εικόνα σε RGB. Β) Εξομάλυνση μεσώ μορφολογικού
φιλτραρίσματος. C) Οι περιοχές που παράγει ο αλγόριθμος SRM. D) Η
μάσκα που κατασκευάζεται από τις περιοχές του SRM. Ε) Η περίμετρος
της μάσκας πάνω στην αρχική εικόνα. F) Τα όρια μετά από εξομάλυνσή
τους.
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κού φίλτρου. Το φίλτρο εφαρμόζει διαδοχικά μορφολογικό άνοιγμα και
ύστερα κλείσιμο της εικόνας (morphological opening and closing). Το
μορφολογικό άνοιγμα είναι η διαδικασία μορφολογικής διάβρωσης (erosion)
και στη συνέχεια μορφολογικής διαστολής (dilation) μιας εικόνας με την
βοήθεια ενός δομικού στοιχείου μεγέθους R. Το μορφολογικό κλείσιμο
είναι η διαδικασία μορφολογικής διαστολής συνέχεια διάβρωσης με δο-
μικό στοιχείο μεγέθους R [72]. Ποιοτικά, η διαδικασία της διαστολής
και της διάβρωσης φαίνεται στο Σχήμα 3.3.

Σχήμα 3.3:
Α: Μορφολογική διάβρωση (morphological erosion). Το μπλε σχήμα δια-
βρώνεται και προκύπτει το γαλάζιο.
Β: Μορφολογική διαστολή (morphological dilation). Το μπλε σχήμα δια-
στέλλεται και προκύπτει το γαλάζιο.
Δομικό στοιχείο: δίσκος ακτίνας R

Το φίλτρο που εφαρμόζεται δέχεται παράμετρο mfilt η οποία αντι-
στοιχεί στο μέγεθος του δίσκου που χρησιμοποιείται ως δομικό στοιχείο
και καθορίζει πόσο έντονα εξομαλύνεται η εικόνα. Η παράμετρος αυτή
επιλέχτηκε αρχικά αυθαίρετα και στη συνέχεια καθορίστηκε η βέλτι-
στη τιμή της ώστε να απομακρύνει σε ικανοποιητικό βαθμό τρίχες και
αντανακλάσεις από την εικόνα, αλλά να μην την θολώνει σημαντικά.
Το φίλτρο εφαρμόζεται και στις τρεις χρωματικές συνιστώσες και το
αποτέλεσμα της εξομάλυνσης παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.2.Β.
Στη συνέχεια εφαρμόζεται ο αλγόριθμος SRM που αναλύθηκε παρα-

πάνω ο οποίος έχει προταθεί από τον Sylvain Boltz [73]). Η παράμετρος
Q του αλγορίθμου επιλέχτηκε αρχικά αυθαίρετα και στη συνέχεια κα-
θορίστηκε η βέλτιστη τιμή της ώστε η κατάτμηση να πλησιάζει όσο το
δυνατόν περισσότερο στην επιθυμητή μορφή, δηλαδή την περιοχή του
δέρματος και την περιοχή της βλάβης χωρίς να γίνεται υπερ-κατάτμηση
(over-segmentation). Στο Σχήμα 3.2.C δίνονται οι περιοχές που παρά-
γει ο αλγόριθμος SRM χρωματισμένες με το μέσω όρο των τιμών που
περιέχουν.
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Για την κατασκευή της δυαδικής μάσκας θεωρήθηκε πως υπάρχουν
δύο περιοχές που ξεχωρίζουν: η περιοχή της βλάβης και η περιοχή του
υπόλοιπου δέρματος. Η υλοποίηση του αλγορίθμου βασίζεται επίσης σε
δύο ακόμα παραδοχές: α) πως τα όρια της εικόνας (γωνίες) ανήκουν
στην περιοχή του δέρματος και β) ότι όλες οι περιοχές του δέρματος
ενώνονται μεταξύ τους (δεν σχηματίζουν ”λίμνες”). Έτσι, από τις περιο-
χές που παράγει ο αλγόριθμος SRM, οι οποίες ξεχωρίζονται από την τιμή
των pixels τους, επιλέγονται αυτές στις οποίες ανήκουν οι γωνίες της
εικόνας να είναι το δέρμα, και όλες οι υπόλοιπες περιοχές αντιπροσω-
πεύουν την βλάβη. Στο Σχήμα 3.4 φαίνεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια
αυτή η διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνεται την δυαδική μάσκα
της εικόνας όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.2.D. Η υπέρθεση της μάσκας
πάνω στην αρχική εικόνα φαίνεται στο Σχήμα 3.2.E.

Σχήμα 3.4: Κατασκευή μάσκας από περιοχές SRM. Οι περιοχές που
ανήκουν οι γωνίες επιλέγονται ως το δέρμα και όλες οι υπόλοιπες ως η
βλάβη.
Στην αριστερή εικόνα εμφανίζονται περιοχές που παράγει ο αλγόριθμος
SRM για μια εικόνα δερματοπάθειας. Στην δεξιά εικόνα εμφανίζεται η
αντίστοιχη μάσκα που κατασκευάζεται απο τον αλγόριθμο.

Τέλος, εντοπίζονται και απορρίπτονται περιοχές οι οποίες είναι πολύ
μικρές, καθώς θεωρούνται λάθος στην κατάτμηση. Επίσης, στην μάσκα
εφαρμόζεται ένα μορφολογικό φίλτρο διαδοχικής μορφολογικής δια-
στολή και διάβρωσης (όπως περιγράφτηκαν πιο πάνω) ώστε να εξο-
μαλυνθούν τα αδρά όρια και οι έντονες γωνίες της. Το φίλτρο δέχεται
παράμετρο kappa που αντιστοιχεί στο μέγεθος του δίσκου που χρησι-
μοποιείται ως δομικό στοιχείο. Αρχικά επιλέγεται κοντά στο μηδέν,
και στη συνέχεια αυξάνεται μέχρι την βέλτιστη τιμή ώστε εξομαλύνει
αρκετά τα όρια και να συγκλίνουν στα πραγματικά όρια του αντικειμέ-
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νου, αλλά όχι τόσο ώστε να επηρεάζουν τους αλγόριθμους υπολογισμού
μορφολογικών χαρακτηριστικών. Τα τελικά όρια παρουσιάζονται στο
Σχήμα 3.2.F.

Λόγω της ποικιλίας στην ένταση και στον χρωματισμό του φωτός
αλλά και στην γωνία λήψης κάθε εικόνας, παρατηρήθηκε πως η πα-
ραπάνω διαδικασία εφαρμογής του αλγορίθμου SRM ενδέχεται να λει-
τουργήσει καλύτερα με διαφορετικές παραμέτρους σε κάποιες εικόνες.
Γι αυτό τον λόγο υλοποιήθηκε η περιβάλλουσα συνάρτηση srmWrapper
με την οποία αρχικά εφαρμόζεται η κατάτμηση srm με τις κανονικές
(default) παραμέτρους. Ελέγχεται αν παράχθηκε ικανοποιητική μάσκα,
αλλιώς η κατάτμηση ξανα-εφαρμόζεται με ένα ελαφρώς μετατοπισμένο
σετ παραμέτρων. Ο έλεγχος γίνεται με το κατά πόσο η παραγόμενη
μάσκα αγγίζει τα όρια της εικόνας: αν η μάσκα εκτείνεται πέραν του
κέντρου της εικόνας μέχρι τα όριά της, θεωρείται πως η κατάτμηση έχει
αποτύχει και δεν είναι ικανοποιητική.

3.2.2 Watershed

Ο αλγόριθμος Watershed (κυριολεκτικά: ρίψης νερού) προσπαθεί να
κάνει κατάτμηση της εικόνας αναλύοντάς την μορφολογικά. Λαμβάνει
μια μονοχρωματική (grayscale) εικόνα και την θεωρεί σαν έναν ανά-
γλυφο χάρτη όπου η τιμή κάθε pixel αναπαριστά το ”υψόμετρο” του.
Με αυτό τον τρόπο, τα φωτεινά pixels αντιπροσωπεύουν μεγάλα υψό-
μετρα και οι φωτεινές περιοχές αναπαριστούν εξογκώματα ή όρη, ενώ
τα σκοτεινά pixels αντιπροσωπεύουν χαμηλότερα υψόμετρα και οι πιο
σκοτεινές περιοχές αναπαριστούν εσοχές ή κοιλάδες.
Ο αλγόριθμος Watershed προσομοιώνει την ”ρίψη” νερού πάνω σε

αυτόν τον ανάγλυφο χάρτη. Γενικά, η προσομοίωση λειτουργεί θεωρών-
τας κάποια τυχαία pixels εκκίνησης ”σταγόνων” πάνω στην εικόνα και
στη συνέχεια υπολογίζεται προς τα που θα κινηθούν οι σταγόνες αυτές
βάσει του υψόμετρου των γειτονικών τους pixels. Η διαδικασία επανα-
λαμβάνεται μέχρι οι σταγόνες να καταλήξουν στον πυθμένα κάποιας
κοιλάδας όπου γεμίζουν μια ”λίμνη” (flood lake, ή catchment basin).
Στη συνέχεια, πάνω στην εικόνα εντοπίζονται οι ξεχωριστές λίμνες που
συγκεντρώνεται το νερό και υπολογίζονται τα όριά τους. Τα ”όρη” τα
οποία χωρίζουν αυτές τις περιοχές αποτελούν τις γραμμές διαχωρισμού
των επιφανειών (watershed lines) [74]. Στο Σχήμα 3.5 παρουσιάζεται
ποιοτικά η διαδικασία της προσομοίωσης της ροής του νερού.

Σε πολύ απλές εικόνες οι γραμμές διαχωρισμού που παράγει ο αλ-
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Σχήμα 3.5: Αναπαράσταση προσομοίωσης αλγορίθμου watershed. Η ει-
κόνα θεωρείται ως ανάγλυφος χάρτης όπου φωτεινές περιοχές αναπα-
ριστούν εξογκώματα ή όρη ενώ οι σκοτεινές περιοχές αναπαριστούν
εσοχές ή κοιλάδες. Το ”νερό” που έχει πέσει στην ανάγλυφη εικόνα
”ρέει” από περιοχές μεγαλύτερου προς περιοχές χαμηλότερου υψομέ-
τρου όπου εκεί γεμίζει ”λίμνες” (flood lakes). [47]

γόριθμος συνήθως αντιστοιχούν στα πραγματικά όρια των αντικειμένων
που είναι πιο φωτεινά ή πιο σκοτεινά από το φόντο. Στην πλειοψηφία
όμως των εικόνων που είναι πιο σύνθετες ο αλγόριθμος Watershed προ-
καλεί υπερ-κατάτμηση λόγω της αδρότητα του ανάγλυφου χάρτη. Γι
αυτό απαιτείται κατάλληλη προ-επεξεργασία για να δουλέψει σωστά η
κατάτμηση και στη συνέχεια ενδεχόμενη ενοποίηση περιοχών.
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται περισσότερο περιλαμβάνει την εφαρ-

μογή του αλγορίθμου watershed στον χάρτη του μέτρου κλίσης (gradient)
της εικόνας (στον οποίο οι φωτεινότερες περιοχές είναι τα μέρη ση-
μαντικότερης αλλαγής των χρωμάτων) αντί για την ίδια. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα οι γραμμές watershed να ακολουθούν γενικά τα χρωματικά
όρια της.
Παρόλα αυτά, σε πραγματικές εικόνες το πρόβλημα της υπερ-κατάτμησης

παραμένει. Γι αυτό τον λόγο ακολουθείται κάποια μέθοδος ενοποίησης
περιοχών βάσει τις χρωματικής τους τιμής ή/και της τιμής των γειτό-
νων της. Εναλλακτικά, μια ημιαυτόματη μέθοδος είναι το μαρκάρισμα
κάποιων σημείων ως τοπικά ανώτατα και τοπικά κατώτατα και η εφαρ-
μογή του αλγορίθμου πιο ”έξυπνα” γύρω από αυτά [75]. Η παρούσα
εργασία επικεντρώνεται στην μέθοδο ενοποίησης περιοχών.

Η χρήση του αλγορίθμου watershed έχει αξιοποιηθεί για κατάτμηση
ιατρικών εικόνων και συγκεκριμένα για μελανωματικές δερματικές βλά-
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βες και έχει μελετηθεί από τους Wang et al. [55] [47]. Μια παραλ-
λαγή που χρησιμοποιείται από αυτούς είναι αυτή της προσομοίωσης
του ”πλημμυρισμού” (flooding) της εικόνας από τα τοπικά ελάχιστα
αντί της ρίψης νερού από πάνω.

Η εφαρμογή του αλγορίθμου Watershed που αναπτύχθηκε στα πλαί-
σια της παρούσας εργασίας δουλεύει πάνω στην μονοχρωματική (grayscale)
εικόνα. Αυτή λαμβάνεται από την συνιστώσα φωτεινότητας Luminance
της έγχρωμης εικόνας που υπολογίζεται από τις χρωματικές συνιστώ-
σες RGB. Η συνάρτηση rgb2gray του MATLAB την υπολογίζει μέσω του
τύπου:

(Luminance = 0.3 ∗Red+ 0.59 ∗Green+ 0.11 ∗Blue)

Έτσι προκύπτει η εικόνα μίας συνιστώσας η οποία θα αντιπροσω-
πεύσει τον ανάγλυφο χάρτη για την εφαρμογή του αλγορίθμου Watershed.
Η αρχική μονοχρωματική εικόνα φαίνεται στο Σχήμα 3.6.A. Σημειώνε-
ται πως εξετάστηκαν και άλλοι τρόποι κατασκευής της μονοχρωματι-
κής εικόνας, όπως η επιλογή αποκλειστικά μίας χρωματικής συνιστώσας
από τις RGB, αλλά αποδείχτηκε πως η συνιστώσα φωτεινότητας προ-
σφέρει την καλύτερη αντίθεση για το μεγαλύτερο εύρος εικόνων.
Στη συνέχεια, εφαρμόζεται ένα μορφολογικό φίλτρο μορφολογικού

ανοίγματος και κλεισίματος για εξομάλυνση της εικόνας (η λειτουρ-
γία του οποίου αναφέρθηκε παραπάνω). Το φίλτρο δέχεται παράμετρο
mfilt η οποία αντιστοιχεί στο μέγεθος του δίσκου που χρησιμοποιείται
ως δομικό στοιχείο και καθορίζει πόσο έντονα εξομαλύνεται η εικόνα.
Η παράμετρος αυτή επιλέχτηκε αρχικά αυθαίρετα και στην συνέχεια
καθορίστηκε η βέλτιστη τιμή της ώστε να απομακρύνει σε ικανοποιη-
τικό βαθμό τρίχες και αντανακλάσεις από την εικόνα, αλλά να μην την
θολώνει σημαντικά. Το φίλτρο εφαρμόζεται στην μοναδική συνιστώσα
φωτεινότητας της εικόνας.
Μετά από την εξομάλυνση, υπολογίζεται η εικόνα κλίσης (gradient

map) της εικόνας με την εφαρμογή ενός διαφορικού φίλτρου τύπου
Sobel. Στην εικόνα κλίσης, οι φωτεινές περιοχές αντιστοιχούν σε εκεί-
νες τις περιοχές της αρχικής εικόνας όπου υπάρχει αλλαγή στην τιμή
των pixels. Η φωτεινότητα των περιοχών εξαρτάται από το πόσο από-
τομη είναι η αλλαγή αυτή. Έτσι λαμβάνεται ένα αδρό περίγραμμα των
αντικειμένων. Η εικόνα κλίσης εξομαλύνεται περαιτέρω με ένα φίλτρο
μορφολογικού ανοίγματος και κλεισίματος. Η εξομάλυνση γίνεται για
να μετριαστεί η υπερ-κατάτμηση του αλγορίθμου Watershed. Το φίλτρο
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Σχήμα 3.6: Βήματα εφαρμογής Watershed:
Α) Αρχική εικόνα φωτεινότητας. Β) Η αντίστοιχη εικόνα κλίσης
(gradient). C) Οι ψηφιδωτές περιοχές που παράγει ο αλγόριθμος
Watershed από την εικόνα κλίσης. D) Η μάσκα που κατασκευάζεται
από αυτές τις περιοχές. Ε) Η περίμετρος της μάσκας πάνω στην αρχική
εικόνα. F) Τα όρια μετά από εξομάλυνσή τους
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δέχεται παράμετρο sfilt η οποία αντιστοιχεί στο μέγεθος του δίσκου που
χρησιμοποιείται ως δομικό στοιχείο και καθορίζει πόσο έντονα εξομαλύ-
νεται η εικόνα. Η παράμετρος αυτή επιλέχτηκε αρχικά κοντά στο μηδέν
και στη συνέχεια καθορίστηκε η βέλτιστη τιμή της ώστε να μετριάζει
την υπερ-κατάτμηση, αλλά να μην χαλάει σημαντικά την μορφολογία
της εικόνας. Η εικόνα κλίσης φαίνεται στο Σχήμα 3.6.B.
Ο αλγόριθμος Watershed που περιέχεται στο πακέτο συναρτήσεων

Image Processing Toolbox του MATLAB εφαρμόζεται στην φιλτραρι-
σμένη εικόνα κλίσης. Ο αλγόριθμος προσομοιώνει την ρίψη νερού με τον
τρόπου που αναφέρθηκε παραπάνω, εντοπίζει τις περιοχές που συγκεν-
τρώνεται και υπολογίζει τα όριά τους. Λόγω της πολυπλοκότητας της
εικόνας, ο αλγόριθμος την κατακερματίζει σε πολλές μικρές περιοχές
σαν ψηφιδωτό. Ο αριθμός και το μέγεθος των περιοχών αυτών καθο-
ρίζεται από την τιμή του φίλτρου sfilt του προηγούμενου βήματος. Τα
pixels κάθε περιοχής λαμβάνουν την μέση τιμή των pixels που περιέχον-
ται σε αυτή. Το αποτέλεσμα της κατάτμησης φαίνεται στο Σχήμα 3.6.C.
Για την κατασκευή της δυαδικής μάσκας της εικόνας επιλέγονται

όλες οι περιοχές των οποίων η τιμή ξεπερνά ένα συγκεκριμένο κατώφλι
και ενοποιούνται σε μία η περισσότερες περιοχές. Οι περιοχές αυτές κα-
θορίζουν την μάσκα του αντικειμένου όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.6.D.
Το κατώφλι υπολογίζεται με την μέθοδο του Otsu [76] και τροποποιεί-
ται από παράμετρο thresMod. Η παράμετρος αυτή προστίθεται στην
τιμή του κατωφλίου έτσι ώστε να επιλεχθούν περισσότερες ή λιγότερες
περιοχές. Η τιμή της επιλέχτηκε αρχικά να είναι μηδέν και στη συνέχεια
καθορίστηκε η βέλτιστη τιμή με την οποία παράγεται η ακριβέστερη μά-
σκα για το μεγαλύτερο εύρος εικόνων. Η υπέρθεση της μάσκας πάνω
στην αρχική εικόνα φαίνεται στο Σχήμα 3.6.E. Σημειώνεται, πως λόγω
της μορφολογίας της εικόνας κλίσης, παρά την κατακερμάτιση του αλγο-
ρίθμου Watershed, τα όρια των περιοχών που βρίσκονται στην περίμετρο
κάποιου αντικειμένου την ακολουθούν πιστά, και σε αυτό βασίζεται η
επιτυχία της ενοποίησης.
Τέλος, εντοπίζονται και απορρίπτονται περιοχές οι οποίες είναι πολύ

μικρές, καθώς θεωρούνται λάθος στην κατάτμηση. Επίσης, στην μάσκα
εφαρμόζεται ένα μορφολογικό φίλτρο διαδοχικής μορφολογικής δια-
στολή και διάβρωσης (όπως περιγράφτηκαν πιο πάνω) ώστε να εξο-
μαλυνθούν τα αδρά όρια και οι έντονες γωνίες της. Το φίλτρο δέχεται
παράμετρο kappa που αντιστοιχεί στο μέγεθος του δίσκου που χρησι-
μοποιείται ως δομικό στοιχείο. Αρχικά επιλέγεται κοντά στο μηδέν,
και στη συνέχεια αυξάνεται μέχρι την βέλτιστη τιμή ώστε εξομαλύνει
αρκετά τα όρια και να συγκλίνουν στα πραγματικά όρια του αντικει-
μένου, αλλά όχι τόσο ώστε να επηρεάζουν τους αλγόριθμους υπολογι-

50



σμού μορφολογικών χαρακτηριστικών. Τα τελικά όρια φαίνονται στο
Σχήμα 3.6.F.

Λόγω της ποικιλίας στην ένταση και στον χρωματισμό του φωτός
αλλά και στην γωνία λήψης κάθε εικόνας, παρατηρήθηκε πως η παρα-
πάνω διαδικασία εφαρμογής του αλγορίθμου Watershed ενδέχεται να
λειτουργήσει καλύτερα με διαφορετικές παραμέτρους σε κάποιες εικό-
νες. Γι αυτό τον λόγο υλοποιήθηκε η περιβάλλουσα συνάρτηση watershed-
Wrapper με την οποία αρχικά εφαρμόζεται η κατάτμηση Watershed με τις
κανονικές (default) παραμέτρους. Ελέγχεται αν παράχθηκε ικανοποιη-
τική μάσκα, αλλιώς η κατάτμηση ξανα-εφαρμόζεται με ένα ελαφρώς
μετατοπισμένο σετ παραμέτρων. Ο έλεγχος γίνεται με το κατά πόσο
παράχθηκε κάποια μάσκα, διότι σε περιπτώσεις χαμηλής αντίθεσης της
εικόνας ενδέχεται να μην επιλεγεί καμία από τις κατακερματισμένες
περιοχές για την μάσκα.

3.3 Αλγόριθμοι εξαγωγής χαρακτηριστικών
Οι δερματολόγοι σήμερα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν επικίνδυνες

δερματοπάθειες, που ενδέχεται να είναι μελανώματα, με μία σύντομη
εξέταση. Έχουν αναπτυχθεί απλοί εμπειρικοί αλγόριθμοι που, στηριζό-
μενοι στην μορφολογία και το χρώμα της βλάβης, μπορούν να αποφαν-
θούν αν αυτή είναι επικίνδυνη ή όχι.
Ένας από αυτούς του αλγόριθμους είναι ο ABCD(E) και εξετά-

ζει κατά πόσο μια δερματοπάθεια είναι ασύμμετρη (Asymmetry), αν
έχει δαντελωτά όρια (Border), αν παρουσιάζονται κάποια συγκεκρι-
μένα χρώματα (κυρίως μαύρο και κόκκινο) ή/και σημαντικές διαβαθμί-
σεις στο χρώμα (Color), αν η διάμετρό του είναι αρκετά μεγάλη, πάνω
από 6mm (Diameter) και αν η επιφάνειά του μεγαλώνει ή αλλάζει σχη-
ματικά όσο περνάει ο καιρός (Evolution). Ο αλγόριθμος αυτός εφαρμό-
ζεται για την αναγνώριση δερματικών μελανωμάτων που εξαπλώνονται
παράλληλα με το δέρμα και ενδέχεται να αγνοηθούν από τον ασθενή
μιας και μοιάζουν πολύ με ακίνδυνους σπίλους.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υποκειμενικής διάγνω-
σης, αλλά και για να μπορεί να δίνεται μια πρώτη εκτίμηση της επι-
κινδυνότητας κάποιας δερματοπάθειας αυτόματα, στην παρούσα εργα-
σία αναπτύχθηκαν υπολογιστικοί αλγόριθμοι για την μέτρηση των πα-
ραπάνω μορφολογικών χαρακτηριστικών και την ποσοτικοποίηση τους.
Μετά το πρώτο βήμα της κατάτμησης, στην εικόνα και στην αντίστοιχη
μάσκα της εφαρμόζονται συναρτήσεις που η κάθε μία μετρά ένα μορ-
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φολογικό χαρακτηριστικό. Αυτές οι συναρτήσεις αναλύονται στην συνέ-
χεια.

3.3.1 Υπολογισμός ασυμμετρίας - Asymmetry

Ο αλγόριθμος υπολογισμού της ασυμμετρίας που αναπτύχθηκε για
την παρούσα εργασία ελέγχει τα pixels της μάσκας της εικόνας. Η μά-
σκα σαρώνεται και επιλέγεται ένα δείγμα των pixels σε ισαπέχουσες
θέσεις που ανήκουν στην μάσκα. Για κάθε ένα από αυτά υπολογίζεται
η θέση του συμμετρικού του γύρω από τον άξονα της μάσκας και ελέγ-
χεται αν σε αυτή την θέση η τιμή του pixel είναι ίδια με το αρχικό. Για
κάθε έναν τέτοιο έλεγχο όπου οι τιμές των pixels διαφέρουν, προσμε-
τράται μία αποτυχία. Το μέτρο της ασυμμετρίας υπολογίζεται από τον
αριθμό των αποτυχιών προς τον συνολικό αριθμό pixel που ελέγχθησαν.
Η έξοδος της συνάρτησης προσαρμόζεται σε μία κανονικοποιημένη τιμή
από 0 έως 1.
Ο προσανατολισμός (orientation), δηλαδή η γωνία που είναι στραμ-

μένη η μάσκα, καθορίζεται από την κατανομή των pixels της και πάντα
αντιστοιχεί στον μεγαλύτερο άξονα της. Ο άξονας, δηλαδή, είναι η ευ-
θεία εκείνη που περνά από το κέντρο της εικόνας και επί της οποίας
κείτεται ο μεγαλύτερος αριθμός λευκών pixels της μάσκας. Η τιμή της
γωνίας αυτής υπολογίζεται με την συνάρτηση regionprops.Orientation που
ανήκει στο πακέτο Image Processing Toolbox.
Σημειώνεται πως, λόγω του ότι η αρίθμηση των pixels αρχίζει στην

πάνω-αριστερά γωνία της εικόνας, ενώ για τον υπολογισμό των γεω-
μετρικών συντεταγμένων (λόγω σύμβασης) η αρχή των αξόνων είναι
στο κάτω-αριστερά σημείο της εικόνας, λαμβάνουμε την αρνητική γω-
νία προσανατολισμού από αυτή που μας δίνει η regionprops.Orientation.

Για τον υπολογισμό της θέσης του συμμετρικού σημείου ενός τυ-
χαίου σημείου γύρω από μια ευθεία γνωστής κλίσης, χρησιμοποιήσαμε
τα θεωρήματα αναλυτικής γεωμετρίας τα οποία αναλύουμε παρακάτω
(Σχήμα 3.7):
Έστω η ευθεία e που περνάει από το κέντρο της εικόνας O(x0, y0)

και σχηματίζει γωνία s μοίρες με τον άξονα των x, άρα η κλίση της θα
είναι tan(s).

e : y = tan(s) ∗ x+B

οι συντεταγμένες του O(x0, y0) την ικανοποιούν, άρα:

y0 = tan(s) ∗ x0 +B

=> B = y0 − tan(s) ∗ xo
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Σχήμα 3.7: Έυρεση συμμετρικού του σημείου I ′ του I γυρω από τον
άξωνα της εικόνας. Γνωστά θεωρούνται το I(j, i), το κέντρο O(x0, y0)
και η γωνία s

Έστω το σημείο προς-εξέταση I(j, i). Το συμμετρικό του σημείο ως
προς την ευθεία e είναι το I ′(x′, y′) Η ευθεία h που περνάει από το I και
είναι κάθετη στην e έχει κλίση λ = − 1

tan(s) και η συνάρτησή της είναι:

h : y = − 1

tan(s) ∗ x+ C

οι συντεταγμένες του I(j, i) την ικανοποιούν, άρα:

i = − 1

tan(s) ∗ j + C

=> C = i+
1

tan(s) ∗ j

Το σημείο τομής M(xM , yM) των κάθετων ευθειών πρέπει να τις ικα-
νοποιεί και τις δύο εξισώσεις ευθειών άρα:

{
yM = xM tan(s) +B

yM = − xM

tan(s) + C

=>

{
xM = C−B

tan(s)+tan−1(s)

yM = C−B
tan(s)+tan−1(s)

tan(s) + B
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Το M βρίσκεται στο μέσω του τμήματος II ′ και ικανοποιεί επίσης
τις {

xM = j+x′

2
=> x′ = 2xM − j

yM = i+y′

2
=> y′ = 2yM − i

Με αντικατάσταση προκύπτουν οι συντεταγμένες του συμμετρικού:{
x′ = 2C−2B

tan(s)+tan−1(s)
− j

y′ = 2C−2B
tan(s)+tan−1(s)

tan(s) + 2B − i

3.3.2 Υπολογισμός ανωμαλίας ορίων - Border

Η ανωμαλία των ορίων υπολογίζεται με τον αλγόριθμο ο οποίος έχει
προταθεί από τους Ela Claridge et al. [61] [62]. Ο αλγόριθμος λαμβάνει
την περίμετρο της μάσκας της εικόνας και δουλεύει σε βήματα. Σε κάθε
βήμα ”διασχίζει” το όριο και το διαστέλλει (dilate) χρησιμοποιώντας
έναν δίσκο ως δομικό στοιχείο. Σε κάθε βήμα αυξάνεται η διάμετρος
του δίσκου και έτσι το όριο διαστέλλεται περισσότερο όπως φαίνεται
στο Σχήμα 3.8.

Σχήμα 3.8: διαστολή της περιμέτρου της μάσκας χρησιμοποιόντας δίσκο
ακτίνας 2, 15 και 30 pixel.

Σε κάθε βήμα μετράται το ”μήκος της καμπύλης” L (contour length)
το οποίο υπολογίζεται από την επιφάνεια (σε pixels) της διεσταλμένης
περιμέτρου διά της διαμέτρου του δίσκου s του αντίστοιχου βήματος.
Σχεδιάζοντας τις μετρήσεις του μήκους L προς την διάμετρο s σε λο-
γαριθμική κλίμακα υπολογίζεται η ευθεία που προσεγγίζουν αυτά τα
σημεία.
Έχει αποδειχτεί πως η ευθεία αυτή θα έχει αρνητική κλίση και το

μέτρο της κλίσης γίνεται περισσότερο αρνητικό όσο αυξάνεται η ανω-
μαλία των ορίων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως όσο πιο ”δαντελωτά”
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είναι τα όρια, τόσο περισσότερο θα υπάρχει επικάλυψη της περιμέτρου
κατά την διαστολή στις έντονες γωνίες και στις αδρές γραμμές. Γι αυτό
τον λόγο, το μήκος της καμπύλης θα μειώνεται ταχύτερα.

Σχήμα 3.9: Τα σημεία που ορίζονται από το μήκος της καμπύλης L
και του αντίστοιχου μεγέθους s του δομικού στοιχίου σχεδιασμένα σε
λογαριθμική κλίμακα. Η αρχική προσαρμογη της ευθείας σχεδιάζεται
με κόκκινο, ενώ βελτιστοποιημένη προσαρμογή με πράσινο.

Ο αλγόριθμος που αναπτύχθηκε για την παρούσα εργασία ακολου-
θεί την παραπάνω θεωρία. Η περίμετρος της μάσκας κάθε αντικειμένου
της εικόνας σχεδιάζεται από την αρχή και σε κάθε βήμα διαστέλλεται
χρησιμοποιώντας ως δομικό στοιχείο έναν δίσκο μεταβλητής διαμέτρου.
Οι διάμετροι του δίσκου που χρησιμοποιούνται σε κάθε βήμα υπολογί-
ζονται αυτόματα βάσει του μεγέθους της μάσκας του αντικειμένου. Για
κάθε βήμα, μετράται το μήκος της καμπύλης L και μαζί με την διάμετρο
του δίσκου s σχεδιάζονται σε λογαριθμικό άξονα.
Η προσεγγιστική ευθεία που ορίζουν τα σημεία υπολογίζεται με την

προσαρμογή (fitting) των σημείων κάνοντας χρήση της συνάρτησης fit
του MATLAB. Στη συνέχεια υπολογίζεται το σφάλμα των σημείων και,
βάσει αυτού, ξαναγίνεται προσαρμογή της ευθείας αγνοώντας αυτή την
φορά τα σημεία εκείνα με πολύ μεγάλο σφάλμα (outliers) έτσι ώστε
να βελτιστοποιηθεί η προσέγγιση όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.9. Τέλος
προσαρμόζει το αποτέλεσμα σε μία κανονικοποιημένη τιμή από 0 έως
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Χρώμα RGB rgb
Λευκό 255, 255, 255 1.0, 1.0, 1.0
Μαύρο 20, 20, 20 0.08, 0.08, 0.08
Κόκκινο 205, 25, 50 0.8, 0.1, 0.2

Ανοικτό Καφέ 205 ,133, 63 0.80, 0.52, 0.25
Σκούρο Καφέ 101, 67, 33 0.40, 0.26, 0.13
Μπλε-Γρι 0, 134, 139 0.0, 0.52, 0.54

Πίνακας 3.1: Τιμές των RGB συνιστωσών των προκαθορισμένων χρω-
μάτων

1 βάσει των τιμών όλων των εικόνων.
Σημειώνεται πως αρχικά ο αλγόριθμος αλλάζει το μέγεθος της μά-

σκας για να της δώσει ένα κανονικοποιημένο μέγεθος χωρίς να επη-
ρεάσει την μορφολογία της. Αυτό γίνεται ώστε ο αλγόριθμος παράγει
συνεπή αποτελέσματα ανεξαρτήτου του μεγέθους της βλάβης.

3.3.3 Υπολογισμός χρώματος - Color

Για την ποσοτικοποίηση της χρωματικής ποικιλίας χρησιμοποιήθηκε
η μέθοδος των Grammatikopoulos et al. [53] για να μετρηθεί ο αριθμός
κάποιων προκαθορισμένων χρωμάτων που παρουσιάζονται στην εικόνα.
Τα pixels της εικόνας που αντιστοιχούν μόνο στην βλάβη σαρώνονται

και μετράται η χρωματικής τους ”απόσταση” από 6 προκαθορισμένα
χρώματα. Τα χρώματα αυτά είναι το λευκό, το μαύρο, το κόκκινο, το
ανοικτό καφέ, το σκούρο καφέ και το μπλε-γκρι. Η απόσταση ενός
χρώματος Α με χρωματικές συνιστώσες (RA, GA, BA) από ένα άλλο Β
με συνιστώσες (RB, GB, BB) ορίζεται ως√

(RA −RB)2 + (GA −GB)2 + (BA −BB)2

Για τα παραπάνω χρώματα, οι χρωματικές τιμές ορίστηκαν αρχικά
βάσει των τιμών που αναφέρουν οι Grammatikopoulos et al. [53] και
στην συνέχεια τροποποιήθηκαν ώστε ο αλγόριθμος να παράγει σωστά
αποτελέσματα για την πλειοψηφία των εικόνων που ελέγχθησαν. Οι τε-
λικές χρωματικές τιμές σε RGB (0 έως 255) και σε κανονικοποιημένες
τιμές rgb (0 έως 1) παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1

Αρχικά, λαμβάνεται η έγχρωμη RGB εικόνα και εξομαλύνεται με
ένα μορφολογικό φίλτρο μορφολογικού ανοίγματος και κλεισίματος για
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την απομάκρυνση αντανακλάσεων και αυλακιών που αλλοιώνουν τα
χρώματα της εικόνας. Στην συνέχεια, από την μάσκα και την φιλτραρι-
σμένη εικόνα, κατασκευάζεται μια εικόνα όπου τα pixels που ανήκουν
στην μάσκα διατηρούν το χρώμα τους, ενώ τα υπόλοιπα χρωματίζον-
ται μαύρα. Αυτό γίνεται για να ελεγχθεί μόνο το χρώμα των pixels της
βλάβης και όχι του δέρματος.
Αυτή η εικόνα σαρώνεται και επιλέγεται ένα δείγμα των pixels που

ανήκουν στην μάσκα σε ισαπέχουσες θέσεις για να ελεγχθούν. Σε κάθε
pixel ο έλεγχος γίνεται για κάθε ένα από τα 6 προκαθορισμένα χρώ-
ματα. Αν η απόσταση του pixel βρεθεί μικρότερη από ένα συγκεκρι-
μένο κατώφλι thresh, τότε προστίθεται ένας ”πόντος” σε αυτό το χρώμα.
Το βέλτιστο εύρος τιμών για την παράμετρο thresh ορίζεται από τους
Grammatikopoulos et al [53]. και επιλέγεται σύμφωνα με τα καλύτερα
αποτελέσματα για της εικόνες που ελέγχθησαν.
Στο τέλος, προσμετρώνται οι πόντοι του κάθε χρώματος και, αν το

ποσοστό των πόντων προς τον συνολικό αριθμό των pixels που ελέγ-
χθησαν ξεπερνάει μια συγκεκριμένη τιμή colorLimit, τότε θεωρείται πως
το χρώμα παρουσιάζεται στην βλάβη. Η τιμή αυτή της παραμέτρου
colorLimit επιλέχθηκε αρχικά αυθαίρετα και στην συνέχεια ορίστηκε η
βέλτιστη τιμή της σύμφωνα με τα επιθυμητά αποτελέσματα στο μεγα-
λύτερο εύρος των εικόνων.
Για κάθε διαφορετικό χρώμα που υπάρχει στην δερματοπάθεια, αυ-

ξάνεται το μέτρο της χρωματικής ποικιλότητας. Η παρουσία του μαύ-
ρου, το κόκκινου και του σκούρου καφέ προσμετρώνται με μεγαλύτερο
βάρος (x1.5, x2, x1.5 αντίστοιχα) στην τιμή, γιατί σύμφωνα με τους δερ-
ματολόγους, η παρουσία τους αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο η βλάβη να
είναι μελανωματική. Ο τελικός βαθμός του χαρακτηριστικού του χρώ-
ματος προσαρμόζεται σε σε μία κανονικοποιημένη τιμή από 0 έως 1
βάσει των τιμών όλων των εικόνων.

3.3.4 Υπολογισμός διαμέτρου - Diameter

Στον αλγόριθμό που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία η διά-
μετρος υπολογίζεται μετρώντας τα λευκά pixels που βρίσκονται πάνω
στον άξονα της μάσκας. Αρχικά υπολογίζεται η ευθεία του άξονα της
εικόνας, όπως έχει ήδη περιγραφεί παραπάνω, και ”διασχίζοντας” την
μετρώνται τα pixels που ανήκουν στην μάσκα. Επίσης, υπολογίζονται
οι διαστάσεις του τετράγωνου ορίου (bounding box) της μάσκας. Ως
μέτρο της διαμέτρου λαμβάνεται το μεγαλύτερο από τα δύο νούμερα.
Σημειώνεται πως με την παραπάνω μέθοδο υπολογίζεται το μέτρο

της διαμέτρου σε pixels. Ο αλγόριθμος δέχεται παράμετρο mmPerPixel
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στην οποία ορίζεται η κλίμακα της εικόνας. Συγκεκριμένα, η παράμε-
τρος mmPerPixel ορίζει το μέγεθος χιλιοστά-ανά-pixel και με αυτό τον
τρόπο υπολογίζεται η διάμετρος της βλάβης σε χιλιοστά.
Η τελική τιμή του μορφολογικού χαρακτηριστικού της διαμέτρου δί-

νεται ως ένα ποσοστό επί τοις εκατό (από 0 έως 1). Η τιμή του ξεκινάει
από το 0% και αυξάνεται γραμμικά για δερματοπάθειες από 6mm και
πάνω, όπως περιγράφεται από τον αλγόριθμο ABCD.

3.3.5 Υπολογισμός επιφάνειας - Area

Το εμβαδόν της επιφάνειας μιας δερματοπάθειας μετράται με σκοπό
να γίνει αντικειμενική σύγκριση με προηγούμενες ή επόμενες μετρήσεις
εμβαδού ώστε να εκτιμηθεί αν αυτή μεγαλώνει όσο περνάει ο καιρός.
Το χαρακτηριστικό εξέλιξης της επιφάνειας (Evolution) του αλγορίθμου
ABCDE είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την εκτίμηση της
επικινδυνότητας της.
Στον αλγόριθμό που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία για το εμ-

βαδόν μετράται το σύνολο τον λευκών pixels που ανήκουν στην μάσκα.
Ο αλγόριθμος δέχεται παράμετρο mm2PerPixel που ορίζει το μέγεθος
χιλιοστά2-ανά-pixel. Με αυτό τον τρόπο το εμβαδό της δερματοπάθειας
ποσοτικοποιήται σε τετραγωνικά χιλιοστά.
Το μέτρο του χαρακτηριστικού της επιφάνειας δεν προσμετράται

άμεσα στον υπολογισμό της επικινδυνότητας, αλλά αποθηκεύεται σε
περίπτωση που κριθεί σκόπιμη η επανεξέταση της δερματοπάθειας στο
μέλλον.

3.4 Αλγόριθμος κατηγοριοποίησης
Ύστερα από την επεξεργασία των εικόνων και την ποσοτικοποίηση

των μορφολογικών τους χαρακτηριστικών, ήταν επιθυμητό να χωρίζον-
ται οι περιπτώσεις σύμφωνα με το αν είναι μελανωματικές ή όχι. Γι
αυτό τον σκοπό αναπτύχθηκε ένα σύστημα αυτόματης κατηγοριοποίη-
σης των περιπτώσεων με χρήση συστημάτων εκμάθησης και ασαφούς
λογικής. Ο αλγόριθμος της παρούσας εργασίας έκανε χρήση ενός συ-
στήματος ασαφούς συμπερασμού βασισμένο σε προσαρμοστικό δίκτυο
(Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System - ANFIS). Το σύστημα
αυτό υλοποιήθηκε στο περιβάλλον MATLAB με χρήση του Fuzzy Logic
Toolbox.

Τα συστήματα ANFIS είναι εκπαιδευόμενα συστήματα αντιστοίχι-
σης εισόδων-εξόδων τα οποία χρησιμοποιούνται για την μοντελοποί-
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Σχήμα 3.10: Τα λειτουργικά μέρη ενός συστήματος ασαφή συμπερα-
σμού (Fuzzy Inference System) [77]

ηση μη-γραμμικών συναρτήσεων και πρόβλεψη χαοτικών σειρών. Τα
αποτελέσματά τους είναι γενικά θεαματικά, μιας και συνδυάζουν τα
προτερήματα της ασαφούς λογικής και των νευρωνικών δικτύων, έτσι
θεωρούνται καθολικοί εκτιμητές.
Σύμφωνα με την ασαφή λογική (fuzzy logic), ένα στοιχείο μπορεί

να ανήκει σε περισσότερα από ένα σύνολα και το ποσοστό που ανήκει
στο καθένα ορίζεται από κάποιες συναρτήσεις συμμετοχής (membership
functions) αυτών των συνόλων [78]. Ένα σύστημα ασαφή συμπερασμού
(FIS) προσπαθεί να συμπεράνει την επιθυμητή έξοδο για μία δεδομένη
είσοδο χρησιμοποιώντας κανόνες συμπερασμού της μορφής ”Αν Α τότε
Β” όπου τα Α και Β είναι ασαφή σύνολα τα οποία χαρακτηρίζονται
από αντίστοιχες συναρτήσεις συμμετοχής. Ένα τέτοιο σύστημα τυπικά
αποτελείτε από πέντε λειτουργικά μέρη [77] όπως φαίνεται και στο
Σχήμα 3.10:

• Την Βάση κανόνων (Rule Base), η οποία περιέχει τους ασαφείς
κανόνες ”αν-τότε”.

• Την Βάση δεδομένων (Database), η οποία περιέχει τις συναρτή-
σεις συμμετοχής των συνόλων τα οποία χρησιμοποιούνται στους
ασαφείς κανόνες.

• ΤηνΜονάδα αποφάσεων (Decision-making Unit), η οποία εφαρ-
μόζει την λειτουργία του συμπερασμού βάσει των κανόνων.

• Την Μονάδα εισαγωγής ασάφειας (Fuzzification Interface), η
οποία μετατρέπει την σαφή είσοδο σε βαθμούς συμμετοχής/ται-
ριάσματος.
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• ΤηνΜονάδα απομάκρυνσης ασάφειας (Defuzzification Interface),
η οποία μετατρέπει τα ασαφή αποτελέσματα του συμπερασμού
στην σαφή έξοδο.

Οι κανόνες συμπερασμού ποικίλουν ανάλογα με την επιθυμητή λει-
τουργία του συστήματος. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας χρη-
σιμοποιήθηκε σύστημα τύπου Takagi-Sugeno. Σε αυτά τα συστήματα
το αποτέλεσμα του κάθε κανόνα συμπερασμού ”αν-τότε” υπολογίζε-
ται από έναν γραμμικό συνδυασμό όλων των εισόδων και η τελική του
έξοδος από τον σταθμισμένο μέσο όρο των αποτελεσμάτων όλων των
κανόνων.
Ένα τέτοιο σύστημα ασαφή συμπερασμού μπορεί να μοντελοποιηθεί

από ένα προσαρμοστικό νευρωνικό δίκτυο (adaptive neural network).
Οι συνιστώσες των εισόδων και τα βάρη κάθε κανόνα αποτελούν κόμ-
βους του δικτύου το οποίο εκπαιδεύεται με την χρήση ενός γνωστού
συνόλου εισόδων-εξόδων. Η εκπαίδευση γίνεται προοδευτικά, με την
μετατόπιση των τιμών των κόμβων, ώστε τα αποτελέσματα του ασα-
φούς συστήματος συμπερασμού να συγκλίνουν στις γνωστές εξόδους
[77].
Έτσι, κατασκευάζεται ένα σύστημα το οποίο συνδυάζει την ασαφή

λογική με τα προσαρμοστικά δίκτυα και μπορεί προβλέψει την έξοδο
μιας καινούριας εισόδου βάσει της γνώσης που έχει συσσωρεύσει κατά
την εκπαίδευση. Η μοντελοποίηση ενός τέτοιου συστήματος φαίνεται
στο Σχήμα 3.11.

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν δύο ανεξάρτητα σετ εικό-
νων που περιείχαν μελανωματικές και μη-μελανωματικές δερματοπά-
θειες: ένα για την εκπαίδευση του συστήματος (training set) και ένα για
την εκτίμηση της απόδοσής του (test set). Για κάθε σετ υπολογίζονται
τα μορφολογικά χαρακτηριστικά ABCD κάθε εικόνας όπως εξηγήθηκε
παραπάνω. Στην συνέχεια, για κάθε σετ κατασκευάζεται ένα διάνυ-
σμα εισόδων με τα υπολογισμένα χαρακτηριστικά και ένα αντίστοιχο
διάνυσμα εξόδου το οποίο λαμβάνει τιμές 1 ή 0 ανάλογα με το αν η
αντίστοιχή δερματοπάθεια είναι μελανωματική ή μη-μελανωματική.
Χρησιμοποιώντας το διάνυσμα του σετ εκπαίδευσης, κατασκευάζε-

ται ένα σύστημα ασαφούς συμπερασμού (FIS) τύπου Sugeno με την
βοήθεια της συνάρτησης genfis3 που ανήκει στο πακέτο Fuzzy Logic
Toolbox του MATLAB. Το σύστημα αυτό προσπαθεί να παράξει ένα
σύνολο κανόνων με τους οποίους να προσεγγίσει την επιθυμητή συμπε-
ριφορά των δεδομένων. Η διαδικασία εξαγωγής κανόνων χρησιμοποιεί
ομαδοποίηση ασαφούς C-μέσου (Fuzzy C-mean clustering) στο διάνυ-
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Σχήμα 3.11: (a) Ένα σύστημα ασαφή συμπερασμού (FIS) τύπου Takagi-
Sugeno δύο εισόδων x, y. Έστω οι συναρτήσεις συμμετοχής A1, A2 και
B1, B2 των ασαφών συνόλων A και B για τις εισόδους x και y αντίστοιχα.
Οι ασαφείς κανόνες (fuzzy rules) ”αν-τότε” του συστήματος εκφράζον-
ται σαν γραμμικός συνδυασμός των εισόδων:
κανόνας 1: αν x είναι A1, και y είναι B1, τότε f1 = p1x+ q1y + r1
κανόνας 2: αν x είναι A2, και y είναι B2, τότε f2 = p2x+ q2y + r2
(b) Το παραπάνω σύστημα μοντελοποιείται με ένα προσαρμοστικό δί-
κτυο (ANFIS) όπου οι συνιστώσες των εισόδων και τα βάρη κάθε κανόνα
αποτελούν τους κόμβους του. [77]
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σμα των δεδομένων για να προσδιορίσει τους κανόνες και τις συναρτή-
σεις συμμετοχής [79]. Για την ομαδοποίηση ορίζεται ρητά πως υπάρχουν
2 συστάδες δεδομένων (clusters) στο δείγμα.
Στην συνέχεια, αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται ως βάση για την

κατασκευή ενός συστήματος ασαφούς συμπερασμού βασισμένο σε προ-
σαρμοστικό δίκτυο (ANFIS) με την βοήθεια της συνάρτησης anfis του
MATLAB όπως παρουσιάστηκε παραπάνω. Το σύστημα αυτό εκπαι-
δεύεται με το σετ εκπαίδευσης. Τέλος, η ορθότητα του συστήματος
ελέγχεται με το σετ ελέγχου.
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4 Αποτελέσματα

4.1 Σετ εικόνων
Για την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και τον έλεγχο όλων των τμημά-

των του συστήματος χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο από εικόνες δερμα-
τοπαθειών. Ο μεγαλύτερος αριθμός των εικόνων προήλθε κυρίως από
το Ίντερνετ από ιστότοπους σχετικούς με μελανώματα και δερματο-
πάθειες. Επίσης, κάποιες εικόνες παραχωρήθηκαν από την διδάκτορα
Δερματοπαθολογοανατομίας Κωσταντίνα Φραγκιά μέσω του διαγνω-
στικού κέντρου HistoBio Diagnosis (HBD). Όλες οι εικόνες προήλθαν
από δερμοσκόπιο ή φωτογραφική μηχανή και παρουσιάζουν ποικιλία
στο είδος του φωτισμού και στη γωνία λήψης. Σκοπός ήταν να αναπτυ-
χθεί ένα σύστημα που να μπορεί να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στο
μεγαλύτερο εύρος εικόνων.
Καθώς δεν είχαμε δυνατότητα παρέμβασης στο κομμάτι της λήψης

της εικόνας, οι εικόνες οι οποίες συλλέχθηκαν πέρασαν από κάποια
προ-επεξεργασία. Αρχικά, από το σύνολο των εικόνων που συλλέχθη-
καν, αποκλείστηκε ένας αριθμός από αυτές διότι κρίθηκε εξαρχής πως
θα προκαλούσαν πρόβλημα στους αλγορίθμους κατάτμησης. Αποκλεί-
στηκαν, δηλαδή, εικόνες στις οποίες ο φωτισμός ήταν ιδιαίτερα ανο-
μοιόμορφος ή δημιουργούσε σκιές, και γενικά εικόνες οι οποίες, λόγω
γωνίας ή απόστασης λήψης ή εξαιρετικά μεγάλου αριθμού ανεπιθύμη-
των αντικειμένων, δεν είχαν μια γενική ομοιομορφία.
Μετά την απομάκρυνση των προβληματικών εικόνων οι υπόλοιπες

χωρίστηκαν σε 2 σύνολα: αυτές που ανήκουν σε μελανωματικές δερ-
ματοπάθειες και αυτές που ανήκουν σε μη-μελανωματικές δερματοπά-
θειες. Στο σύνολο των μη-μελανωματικών εικόνων τοποθετήθηκαν ακίν-
δυνη σπίλοι, καθώς και εικόνες δερματικών καρκινωμάτων που όμως
δεν είναι μελανώματα. Οι πληροφορίες για την ταυτοποίηση των εικό-
νων θεωρήθηκαν δεδομένες. Η αξιολόγηση των αλγορίθμων κατάτμησης
έγινε σε όλες τις εικόνες και των δύο συνόλων. Επίσης, από αυτά τα
σύνολα επιλέχτηκαν τυχαία εικόνες για την κατασκευή του σετ εκπαί-
δευσης και του σετ ελέγχου για το σύστημα κατηγοριοποίησης που πε-
ριγράφτηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ο ακριβής αριθμός των εικόνων
που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.1

63



Αριθμός εικόνων
Μελανωματικές 60
Μη-Μελανωματικές 22
Σύνολο 82

Πίνακας 4.1: Αριθμός εικόνων που μελετήθηκαν

4.2 Αποτελέσματα κατάτμησης
Ο σκοπός των αλγορίθμων κατάτμησης ήταν να χωρίσουν τις εικόνες

των δερματοπαθειών σε δύο μέρη: την περιοχή της βλάβης και την πε-
ριοχή του υπόλοιπου δέρματος. Αυτό επιτυγχάνετε με την κατασκευή
μιας δυαδικής μάσκας της εικόνας στην οποία τα pixels που ανήκουν
στην βλάβη παίρνουν την τιμή 1 και τα pixels που ανήκουν στο υπόλοιπο
δέρμα παίρνουν την τιμή 0.

Οι αλγόριθμοι κατάτμησης που μελετήθηκαν ήταν ο αλγόριθμος SRM
(Statistical Region Merging) και ο Watershed. Η συναρτήσεις εφαρμογής
αυτών των αλγόριθμων για την κατασκευή της μάσκας θεωρούνται αν-
τίστοιχα οι srmWrapper και watershedWrapper, η υλοποίηση των οποίων
περιγράφτηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Για την στατιστική εκτίμηση της απόδοσης των αλγορίθμων κατά-

τμησης κρίθηκε σκόπιμη η ανάπτυξη μίας διαδικασίας ποσοτικοποίησης
της ακρίβειας της κατάτμησης. Ο ακριβής προσδιορισμός των πραγματι-
κών ορίων των βλαβών σε κάθε εικόνα, προσδιορίστηκε με μία ποιοτική
βαθμονόμιση της κατάτμησης. Η βαθμονόμηση γίνεται ανάλογα με το
πόσο ακολουθεί η κατάτμηση τα φαινομενικά όρια της βλάβης και κατά
πόσο δεν παρουσιάζει ακανόνιστους σχηματισμούς που επηρεάζουν τα
αποτελέσματα των αλγορίθμων μέτρησης μορφολογικών χαρακτηριστι-
κών. Πιο συγκεκριμένα η κατάτμηση χαρακτηρίστηκε ως:

1. Καλή (Α) - ακολουθεί το περίγραμμα της βλάβης με αρκετά με-
γάλη ακρίβεια και δεν υπάρχουν περιοχές που αποτυγχάνει να
εντοπίσει.

2. Ικανοποιητική (B) - ακολουθεί το περίγραμμα της βλάβης με κά-
ποιες ασυνέπειες, αλλά ποιοτικά δεν θα προκαλέσει λανθασμένα
αποτελέσματα στους αλγορίθμους μέτρησης χαρακτηριστικών.

3. Κακή (C) - περικλείει σχηματικά την βλάβη ή μεγάλο μέρος αυτή
αλλά δεν ακολουθεί ικανοποιητικά τα όρια και πιθανών να προ-
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καλέσει λανθασμένα αποτελέσματα στους αλγορίθμους μέτρησης
χαρακτηριστικών.

4. Αποτυγχάνουσα (F) - δεν παρουσιάζει συνέπεια με το σχήμα και
την περιοχή της βλάβης ή δεν παράγεται καμία μάσκα.

SRM Watershed SRM Watershed
(εικόνες) (εικόνες) (%) (%)

Μελανωματικές
Καλή 28 36 47% 60%

Ικανοποιητική 21 17 35% 28%
Κακή 6 6 10% 10%

Αποτυγχάνουσα 5 1 8% 2%
Σύνολο 60 60 100% 100%

Μη-Μελανωματικές
Καλή 9 9 41% 41%

Ικανοποιητική 3 7 14% 32%
Κακή 6 4 27% 18%

Αποτυγχάνουσα 4 2 18% 9%
Σύνολο 22 22 100% 100%

Όλες
Καλή 37 45 45% 55%

Ικανοποιητική 24 24 29% 29%
Κακή 12 10 15% 12%

Αποτυγχάνουσα 9 3 11% 4%
Σύνολο 82 82 100% 100%

Μέσος χρόνος / εικόνα 6.3 sec 0.8 sec

Πίνακας 4.2: Αποτελέσματα αλγορίθμων κατάτμησης για τις μελανω-
ματικές και τις μη μελανωματικές εικόνες

Και οι δύο αλγόριθμοι κατάτμησης εφαρμόστηκαν στο σύνολο των
εικόνων. Η κατάτμηση κάθε εικόνας αξιολογήθηκε βάσει του παραπάνω
κανόνα βαθμονόμησης. Επίσης, υπολογίστηκε και ο μέσος χρόνος επε-
ξεργασίας κάθε εικόνας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πί-
νακα 4.2 και στο Σχήμα 4.1.
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Σχήμα 4.1: Ποσοστά αποτελεσμάτων των αλγορίθμων κατάτμησης επί
του συνόλου των εικόνων.

Οι χρόνοι εκτέλεσης μετρήθηκαν στο υπολογιστικό σύστημα που χρη-
σιμοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασία: ένας προσωπικός υπολο-
γιστής με τετραπύρηνο επεξεργαστή i7 στα 3.4GHz και 16GB RAM με
Windows 7 64-bit. Όλοι οι αλγόριθμοι αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν
στο περιβάλλον MATLAB 2010b 64-bit. Δεν έγινε κάποια περαιτέρω
βελτιστοποίηση για παραλληλισμό των εργασιών (parallel processing)
ή χρήση της κάρτας γραφικών για επιτάχυνση των υπολογισμών (πχ.
CUDA™). Οι χρόνοι εκτέλεσης οι οποίοι αναφέρονται στον Πινακα 4.2
έχουν προκύψει με την χρήση αυτού του συστήματος.

Μερικά σχηματικά αποτελέσματα εύρεσης ορίων των δύο αλγορίθ-
μων κατάτμησης φαίνονται στο Σχήμα 4.2. Στις εικόνες φαίνονται πα-
ραδείγματα επιτυχημένων και αποτυχημένων κατατμήσεων και η γενική
συμπεριφορά των αλγορίθμων.
Μελετώντας ποιοτικά τα αποτελέσματα φαίνεται πως ο αλγόριθμος

watershed είναι γρηγορότερος, γενικά ακριβέστερος και ικανός να κα-
τατμήσει βλάβες με θολά όρια διότι δεν τα συγχέει με το δέρμα όπως
ο SRM. Από την άλλη, ένα μειονέκτημά του είναι πως συνήθως παρά-
γει όρια με περισσότερη ανωμαλία από τα πραγματικά. Επίσης, είναι
περισσότερο επιρρεπής σε λάθη λόγω ανομοιόμορφου φωτισμού και μι-
κρής αντίθεσης.
Ο αλγόριθμος SRM δουλεύει καλύτερα σε εικόνες με καλά καθορι-
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Σχήμα 4.2: Αποτελέσματα κατάτμησης για αλγορίθμους SRM και
Watershed. Στις εικόνες (1.1) και (2.1) φαίνονται επιτυχημένες κατα-
τμήσεις των SRM και Watershed αντίστοιχα. Στην εικόνα (1.2) παρου-
σιάζεται μία αποτυχημένη κατάτμηση του SRM λόγω ανομοιόμορφου
φωτισμού και θολού άνω ορίου της βλάβης. Στην εικόνα (2.2) εμφανί-
ζεται μια αποτυχημένη κατάτμηση του Watershed λόγω χαμηλής αντί-
θεσης και ανοικτού χρωματισμού της βλάβης.
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σμένα όρια. Σε αυτές τείνει να βρίσκει σχεδόν επακριβώς τα σωστά
όρια. Επίσης, λόγω της ανάπτυξης περιοχών, δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα
από ανομοιόμορφο φωτισμό ή χαμηλή αντίθεση, αρκεί οι περιοχές να
διαφέρουν χρωματικά. Ένα ακόμα πλεονέκτημα του αλγορίθμου SRM
έναντι του Watershed είναι πως μπορεί να βρίσκει μάσκες δερματο-
παθειών που έχουν ανοιχτότερο χρωματισμό από το υπόλοιπο δέρμα.
Το μειονέκτημά του είναι πως σε εικόνες με θαμπά όρια μπορεί εύ-
κολα να κάνει λάθος και να αγνοήσει σημαντικές περιοχές. Επίσης, ο
χρόνος εκτέλεσής του είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον χρόνο του
watershed.
Αν θεωρηθούν οι κατηγορίες ”Καλή” και ”Ικανοποιητική” ως επιτυ-

χημένη κατάτμηση και οι κατηγορίες ”Κακή” και ”Αποτυγχάνουσα” ως
αποτυχημένη κατάτμηση, τότε λαμβάνονται τα ποσοστά επιτυχίας των
αλγορίθμων που φαινονται στον Πίνακα 4.3.

Επιτυχημένες Αποτυχημένες
Κατάτμηση SRM (εικόνες) (ποσοστό) (εικόνες) (ποσοστό)

μελανωματικές 49 82% 11 18%
μη-μελανωματικές 12 54% 10 46%

Σύνολο 61 74% 21 26%
Κατάτμηση Watershed

μελανωματικές 59 88% 7 12%
μη-μελανωματικές 16 73% 6 27%

Σύνολο 69 84% 13 16%

Πίνακας 4.3: Ποσοστά επιτυχίας αλγορίθμων κατάτμησης. Θεωρείται
πως τα αποτελέσματα ”Καλή” και ”Ικανοποιητική” λαμβάνονται σαν
επιτυχίες και τα αποτελέσματα ”Κακή” και ”Αποτυγχάνουσα” σαν απο-
τυχίες

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται πως, λόγω μεγαλύτερου ποσο-
στού επιτυχίας και ταχύτητας, ο αλγόριθμος Watershed ενδείκνυται για
γενική χρήση στο μεγαλύτερο εύρος εικόνων, ειδικά αν δεν απαιτείται
κατάτμηση μεγάλης ακρίβειας. Ο αλγόριθμος SRM μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως δευτερεύουσα κατάτμηση στην περίπτωση που απαιτείται
μεγαλύτερη ακρίβεια ή στις περιπτώσεις που ο watershed αποτυγχά-
νει, όμως θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ο σημαντικά μεγαλύτερος
χρόνος εκτέλεσης και η κατάλληλη προ-επεξεργασία που χρειάζεται.
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4.3 Αποτελέσματα εξαγωγής χαρακτηριστικών
Η σωστή λειτουργία των αλγορίθμων μέτρησης μορφολογικών χαρα-

κτηριστικών βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην ορθότητα της κατά-
τμησης. Γι αυτό τον λόγο, κρίθηκε πως δεν θα είχε νόημα ο υπολογισμός
στατιστικών στοιχείων για την ορθότητα αυτών των αλγορίθμων. Έτσι
και αλλιώς, τα αποτέλεσμά τους επηρεάζονται σε μικρό βαθμό από τυ-
χόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εικόνων, δεδομένου πως έχει γίνει
σωστά η κατάτμηση.
Στον Πίνακα 4.4 δίνονται οι μέσοι χρόνοι εκτέλεσης κάθε συνάρτησης

μέτρησης των μορφολογικών χαρακτηριστικών. Σημειώνεται πως για τις
συναρτήσεις υπολογισμού ασυμμετρίας και χρωμάτων είναι δυνατόν να
οριστεί βήμα σάρωσης μεγαλύτερο της μονάδας, όπως αναφέρθηκε στο
προηγούμενο κεφάλαιο. Με αυτόν τον τρόπο επιλέγετε ένα στατιστικό
υποσύνολο των pixels της μάσκας για έλεγχο. Επίσης, στην συνάρτηση
υπολογισμού των ορίων είναι δυνατόν να οριστεί βήμα για τις επανα-
λήψεις της μεθόδου. Έτσι, μπορούν να μειωθούν οι χρόνοι εκτέλεσης
αυτών των συναρτήσεων χωρίς να ελαττώνεται σημαντικά η ορθότητα
των αποτελεσμάτων.

Μέσος χρόνος εκτέλεσης
Συνάρτηση βήμα 1 βήμα 3 βήμα 5

scoreAsymmetry 11 msec 6 msec 5 msec
scoreBorder 832 msec 303 msec 209 msec
scoreColor 953 msec 543 msec 320 msec

scoreDiameter 4 msec
measureArea ∼80 μsec

Πίνακας 4.4: Μέσοι χρόνοι εκτέλεσης συναρτήσεων υπολογισμού μορ-
φολογικών χαρακτηριστικών.

Η σημασία της ποσοτικοποίηση των μορφολογικών χαρακτηριστι-
κών, και κυρίως της διαμέτρου και της επιφάνειας, είναι περισσότερο
φανερή όταν συγκρίνονται τα αποτελέσματα εικόνων της ίδια δερματο-
πάθειας που έχουν ληφθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ιδιαίτερα
σημαντική παράμετρος στον αλγόριθμο ABDCE, που αναφέρθηκε σε
προηγούμενο κεφάλαιο, είναι η συνιστώσα Ε (Evolution). Αν η δερμα-
τοπάθεια μεγαλώνει ή εξαπλώνεται με την πάροδο του χρόνου αποτελεί
σοβαρή ένδειξη ότι πρόκειται για μελάνωμα.
Με την ποσοτικοποίηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών και την

σύγκρισή τους με παλαιότερες μετρήσεις της ίδιας δερματοπάθειας, πα-
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Σχήμα 4.3: Σύγκριση μορφολογικών χαρακτηριστικών δύο δερματοπα-
θειών σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Οι εικόνες στα αριστερά είναι
οι αρχικές, ενώ στα δεξιά έχουν ξαναφωτογραφηθεί μετά από κάποιο
χρονικό διάστημα.
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ρέχεται μία ποσοτική μέτρηση για το κατά πόσο αυτά έχουν μεταβλη-
θεί. Στο Σχήμα 4.3 φαίνονται οι εικόνες δυο δερματοπαθειών που έχουν
ληφθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Κάποια από τα χαρακτη-
ριστικά, αν και είναι δύσκολο για τον άνθρωπο να αποφανθεί αν έχουν
αλλάξει, είναι εύκολο να μετρηθούν επακριβώς από τον αλγόριθμο.

• Ο αλγόριθμος μέτρησης χρωμάτων, αν και δουλεύει όπως αναμέ-
νεται, εντούτοις, αν ληφθεί υπόψιν ο χρωματισμός και η ένταση
του φωτισμού, κάποιες φορές αναγνωρίζει διαφορετικά χρώματα
από αυτά που θα αναγνώριζε ο άνθρωπος. Για παράδειγμα, το
κόκκινο χρώμα σε σκοτεινές εικόνες μερικές φορές αναγνωρίζεται
ως σκούρο καφέ. Ενδεχομένως αυτή η αδυναμία του αλγορίθμου
να μπορούσε να ξεπεραστεί με κάποιου είδους διόρθωση και κα-
νονικοποίηση χρωμάτων.

• Για την πλειοψηφία των εικόνων δεν ήταν δυνατόν να βρεθούν
επαρκή στοιχεία για την κλίμακά τους ή την απόσταση και την
γωνία λήψης. Μιας και οι αλγόριθμοι scoreDiameter και measureArea
είναι αρκετά απλοί στην υλοποίηση τους, αυτό δεν αποτέλεσε πρό-
βλημα για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.

4.4 Κατηγοριοποίηση επικινδυνότητας
Ο σκοπός του συστήματος αυτόματης κατηγοριοποίησης ήταν η κα-

τάταξη των εικόνων σε μελανωματικές (κατηγορία Α) ή μη μελανωματι-
κές (κατηγορία Β) βάσει των μορφολογικών χαρακτηριστικών τους. Το
τελικό σύστημα ήταν ένα σύστημα ασαφούς συμπερασμού βασισμένο σε
προσαρμοστικό δίκτυο (Adaptive-Network-based Fuzzy Inferece System
- ANFIS). Το ANFIS κατασκευάστηκε από ένα σύστημα ασαφούς συμ-
περασμού (Fuzzy Inference System - FIS) το οποίο με την σειρά του
βασίστηκε στην ομαδοποίηση Fuzzy C-mean των δεδομένων, όπως πε-
ριγράφτηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Καθ’ όλη την ανάπτυξη του συστήματος ANFIS χρησιμοποιήθηκε
μόνο ο αλγόριθμος Watershed για την κατάτμηση των εικόνων, καθώς
παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας και μεγαλύτερη ταχύτητα.
Επίσης, λόγω έλλειψης στοιχείων για την κλίμακα των περισσότερων
εικόνων, κρίθηκε πως πρέπει να αγνοηθούν τα μορφολογικά χαρακτη-
ριστικά της διαμέτρου και της επιφάνειας και να μην χρησιμοποιηθούν
ως είσοδοι του ANFIS.
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Για την εκπαίδευση επιλέχτηκε τυχαία ένα σετ μελανωματικών και
μη-μελανωματικών εικόνων από το σύνολο των εικόνων που κατατμίζει
με επιτυχία ο αλγόριθμος Watershed (βλ. ενότητα 4.2). Για την αξιολό-
γηση της απόδοσης επιλέχτηκαν οι υπόλοιπες εικόνες. Τα δύο σετ ήταν
ανεξάρτητα και δεν παρουσίαζαν επικάλυψη.Ο αριθμός και η κατανομή
των εικόνων δίνεται στον Πίνακα 4.5.
Αρχικά, κατασκευάζεται ένα μοντέλο FIS χρησιμοποιώντας το σετ

εκπαίδευσης και ορίζοντας μέθοδο ομαδοποίησης Fuzzy C-mean (fcm)
με 2 συστάδες ομαδοποίησης. Στην συνέχεια κατασκευάζεται το μο-
ντέλο ANFIS και το προσαρμοστικό του δίκτυο εκπαιδεύεται χρησιμο-
ποιώντας ξανά το σετ εκπαίδευσης.

Σετ Εκπαίδευση Σετ Αξιολόγησης Σύνολο
μελανωματικές 27 26 53

μη-μελανωματικές 8 8 16
Σύνολο: 69

Πίνακας 4.5: Αριθμός εικόνων για σετ εκπαίδευσης και αξιολόγησης
ANFIS.

Το σύστημα ANFIS δέχεται ως είσοδο ένα διάνυσμα τριών μετα-
βλητών που αντιστοιχούν στις κανονικοποιημένες τιμές (από 0 έως 1)
των μορφολογικών χαρακτηριστικών ασυμμετρίας (Asymmetry), ορίων
(Border) και χρώματος (Color). Η μέτρηση της διαμέτρου και της επι-
φάνειας, αν και υλοποιήθηκαν δεν συμπεριλήφθηκαν στο διάνυσμα των
εισόδων για τον λόγο που εξηγήθηκε παραπάνω. Ως έξοδος λαμβάνεται
η μονοδιάστατη μεταβλητή που αντιπροσωπεύει το συμπέρασμα του
συστήματος για το κατά πόσο οι είσοδοι ανήκουν στην κατηγορία Α
(μελανωματική εικόνα) ή στην κατηγορία Β (μη-μελανωματική εικόνα).
Για το παρόν σύστημα η επιθυμητή έξοδος ορίζεται με 0 και 1: Το 1
αντιστοιχεί στην κατηγορία Α και το 0 στην κατηγορία Β.
Η έξοδος που λαμβάνεται από το πραγματικό σύστημα δεν είναι

κβαντισμένη (0 ή 1), αλλά παίρνει τιμές στο σύνολο των πραγματικών
αριθμών κοντά στο 0 και 1. Γι αυτό τον λόγο χρησιμοποιείται ταξινομη-
τής κατωφλίου (thresholging classifier) σύμφωνα με τον οποίο οι τιμές
άνω του 0.5 αντιστοιχούν στην κατηγορία Α (1), ενώ οι υπόλοιπες στην
κατηγορία Β (0). Το σύστημα κατηγοριοποίησης αξιολογήθηκε με το
άγνωστο σετ αξιολόγησης και εκ νέου με το σετ εκπαίδευσης.
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Κρίσιμης σημασίας όρος για την αξιολόγηση του συστήματος ταυ-
τοποίησης θεωρείται το σφάλμα (error) που αντιπροσωπεύει μια λαν-
θασμένη ταξινόμηση. Οι διακρίσεις μεταξύ των διάφορων τύπων σφαλ-
μάτων είναι πολύ σημαντικές. Για παράδειγμα, ένα σφάλμα κατά την
διάγνωση κάποιου ως υγιή ενώ αυτός πάσχει από μία απειλητική για
την ζωή ασθένεια (ψευδώς αρνητικό - False Negative) θεωρείται πολύ
πιο σοβαρό από το αντίθετο είδος σφάλματος (ψευδώς θετικό - False
Positive).

Για την καταμέτρηση και αξιολόγηση των σφαλμάτων ορίζονται:

• True Negatives (TN): ο αριθμός των σωστών προβλέψεων για δείγ-
ματα που δεν ανήκουν στην κατηγορία.

• False Positives (FP): ο αριθμός των λανθασμένων προβλέψεων για
δείγματα που ανήκουν στην κατηγορία.

• False Negatives (FN): ο αριθμός των λανθασμένων προβλέψεων για
δείγματα που δεν ανήκουν στην κατηγορία.

• True Positives (TP): ο αριθμός των σωστών προβλέψεων για δείγ-
ματα που ανήκουν στην κατηγορία.

Η μήτρα σύγχυσης (confusion matrix) ενός συστήματος 2 κατηγοριών
ορίζεται στον Πίνακα 4.6:

Πίνακας 4.6: Η μήτρα σύγχυσης (confusion matrix) που θα χρησιμοποι-
ηθεί για τον ορισμό των μέτρων απόδοσης.

Από τα παραπάνω γίνεται η αντιστοίχιση για την κατηγορία Α:
TPA = tpa, FPA = eBA, FNA = eAB , TNA = tpb.
Ενώ για την Β ισχύουν:
TPB = tpb, FPB = eAB , FNB = eBA, TNB = tpa

Έτσι ορίζονται τα μέτρα απόδοσης του αυτόματου συστήματος [80]:
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1. Accuracy: Overall accuracy ή accuracy: η ορθότητα του συστήματος
υπολογίζεται ως το άθροισμα των σωστών ταξινομήσεων προς το
συνολικό αριθμό των ταξινομήσεων:

accuracy = 100% ∗ TP + TN

TP + FN + TN + FN

2. Sensitivity: η ευαισθησία της κατηγορίας / κλάσης. Είναι ένα μέτρο
ικανότητας του συστήματος προβλέψεων να επιλέξει τις περιπτώ-
σεις μιας συγκεκριμένης κατηγορίας από ένα σύνολο δεδομένων.
Αντιστοιχεί στο true positive rate:

sensitivity =
TP

TP + FN

3. Specificity: είναι ένα μέτρο της ακρίβειας οτι μια συγκεκριμένη
κατηγορία έχει προβλεφθεί:

specificity =
TP

TP + FP

4. Mathews Correlation Coefficient: κυμαινεται από -1 έως 1 με την
τιμή 1 να αντιστοιχεί σε τέλειες προβλέψεις:

MCC =
((TP ∗ TN)− (FP ∗ FN)√

(TP + FP )(TP + FN)(TN + FN)(TN + FP )

TP TN FP FN
σετ εκπαίδευσης 27 6 2 0
σετ αξιολόγησης 22 5 3 4

σετ εκπαίδευσης + αξιολόγησης 49 11 5 4

Πίνακας 4.7: Αριθμός προβλέψεων του συστήματος για τα σετ των ει-
κόνων

Στον Πίνακα 4.7 μετρώνται οι αριθμοί των προβλέψεων του συστή-
ματος ANFIS της παρούσας εργασίας. Παρακάτω δίνονται η μήτρα σύγ-
χυσης για το σετ εκπαίδευσης (Πίνακας 4.8), για το σετ αξιολόγησης
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(Πίνακας 4.9) και για τα συνολικά αποτελέσματα των δυο σετ (Πίνα-
κας 4.10). Έτσι, υπολογίζονται και τα μέτρα απόδοσης του συστήματος.

• σετ εκπαίδευσης

Ταξινόμιση ως – > Α Β
μελανωματική = Α 27 0

μη-μελανωματική = Β 2 6

Πίνακας 4.8: Μήτρα σύγχυσης για σετ εκπαίδευσης.

accuracy = 100% ∗ 27 + 6

27 + 6 + 2 + 0
= 94%

sensitivity =
27

27 + 0
= 1.00

specificity =
27

27 + 2
= 0.93

MCC =
(27 ∗ 6)− (2 ∗ 0)√

(27 + 2)(27 + 0)(6 + 2)(6 + 0)
= 0.839

• σετ αξιολόγησης

Ταξινόμιση ως – > Α Β
μελανωματική = Α 22 4

μη-μελανωματική = Β 3 5

Πίνακας 4.9: Μήτρα σύγχυσης για σετ αξιολόγησης.

accuracy = 100% ∗ 22 + 5

22 + 5 + 3 + 4
= 79%

75



sensitivity =
22

22 + 4
= 0.85

specificity =
22

22 + 3
= 0.88

MCC =
(22 ∗ 5)− (3 ∗ 4)√

(22 + 3)(22 + 4)(5 + 3)(5 + 4)
= 0.454

• Σύνολο εικόνων (σετ εκπαίδευσης + σετ αξιολόγησης)

Ταξινόμιση ως – > Α Β
μελανωματική = Α 49 4

μη-μελανωματική = Β 5 11

Πίνακας 4.10: Μήτρα σύγχυσης για το σύνολο των εικόνων.

accuracy = 100% ∗ 49 + 11

49 + 11 + 5 + 4
= 87%

sensitivity =
49

49 + 4
= 0.94

specificity =
49

49 + 5
= 0.91

MCC =
(49 ∗ 11)− (5 ∗ 4)√

(49 + 5)(49 + 4)(11 + 4)(11 + 5)
= 0.626
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5 Επίλογος

5.1 Σύνοψη και συμπεράσματα
Το μελάνωμα αποτελεί μια από τις πιο επιθετικές μορφές καρκί-

νου με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Πολλές φορές αγνοείται από τον
ασθενή και η μη έγκαιρη διάγνωσή του οδηγεί τις περισσότερες φορές
στον θάνατο. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας ανάλυσης ψηφιακών
εικόνων, είναι πλέον δυνατός ο άμεσος εντοπισμός του από τον υπολο-
γιστή.
Το αντικείμενο αυτής της εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός έξυπνου

συστήματος κατηγοριοποίησης εικόνων δερματικών βλαβών με σκοπό
την υποβοήθηση του δερματολόγου στην κατάταξή τους σε μελανωμα-
τικές και μη μελανωματικές. Το σύστημα χωρίζεται σε δύο διακριτά
υποσυστήματα: Το υποσύστημα που αναλαμβάνει την κατάτμηση των
ιατρικών εικόνων και την ποσοτικοποίηση των μορφολογικών χαρακτη-
ριστικών τους και το υποσύστημα αυτόματης κατηγοριοποίησης τους
βάσει των μετρούμενων χαρακτηριστικών τους.
Η κατάτμηση έγινε με την βοήθεια δύο μορφολογικών αλγόριθμων:

του αλγόριθμου Statistical Region Merging (SRM) και του αλγορίθμου
Watershed. Για την εφαρμογή τους αναπτύχθηκαν συναρτήσεις που ανα-
λαμβάνουν κατάλληλο pre-processing και post-processing με την εφαρ-
μογή φίλτρων εξομάλυνσης και έξυπνες μεθόδους κατασκευής της μά-
σκας των εικόνων.
Ακολουθώντας τον δερματολογικό αλγόριθμο ABCDE για την ανα-

γνώριση των δερματικών μελανωμάτων, τα μορφολογικά χαρακτηρι-
στικά που μετρήθηκαν ήταν η ασυμμετρία, η ανωμαλία των ορίων, ο
χρωματισμός, η διάμετρος και το εμβαδό. Η ποσοτικοποίηση του καθε-
νός έγινε σε μία κλίμακα επί τοις εκατό.
Το αυτόματο σύστημα κατηγοριοποίησης αναπτύχθηκε με βάση ένα

σύστημα ασαφούς συμπερασμού βασισμένο σε νευρωνικό δίκτυο (Adaptive-
Network-based Fuzzy Inference System). Τα παραπάνω μορφολογικά
χαρακτηριστικά των εικόνων χρησιμοποιήθηκαν ως είσοδοι του συστή-
ματος. Το σύστημα εκπαιδεύτηκε να αναγνωρίζει κατά πόσο μια εικόνα
είναι μελάνωμα ή όχι και έτσι να παράγει δυαδική έξοδο.

Τα αποτελέσματα της κατάτμησης φτάνουν στο 74% επιτυχία για
τον αλγόριθμο SRM και 84% επιτυχία για τον αλγόριθμο Watershed σε
σύνολο 82 εικόνων δερματοπαθειών. Γενικά, φαίνεται πως ο αλγόριθμος
Watershed είναι σημαντικά ταχύτερος και μπορεί να εφαρμοστεί με
ικανοποιητικά αποτελέσματα σε μεγαλύτερο εύρος εικόνων, όμως το
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πλεονέκτημα του SRM είναι πως βρίσκει ακριβέστερα όρια με μικρότερη
διακύμανση.
Παρόλα αυτά, για να λειτουργήσουν σωστά κι οι δύο αλγόριθμοι,

πρέπει οι εικόνες που επεξεργάζονται να έχουν συγκεκριμένη μορφή.
Το πιο σημαντικό σημείο είναι ότι πρέπει να φωτίζονται ομοιόμορφα
και να μην έχουν σκιάσεις. Πολλές φορές, λόγω φωτισμού ή γωνίας λή-
ψης, η μία άκρη της εικόνων είναι σκοτεινότερη (πιο σκιασμένη) από
την άλλη και αυτό μπορεί να μπερδέψει τους αλγόριθμους και να προ-
καλέσει λανθασμένα αποτελέσματα. Επίσης, η κατάτμηση δερματοπα-
θειών πάνω σε επιφάνειες που προεξέχουν, όπως η μύτη και ο αγκώνας,
αποτυγχάνουν λόγω ανομοιομορφίας της εικόνας του δέρματος. Κυρίως
γι αυτό τον λόγο, και οι δύο αλγόριθμοι φαίνεται να έχουν καλύτερη
συμπεριφορά πάνω σε εικόνες δερμοσκοπίου, όμως ικανοποιητικά απο-
τελέσματα λαμβάνονται και σε μακροσκοπικές εικόνες φωτογραφικής
μηχανής οι οποίες έχουν ληφθεί κάτω από κατάλληλες συνθήκες.

Η τελική ακρίβεια του συστήματος αυτόματης κατηγοριοποίησης
ANFIS φτάνει το 87% με μία σχετικά μεγάλη ποικιλία εικόνων. Ωστόσο,
επειδή ο αριθμός των εικόνων με τις οποίες εκπαιδεύτηκε και αξιολο-
γήθηκε το σύστημα ήταν σχετικά μικρός, αναμένεται ότι μεγαλύτερος
αριθμός εικόνων θα αυξήσει την ακρίβεια της κατηγοριοποίησης. Επί-
σης, σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι το σύστημα εκπαιδεύτηκε
μόνο με 3 από τα 4 μετρούμενα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Τέλος,
η καθολικότητα του συστήματος, δηλαδή το γεγονός ότι ανταποκρίνε-
ται με ένα τόσο μεγάλο ποσοστό ακρίβειας στην κατηγοριοποίηση τόσο
για εικόνες δερμοσκοπίου όσο και φωτογραφικής μηχανής, το καθιστά
ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την υποβοήθηση της διάγνωσης του
γιατρού.
Εντούτοις, το σύστημα ANFIS είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο κατη-

γοριοποίησης αφού συνδυάζει τα προτερήματα των νευρωνικών δικτύων
και της ασαφούς λογικής (fuzzy logic). Οι μόνοι παράγοντες που το πε-
ριορίζουν είναι ο αριθμός/ποικιλία των εικόνων με τις οποίες εκπαιδεύ-
εται και η ακρίβεια των αλγορίθμων κατάτμησης που χρησιμοποιεί.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά επιτυχίας αλλά και τους περιο-
ρισμούς του συστήματος, θεωρείται πως τα μέρη της κατάτμησης και
μέτρησης των μορφολογικών χαρακτηριστικών είναι ικανά να χρησιμο-
ποιηθούν για την υποβοήθηση των δερματολόγων ώστε να βελτιώνεται
η ποιότητα της διάγνωσης. Επίσης, το σύστημα κατηγοριοποίησης εί-
ναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την αρχική/πρόχειρη ανάλυση και
ταξινόμηση ενός όγκου περιπτώσεων και έτσι να μειωθεί σημαντικά ο
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χρόνος που θα χρειαζόταν να καταβληθεί από έναν γιατρό. Ακόμα δεν
θα πρέπει να παραληφθεί ο εκπαιδευτικός ρόλος ενός τέτοιου συστή-
ματος για την βοήθεια νέων γιατρών.

5.2 Επεκτάσεις και εφαρμογές
5.2.1 Μελλοντικές επεκτάσεις

Οι αλγόριθμοι κατάτμησης είναι το κυριότερο σημείο που βασίζεται
όλο το σύστημα. Έτσι, πετυχαίνοντας μεγαλύτερη ακρίβεια, καλύτερη
ταχύτητα και μεγαλύτερο εύρος εικόνων που μπορούν να κατατμηθούν,
θα επέφερε βελτίωση των αποτελεσμάτων του συστήματος.
Η ακρίβεια της κατάτμησης μπορεί να βελτιωθεί με την εισαγωγή

μεθόδων αύξησης της αντίθεσης όπως η τεχνική Independent Histogram
Pirsuit των Gomez et al. [43] και διόρθωση του χρώματος (color calibration)
όπως περιγράφεται από τους Iyatomi et al. [42]. Δύο ακόμα σημαντικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλγόριθμοι κατάτμησης είναι ο ανο-
μοιόμορφος φωτισμός και οι αντανακλάσεις τα οποία μπερδεύουν τους
αλγόριθμους. Έχει αποδειχτεί πως με την ανάλυση της εικόνας στο πε-
δίο της συχνότητας, είναι δυνατόν οι συνιστώσες του φωτισμού και των
αντανακλάσεων να απομονωθούν και να απομακρυνθούν [51].Ακόμα,
αξίζει να σημειωθεί πως στο σύστημα κατάτμησης δερματοπαθειών
των Wang at al. [55] χρησιμοποιήθηκε μία παραλλαγή του αλγορίθμου
Watershed που αντί να εξομοιώνει την ρίψη νερού, προσπαθεί να πλημ-
μυρίζει την εικόνα από τον πυθμένα. Αναφέρεται πως αυτή η μέθοδος
παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα για αυτό το είδος των εικόνων
και ενδεχομένων βελτιώσει τα ποσοστά επιτυχίας του συστήματος αυ-
τής της εργασίας.

Η ανάπτυξη νέων τεχνικών για την μέτρηση γεωμετρικών και χρωμα-
τικών χαρακτηριστικών σε ψηφιακές εικόνες έχει οδηγήσει σε εξυπνό-
τερους και ταχύτερους αλγόριθμους. Η παρούσα μέθοδος υπολογισμού
της ανωμαλίας των ορίων είναι σχετικά αργή και εξαντλητική. Νεότε-
ρες και πιο απλές μέθοδοι περιλαμβάνουν τον υπολογισμό της διαφοράς
της μάσκας από έναν αντίστοιχο τέλειο κύκλο [51] και τον υπολογισμό
της διακύμανσης στην κατανομή των pixels μετρούμενα από το κέντρο
βάρους της μάσκας [67].
Ένας βασικός περιορισμός του αλγορίθμου μέτρησης των χρωμά-

των είναι πως επηρεάζεται από την ένταση της φωτεινότητας. έχουν
μελετηθεί μέθοδοι που χρησιμοποιούν την σύγκριση διαφορετικών χρω-
ματικών συνιστωσών ώστε να αποσυνδέσουν τον όρο της φωτεινότητας
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(luminance) από τον όρο της χρωματικότητας (chrominance) και υπο-
λογίζουν στατιστικά χαρακτηριστικά απόκλισης και διακύμανσης των
χρωμάτων κάθε pixel αντί να μετράνε προκαθορισμένα χρώματα [39].
Αν και οι αλγόριθμοι μέτρησης της διαμέτρου και της επιφάνειας εί-

ναι σχετικά απλοί στην υλοποίησή τους, βασίζονται σε εξωτερικές πλη-
ροφορίες σχετικά με την κλίμακα της εικόνας. Συνήθως μόνο οι εικόνες
δερμοσκοπίου συνοδεύονται από αυτή την πληροφορία, όμως με νέες
τεχνικές στο λογισμικό μπορεί να υπολογιστεί η εστιακή απόσταση και
σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σε smartphones [81].

Όπως προαναφέρεται, το σύστημα ANFIS είναι ένα ισχυρό σύστημα
κατηγοριοποίησης που περιορίζεται μόνο από το σύνολο των στοιχείων
με τα οποία εκπαιδεύεται. Μιας και τα νευρωνικά προσαρμοστικά δί-
κτυα μιμούνται τον τρόπο εκμάθησης μέσω παραδειγμάτων που έχει ο
άνθρωπος, η εκπαίδευση του συστήματος με όσο το δυνατόν μεγαλύ-
τερο αριθμό θετικών και αρνητικών παραδειγμάτων θα βελτίωνε περισ-
σότερο την απόδοσή του και την ικανότητά του να αναγνωρίζει ακόμα
και σπάνιες περιπτώσεις. Ιδανικός στόχος θα ήταν βέβαια ένα σύστημα
με 100% ευαισθησία (sensitivity), το οποίο δεν θα κατέτασσε καμία
περίπτωση ως ψευδώς μη-μελανωματική (False Negative). Ένα τέτοιο
σύστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πλήρως αυτοματοποιη-
μένη διάγνωση ακόμα και από τους ίδιους τους ασθενείς.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η γλώσσα του MATLAB είναι μία
scripting γλώσσα προγραμματισμού και λόγω της φύση της τα προγράμ-
ματα που είναι γραμμένα σε αυτή είναι σχετικά αργά. Η υλοποίηση του
ίδιου προγράμματος σε μία γλώσσα κατώτερου επιπέδου (όπως η C ή
C++) με κατάλληλες εξειδικευμένες δομές δεδομένων θεωρείται πως
μπορεί να βελτιώσει αρκετά τους χρόνους εκτέλεσης του συστήματος
κατάτμησης και ποσοτικοποίηση.

5.2.2 Εφαρμογές

Το σύστημα κατάτμησης και ποσοτικοποίησης μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως υποβοήθηση του δερματολόγου ώστε να βελτιώσει την ποιό-
τητα της διάγνωσης με το να παρέχει περισσότερες και αντικειμενικότε-
ρες πληροφορίες για μια υπό εξέταση δερματοπάθεια. Επιπλέον, με την
ψηφιακή μέτρηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών των δερματοπα-
θειών είναι ευκολότερη και η απομακρυσμένη διάγνωση περιπτώσεων
στις οποίες ο γιατρός δεν μπορεί να βρίσκεται στο ίδιο σημείο για να
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εξετάσει τον ασθενή.
Μία ακόμα εφαρμογή του συστήματος το οποίο αναπτύχθηκε είναι

η χρήση του συστήματος κατηγοριοποίησης από κάποιο διαγνωστικό
κέντρο για αυτόματη ανάλυση και ταξινόμηση των περιπτώσεων ώστε
να εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος από το ανθρώπινο δυναμικό.

Ακόμα, μελετήθηκε και η κατασκευή ενός υβριδικού συστήματος
απομακρυσμένης αυτόματης διάγνωσης στην λογική client-server. Οι
ασθενείς θα έχουν την δυνατότητα να φωτογραφίζουν μια δερματοπά-
θεια και να αποστέλλουν την ψηφιακή εικόνα στον κεντρικό server μέσω
Internet όπου εκεί, με αντιπαράσταση μεταξύ άλλων γνωστών περιστα-
τικών, θα ταυτοποιείται. Ο ασθενής θα ενημερώνεται για την επικινδυ-
νότητα της βλάβης από το αυτόματο σύστημα διάγνωσης σε συνδυασμό
με την γνώμη ενός φυσικού γιατρού.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως ο κώδικας του MATLAB μπορεί να
μετατραπεί αυτόματα σε διάφορες άλλες γλώσσες όπως Java (export to
java). Έτσι, θεωρείται πως ολόκληρο το σύστημα ή μέρος του μπορεί
να μεταφερθεί και να λειτουργήσει σε άλλες συσκευές, όπως κινητά
τηλέφωνα (smartphones) με λειτουργικό σύστημα Android, με σχετική
ευκολία.
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6 Παράρτημα

6.1 Κώδικες MATLAB
6.1.1 Κώδικας εφαρμογής αλγορίθμου SRM

srmWrapper

function [pictureMask, regionBoundaries, regionAreas, regionMasks] = srmWrapper(
rgb, output )

%SRMWRAPPER Performs the srm segmentation function with
% the default set of parameters until it gets an acceptable
% segmentation

qLevel = [32, 16, 8];
mfilt = 4;
kappa = 0.01;
regionThreshold = 0.02;

maskAtBorderPercent = 0.05;

% First segmentation
[pictureMask, regionBoundaries, regionAreas, regionMasks] = ...

srmAreaDemo(rgb, qLevel(1), mfilt, kappa, regionThreshold, output);

% Alternate parameters 1
if(countMaskAtBorder(pictureMask) > maskAtBorderPercent)

[pictureMask, regionBoundaries, regionAreas, regionMasks] = ...
srmAreaDemo(rgb, qLevel(2), mfilt, kappa, regionThreshold, output);

end

% Alternate parameters 2
if(countMaskAtBorder(pictureMask) > maskAtBorderPercent)

[pictureMask, regionBoundaries, regionAreas, regionMasks] = ...
srmAreaDemo(rgb, qLevel(3), mfilt, kappa, regionThreshold, output);

end

% All attempts failed. return empty
if(countMaskAtBorder(pictureMask) > maskAtBorderPercent)

regionAreas = {};
regionBoundaries = {};
regionMasks = {};

end

srmAreaDemo

function [pictureMask, regionBoundaries, regionAreas, regionMasks] = srmAreaDemo(
rgb, qLevel, mfilt, kappa, regionThreshold, output)

%WATERSHEDAREADEMO Segments an image using SRM algorithm while
% presenting step-by-step images

82



%% Choose channel and smooth image

imSize = size(rgb);
imArea = imSize(1) * imSize(2);

filtered = morphologicalFiltering(rgb, mfilt); % mfilt tyical 3

if(output)
figure; imshow(rgb); title('original picture');
figure; imshow(filtered); title('smoothed picture');

end

%% Run SRM algorithm and build mask %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

filtered = double(filtered);

[maps,images]=srm(filtered,[qLevel]);

segmented = uint8(images{1});
maskRaw = boolean(zeros(imSize(1), imSize(2)));
gray = rgb2gray(segmented); % convert to grayscale for faster calculations

% ! very small chance that different colored
% areas will be mapped to same gray value

marks = [gray(1,1) % use corner pixels as marks for background region
gray(1,end)
gray(end,1)
gray(end,end)];

for i=1:imSize(1)
for j=1:imSize(2)

if(find(marks == gray(i,j)))
maskRaw(i,j) = 1;

end
end

end

bordersRaw = bwboundaries(maskRaw);
maskRaw = ~ maskRaw;

if(output)
figure; imshow(segmented); title('merged regions');
figure; imshow(maskRaw); title('raw mask');

end

%% Fill corners and Smooth-out regions
corners = [1,1; 1,imSize(2); imSize(1),1; imSize(1),imSize(2)];
maskRaw = imfill(~maskRaw, corners);
maskRaw = ~ maskRaw;
maskSmoothed = morphologicalSmoothing(maskRaw, kappa, kappa);

bordersSmoothed = bwboundaries(maskSmoothed);

%% Discard areas that are too small
if(isempty(bordersSmoothed))
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masks = {};
areas = {};

else
[masks, areas] = boundary2masks(bordersSmoothed, false);

end

bordersRefined = {};
j = 1;
for i=1:length(masks)

if(double(areas(i))/imArea > regionThreshold)
bordersRefined{j} = bordersSmoothed{i};
j = j+1;

end
end

%% Create output arrays %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
if(isempty(bordersRefined))

regionMasks = {};
regionAreas = {};

else
[masks, areas] = boundary2masks(bordersRefined, true);
regionMasks = masks;
regionAreas = areas;

end
regionBoundaries = bordersRefined;
pictureMask = boundary2oneMask(bordersRefined, imSize);

if(output)
% draw raw segmentation
figure; imshow(rgb); title('Raw Segmentation');
hold on;
for i=1:size(bordersRaw)

bord = bordersRaw{i};
plot(bord(:,2), bord(:,1),'Color','g','LineWidth',2)

end

% draw smooth segmentation
figure; imshow(rgb); title('Smoothed Segmentation');
hold on;
for i=1:length(bordersRefined)

bord = bordersRefined{i};
plot(bord(:,2), bord(:,1),'Color','g','LineWidth',2)

end
end

end

srm

% Statistical Region Merging
%
% Nock, Richard and Nielsen, Frank 2004. Statistical Region Merging.
% IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 26, 11 (Nov. 2004), 1452-1458.
% DOI= http://dx.doi.org/10.1109/TPAMI.2004.110

%Segmentation parameter Q; Q small few segments, Q large may segments

84



function [maps,images]=srm(image,Qlevels)

smallest_region_allowed=10;

size_image=size(image);
n_pixels=size_image(1)*size_image(2);

% Compute image gradient
I = image(:,:,:);
Ix=zeros(size(I));
Iy=zeros(size(I));
sob=[-1,9,-45,0,45,-9,1]/60;
for i=1:size(I,3)

Ix(:,:,i)=imfilter(I(:,:,i),sob,'replicate');
Iy(:,:,i)=imfilter(I(:,:,i),sob','replicate');

end

Ix=max(abs(Ix),[],3);
Iy=max(abs(Iy),[],3);
normgradient=sqrt(Ix.^2+Iy.^2);

Ix(:,end)=[];
Iy(end,:)=[];

[~,index]=sort(abs([Iy(:);Ix(:)]));

n_levels=numel(Qlevels);
maps=cell(n_levels ,1);
images=cell(n_levels ,1);
im_final=zeros(size_image);

map=reshape(1:n_pixels,size_image(1:2));
% gaps=zeros(size(map)); % For future release
treerank=zeros(size_image(1:2));

size_segments=ones(size_image(1:2));
image_seg=image;

%Building pairs
n_pairs=numel(index);
idx2=reshape(map(:,1:end-1),[],1);
idx1=reshape(map(1:end-1,:),[],1);

pairs1=[ idx1;idx2 ];
pairs2=[ idx1+1;idx2+size_image(1) ];

for Q=Qlevels
iter=find(Q==Qlevels);

for i=1:n_pairs
C1=pairs1(index(i));
C2=pairs2(index(i));

%Union-Find structure , here are the finds, average complexity O(1)
while (map(C1)~=C1 ); C1=map(C1); end
while (map(C2)~=C2 ); C2=map(C2); end

% Compute the predicate , region merging test
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g=256;
logdelta=2*log(6*n_pixels);

dR = (image_seg(C1) - image_seg(C2)) ^ 2;
dG = (image_seg(C1+n_pixels) - image_seg(C2 + n_pixels)) ^2;
dB = (image_seg(C1+2*n_pixels) - image_seg(C2 + 2*n_pixels)) ^2;

logreg1 = min(g,size_segments(C1))*log(1.0+size_segments(C1));
logreg2 = min(g,size_segments(C2))*log(1.0+size_segments(C2));

dev1=((g*g)/(2.0*Q*size_segments(C1)))*(logreg1 + logdelta);
dev2=((g*g)/(2.0*Q*size_segments(C2)))*(logreg2 + logdelta);

dev=dev1+dev2;

predicat=( (dR<dev) && (dG<dev) && (dB<dev) );

if (((C1~=C2)&&predicat) || xor(size_segments(C1)<=
smallest_region_allowed , size_segments(C2)<=smallest_region_allowed))
% Find the new root for both regions
if treerank(C1) > treerank(C2)

map(C2) = C1; reg=C1;
elseif treerank(C1) < treerank(C2)

map(C1) = C2; reg=C2;
elseif C1 ~= C2

map(C2) = C1; reg=C1;
treerank(C1) = treerank(C1) + 1;

end

if C1~=C2
% Merge regions
nreg=size_segments(C1)+size_segments(C2);
image_seg(reg)=(size_segments(C1)*image_seg(C1)+size_segments(C2)

*image_seg(C2))/nreg;
image_seg(reg+n_pixels)=(size_segments(C1)*image_seg(C1+n_pixels)

+size_segments(C2)*image_seg(C2+n_pixels))/nreg;
image_seg(reg+2*n_pixels)=(size_segments(C1)*image_seg(C1+2*

n_pixels)+size_segments(C2)*image_seg(C2+2*n_pixels))/nreg;
size_segments(reg)=nreg;

end
end

end

% Done, building two result figures, figure 1 is the segmentation map,
% figure 2 is the segmentation map with the average color in each segment

while 1
map_ = map(map) ;
if isequal(map_,map) ; break ; end
map = map_ ;

end

for i=1:3
im_final(:,:,i)=image_seg(map+(i-1)*n_pixels);

end
images{iter}=im_final;
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[clusterlist,~,labels] = unique(map) ;
labels=reshape(labels,size(map));
nlabels=numel(clusterlist);
maps{iter}=map;
bgradient = sparse(srm_boundarygradient(labels, nlabels, normgradient));
bgradient = bgradient - tril(bgradient);
idx=find(bgradient >0);
[~,index]=sort(bgradient(idx));
n_pairs=numel(idx);
[xlabels,ylabels]=ind2sub([nlabels,nlabels],idx);
pairs1=clusterlist(xlabels);
pairs2=clusterlist(ylabels);

end

countMaskAtBorder

function [ percentageAtBorder ] = countMaskAtBorder( mask )
%COUNTMASKATBORDER takes a binary mask and counts how many 1 pixels
% belong at the image borders. It then returns the percentage

countPixels = 0;
countWhites = 0;

line = (mask(1,:) == 1); % top side
countPixels = countPixels + length(line);
countWhites = countWhites + sum(line);

line = (mask(end,:) == 1); % bottom side
countPixels = countPixels + length(line);
countWhites = countWhites + sum(line);

line = (mask(:,1) == 1); % left side
countPixels = countPixels + length(line);
countWhites = countWhites + sum(line);

line = (mask(:,end) == 1); % right side
countPixels = countPixels + length(line);
countWhites = countWhites + sum(line);

percentageAtBorder = countWhites / countPixels;

end

6.1.2 Κώδικας εφαρμογής αλγορίθμου Watershed

watershedWrapper

function [pictureMask, regionBoundaries, regionAreas, regionMasks] =
watershedWrapper( rgb )

% WATERSHEDWRAPPER Performs the watershed segmentation function with
% the default set of parameters until it gets an acceptable
% segmentation
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% Segmentation Parameters (set of alternative parameters)
mfilt = [3, 5];
sfilt = [4, 2];
thresMod = [-0.02, -0.03, -0.1, 0.05];
kappa = 0.01;
regionThreshold = 0.02;

% First segmentation
[pictureMask, regionBoundaries, regionAreas, regionMasks] = ...

watershedAreaDemo(rgb, mfilt(1), sfilt(1), thresMod(1), kappa,
regionThreshold, false);

% Alternate parameters 1
if(isempty(regionMasks))

[pictureMask, regionBoundaries, regionAreas, regionMasks] = ...
watershedAreaDemo(rgb, mfilt(1), sfilt(1), thresMod(2), kappa,

regionThreshold, false);
end

% Alternate parameters 2
if(isempty(regionMasks))

[pictureMask, regionBoundaries, regionAreas, regionMasks] = ...
watershedAreaDemo(rgb, mfilt(2), sfilt(2), thresMod(3), kappa,

regionThreshold, false);
end

% Alternate parameters 3
if(isempty(regionMasks))

[pictureMask, regionBoundaries, regionAreas, regionMasks] = ...
watershedAreaDemo(rgb, mfilt(1), sfilt(1), thresMod(4), kappa,

regionThreshold, false);
end

watershedAreaDemo

function [pictureMask, regionBoundaries, regionAreas, regionMasks] =
watershedAreaDemo(rgb, mfilt, sfilt, thresMod, kappa, regionThreshold, output
)

%WATERSHEDAREA Segments an image using watershed algorithm while
% presenting step-by-step images

%% Choose channel and smooth image

% Choose channel
gray = rgb2gray(rgb);

imSize = size(gray);
imArea = imSize(1) * imSize(2);

filtered = morphologicalFiltering(gray, mfilt); % mfilt tyical 3

if(output)
figure; imshow(gray); title('original grayscale')
figure; imshow(filtered); title('smoothed grayscale')

end
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%% Watershed Algorithm and Filtering %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
image = double(filtered);

h = fspecial('sobel');
Iy = imfilter(image, h, 'replicate');
Ix = imfilter(image, h', 'replicate');
gradient = sqrt(Ix.^2 + Iy.^2); %gradient map

gradientSmooth = morphologicalFiltering(gradient, sfilt); % sfilt tyical 4

watershedLabels = watershed(gradientSmooth); % MATLAB built-in function

[graySegmented, grayAverages] = grayRegionAverage(filtered, watershedLabels);
maskRaw = grayRegionMerging( filtered, graySegmented, thresMod );
bordersRaw = bwboundaries(maskRaw);

if(output)
figure; imshow(uint8(gradientSmooth)); title('gradient map of filtered image'

);
wateshedLines = gray;
wateshedLines(watershedLabels == 0) = 255;
figure; imshow(wateshedLines); title('watershed lines');
figure; imshow(graySegmented); title('regional averages');
figure; imshow(maskRaw); title('raw mask');

end

%% Fill corners and Smooth-out regions
corners = [1,1; 1,imSize(2); imSize(1),1; imSize(1),imSize(2)];
maskRaw = imfill(~maskRaw, corners);
maskRaw = ~ maskRaw;
maskSmoothed = morphologicalSmoothing(maskRaw, kappa, kappa);

bordersSmoothed = bwboundaries(maskSmoothed);

%% Discard areas that are too small
if(isempty(bordersSmoothed))

masks = {};
areas = {};

else
[masks, areas] = boundary2masks(bordersSmoothed, false);

end

bordersRefined = {};
j = 1;
for i=1:length(masks)

if(double(areas(i))/imArea > regionThreshold)
bordersRefined{j} = bordersSmoothed{i};
j = j+1;

end
end

%% Create output arrays
if(isempty(bordersRefined))

regionMasks = {};
regionAreas = {};

else
[masks, areas] = boundary2masks(bordersRefined, true);
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regionMasks = masks;
regionAreas = areas;

end
regionBoundaries = bordersRefined;
pictureMask = boundary2oneMask(bordersRefined, imSize);

if(output)
% draw raw segmentation
figure; imshow(rgb); title('Raw Segmentation');
hold on;
for i=1:size(bordersRaw)

bord = bordersRaw{i};
plot(bord(:,2), bord(:,1),'Color','g','LineWidth',2)

end

% draw smooth segmentation
figure; imshow(rgb); title('Smoothed Segmentation');
hold on;
for i=1:length(bordersRefined)

bord = bordersRefined{i};
plot(bord(:,2), bord(:,1),'Color','g','LineWidth',2)

end
end

end

grayRegionAverage

function [segmented, averages] = grayRegionAverage( grayscale, labels )
%REGIONAVERAGE computes the regional average pixel value of watershed regions

regions = unique(labels);
regions = regions(2:end);

[xlen, ylen] = size(grayscale);
rlen = length(regions);

sums = zeros(rlen, 1);
nums = zeros(rlen, 1);

segmented = grayscale;
segmented(labels == 0) = 255;

% compute regional averages
for i = 1:xlen

for j= 1:ylen
if(labels(i,j) ~= 0)

sums(labels(i,j)) = sums(labels(i,j)) + double(grayscale(i,j));
nums(labels(i,j)) = nums(labels(i,j)) + 1;

end
end

end

averages = uint8(sums./nums);

% paint regions with regional averages
for i = 1:xlen

for j= 1:ylen
if(labels(i,j) ~= 0)
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segmented(i,j) = averages(labels(i,j));
end

end
end

end

grayRegionMerging

function [ bwmerged ] = grayRegionMerging( gray, graySegmented, thresMod )
%REGIONMERGING select regions to merge and return a bw image of the
% segmentation mask

thresholdDarker = graythresh(graySegmented) + thresMod; % for lighter images
thresholdLighter = graythresh(gray) + thresMod; % for darker images

bwraw = im2bw(graySegmented, thresholdDarker);
bwraw = ~bwraw;

% we suppose that if the segmanted region contains one of the image
% borders, the threshold was too "light"

tempbwraw = bwraw;
% tempbwraw = morphologicalFiltering(bwraw, 5);
% figure;imshow(tempbwraw);

corner1 = tempbwraw(1,1);
corner2 = tempbwraw(1,end);
corner3 = tempbwraw(end,1);
corner4 = tempbwraw(end,end);

if (corner1 || corner2 || corner3 || corner4)
bwraw = im2bw(graySegmented, thresholdLighter);
bwraw = ~bwraw;

end

bwclosed = imclose(bwraw, ones(6));
bwmerged = imfill(bwclosed, 'holes');
end

6.1.3 Κώδικας υπολογισμού συμμετρικότητας

scoreAsymmetry

function sA = scoreAsymmetry( mask, testStep )
%SCOREASYMETRY Measures the asymmetry of a binary image mask
% by testing (some) pixels for their mirror pair through the major and
% minor image axes.
%
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% The input is assume to be the minimized (one area, no borders)
% binary mask

paddingFactor = 0.1;
imSize = size(mask);

%% Apply some padding to the area
avgsize = (imSize(1) + imSize(2)) / 2;
padsize = floor(avgsize * paddingFactor);

paddedImage = padarray(mask, [padsize, padsize]);
%figure; imshow(paddedImage);
%hold on;

imSize = size(paddedImage);

%% Find orientation and calculate lines
STATS = regionprops(paddedImage, 'orientation');
orientation = STATS.Orientation;

Xo = round(imSize(2)/2);
Yo = round(imSize(1)/2);

% get negative angle since pixel axis start top-left
s = tan(degtorad(-orientation));
si = 1/s;
B = Yo - s*Xo;

%% Start testing pixels if they have symmetricals
tested = 0;
misses = 0;
% (j,i) ---> Symmetrical ---> (x,y);
for i = 1:testStep:imSize(1)

for j = 1:testStep:imSize(2)
if(paddedImage(i,j) == 1)

C = i + si*j;
K = (C - B) / (s + si);
x = round( (2*K) - j);
y = round( (2*K*s) + (2*B) - i);

if((x > 0) && (x <=imSize(2)) && (y > 0) && (y <=imSize(1)))
%if (rand > 0.9999)
% plot([x,j], [y,i], 'gO-');
%end
%if (rand < 0.0001)
% plot([x,j], [y,i], 'rO-');
%end

if(paddedImage(y,x) ~= 1)
misses = misses + 1;

end
tested = tested + 1;

end
end

end
end

92



sA = (misses/tested);
% Approaches 0 if picture symmetrical

end

6.1.4 Κώδικας υπολογισμού ανωμαλίας ορίων

scoreBorder

function sB = scoreBorder( mask, testStep )
%SCOREBORDER Measures the border and shape irregularity of a shape
% defined by it's border (E. Claridge algorithm)
%
% The input is the binary mask of the object
%
% For average-size (less than 1000x1000) pictures testStep=1 is
% reasonably fast

%% parameters
diskSizeFactor = 0.15;
paddingPercent = 0.6;

%% Resize image
% all images must be of same scale for results to be consistent
rawSize = size(mask);
resizingFactor = sqrt((500.0 * 375.0) / (rawSize(1) * rawSize(2)));
newMask = imresize(mask, resizingFactor, 'bilinear');

imSize = size(newMask);
sizeAvg = (imSize(1) + imSize(2)) / 2;

%% Create an enlarged canvas and draw the outline
padding = round(sizeAvg * paddingPercent);
halfPadding = round(padding / 2); % side padding is 1/4 of avg padding

canvasSize = [(imSize(1)+padding), (imSize(2)+padding)];
canvasImage = boolean(zeros(canvasSize(1), canvasSize(2)));

boundaries = bwboundaries(newMask);
boundaries = boundaries{1};
boundaries = boundaries + halfPadding; % Put shape on center

bordersTrace = canvasImage;
ind = sub2ind(size(bordersTrace), boundaries(:,1), boundaries(:,2));
bordersTrace(ind) = boolean(1);

%% Run Algorithm steps
% initializations
maxDiskSize = floor(sizeAvg * diskSizeFactor);
iterations = floor(maxDiskSize / testStep);

contourLength = zeros(iterations ,1);
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steps = zeros(iterations ,1);

% Run
i = 1;
for radius = testStep:testStep:maxDiskSize

SEE = strel('disk', radius, 4);
dilated = imdilate(bordersTrace, SEE);
% figure; imshow(dilated);

steps(i) = radius;
contourLength(i) = nnz(dilated) / radius;
i = i+1;

end

% Convert to logarithmic scale
steps = log10(steps);
contourLength = log10(contourLength);

%% Enchanted Fitting (better weighting)
xdata = steps;
ydata = contourLength;

% first order fitting
f = fittype('(a*x)+b');

% initial fitting
fit1 = fit(xdata, ydata, f, 'StartPoint', [1 1]);

% refit excluding outliers
fdata = feval(fit1,xdata);
I = abs(fdata - ydata) > (1.5 * std(ydata));
outliers = excludedata(xdata,ydata,'indices',I);
fitting = fit(xdata, ydata, f, 'StartPoint', [1 1], 'Exclude', outliers);

%% Calculate score percent
% typical values 2-15
sB = 100 * abs(fitting.a);
sB = (sB / 15 ); % percent
if(sB > 1)

sB = 1;
end

%figure;
%plot(xdata, ydata, '-o');
%hold on;
%plot(fit1, 'r')
%hold on;
%plot(fitting, 'g')
end

6.1.5 Κώδικας υπολογισμού χρωμάτων

scoreColor

function [ sC, colors, populationTable ] = scoreColor( rgb, pictureMask, testStep
, distanceThresh, colorLimit )
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%SCORECOLOR computes the color score of a "masked" lesion image
% Based on the color distance of it's pixels from some predetermined
% colors.
% testStep in (1, 10) typical 4
% thres in (0, 1.7) typical 0.3
% colorLimit in (0%, 100%) typical 0.05

cTable = [1.0, 1.0, 1.0; % 1. white
0.08, 0.08, 0.08; % 2. black
0.8, 0.1, 0.2; % 3. red
0.8, 0.52, 0.25; % 4. light-brown
0.4, 0.26, 0.13; % 5. dark-brown
0.0, 0.52, 0.54]; % 6. blue-gray

nameTable = {'white', 'black', 'red', 'light-brown', 'dark-brown', 'blue-gray'};

colorWeights = [1, 1.5, 2, 1, 1.5, 1];

imSize = size(rgb);
colorNum = length(cTable);

%% Filter image in order to minimize sharp lightning %%%%%%%

dimage = morphologicalFiltering(rgb, 4);
%figure; imshow(uint8(dimage)); title('Smoothed Image to be proccessed ');

%% Apply the mask on the image %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

if(length(imSize) == 3) % RGB Image
maskedImage = dimage .* uint8(repmat(pictureMask ,[1,1,3]));

else % Grayscale
maskedImage = dimage .* uint8(pictureMask);

end

dimage = double(maskedImage)/255.0;

%% Start sampling pixel colors %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
populationTable = zeros((colorNum+1),1); % last value is the pixel total
pixelNum = 0; % total pixels scanned

for i = 1:testStep:imSize(1)
for j = 1:testStep:imSize(2)

for k = 1:colorNum
pixel = reshape(dimage(i,j,:),1,3); % pick pixel
if(~isequal(pixel, [0.0 ,0.0 ,0.0])) % don't test masked pixels

pixelNum = pixelNum + 1;
distRed = cTable(k,1)-pixel(1);
distGreen = cTable(k,2)-pixel(2);
distBlue = cTable(k,3)-pixel(3);
dist = sqrt(distRed^2 + distGreen^2 + distBlue^2);
if(dist < distanceThresh)

populationTable(k) = populationTable(k) + 1;
end

end
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end
end

end

populationTable(colorNum+1) = pixelNum;

%% Output colors, score and pixel measurments %%%%%%%%%%%%%%%
score = 0;
colors = {};

j = 1;
for k = 1:colorNum

if((populationTable(k) / pixelNum) > colorLimit)
score = score + colorWeights(k);
colors{j} = nameTable{k};
j = j+1;

end
end
j = j-1;

sC = score / sum(colorWeights);
% add 10% for each different color beyond first
sC = sC + ((length(colors)-1) * 0.10);

sC = score / 4.0; % percent score

if (sC > 1.0)
sC = 1.0;

end

end

6.1.6 Κώδικας υπολογισμού διαμέτρου

scoreDiameter

function [sD, diameter] = scoreDiameter( mask, mmPerPixel )
%SCOREDIAMETER Measures the diameter of a binary image mask
% by "walking" on the diameter and counting the white pixels and
% multyplying with the image scale factor.
%
% The scaleFactor represents milimeters -per-pixel.
%
% The input is assume to be the minimized (one area, no borders)
% binary mask

maxSizemm = 40; % size for maximum score = 35mm

imSize = size(mask);

STATS = regionprops(mask, 'orientation');
orientation = STATS.Orientation;

Xo = floor(imSize(2)/2);
Yo = floor(imSize(1)/2);

% get negative angle since pixel axis start top-left
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slope = tan(degtorad(-orientation));
B = Yo - slope*Xo;

hits = 0;

for x = 1:imSize(2)
y = floor((slope*x) + B);
if((y > 0) && (y < imSize(1)))

if(mask(y,x) == 1)
hits = hits + 1;

end
end

end

diameter = hits * mmPerPixel;

if(imSize(1) > diameter)
diameter = imSize(1) * mmPerPixel;

end
if(imSize(2) > diameter)

diameter = imSize(2) * mmPerPixel;
end

% calculate score percent.
if(diameter < 6) % if smaller than 6mm,

sD = diameter / 60; % score goes up until 10%
else

sD = diameter / maxSizemm;
end

if(sD > 1)
sD = 1;

end

end

6.1.7 Κώδικας εκτίμησης κατάτμησης

segmentationScript

% This script reads all images from the "Images" subfolder and outputs a
% sub-plot with the original and the segmentation outline for each image

close all;
tic;

featureExtraction = false;

typicalMMperPixel = 0.08;
typicalMM2perPixel = 0.008;

list = dir('../Images');
dirFiles = length(list);

screen_size = get(0, 'ScreenSize');
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imNum = 0;

for i=1:dirFiles
if(list(i).isdir)

continue;
end
imNum = imNum + 1;

imName = list(i).name;
imFileName = strcat('../Images/', imName);

% Resize image (all images are considered to be on the same scale)
rgbRAW = imread(imFileName);
rawSize = size(rgbRAW);
resizingFactor = sqrt((640.0 * 480.0) / (rawSize(1) * rawSize(2)));
rgb = imresize(rgbRAW, resizingFactor, 'bilinear');
scale = 1/resizingFactor;
mmPerPixel = typicalMMperPixel * scale; % this is WRONG! ...
mm2PerPixel = typicalMM2perPixel * scale; % ... only for evaluation!

% Get an acceptable segmentation (default parameteres)
[pictureMask, regionBoundaries, regionAreas, regionMasks] = watershedWrapper(

rgb);

% Extract morphological features - Optional
if(featureExtraction)

if(~isempty(regionAreas))
[ sA, sB, sC, sD, sTotal, colors, diameter, area ] = ...

scoreTotal(rgb, pictureMask, regionMasks, mmPerPixel, mm2PerPixel
);

else
sA = 0;
sB = 0;
sC = 0;
sD = 0;
sTotal = 0;
colors = {'NaN'};
diameter = 0;
area = 0;

end
end

% Print segmented image and results
f=figure;
imshow(rgb);
hold on;
for j=1:length(regionBoundaries)

bord = regionBoundaries{j};
plot(bord(:,2), bord(:,1),'Color','g','LineWidth',2);

end

if(featureExtraction)
% format colors and diameter
strColor = '';
for j=1:length(colors)

strColor = [strColor, colors{j}, ', '];
end
strColor = strColor(1:end-2);
strDiam = ['aprox: ', num2str(int8(diameter)), 'mm, ', num2str(int32(area

)), 'mm^2'];
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results = { [imName],
['Asymmetry = ', num2str((sA*100), 3), ' %'],
['Border = ', num2str((sB*100)), ' %'],
['Color = ', num2str((sC*100), 3), ' % ', strColor],
['Diameter = ', num2str((sD*100), 3), ' % ', strDiam] };

else
results = { [imName] };

end

% print results
title(results);

% Resize to fit multi-line title
figureSize = get(f, 'Position');
set(f, 'Position', [figureSize(1)+60, figureSize(2)-60, figureSize(3)-60,

figureSize(4)+60]);
end

elapsed = toc;
disp(['Processed ', num2str(imNum), ' photos in ', num2str(floor(elapsed)), '

seconds']);

6.1.8 Κώδικας υπολογισμού χρόνου εκτέλεσης αλγορίθμων μορφο-
λογικών χαρακτηριστικών

featureExtractionRunnigTime

% This script reads all images from the "Images" subfolder , runs
% the segmentation algorithm and then runs the feature-extraction
% algorithms in order to statistically measure their running time.

close all;

typicalMMperPixel = 0.08;
typicalMM2perPixel = 0.008;

list = dir('../Images');
dirFiles = length(list);

screen_size = get(0, 'ScreenSize');

imNum = 0;

scanStep = 1;

repeatsA = 50;
repeatsB = 5;
repeatsC = 5;
repeatsD = 100;
repeatsArea = 100;

runningTimeA = 0;
runningTimeB = 0;
runningTimeC = 0;
runningTimeD = 0;
runningTimeArea = 0;

for i=1:dirFiles
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if(list(i).isdir)
continue;

end
imNum = imNum + 1;

imName = list(i).name;
imFileName = strcat('../Images/', imName);

% Resize image (all images are considered to be on the same scale)
rgbRAW = imread(imFileName);
rawSize = size(rgbRAW);
resizingFactor = sqrt((640.0 * 480.0) / (rawSize(1) * rawSize(2)));
rgb = imresize(rgbRAW, resizingFactor, 'bilinear');
scale = 1/resizingFactor;
mmPerPixel = typicalMMperPixel * scale;
mm2PerPixel = typicalMM2perPixel * scale;

% Get an acceptable segmentation (default parameteres)
[pictureMask, regionBoundaries, regionAreas, regionMasks] = watershedWrapper(

rgb);

if(~isempty(regionAreas))
tic;
for j=1:repeatsA

sA = scoreAsymmetry(regionMasks{1}, scanStep);
end
runningTimeA = runningTimeA + toc;

tic;
for j=1:repeatsB

sB = scoreBorder(regionMasks{1}, scanStep);
end
runningTimeB = runningTimeB + toc;

tic;
for j=1:repeatsC

[ sC, colors, populationTable ] = scoreColor(rgb, pictureMask,
scanStep, 0.3, 0.05);

end
runningTimeC = runningTimeC + toc;

tic;
for j=1:repeatsD

[ sD, diameter ] = scoreDiameter(regionMasks{1}, mmPerPixel);
end
runningTimeD = runningTimeD + toc;

tic;
for j=1:repeatsArea

area = measureArea( regionMasks{1}, mm2PerPixel );
end
runningTimeArea = runningTimeArea + toc;

end

end

averageTimeA = runningTimeA / (repeatsA * imNum);
averageTimeB = runningTimeB / (repeatsB * imNum);
averageTimeC = runningTimeC / (repeatsC * imNum);
averageTimeD = runningTimeD / (repeatsD * imNum);
averageTimeArea = runningTimeArea / (repeatsArea * imNum);
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disp(['Processed ', num2str(imNum), ' pictures.']);
disp(['Scan step is ', num2str(scanStep)]);
disp(['Average time for Asymmetry Score = ', (num2str(averageTimeA)*1000), ' msec

']);
disp(['Average time for Border Score = ', (num2str(averageTimeB)*1000), ' msec'])

;
disp(['Average time for Color Score = ', (num2str(averageTimeC)*1000), ' msec']);
disp(['Average time for Diameter Score = ', (num2str(averageTimeD)*1000), ' msec'

]);
disp(['Average time for Area Measurement = ', (num2str(averageTimeArea)*1000), '

msec']);

6.1.9 Κώδικας εκπαίδευσης και εκτίμησης ANFIS

trainingScript

% This script summarizes the classification system and tests its
% effectiveness.
%
% It goes into 3 directories (one with melanoma images, another
% with non-melanoma images and a third with mixed melanoma and non-melanoma)
% and extracts the data vectors from all images in these directories.
%
% It generates a Fuzzy Inference System (FIS) by clustering the data from
% the first 2 directories and then evaluates this system using the data
% from the 3rd directory.

close all;

%% Initializations and parameters
positiveDirectory = '../Images/training - positive/';
negativeDirectory = '../Images/training - negative/';
testDirectory = '../Images/training - test/';

segmentation = 'watershed';

%% Extract positive and negative feature scores from all sets
disp(['Reading images and extracting morphological feature scores...']);

tic;
[ posDataVector, posDataScore, posImageNames ] = extractDataVector(

positiveDirectory, segmentation );
disp(['Extracted feature scores for ', num2str(length(posImageNames)), ' positive

images in ', num2str(toc), ' sec']);

tic;
[ negDataVector, negDataScore, negImageNames ] = extractDataVector(

negativeDirectory, segmentation );
disp(['Extracted feature scores for ', num2str(length(negImageNames)), ' negative

images in ', num2str(toc), ' sec']);

tic;
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[ testDataVector, testDataScore, testImageNames ] = extractDataVector(
testDirectory, segmentation );

disp(['Extracted feature scores for ', num2str(length(testImageNames)), ' test
images in ', num2str(toc), ' sec']);

% Select only ABC features
posDataVector = posDataVector(:,1:3);
negDataVector = negDataVector(:,1:3);
testDataVector = testDataVector(:,1:3);

%% Build FIS input and output arrays
FISinputs = [posDataVector', negDataVector ']';
FISexpectedOutputs = [ones(1, length(posDataVector)), zeros(1, length(

negDataVector))]';

FISdata = [FISinputs, FISexpectedOutputs];

%% Generate FIS structure and use it to train the system
%fismat = genfis1(FISdata); % grid partition clustering
%fismat = genfis2(FISinputs , FISexpectedOutputs , 0.5); % subtractive clustering
fismat = genfis3(FISinputs ,FISexpectedOutputs, 'sugeno', 2); % fuzzy c-

means (FCM) clustering
%fismat = genfis3(FISinputs ,FISexpectedOutputs); % fuzzy c-means (FCM)

clustering
FIS = anfis(FISdata, fismat, 40);

%% Use the System to classify the test set.
TESTexpectedOutputs = [];
for i=1:length(testImageNames)

if(strfind(testImageNames{i}, 'non-melanoma'))
TESTexpectedOutputs = [TESTexpectedOutputs, 0];

else
TESTexpectedOutputs = [TESTexpectedOutputs, 1];

end
end
%TESTexpectedOutputs = [ones(1, 31), zeros(1, 4)]';
TESTdata = [testDataVector, TESTexpectedOutputs '];

trainingEvaluation = evalfis(FISinputs, FIS) > 0.5;

testEvaluation = evalfis(testDataVector, FIS) > 0.5;

figure; title('Training set output');
plot(FISexpectedOutputs, 'bo'); hold on;
plot(trainingEvaluation, 'g*');

figure; title('Test set output');
plot(TESTexpectedOutputs, 'bo'); hold on;
plot(testEvaluation, 'r*');
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6.1.10 Βοηθητικές συναρτήσεις

boundary2masks

function [masks, areas] = boundary2masks( regionBoundaries, sort )
%BOUNDARY2MASK takes an array of boundary coordinates sets
% and outputs an array of masks (as binary images)
% The arrays are sorted, so the largest (largest area) mask is first

masks = {};
sizebound = length(regionBoundaries);
areas = zeros(sizebound, 1);

for j=1:sizebound
boundary = regionBoundaries{j};

bx = boundary(:,1);
by = boundary(:,2);

bx = bx - min(bx) + 1;
by = by - min(by) + 1;

region = zeros(max(bx), max(by));
region(bx + (by-1)*size(region,1)) = 1;
filled = logical(imfill(region));

masks{j,1} = filled;
masks{j,2} = nnz(filled);

end

if(sort)
masks = sortrows(masks, -2);

end

%separate cell arrays
areas = {masks{:,2}};
areas = cell2mat(areas);

masks = {masks{:,1}};

boundary2oneMask

function output = boundary2oneMask ( regionBoundaries, imSize )
%BOUNDARY2MASK takes an array of boundary coordinates sets
% and outputs an image with the masks "painted" on it

sizebound = length(regionBoundaries);

region = zeros(imSize(1), imSize(2));

for j=1:sizebound
boundary = regionBoundaries{j};

bx = boundary(:,1);
by = boundary(:,2);
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region(bx + (by-1)*size(region,1)) = 1;
end

output = logical(imfill(region));

end

medianFiltering

function smoothed = medianFiltering( image, mfilt )
%MEDIANFILTERING Apply a very simple median filter on the image

filt = fspecial('average', mfilt);

smoothed = imfilter(image, filt);

end

morphologicalFiltering

function smoothed = morphologicalFiltering( image, mfilt )
%MORPHOLOGICALFILTERING smoothed the image by morphologically
% opening and closing the image

imSize = size(image);

if(length(imSize) < 3)
smoothed = imclose(imopen(image, ones(mfilt,mfilt)), ones(mfilt,mfilt));

else
channelRed = image(:,:,1);
channelGreen = image(:,:,2);
channelBlue = image(:,:,3);

smoothedRed = imclose(imopen(channelRed, ones(mfilt,mfilt)), ones(mfilt,mfilt
));

smoothedGreen = imclose(imopen(channelGreen, ones(mfilt,mfilt)), ones(mfilt,
mfilt));

smoothedBlue = imclose(imopen(channelBlue, ones(mfilt,mfilt)), ones(mfilt,
mfilt));

smoothed = uint8(zeros(imSize));
smoothed(:,:,1) = smoothedRed;
smoothed(:,:,2) = smoothedGreen;
smoothed(:,:,3) = smoothedBlue;

end
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morphologicalSmoothing

function smoothed = morphologicalSmoothing( image, kappaErode, kappaDilate)
%REGIONSMOOTHING smoothed the image by morphologically
% eroding and dilating the image

imSize = size(image);
[sizex, sizey, sizez] = size(image);

% build structuring elemets
SEE = strel('disk', round(sqrt(sizex*sizey) * kappaErode), 4);
SED = strel('disk', round(sqrt(sizex*sizey) * kappaDilate), 4);

if(length(imSize) < 3)
smoothed = imdilate(imerode(image, SEE), SED);

else
channelRed = image(:,:,1);
channelGreen = image(:,:,2);
channelBlue = image(:,:,3);

smoothedRed = imdilate(imerode(channelRed, SEE), SED);
smoothedGreen = imdilate(imerode(channelGreen, SEE), SED);
smoothedBlue = imdilate(imerode(channelBlue, SEE), SED);

smoothed = uint8(zeros(imSize));
smoothed(:,:,1) = smoothedRed;
smoothed(:,:,2) = smoothedGreen;
smoothed(:,:,3) = smoothedBlue;

end

end

scoreTotal

function [ sA, sB, sC, sD, sTotal, colors, diameter, area ] = scoreTotal(rgb,
pictureMask, regionMasks, mmPerPixel, mm2PerPixel)

%SCORETOTAL Computes ABCD score for segmented image
% This function takes up the tasks required to compute the ABCD
% scores right after the segmentation.
% It uses default values for each score evaluation parameter
%
% The final score is computed based on weight factors

weightFactor = [1.0; % Asymmetry
0.7; % Border
0.9; % Color
0.5]; % Dimeter

% must have a total of (length * 1)
weightFactor = weightFactor / (sum(weightFactor) / length(weightFactor));

% Score Asymmetry from the largest mask
sA = scoreAsymmetry(regionMasks{1}, 1);
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% Score Border from the largest mask
sB = scoreBorder(regionMasks{1}, 1);

% Score Color from the whole masked image
[ sC, colors, populationTable ] = scoreColor(rgb, pictureMask, 2, 0.3, 0.05);

% Score Diameter from the largest mask;
[ sD, diameter ] = scoreDiameter(regionMasks{1}, mmPerPixel);

% Measure the total area of the mask
area = measureArea( regionMasks{1}, mm2PerPixel );

% Total score is the weighted average of the above scores
scoreSum = (sA*weightFactor(1)) + (sB*weightFactor(2)) + (sC*weightFactor(3)) + (

sD*weightFactor(4));
sTotal = scoreSum/sum(weightFactor);

end

extractDataVector

function [ dataVector, scoreVector, imageNames ] = extractDataVector( directory,
segmentation )

%EXTRACTDATAVECTOR Script fuction that goes into the input
% directory , processes all images and returns the data vector with
% the ABCD characteristics.

typicalMMperPixel = 0.08;
typicalMM2perPixel = 0.008;

list = dir(directory);
dirFiles = length(list);
if(directory(end) ~= '/')

directory = [directory, '/'];
end

dataVector = [];
scoreVector = [];
imageNames = {};

imNum = 0;
j = 1;

%% Run for all pictures in 'directory '
for i=1:dirFiles

if(list(i).isdir)
continue;

end
imNum = imNum + 1;

imName = list(i).name;
imFileName = strcat(directory, imName);

% Resize image (all images are considered to be on the same scale)

106



rgbRAW = imread(imFileName);
resizingFactor = 640.0/max(size(rgbRAW));
rgb = imresize(rgbRAW, resizingFactor, 'bilinear');
scale = 1/resizingFactor;
mmPerPixel = typicalMMperPixel * scale;
mm2PerPixel = typicalMM2perPixel * scale;

% Get an acceptable segmentation (pre-defined parameteres)
if(strcmp(segmentation, 'watershed'))

[pictureMask, regionBoundaries, regionAreas, regionMasks] =
watershedWrapper(rgb);

elseif(strcmp(segmentation, 'srm'))
[pictureMask, regionBoundaries, regionAreas, regionMasks] = srmWrapper(

rgb);
else

% nothing
end

% Extract morphological features
if(~isempty(regionAreas))

[ sA, sB, sC, sD, sTotal, colors, diameter, area ] = ...
scoreTotal(rgb, pictureMask, regionMasks, mmPerPixel, mm2PerPixel);

dataVector = [dataVector, [sA, sB, sC, sD]' ];
scoreVector = [scoreVector, sTotal];
imageNames{j} = imName;
j = j+1;

end
end

dataVector = dataVector ';
scoreVector = scoreVector ';

end
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