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هیسین تصویر
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(Image Hessian)ین تصویر سهی

تعریف ماتریس هیسین در دو بعد:

 سه بعدتعریف ماتریس هیسین در:

 ماتریس هیسین خمیدگی(Curvature) ،تصویر را رمزگذاري می کند
.بنابراین می توان از مقادیر ویژه ي آن مفاهیم مهمی را استخراج کرد
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مقادیر و بردارهاي ویژه
 بردارv بردار ویژه مارتریسA وλ مقدار ویژه ايAاست اگر:

 فرض شده است کهvغیر صفر است.
 براي یافتن مقادیر ویژهλریشه هاي این چند جمله اي زیر را باید بدست آورد:

مثال:
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عدمقادیر ویژه ماتریس هیسین و خمیدگی تصویر در دو ب
تدر یک تصویر دو بعدي مقادیر ویژه ملتریس هیسین به صورت زیر اس:
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بعد3مقادیر ویژه ماتریس هیسین و خمیدگی تصویر در 

 Based on eigenvalue 
analysis of Hessian:
 two low eigenvalues
 one high eigenvalue
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بعد3مقادیر ویژه ماتریس هیسین و خمیدگی تصویر در 
Vesselness
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تعریف معیارهایی براي ساخت فیلترهایی خاص

This ratio accounts for the deviation from a 
blob-like structure but cannot distinguish 
between a line- and a plate-like pattern:

This ratio is essential for distinguishing between 
plate-like and line-like structures since only in 
the latter case it will be zero :

Frobenius norm, 
second-order 
structureness:
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بررسی یک ناحیه با پروفایل گوسی
فرض کنید تصویرداراي یک پروفایل گوسی است:

 تیلور تصویر در نقطه ي بسط
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مقیاس-آشکارسازي و فیلترهاي مان 
ي ماتریس مقیاس است که با بکارگیري ویژگی هاي هندسی و مقادیر ویژه-فیلتري مکان 

ین هیشین نواحی مورد نظر را مستقل از شدت روشنایی و ویژگیهاي خمیدگی و هیس
.  بهبود می دهد

تبا بکارگیري معیارهایی که نرمالیزه هستند می توان فیلترهاي مطلوب را ساخ.
 فیلترهایی همچون

 فیلتر یافتن نواحی دایره اي(Blobness Filter)
 فیلتر یافتن نواحی لوله اي شکل(Vesselness Filter)
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SEFفیلتر 

 فیلترSEF:

معیار دایره اي

معیار اندازه گیري ساختار یا توان

معیار مرز داخلی

محاسبه ي مقدار فیلتر و مقیاس:

 فیلترSEFW:
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SEADWتوانمندي ها و چالش ها  و روش : SEFفیلتر 
:SEFتوانمندي هاي فیلتر 

مقیاس بوده و خودکار است، نویز هاي پس زمینه را حذف می نماید و مرزهاي -مکان
.داخلی را تشخیص می دهد

 با اعمال آستانه گذاري و گسترش(Dilation) بر خروجیSEF می توان لکه ها را
.ناحیه بندي نمود

چالش هاي این ناحیه بندي:
محدوده ي شدت روشنایی آن مشابه تصویر اصلی نیست.
آستانه گذاري و گسترش، برخی از مرزهاي داخلی را حذف می نماید  .

 براي غلبه بر این چالش ها الگوریتمی ویژه در این تحقیق
:براي ناحیه بندي ارایه شده استSEADWبا عنوان 
 فیلترSEF
 الگوریتم انتشار ناهمسانگرد براي برجسته سازي لکه(SEAD)

لکه هاي نزدیک به هم

خروجی فیلتر

آستانه
0

0

1

255
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، تصاویر واقعیSEFWفیلتر -نتایج ناحیه بندي لکه ها
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، تصاویر واقعیSEFفیلتر -نتایج ناحیه بندي لکه ها
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، بزرگنمایی تصاویر واقعی و مقیاس محاسباتSEFنتایج فیلتر 

 نقش مقیاس در خروجی فیلترSEF

افزایش مقیاس 15



بررسی تاثیر فاصله دو لکه در خروجی فیلترها
نقش معیار مرز داخلی

نديبکارگیري به عنوان روش ناحیه ب
نیاز به گسترش نواحی
نیاز به آستانه گذاري
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SEFنتیجه ي ناحیه بندي نهایی توسط فیلتر 
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Vesselnessفیلتر 

In the definition of vesselness the three properties are combined:

λ1>0  λ2>0 : only bright structures are detected;
α, β and c control the sensitivity for A, B and S;
Frangi uses α = 0.5, β = 0.5, c = 0.25 of the max intensity.
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Closest Vessel Projection



Frangi’s
vessel-likeliness

Original data
(normal and log-scale)

(The images are inverted) 
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