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Abstract. Today, video dermatoscopy is one of the most important 

methods of examination for skin tumors. The method allows using special 

optical devices of video dermatoscopes to visually assess the condition of the 

skin and to examine tumors at a magnification of tens to hundreds of times with 

different depth of field. The color and shape of the tumor can determine its 

nature and the risk of recurrence. 

 

Для поліпшення якісних характеристик зображень було розроблено 

численні універсальні та спеціалізовані програмні засоби. 

Тому, метою роботи є аналіз методу обробки дерматоскопічних 

зображень для УФ-відеодерматоскопії [1].  

Для проведення дослідження нам знадобилися такі пристрої, як апарат 

         , за допомогою якого ми проводили дослідження.  амера  on  

      -100.  амера встановлена до окуляру дерматоскопу в афокальній 

проекції.  а допомогою цієї камери ми могли побачити збільшене чітке 

зображення, яке моментально передавалося в мобільну програму  maging 

 dge Mobile (рис. 1) [2]. 

Після передачі дерматоскопічного зображення на електронний носій 

необхідно використати програму для обробки зображення задля 

знаходження патологій шкірного покриву. Використовуючи програму 

 elphi 10.3 та необхідні функції даної програми, отримаємо сегментоване 

зображення (рис. 2) [1].  
 

 
 

Рисунок 1 – Установка для 

дослідження шкірного покриву 

Рисунок 2 – Дерматоскопічні 

зображення 
 

Розглянемо дерматоскопічне зображення, отримане методом 

ультрафіолетової дерматоскопії. Щоб з’ясувати патології, які присутні на 
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зображенні, подивимося на співвідношення кольору і патології. 

Отже, якщо у нас є коралові плями, це означає, що шкіра жирна.  оли 

ми бачимо білі плями, то це суха шкіра. Деякі темні поля на шкірі 

означають пігментацію. Проаналізуємо стан шкіри пацієнта.У носогубній 

області спостерігається зневоднення шкіри, що означає, що пацієнт не має 

належного догляду за шкірою або не зволожує шкіру. Порівнюючи вихідне 

зображення та сегментоване, можна побачити, що на обробленому 

зображенні проблемні ділянки на обличчі помітні краще, ніж на оригіналі. 

Висновки. У задачах автоматизованої обробки зображень та аналізу 

люмінесцентної відеодерматоскопії значну роль завжди відіграє апріорна 

інформація про досліджуваному зображенні. Обробка зображення відіграє 

значну роль при встановленні правильного догляду за шкірним покривом. 

Сьогодні важко представити область діяльності, у якій можна обійтися без 

комп'ютерної обробки зображень. При комп'ютерній обробці зображень 

вирішується широке коло завдань, таких як поліпшення якості зображень, 

вимірювання параметрів зображення або стиск зображень. Пропонується 

використовувати дану обробку зображень у телемедичних системах 

автоматизованного контролю[1-5]. 
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