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Анотація 

Досліджені інформаційні технології для оброблення томографічних зображень сітківки 
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Abstract 

Research information technology for processing tomographic images of the retina. 

Keywords: imaging, eye, eye pathology, laser ophthalmoscopy, macular region of the retina. 
 

Актуальність теми 
Сучасний розвиток технологій оброблення зображень сягнув і медицини, особливо на 

етапі діагностики. Серед великої кількості галузей значиму роль відіграє офтальмологія. Лі-

кування захворювань ока, зокрема включають себе аналіз та інтерпретацію зображень, що 

були отримані в результаті проведеної діагностики. В даний час є різні методики огляду ока, 

виділимо основні напрямки: зовнішній огляд, огляд з боковим освітленням, огляд ока за до-

помогою проходження світла через зіницю, офтальмоскопія, діафаноскопія, офтальмодина-

мометрія та флуоресцентна ангіографія, біомікроскопія, ехоофтальмографія;, електроретино-

графія. 

Поряд з тим існує безліч хвороб та патологій ока, які досить важко оцінити вказаними 

методами, адже вони не дають повної картини про внутрішню його частину, до того ж деякі 

спеціалісти не можуть поставити остаточний діагноз без додаткових досліджень. Тому пос-

тала потреба в розробці та реалізації на практиці новітніх приладів, що дають змогу не лише 

оцінити переднюю частину ока, але й провести детальній огляд всіх шарів внутрішнього йо-

го складу.  

Опис системи 

Сучасний розвиток технологій оброблення зображень сягнув і медицини, особливо на 

етапі діагностики. Серед великої кількості галузей значиму роль відіграє офтальмологія. Лі-

кування захворювань ока, зокрема включають себе аналіз та інтерпретацію зображень, що 

були отримані в результаті проведеної діагностики. В даний час є різні методики огляду ока , 

виділимо основні напрямки:  

– зовнішній огляд,  

– огляд з боковим освітленням,  

– огляд ока за допомогою проходження світла через зіницю,  

– офтальмоскопія,  

– діафаноскопія,  

Тому постала потреба в розробці та реалізації на практиці новітніх приладів, що дають 

змогу не лише оцінити переднюю частину ока, але й провести детальній огляд всіх шарів 

внутрішнього його складу. Даними питаннями займалися провідні фахівці США, Японії, Ні-

меччини, Ізраїлю, Польщі та ін. 

Метод дослідження 
Теорія алгоритмів, теорії штучних нейронних мереж, нечітких множин та 

кореляційного аналізу – для оцінювання інформаційних ознак біомедичних об’єктів, методи 
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фільтрації для усунення шумів різної природи, теорії експерименту та комп’ютерного 

моделювання для перевірки адекватності розроблених моделей. 

Результат роботи 
Результатом реалізації даних блоків була програмна оболонка, яка дає можливість 

отримати достовірні дані, щодо стану прогресування ІМР. 

Використання графічних процесорів та CUDA для їх виконання приносить відчутний 

приріст швидкості і, як наслідок, дозволяє зменшити час обробки одного зображення, здійс-

нювати обробку більшої кількості зображень за одиницю часу та зменшити тривалість діаг-

ностичного процесу. 

Результатом обчислень із використанням основ нечіткої логіки є саме та стадія про-

гресування ІМР, яка найближче відображає патологію за вказаним показниками.  

Також було розроблено оптико-електронну експертну систему, яка порівняно із існу-

ючими підвищує швидкодію системи,  покращує обробку біомедичних зображень, має мож-

ливість доповнення бази знань та контролю достовірності системи, що в свою чергу дає мо-

жливість детальніше проводити діагностику хворого. 

Висновок 

Для реалізації роботи блоків настроювання, зберігання функцій належності та нечіт-

кого оброблення та виведення експертної системи в основу були покладені принципи отри-

мання достовірного діагнозу на основі нечітких множин. Результатом реалізації даних блоків 

була програмна оболонка, яка дає можливість отримати достовірні дані, щодо стану прогре-

сування ІМР. 
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