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ВСТУП

Не дивлячись на те, що технологічна дисципліна як комп’ютерний
зір виникла не так давно, вона вже набрала досить достатньої швидкості
розвитку. Обробка та цифровий аналіз зображень використовуються все
більше і більше в різноманітних областях науки та техніки, таких як
інтелектуальні

робототехнічні

комплекси,

системи

промислового

контролю, системи керування рухомими апаратами, обробка даних
біомедичних дослідів та багато інших.
Комп’ютерний зір має велике значення у сьогоднішній діагностиці.
Все частіше ми використовуємо його при аналізі медичних зображень
різного походження, таких як ангіографія, рентгенологічне дослідження,
ультразвук, магнітно-резонансна томографія, мікроскопія тощо.[40, c.21]
Актуальність: Зображення які ми отримуємо під мікроскопом часто
вимагають довгого аналізування та не зручні для сприйняття. В задачах
аналізу мікрофотографій циркулюючої крові (мазок крові), в рамках
цитологічних досліджень, важливим етапом є виділення та підрахунок
формених елементів (еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів). Завдяки цим
показникам можливо діагностувати порушення в кровотворенні або
пошкодження еритроцитів в наслідок дії різних факторів.
Такий аналіз дозволяє виявляти велику кількість захворювань, що
пов’язані з порушенням утворення, функцій або з надмірним руйнуванням
формених елементів крові. Результати аналізу дають змогу відстежувати
утворення клітин крові та ступіть їх зрілості при лейкозі, хімічної або
променевої терапії, а також при порушеннях утворення гемоглобіну.
Розробка програмного забезпечення, для обробки та аналізу
зображень мікрофотографій циркулюючої крові, та його впровадження в
роботу є досить важливою проблемою, вирішення якої, перш за все,
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дозволить полегшити і пришвидшити роботу працівників Клінікодіагностичних лабораторій лікарень.
Мета роботи: розробити програмне забезпечення для обробки
медичних зображень мікрофотографій циркулюючої крові
У відповідності з метою ставляться такі завдання:
1) Проаналізувати існуючі наукові дослідження та програмні
рішення з питання розпізнавання та аналізу зображень мікрофотографій
циркулюючої крові.
2) На основі сучасних досягнень науки та інформаційних
технологій запропонувати , та обґрунтувати алгоритм вирішення завдання
та шляхи його реалізації.
3) Розробити програмне забезпечення для розпізнавання та аналізу
зображень мікрофотографій циркулюючої крові.
Об’єкт дослідження: зображення мікрофотографій циркулюючої
крові.
Предмет дослідження: обробка даних зображень мікрофотографій
циркулюючої крові, за результатами якої можна виділити та підрахувати
формені елементи крові.
Інформаційна база дипломної роботи: дослідження сучасних
спеціалістів у сфері комп’ютерного зору та розпізнавання. При проведенні
дослідження використовувались нормативно-правові акти в галузі охорони
праці, а також об’єкт права інтелектуальної власності «Корисна модель
«Спосіб виділення та підрахунку формених елементів на електронних
мікрофотографіях циркулюючої крові (мазків крові)»», що належить
особисто дипломнику.
Трудомісткі

розрахунки

проведено

з

використанням

ЕОМ

(стандартні та адаптовані програми в середовищі Windows). Для створення
програмного забезпечення було використано середовище MATLAB 2012b,
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та, відповідно, інтерпретовану мову програмування, призначену для
вирішення обчислювальних задач Matlab.
Наукова новизна полягає в покращенні процесу розпізнавання та
аналізу мікрофотографій циркулюючої крові, автоматичній класифікації
знайдених формених елементів крові, що дозволяє автоматизувати та
пришвидшити процес мікроскопічного дослідження крові.
Практичне значення: Впровадження результатів дослідження в
діяльність організації Клініко-діагностичної лабораторії Комунальної
установи «Олевська центральна районна лікарня» для покращення
мікроскопічного дослідження крові.
Публікація матеріалів дипломної роботи: По матеріалам дипломної
роботи було подано статтю на тему «Валідація програмно-технічних
комплексів у клінічній-лабораторній діагностиці: життєвий цикл» на ХІІ
Міжнародну наукову конференцію «Актуальні наукові дослідження в
сучасному світі» та опубліковані в збірнику наукових праць.
Було створено об’єкт права інтелектуальної власності «Корисна
модель «Спосіб виділення та підрахунку формених елементів на
електронних мікрофотографіях циркулюючої крові (мазків крові)»».
Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі
вступу, чотирьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної
літератури, додатків.
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