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Abstrakt  
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením softwaru pro detekci kožního pigmentu a jeho 

následném vyhodnocení. Kožní pigment je snímán webkamerou a software doporučí, zda je nutné 

podstoupit další vyšetření, či nikoli. Následně jsou výsledky zobrazeny v grafickém uživatelském 

rozhraní.    

V práci je rozebrána problematika kožních pigmentů a problematika zpracování obrazových 

dat. Dále obsahuje návrh systému a implementaci algoritmu pro jeho funkci.  

Software Enterprise Architect je použit pro návrh systému pomocí UML diagramů. Systém je 

vytvořen v programovacím softwaru MATLAB. 

 

Klíčová slova 
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Abstract 
This diploma thesis deals with the creation of software for the detection of skin pigment and 

its subsequent evaluation. Skin pigment is scanned by webcam and software advises whether it is 

necessary to undergo further examinations or not. Subsequently, the results are displayed in a 

graphical user interface. 

The thesis analyzes topic of skin pigments and image processing issues. It also includes 

system design and implementation of the algorithm for its function. 

Software Enterprise Architect is used for system design using UML diagrams. The system is 

created in MATLAB programming software. 
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1. Úvod 

 Podstatou práce je vytvořit realtimový systém na detekci kožního pigmentu (znaménka) na 

kůži a vyhodnotit, zda by mělo proběhnout další vyšetření. Systém je vytvořen pro laickou veřejnost, 

která si může sama pomocí webkamery a počítače vyhodnotit znaménko, zda by měli 

navštívit dermatologa nebo ne. 

 Tento systém vyhodnocuje znaménko na principu pravidla ABCD. Je to prvotní vyšetření. 

Další vyšetření, která jsou aplikovaná po pravidlu ABCD, musí probíhat speciálními přístroji pro 

zvětšení, případně diagnostiku pod kůží. Webkamera ale snímá pouze povrch kůže a nemá zvětšení.  

 Práce je rozvržená do pěti částí. První část je popis a objasnění problematiky kožního 

pigmentu, stádií melanomu a různých způsobů jejich diagnostiky. Druhá část popisuje metody 

zpracování obrazu, metody komprese obrazu a různé metody segmentace obrazu. Třetí část popisuje 

návrh řešení systému a vysvětlení zvolených metod. Čtvrtá část je zaměřená na implementaci kódu. 

Pátá je verifikace detekce a vyhodnocení kožního pigmentu, zjišťuje, jak je systém v těchto ohledech 

efektivní. 

 Problematika automatizace detekce a vyhodnocení kožních pigmentů, případně jeho další 

vývoj v čase, má do budoucna velkou perspektivu a výzkum by se mohl tímto směrem ubírat. 
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2. Obecné vlastnosti kožního melanomu 

 Včasné a správné určení stádia kožního melanomu je nutné pro záchranu života pacienta. 

Proto je nutné mít zkušený personál, který zajistí diagnostiku melanomu a včas odešle pacienta na 

specifické pracoviště pro léčení daného onemocnění. V dnešní době se zavádí software pro asistenci 

klinickému pracovníkovy v diagnostice. Tento software musí umět rozpoznat rizikové kožní 

melanomy a ty následně zobrazit. Klinický pracovník má tedy ulehčenou práci a zvýší se rychlost a 

efektivnost vyšetření. [1] 

3. Klinické a histopatologické vlastnosti melanomu 

3.1 Klinické vlastnosti primárního kožního melanomu 

Tvar léze: typickým znakem tvaru je výrazná asymetrie, zejména plošně se šířících melanomů. Tato 

skutečnost napomáhá k rozlišení melanomů a benigních melanocytárních névů. Tyto névy mají 

pravidelný kruhový nebo elipsovitý tvar. 

Ohraničení léze: s rostoucí nepravidelností melanomu se zvýrazňuje asymetrie. Zvětšování 

nepravidelnosti ohraničení je přímo úměrné době vývoje nádoru. Tedy pokud jsou okraje nádoru 

výrazně nepravidelné, je nádor v pozdějším stádiu. 

Pigmentace: benigní pigmentové névy jsou charakteristické svou barevnou homogenitou. Jejich barva 

nabírá různé odstíny hnědé barvy. Naproti tomu melanom se vyznačuje různorodým zbarvením. Může 

se vyskytovat v barevné škále od tmavě hnědé až po červenou. Na některých místech těla, kde prorůstá 

nádor do hloubky, lze najít barvy ve škále tmavě modrá až černá. Namodralé nebo šedé zbarvení se 

vyskytuje v místech regrese (hojení) nádoru. Při úplné regresi může být pokožka čistě bílá. 

Velikost: jedná se o jeden z nejdůležitějších ukazatelů při diagnostice melanomu. Pokud pigmentace 

nedosahuje délky nad 6 mm, v naprosté většině případů se o melanom nejedná. V ostatních případech 

se jedná o velmi rané stádium nádoru a obvykle má dobrou prognózu. Tedy pokud má ložisko alespoň 

v jednom rozměru nad 6 mm, může se jednat o melanom. 

Povrch: při rozvíjení nádoru se mění i povrch kůže. Na kůži se objevují šupiny, krusty, ulcerace, 

mokvání, případně mohou nastat i krvácivé projevy. Tyto vlastnosti jsou projevem rozrůstajícího se 

nádoru a jeho špatné prognózy. 

Vertikální růst: zatímco v prvních stádiích se projevuje pouze horizontální růst, v pozdějších stádiích 

melanomu začíná také vertikální růst. Tento růst nastává u každého nádoru, i když se může lišit doba, 

kdy růst začne. U plošně se šířících melanomů dochází v pozdější fázi k tvorbě nádorových uzlů 

v důsledku lokálně zvýšené proliferace (bujení). Primárně modulární melanom roste vertikálně už od 

svého vzniku. Tento melanom je ve většině případů diagnostikován jako jednolitý nádorový uzel, 

často mokvá a krvácí. [1], [2] 
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3.2 Morfologické vlastnosti primárního kožního melanomu 

Tloušťka nádoru: celková tloušťka melanomu je jednoznačně nejdůležitějším nezávislým kritériem 

pro prognózu primárního kožního melanomu. Šířka se udává vždy v milimetrech. Zvýšením tloušťky 

nádoru se zvyšuje i riziko úmrtnosti po odstranění primárního melanomu. Tloušťka nádoru má 

lineárně rostoucí charakter. Ovšem závislost úmrtnosti na tloušťce melanomu je téměř exponenciální. 

Nejvyšší nárůst lze pozorovat mezi 1 až 4 mm, následně dochází k ustálení a při 8 mm je průběh téměř 

ustálený. 

Ulcerace: v současné době se jedná o druhou nejdůležitější nezávislou vlastnost při prognóze 

melanomu. Tento ukazatel odráží rychlost buněčné proliferace a agresivitu melanomu. Přítomnost 

ulcerace velice zvyšuje riziko rozšíření nádoru a následně zkrácení celkové doby životnosti 

organismu. 

Hloubka invaze: tento parametr byl zaveden ještě před celkovou tloušťkou nádoru. Hodnocení 

hloubky je rozděleno do pěti stupňů. První stupeň je výskyt nádorových buněk pouze v pokožce. Toto 

znamená, že se nejedná o maligní nádor. Druhý až čtvrtý stupeň poukazují na různé hloubky průniku 

melanomu do kůže. Pátý stupeň ukazuje, že došlo k průniku až do podkožního tuku. V současnosti je 

význam tohoto parametru spíše podpůrný, protože nebyl uznán jako nezávislý ukazatel prognózy. 

Dnes se využívá pouze u bližšího určení, pokud se prognóza shoduje v tloušťce nádoru a přítomnosti, 

či nepřítomnosti ulcerace. Podle člověka, který tento parametr zavedl, se stupně označují jako Clark I 

až Clark V. [1], [2] 

3.3.1 Kožní melanomy s nízkým rizikem 

Stádium IA 

Celková tloušťka ≤ 1 mm bez ulcerace, Clark ≤ III, nevyskytují se metastázy v sentinelových nebo 

spádových regionálních uzlinách, žádné satelitní nebo intranzitní metastázy. 

Nádory v tomto stádiu nejsou rizikové. Pokud je celková tloušťka < 0,5 mm, Clark II a nádor 

nevykazuje známky ulcerace, rizikovost se blíží nule.   

Stádium IB 

Celková tloušťka ≤ 1 mm s ulcerací; Celková tloušťka 1,01 – 2,0 mm bez ulcerace, Clark IV-V, bez 

metastáz v uzlinách, bez satelitních nebo intranzitních metastáz. 

Nádory v tomto stádiu nejsou ve většině případů rizikové. 

3.3.2 Melanomy se středně vysokým rizikem 

Stádium IIA 

Celková tloušťka 1,01 - 2,0 mm, s ulcerací; Celková tloušťka 2,01 – 3,0 mm, bez ulcerace, bez 

postižení lymfatických uzlin, bez satelitních nebo intranzitních metastáz. 

Stádium IIIA 

Celková tloušťka jakákoli, bez ulcerace, mikroskopické postižení 1-3 sentinelových uzlin nebo 

regionálních uzlin vyšetřených při elektivní disekci, žádné satelitní nebo intranzitní metastázy. 
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3.3.3 Melanomy s vysokým rizikem 

Stádium IIB 

Celková tloušťka 2,01 – 4,0 mm, s ulcerací 

Celková tloušťka > 4,0 mm, bez ulcerace, bez metastatického postižení spádových lymfatických uzlin, 

bez satelitních nebo intranzitních metastáz. 

Stádium IIIB 

Celková tloušťka jakákoli, bez ulcerace, 1-3 lymfatické uzliny s makrometastázami, tzn. klinicky 

zvětšenými regionálními uzlinami bez satelitních nebo intranzitních metastáz. 

Celková tloušťka jakákoli, s ulcerací, mikroskopické postižení 1-3 sentinelových uzlin nebo 

regionálních uzlin vyšetřených při elektivní disekci. 

3.3.4 Melanomy s extrémně vysokým rizikem 

Stádium IIC 

Celková tloušťka > 4,0 mm, s ulcerací, bez metastatického postižení lymfatických uzlin, bez 

satelitních nebo intranzitních metastáz. 

Stádium IIIC 

Celková tloušťka jakákoli, s ulcerací nebo bez ní, satelitní nebo intranzitní metastázy anebo 

metastatické postižení 2-3  lymfatických uzlin.  

Celková tloušťka jakákoli, s ulcerací nebo bez ní,   4 lymfatické uzliny s metastatickým postižením 

samotné nebo v kombinaci se satelitními nebo intenzitními metastázami. [1] 

3.4 Diagnostika 

První metodou, která se v klinické praxi používá, je ABCD pravidlo. Následně se používají 

dermatoskopické metody. 

Pro umožnění použití dermatoskopických metod je nutné použití dermatoskopu – přístroje, 

který poskytuje desetinásobné zvětšení obrazu. 

Pro diagnostiku možných karcinogenních změn, které mohou nastat pod pokožkou, je 

používaná metoda vyšetření ultrazvukem. 

3.4.1 ABCD pravidlo 

Pravidlo čtyř hlavních parametrů při diagnostice povrchových změn kožního pigmentu, dnes 

používáno jako hlavní metoda v každodenní klinické praxi. Dermatologové aplikují tuto metodu jako 

první při posuzování stavu kožního pigmentu. Metoda zahrnuje prohlédnutí kožního pigmentu 

pohledem dermatologa, to znamená bez přístrojů. Používá se jak na nově vzniklé, případně měnící se 

pigmentové skvrny, tak na skvrny existující již delší dobu. 

Označení bylo vytvořeno z počátečních názvů diagnostikovaných parametrů. „A“ je odvozeno 

z anglického slova asymmetry. Podstatou parametru je zjišťovat, zda je znaménko symetrické či 

asymetrické. „B“ jako anglické slovo border znamená hranici, tedy ohraničení pigmentové skvrny. Je-

li hranice výrazné nepravidelná, jedná se o varovný příznak pro diagnostiku. „C“ z anglického slova 

„colour“, které znamená barvu, je velice zásadní údaj. Není-li barva stejnoměrná, vykazuje několik 
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odstínů jiné barvy, je nutno toto považovat za velmi znepokojivý nález. „D“ jako diameter, znamená 

průměr znaménka. Bere se jako nejdelší možná vzdálenost mezi okraji pigmentové skvrny. Pokud je 

tento parametr větší než 5 milimetrů, je nutno na tuto skutečnost pohlížet jako na varovný znak. 

Některá literatura popisuje také parametr „E“. Tento parametr je odvozen z anglického evolution, což 

znamená vývoj pigmentové skvrny a jeho případnou elevaci nad úroveň kůže. Pokud je znaménko nad 

úrovní kůže, jedná se o velmi rizikový faktor. Popis pravidla ABCD je znázorněn v tabulce 

(Tabulka 1): [10] 

Tabulka 1: Pravidlo ABCD [10] 

A 
Odvozeno od slova asymmetry. Hodnotí, zda je pigmentová skvrna v jedné 

nebo obou osách stejnoměrná. 

B 
Odvozeno od slova border. Jedná se o ohraničení pigmentové skvrny. 

Posuzuje se pravidelnost, případně nepravidelnost. 

C Odvozeno od slova colour. Jedná se o diagnostiku, zda je barva stejnoměrná. 

D 
Odvozeno od slova diametr. Průměr posuzované léze nesmí být větší než 5 

milimetrů. 

E 
Odvozeno od slova evolution. Vývoj či změna znaménka. Jedná se tedy o 

změny barvy, tvaru velikosti, vyvýšení nad povrch kůže. 

3.4.2 Dermatoskopie 

Tato metoda pracuje se zvětšeným obrazem pigmentového útvaru. Zvětšení je desetinásobné a 

provedeno přístrojem zvaným dermatoskop. Tím je umožněno dermatologovi prozkoumat kožní 

změny do detailu. 

Metoda je založena na desetinásobném zvětšení vyšetřovaného objektu, který se nachází na 

kůži, v nepolarizovaném světle přes transparentní plochu a tekuté médium. Modernější dermotoskopy 

umožňují místo tekutého média použít polarizované světlo. Oba způsoby umožňují zredukovat vliv 

reflexí kožního povrchu. 

V dnešní době se dermatoskopie nahrazuje modernější digitální dermatoskopií. Ta umožňuje 

reprodukovatelnost vyšetření, čímž je umožněno srovnávat snímky v čase.  
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4. Metody pro zpracování obrazu a jejich principy 

4.1 Komprese obrazu 

Komprese se používá pro redukci dat, které jsou potřebné pro reprezentaci obrazu. Redukce 

dat umožňuje uchovávat a přenášet data. Také umožňuje zrychlení některých metod zpracování 

obrazu. [3] 

Kompresi lze rozdělit na dvě hlavní skupiny: 

1. Bezeztrátová komprese: nedochází ke ztrátě informace. 

2. Ztrátová komprese: dochází ke ztrátě informace. 

Častější metodou komprese obrazu je komprese bezeztrátová, ta je založená na statistickém 

rozložení dat. Jedná se o seskupování dat v závislosti na jejich entropii (střední hodnota informace 

v jednom kódovaném znaku). Bezeztrátová komprese je zcela vratný proces.  

Ztrátová komprese je využívána jen v případech, kdy si můžeme dovolit ztrátu informace 

v datech. Lze ji využít v případě zpracování obrazu nebo zvuku, kdy nebudeme muset získat 

z výstupních dat po kompresy opět originál. Pracuje na principu podobnosti obrazových dat 

v prostoru. Pro zjištění podobnosti musíme použít transformaci do frekvenční oblasti (DCT), případně 

do dekompozičního obrazce (DWT). Vytvoříme určité schéma, kterým zakódujeme data, které 

můžeme poté odeslat. V této fázi dochází ke ztrátě informace. K získání dat je nutné provést 

dekompresi. Použijeme dekódovací schéma a následně inverzní transformaci. Tyto data sou však již 

ovlivněná kompresí. 

Mezi metody, které využívají principu DCT, patří JPEG (grafický formát). Také je využívána 

pro ukládání videosignálů. Mezi metody využívající principu DWT patří hlavně JPEG2000 (grafický 

formát, který se používá pro kódování statického obrazu). [4] 

 

Metody komprese se dělí: 

1. Jednoduché: Run length encoding (RLE). 

2. Statistické: Huffmanovo a aritmetické kódování. 

3. Slovníkové: Lempel-Ziv-Welch metoda (LZW). 

4. Transformační: Ortogonální nebo jiné transformace (JPEG, waveletová komprese). [5] 

4.1.1 Jednoduché metody komprese 

Run length encoding (RLE): 

Jedná se o bezeztrátovou metodu. Používá se hlavně pro kompresi obrazové informace. 

Principem této metody je kódování symbolů dvojicí (počet, symbol). 

Existují dvě metody, přímá a escape sekvence: 

Přímá metoda: každý znak má svůj počet, kolikrát se v posloupnosti opakuje. 

Vstup: CCCBBAAAAADDACC 

Výstup: 3C2B5A2D1A2C 
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Tímto dochází ke kompresi posloupnosti. Nevýhodou přímé metody je, že pokud se 

v posloupnosti neopakují znaky dostatečně často, může dojít k prodloužení posloupnosti místo jejího 

zkrácení, čímž nedojde ke kompresi.  

Escape sekvence: probíhá kódování pouze těch znaků, které se v posloupnosti vyskytují v sekvencích 

delších více než tři znaky. 

Vstup: AACCCAAAAABBBBDAC 

Výstup: AACCC#5A#4BDAC 

Výhodou escape sekvence je, že nedochází k prodloužení souboru. Neprovádí se komprimace, 

pokud není nutná. 

Využití metody RLE je například pro BMP (obrazový formát). [5] 

4.1.2 Statistické metody komprese 

Hoffmanovo kódování:  

Jedná se o bezeztrátovou metodu komprese. Tento algoritmus dostal jméno podle jeho 

navrhovatele Davida Huffmana v roce 1952. Využívá optimálního prefixového kódu (žádný ze znaků 

v daném kódu není prefixem jiného znaku). Kódové symboly se vyznačují proměnnou délkou. 

Principem této metody je zjištění četnosti jednotlivých znaků v souboru a následně kódovat znaky 

s nejvyšší četností slovem s nejkratší délkou. Zjistí se četnost znaků v kódu. Tyto znaky se seřadí 

podle jejich četnosti zleva doprava, od nejmenšího po největší. Pokud má nějaký znak stejnou četnost 

jako jiný, seřadí se abecedně. Vytvoří se rozhodovací strom, ve kterém se provádí kódování. Následně 

se provede dekódování.  

Aritmetické kódování: 

 Bezeztrátová metoda. Aritmetické kódování probíhá na základě reprezentace zprávy jako 

podinterval <0,1). Nejprve vezmeme celý interval. Po následném prodlužování zprávy se tento interval 

zmenšuje pomocí postupného přibližování horní a dolní meze. Pokud je znak v kódu četnější, interval 

se zmenší méně, čímž na zápis delšího intervalu potřebujeme méně bitů. Na konec se zapíše libovolné 

číslo z konečného intervalu. [5] 

4.1.3 Slovníkové metody komprese 

Lempel-Ziv-Welch metoda (LZW): 

 Principem metody je vyhledání znaků, které se v kódu opakují. Tím vznikne posloupnost 

těchto znaků, která se uloží do slovníku, a přiřadí se ke každé posloupnosti jednoznakový kód. Musí 

platit, že kódované znaky musí mít větší počet bitů než délka původních. Při průchodu takto vzniklým 

souborem se vytvoří slovník. [5] 

4.1.4 Transformační metody komprese 

Tyto metody se řadí mezi ztrátové. 
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Joint photographic experts group (JPEG): 

 Tato metoda patří mezi nejpopulárnější komprese obrazových dat. Je velice vhodná pro 

kompresi fotek, ale je nevhodná pro technické výkresy. 

 Principem je transformace jednotlivých částí obrazu do frekvenční oblasti. Výstupem je 

matice frekvenčních koeficientů. Koeficienty, které představují vyšší frekvenci, se ze vzniklé matice 

odstraní (tyto vyšší frekvence mohou představovat např. hrany). Zbývající koeficienty v matici se 

zkomprimují. 

Waveletová komprese: 

 Tato metoda ve většině případů dosahuje vyšší kompresní poměry. Využívá se waveletova 

transformace. Lze ji použít pro obrazový formát JPEG2000. Má podobný princip jako JPEG. 

 JPEG2000 vznikl jako náhrada JPEG komprese, aby došlo k eliminaci některých nedostatků. 

Používá se pro různé typy statických obrazů (binární, grayscale, barevný). Kódování touto metodou 

může být nejen ztrátové, ale také bezeztrátové, na rozdíl od JPEG. 

Pro aplikaci JPEG2000 metody je nutné předzpracování. To se skládá ze tří částí: 

1. Rozdělení obrazu na segmenty (bloky): jednotlivé bloky musí mít stejnou velikost, 

vzájemně se nepřekrývat a každý blok má vlastní parametry komprese a komprimuje se 

samostatně. 

2. Normalizace úrovní: rozsah vstupních hodnot musí mít rozložení kolem nuly, protože se 

využívá filtrace typu horní propust.  

3. Barevná transformace: protože barevný model RGB je nevhodný pro ztrátovou kompresi, je 

nutné provést transformaci do jiného modelu, konkrétně barevný model (Y, Cr, Cb). [5] 

4.2 Metody segmentace 

Metody segmentace se využívají na rozdělení obrazu do oblastí souvisejícími s objekty 

reálného světa. Pomocí těchto metod se oddělují určité objekty od pozadí, případně se analyzuje obsah 

obrazu. V konečném výsledku dojde k zjednodušení obrazových dat v důsledku jejich redukce. 

Výsledkem segmentace je soubor vzájemně se nepřekrývajících oblastí. [8] 

Segmentace se dělí na dvě skupiny: 

1. Kompletní: jednoznačná korespondence oblasti s objekty v obraze. 

2. Částečná: může docházet k nekorespondovatelnosti oblasti s objekty. Jsou homogenní 

vzhledem k určitým předem zvoleným vlastnostem (jas, barva, odrazivost atd.). 

Jako každé metody mají i metody segmentace svá úskalí a problémy. Mezi ně patří problémy 

s pořízením obrazu. Může docházet k šumu, případně k nerovnoměrnému osvětlení. Dalším 

problémem je nejednoznačnost obrazových dat. V obraze se můžou nacházet překrývající se objekty, 

které je nutno následně více rozdělit pomocí jiných, speciálních metod. Další problém nastává při 

použití metody. Určitá metoda nemusí mít na výstupu vždy stejný výsledek. 
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Segmentační metody lze rozdělit do tří hlavních skupin: 

1. Metody, které využívají znalosti o obraze, jako jsou: barva, tvar, poloha atd. 

2. Metody využívající určování hranic mezi částmi obrazu. 

3. Metody, které si vytvářejí oblasti. [8] 

4.2.1 Segmentace prahováním 

Prahování je metoda, kterou se vstupní obraz transformuje na binární obraz a současně se 

oddělí objekt od pozadí. Transformace probíhá nalezením prahu, který reprezentuje určitou hodnotu 

z intervalu barev, který se v obrazu nachází. Tímto prahem se „projde“ celý obraz pixel po pixelu. 

Pokud je hodnota jasu pixelu ≥ než práh, přiřadí se mu hodnota 1. Pokud je hodnota jasu pixelu < 

práh, přiřadí se mu hodnota 0. Na výstupním obraze se pixel, který má hodnotu 1, zobrazí jako bílý a 

pixel s hodnotou 0 jako černý. [6], [8] 

Prahování se dělí: 

1. Prosté. 

2. S více prahy. 

3. Částečné. 

4. Adaptivní. 

Prosté prahování funguje na principu jednoho obrazu a jednoho prahu. V obrazu se stanoví prahová 

hodnota a podle ní se provede prahování. Oddělí se objekt od pozadí obrazu. Využívá se v 

jednoduchých aplikacích, výsledkem je binární obraz. [8] 

S více prahy jedná se o určení více než jednoho prahu (multi tresholding). Výstupní obraz již není 

binární a má takový počet jasových úrovní, jako je počet použitých prahů plus jedna. [6] 

Částečné vychází z přiřazení jasům ≥ prahová hodnota bílou barvu a jasy < prahová hodnota zůstanou 

beze změny. Částečné prahování se používá, pokud výsledný obraz hodnotí člověk. [6] 

Adaptivní používá práh jako funkci polohy v obrazu. Toto znamená, že práh se vždy určuje pouze pro 

část obrazu.[8] 

Způsoby určení prahu: 

1. Experimentálně. 

2. Z histogramu. 

3. Procentní. 

4. Ze statistik. 

5. Z globální znalosti. [8] 

Experimentální určení prahu: 

 Nejjednodušší metoda určení prahu. Jedná se o tipování hodnoty prahu na základě odhadu 

uživatele. Tato metoda se používá ve velmi jednoduchých aplikacích. [8] 

Určení prahu z histogramu 



10 

 

Histogram je charakteristika obrazu, která vypovídá o rozložení četnosti jasu v obraze. 

Graficky se jedná o závislost četnosti výskytů dané jasové úrovně na hodnotě barevné hloubky (v 

případě grayscale obrazu 0 až 255).  

Využívá se také kumulovaný histogram. Je to jasová transformace nazývaná ekvalizace 

histogramu. Kumulovaný histogram vznikne integrováním prostého histogramu. Ekvalizace 

histogramu má za následek rovnoměrné rozložení jasu v obraze. [7] 

 

Obr 1: Příklad histogramu, kde byla stanovena hodnota prahu na 125. [8] 

Procentní určení prahu 

Principem této metody je odhadování velikosti plochy, kterou určitý objekt reprezentuje v obraze. 

S touto informací nastavíme práh tak, aby stejně velké procento pixelů hodnotu jasu ≥ prahová 

hodnota. [8] 

 

Obr 2: příklad prahování obrazu použitím procentního prahu. [8] 

Určení prahu ze statistik 

Práh je určen pomocí určité statistické metody. Může být využitá metoda například určení 

střední hodnoty, získání mediánu, využití maxim a minim atd. [8] 

Určení prahu z globální znalosti 

Principem je určení prahu pomocí jiné, předem získané znalosti. Takovou znalostí může být například 

barva kůže, barva podkladu na stěně atd. [8] 

4.2.2 Metody vycházející z detekce hran 

Tyto metody pracují na základě obsažení hran v obrazových datech. Tyto hrany jsou 

detekovány pomocí aplikování některého z hranových operátorů. Aplikování hranových operátorů 

nezajistí segmentační výstup. Tento výstup je prakticky nepoužitelný. Proto je nutné přistoupit 

k dalšímu zpracování obrazu, které spojuje hrany do řetězce, který odpovídá průběhu hranice objektu. 

Tento výstup je již použitelný. 

Cílem těchto metod je částečné rozdělení obrazových dat. V obraze se musí vyskytovat pouze 

ty hrany, které odpovídají hranicím objektu v originálním obrazu. 
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Na zpracování obrazu pomocí hranových detektorů jsou kladeny určité požadavky. Například musí se 

minimalizovat počet chyb. V praxi to znamená, že žádná důležitá hrana objektu nesmí být opomenuta. 

Také je kladen požadavek na přesnost metody. Rozdíl mezi hranou vstupního obrazu a hranou 

výstupního by měl být minimální. Dalším požadavkem je jednoznačnost. Detektor hran nesmí 

reagovat na jednu hranu vícekrát. 

Problémy vzniklé při detekci hran jsou v podstatě dvojí. Nalezení fiktivní hrany (detektor nalezl hranu, 

která se v obraze nenachází) a opačný případ, nenalezení hrany tam kde se hrana vyskytuje (absence 

hran). [8] 

Mezi metody hledání hran patří: 

1. Gradientní metody. 

2. Hledání průchodu druhé derivace nulou. 

3. Určení parametrických modelů hran. 

4. Cannyho detektor hran. 

5. Stanovení hran na základě textury. 

6. Hledání hran v barevných obrazech. 

3.3.2.1 Gradientní metody hledání hran:  

Tyto metody jsou založeny na principu vysoké absolutní hodnoty v místě první derivace jasu. 

Tato hodnota označuje velikost obrysu v bodě. Toto se dá popsat jako velikost hrany. Pro stanovení 

této hodnoty se používají hranové operátory.  

Mezi nejjednodušší operátory patří derivace funkce jasu ve směru os, tedy 
  

  
   

  

  
. Takové 

operátory lze aplikovat, pouze pokud hledáme hrany, které jsou rovnoběžné s osami x a y. Pokud 

chceme hledat hrany v jiných směrech, musíme hledat funkci jasu v kolmém směru na hranu. Derivaci 

v kolmém směru lze vyjádřit následujícím vztahem: 

  

  
           

  

  
     

  

  
      (1.1) 

Kde „s“ je souřadnice měřená ve směru vektoru            , který popisuje kolmý směr 

vzhledem k hraně. 

Tento vztah je ovšem využitelný pouze pro spojité funkce. Pokud pracujeme s diskrétní 

funkcí, musíme derivace nahradit diferencemi. [3] 

Mezi čtyři základní operátory patří: 

1. Robertsův operátor. 

2. Operátor prewittové 

3. Sobelův operátor. 

4. Kirschův operátor. [3] 
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Robertsův operátor  

Jedná se o nejstarší typ operátoru. Principem je stanovit diference ve dvou diagonálních 

směrech, které jsou na sebe kolmé. Velikost hrany „ “ v bodě o souřadnicích (x, y), lze vypočíst podle 

vztahu: [3] 

                                                   (1.2) 

V některých literaturách se objevuje vztah, kde jsou použité odmocniny místo funkčních 

hodnot. Je to z důvodu, že vztah pro výpočet s odmocninami, podle některých studií, více odpovídá 

detekci hran lidským zrakem. Tento vztah je definován takto:  

                                                       (1.3) 

Operátor prewittové: 

Principem operátoru je výpočet velikosti hrany v určitém bodě, použitím obrazové funkce 

v bodech kolem středového. Lze tedy říci, že obraz se „projede“ čtvercovou maskou o velikost 3x3 

pixely. Ve středu masky je bod, který vznikne výpočtem ze sousedních. Tímto bodem se poté nahradí 

daný pixel obrazu. 

A B C 

D        E 

F G H 

Obr 3: Maska operátoru prewittové. (       značí bod, který chceme vypočíst, a písmena A – H značí 

sousední hodnoty). [3] 

Pro výpočet        lze použít vztahy (koeficienty odpovídají koeficientům v tabulce (Obr 3)): [3] 

        
 

 
                      (1.4) 

        
 

 
                      (1.5) 

Sobelův operátor:  

Princip operátoru je téměř identický s operátorem prewittové. Rozdíl mezi nimi spočívá ve 

výpočtu derivací v jednotlivých směrech. Sobelův operátor pro výpočet používá vážený průměr. 

Výpočet lze vyjádřit vztahy: [3] 

        
 

 
                       (1.6) 

        
 

 
                       (1.7) 
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Kirschův operátor 

Princip operátoru je založen na výpočtu gradientu. Výpočet gradientu se provádí v osmi 

směrech. Velikost hrany je reprezentována její maximální hodnotou. Maska je opět ve velikosti 3x3 

(Obr 4). 

 

A0 A1 A2 

A7        A3 

A6 A5 A4 

Obr 4: Maska Kirschova operátoru. [3] 

Gradient hrany v určitém bodě se vypočítá ze vztahu: [3] 

       
 

   
   

               (1.8) 

                            (1.9) 

                             (1.10)  

3.3.2.2 Detekce hran hledáním průchodu druhé derivace nulou 

Principem je průchod druhé derivace funkce jasu přes hranu. Tímto derivace dosahuje dvou 

opačných extrémů: kladný a záporný. Znaménko se mění v místě hrany, přes kterou prochází derivace. 

Ve většině případů se druhá derivace počítá alespoň ve dvou směrech, protože směr hrany není 

předem znám. Lze počítat derivaci například ve směrech os souřadnicového systému. Pro výpočet se 

používá Laplaceova operátoru. Tento výpočet lze charakterizovat vztahem:  

                                                      (1.11) 

Tento vztah (1.11) je možné vypočíst metodou konvoluce obrazové funkce s konvoluční maskou 

Laplaceova operátoru. Uvádějí se dvě konvoluční masky: 

 

 

  

Obr 5: Maska Laplaceova operátoru. [3] Obr 6: Druhá konvoluční maska  

 Laplaceova operátoru. [3] 

První maska (Obr 5) představuje klasickou masku pro výpočet Laplaceova operátoru. Druhá 

maska (Obr. 6) vyjadřuje výpočet pomocí součtu druhých derivací ve čtyřech směrech. Tyto masky 

však nelze použít pro výpočet konvoluce v krajních oblastech. Pro aplikaci v těchto oblastech je nutné 

masky upravit například způsobem uvedeným níže: 

 

1 1 1 

1 -8 1 

1 1 1 

 

0 1 0 

1 -4 1 

0 1 0 
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Obr 7: Konvoluční masky pro výpočet okrajových částí obrazu (levá: výpočet v dolním levém rohu, 

střed: výpočet na dolním okraji, pravá: výpočet v horním pravém rohu). [3] 

Místo, kde se v těsné blízkosti objevují dva opačné extrémy (kladný a záporný), můžeme 

považovat za hranu v obraze. 

Tato metoda má nevýhodu vysoké citlivosti na šum. Pro detekci velkého množství falešných 

hran stačí docela malé zašumění obrazu. Tento problém můžeme řešit pomocí filtrace šumu v obraze, 

dříve než začne detekce. Například můžeme použít metodu konvoluce s gaussiánem, abychom 

zredukovali šum. Tato metoda redukce šumu se používá ve velkém množství aplikací a je definována 

vztahem: 

                
 

         
     

       (1.12) 

Nastavováním hodnoty  , lze regulovat míru filtrace. [3] 

3.3.2.3 Parametrické modely hrany 

Principem je stanovení velikosti a směru hrany. Na tomto základě se provede rozhodnutí, zda 

se v daném bodě nachází nebo naopak nenachází hrana. Provádí se to způsobem, že proložíme 

vhodnou plochou určité množství funkčních hodnot obrazové funkce, které se nacházejí v oblasti 

daného bodu. Tato plocha provede aproximaci funkce. Pokud aproximovanou funkci vyšetříme, 

můžeme z ní určit, zda se v místě daného bodu nalézá hrana. Na základě aproximované funkce 

můžeme určit také parametry této hrany.  

K aproximaci se ve většině případů používá větší množství funkčních hodnot, než je uváděno 

v teoretickém předpokladu. Dělá se to z důvodu potlačení šumu v obraze.  

Nejprimitivnější plochou, kterou lze použít k aproximaci, je          . Pokud uspějeme 

v nalezení vhodné roviny pro aproximaci, můžeme vypočíst velikost hrany (      ) a také směr hrany 

(      ) ze vztahů: 

                    (1.13) 

             
 

 
  

 

 
   (1.14) 

Pro model hrany se dají ovšem použít i složitější aproximační plochy. Například v řezu přes 

hranu má funkce jasu podobu                Funkce        je definovaná jako integrace 

gaussiánu podle času. Dá se tedy zapsat vztahem: 

0 1 0 

0 -2 1 

0 0 0 

 

0 1 0 

1 -3 1 

0 0 0 

 

0 0 0 

1 -2 0 

0 1 0 
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      (1.15) 

Tento model hrany má v konečném řešení minimálně pět parametrů. Tímto počtem bodů se dá 

model vyřešit, ale bude se v něm vyskytovat mnoho problémů se šumem. Proto je vhodné počet bodů 

zvýšit, aby došlo k redukci šumu. [3] 

3.3.2.4 Cannyho detektor hran 

Při vzniku detektoru se vycházelo ze skutečnosti, že dřívější detektory byly vytvářeny 

intuitivně. Canny, který základ tohoto detektoru vytvořil (později byl detektor zdokonalován také 

jinými autory), definoval jisté požadavky, které musí hranový detektor co nejlépe splňovat. Požadavky 

pro hranový detektor byly tři: 

1. Minimalizaci výskytu chybné detekce. 

2. Přesné nalezení plochy v obraze. 

3. Bod hrany musí být definován jednoznačně. 

Principem Cannyho detektoru metody je postup podle následujících kroků. Nejprve je potřeba 

eliminovat šum z obrazu, aby nedocházelo k špatné detekci hran. Dále je nutné nalézt gradient a jeho 

směr. V posledním kroku se ztenčí hrany a provede hysterezní prahování. [3], [9] 

3.3.2.5 Určení hran na základě textury 

Principem je hledání hran za pomoci rychlé změny textury v obraze. Nejjednodušší metoda 

spočívá na předpokladu, že pokud je rozdílná textura v oblastech kolem hrany, je také v těchto 

oblastech rozdílná střední hodnota jasu. Provede se diference středních hodnot jasu okolí kolem hrany. 

Ty jsou v tomto případě dvě, před a za hranou. Existence hrany je určena na základě velikosti 

diference. Čím je tato diference vyšší, tím je vyšší pravděpodobnost výskytu hrany v daném bodě. 

Diferenci lze vypočíst vztahem: [3] 

  
                                                                   

                   (1.16) 

Ve vztahu (1.16),           značí střední hodnotu jasu v okolí bodu (x, y), r označuje poloměr 

okolí. A předpokládáme, že v dané oblasti je hrana se směrem   
 

 
. Tato okolí máme dvě 

            a            . [3] 

3.3.2.6 Hledání hran v barevných obrazech 

Na barevné obrazy není vhodné předchozí metody použít, protože se v nich pracuje jen 

s jednou veličinou, kterou je úroveň jasu. Pokud chceme aplikovat předchozí metody, je nutno nejprve 

transformovat barevný obraz do grayscale formátu (stupně šedi), tím se zajistí jedna jasová úroveň. 

Ovšem výstup transformace se musí dále zpracovávat jinými metodami. Proto je vhodné v některých 

případech pracovat přímo s barevným obrazem. Tím se můžeme vyhnout transformaci do grayscale 

podoby. Tyto metody jsou bohužel o poznání složitější.  
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Zde budeme vycházet z vědomosti, že každý pixel v obraze je charakterizován barevným 

modelem RGB, což jsou intenzity tří barev: červené (R), zelené (G) a modré (B). Lze tedy tento obraz 

popsat obrazovou funkcí: 

                                (1.17) 

Jednou z možných metod, které lze použít na nalezení hran v obraze, může být upravená 

gradientní metoda. Lze ji popsat vztahem: 

                                                         (1.18) 

Směr hrany můžeme určit jako směr, který je kolmý k vektoru daného vztahem: 

                                                (1.19) 

Pokud chceme tuto metodu aplikovat do praxe, je nutné nahradit ve vztazích pro výpočet 

derivace diferencemi.  

Tato metoda má výhodu, že pokud analyzujeme barevný obraz bez předchozí úpravy do 

grayscale formátu, jsou výsledky na výstupu lepší. Nevýhodou je vysoká složitost postupu zpracování. 

Proto není vhodné tuto metodu používat za všech okolností. [3] 

4.2.3 Spojování hran 

Hranové operátory, které zjišťovaly velikost nebo směr v každém bodě vstupního obrazu, 

nekorespondují s vnímáním hrany člověkem. Hrana při intuitivní představě je delší souvislá křivka 

nacházející se v obraze. Tyto hrany jsou nazývané jako globální hrany, zatímco v bodech jsou 

nazývané lokálními hranami. Pokud chceme globální hrany nalézt, musíme využít spojení hran 

lokálních. Tento postup je graficky znázorněn na Obr 8. 

 

Obr 8: Graficky znázorněné spojení lokálních hran, do hrany globální. [3] 

Metody spojování hran jsou: 

1. Heuristické sledování hrany. 

2. Proložení přímky a křivky. 

3. Houghova transformace [3] 
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4.2.3.1 Heuristické sledování hrany 

Pro aplikaci této metody platí, že globální hrany jsou buď ve tvaru úsečky, nebo ve tvaru 

křivky. Vstupní obraz musí také obsahovat vypočtenou hodnotu lokální hrany každého pixelu i se 

směrem dané lokální hrany. Aplikujeme tedy metody lokální detekce hrany.  

Princip Heuristického sledování hrany zahrnuje čtyři kroky: 

1. Nalezení začátečního bodu globální hrany. 

2. Predikce polohy následujícího bodu. 

3. Hledání bodu hrany v okolí predikovaného bodu. 

4. Určení následujícího kroku algoritmu. [3] 

Nalezení začátečního bodu globální hrany: 

Probíhá prohledávání vstupních obrazových dat, nalezení začátku globální hrany. Protože je nutné 

tento bod najít s vysokou spolehlivostí, je nutné zvolit vhodnou hodnotu prahu. Pokud je v bodu 

obrazu obsažena informace o směru lokální hrany, můžeme tuto znalost využít k predikci další bodu 

globální hrany. Pokud tuto informaci nemáme, musíme postupně prohledávat okolí prvního bodu. 

Predikce polohy následujícího bodu: 

Spočívá ve využití informace, která obsahuje několik dříve detekovaných počátečních bodů globální 

hrany. Díky této informaci můžeme predikovat tvar globální hrany, a tím predikovat i polohu ostatních 

bodů globální hrany. Pokud známe tvar globální hrany, můžeme tímto tvarem proložit úsečku, 

případně křivku, například metodou nejmenších čtverců. Tím, že křivku proložíme, je možné získat 

predikovanou polohu dalších bodů na globální hraně. Metoda vychází z předpokladu, že čím více bodů 

na globální hraně nalezneme, tím přesnější je určení dalších bodů, protože proložení úsečkou nebo 

křivkou je přesnější. Tím se také zmenší prohledávané okolí jednotlivých bodů. 

Hledání bodu hrany v okolí predikovaného bodu: 

Znamená prohledávání okolí kolem predikovaného bodu. Pokud se podaří nalézt více bodů v okolí 

kolem predikovaného bodu, vybírá se jeden podle blízkosti predikovaného bodu a nalezeného a podle 

velikosti lokální hrany v nalezeném bodě.  

Určení následujícího kroku algoritmu: 

Zde se jedná o rozhodnutí, jestli má algoritmus pokračovat nebo se má ukončit. Algoritmus 

můžeme ukončit za předpokladu, že nalezl dostatečně kvalitně body globální hrany a proložení je 

dostatečně přesné. Pokud tomu tak není, je nutné v algoritmu pokračovat. Přesnost nalezení přímky 

můžeme vyšetřit pomocí maxim vzdáleností bodů od predikované úsečky nebo křivky.  

Pokud k ukončení dojde, začne postup znovu, dokud se nenaleznou všechny globální hrany 

v obraze. Nalezené globální hrany se z obrazu vyřadí a dále se s nimi, v rámci tohoto algoritmu, 

nepracuje.  

Výhodou heuristického sledování hrany je jeho výborná účinnost, ale nevýhoda spočívá v složitosti 

řešení a musí se řešit řada detailních problému. [3] 
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4.2.3.2 Proložení přímky a křivky 

Jedná se o aplikace metody na proložení množiny bodů přímkou, kružnicí, případně kruhovým 

obloukem. Používanou nejjednodušší metodou je metoda nejmenších čtverců.  

Pokud uvažujeme proložení přímkou, vychází se z její základní rovnice          . 

V této rovnici potřebujeme určit koeficienty a, b. Celou rovnici vydělíme nenulovou hodnotou 

koeficientu a, případně koeficientu b. Je jedno, kterým koeficientem dělíme, ale základní podmínka je, 

že se nesmí rovnat nule. Po vydělení rovnice musíme určit hodnotu   (jedná se o hodnotu, podle které 

se určuje kvalita proložení). Body (n) mají souřadnice x, y. Koeficienty rovnice přímky lze poté 

stanovit ze součtu hodnot   . Tento součet by měl být minimální. Součet vzdáleností bodů od přímky 

lze spočíst podle vztahu: 

     
  

                 
      (2.1) 

Z tohoto vztahu následně spočteme koeficienty a, c: 

  
      

 
          

 
   

 
   

    
      

 
    

  
   

       
        

 
       

  
      

 
   

 
   

    
      

 
    

  
   

   (2.2) 

Pokud používáme proložení kružnicí, je postup podobný, ale místo rovnice přímky použijme 

rovnici kružnice                   . [3] 

4.2.3.3 Houghova transformace 

Principem je určení, zda předem lokalizované body, které jsou považovány za lokální hrany, 

leží na úsečce, případně přímce. 

Pro definici transformace uvažujeme přímku, která je zadána rovnicí: 

             .   (2.3) 

Pokud vyjdeme z přímky (1.22), pak pro bod S, který je definován vektorem        , platí: 

               .  (2.4) 

Pokud si vytvoříme prostor definovaný    , ve kterém každé přímce, která prochází bodem S, 

odpovídá právě jeden bod. V takto definovaném prostoru lze všechny přímky procházející bodem 

S definovat jako sinusoidy (2.4). 

 Pro demonstraci můžeme vytvořit pět bodů, označených A, B, C, D, E, které mají vlastnost, že 

leží na přímce (Obr 9). Pokud vedeme každým bodem množinu přímek, tak tato množina odpovídá, 

v každém bodě v prostoru     sinusoidě A, B, C, D, E, popsané rovnicí (2.4). Bod, ve kterém se 

sinusoidy protínají, je obrazem přímky, která je společná všem množinám přímek (Obr 10). [3] 
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Obr 9: Body ležící na přímce. [3] 

 

Obr 10: Průsečík sinusoid, které odpovídají, v prostoru    , bodům ležícím na přímce (Obr 9). [3] 

Postup řešení spojování hran Houghovou transformací: 

Vytvořený prostor    , rozdělíme do obdélníkových oblastí (i, j). Pro tyto oblasti platí: 

                  .  (2.5) 

Nad tímto prostorem     vytvoříme dvourozměrný histogram h (i, j). Určíme počáteční 

hodnotu pro každé (i, j) jako nula. Dále použijeme transformaci na všechny body v obraze. Pro každý 

bod            , který reprezentuje v obraze lokální hranu, sestrojíme sinusoidu ve vytvořeném 

prostoru    . Pokaždé inkrementujeme hodnoty v histogramu pro oblasti (i, j), kterými sinusoida 

prochází (Obr 11). 

 

Obr 11: Průsečík sinusoid, které v histogramu inkrementují hodnotu (body, které leží na přímce, 

odpovídá vyšší hodnota). [3] 

Po skončení algoritmu zjistíme, že na přímce leží určitý počet bodů, které jsou považovány za 

hrany. Výsledkem Houghovy transformace je zjištění, že vysoké množství bodů v obraze, které jsou 

považovány za lokální hrany, leží na jedné přímce. [3] 
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4.2.4 Detekce rohů 

Tyto metody se používají pro detekci rohů oblastí v obraze. Rohy jsou ve většině obrazů 

zastoupeny ve velkém množství a na rozdíl od hran se dají snadno jednoznačně určit. Také lze rohy 

využít při rekonstrukci obrazu. Hlavní rozdíl mezi detekcí rohů a hran je, že v místě rohů je křivost 

nenulová, což u hran nemusí platit. Na tomto principu ve většině případů pracují detektory rohů. [3] 

Mimo jiných existují dvě základní metody detekce rohů: 

1. Kitchen-Rosenfeldův detektor rohů. 

2. Harrisův detektor rohů. [3] 

4.2.4.1 Kitchen-Rosenfeldův detektor rohů 

Princip metody spočívá ve skutečnosti, že v každém bodě (x, y) se počítá hodnota k, která je 

úměrná hodnotě křivosti a hodnotě gradientu funkce v bodě (x, y). Pokud je hodnota k dostatečně 

vysoká, lze bod (x, y)  považovat za roh. Hodnotu k lze vypočíst ze vztahu: 

  
     

       
          

  
    

     (3.1) 

Hodnoty                   představují derivace jasové funkce        v bodě (x, y). [3] 

4.2.4.2 Harrisův detektor rohů 

Princip metody spočívá v konstrukci matice M (x, y) a její následné korelace. Roh se posuzuje 

podle korelace vytvořené matice (cor (x, y)) na základě dvou podmínek: 

1. Cor (x, y) > předem stanovená hodnota. 

2. Cor (x, y) je největší v okně (s předem stanovenými rozměry) kolem bodu (x, y). 

Výpočet korelace matice je definován vztahem: 

                                           (3.2) 

Kde matice M (x, y), obsahující derivace jasové funkce       , je definována: 

        
     

        

           
  

 .  (3.3) 

Lomené závorky u derivací naznačují konvoluci s Gaussovou funkcí. [3] 

4.2.5 Zpracování binárního obrazu 

Označení binární obraz se používá pro obraz, ve kterém každý pixel nabývá hodnot jedna 

nebo nula. Hodnotu jedna nabývají pixely, které mohou definovat určitou oblast v obraze a ve 

výsledku se zobrazí jako bílé. Pixely s hodnotou nula, které většinou definují pozadí obrazu, se ve 

výsledku projeví černou barvou.  

Binární obrazy nejčastěji vznikají pomocí metod pro segmentaci obrazu. Tyto obrazy lze 

následné dále upravovat několika metodami, mezi ně patří: [3] 
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1. Matematická morfologie. 

2. Ztenčování. 

3. Indexování [3] 

4.2.5.1 Matematická morfologie 

Principem metody je procházení pixelů vstupní binární matice novou vytvořenou binární 

maticí, která obsahuje hodnoty vstupní binární matice. Jedná se o podobný princip jako u 

konvolučních masek. Binární maska, většinou o rozměrech 3x3, prochází jednotlivé pixely binárního 

obrazu. Tím vznikají operace, které může maska způsobit: [3] 

1. Eroze. 

2. Dilatace. 

3. Otevření. 

4. Uzávěr. [3] 

Eroze je taky nazývaná jako zmenšení obrazu. Binární maska vyhodnotí hodnotu pixelu ve vstupní 

binární matici jako jedna za předpokladu, že všechny pixely v okolí vyšetřovaného pixelu nabývají 

hodnoty jedna. Pokud některý z okolních pixelů nenabývá hodnoty jedna, vyhodnotí se hodnota pixelu 

jako nula (Obr 12).  

Erozi lze popsat vztahem (4.1), kde E značí erozi, B vstupní matici, M vytvořenou masku,        

pozici středního pixelu masky ve vstupním binárním obraze. [3] 

                     (4.1) 

1 1 1 
 0 1 1 

1 1 1 
 1 1 1 

1 1 1 , 1 1 1 

Obr 12: Příklady vzhledu binárních masek o velikosti 3x3 při metodě eroze (maska vlevo vyhodnotí 

hodnotu vyšetřovaného pixelu jako jedna, maska vpravo vyhodnotí hodnotu jako nula). 

Dilatace, také rozšíření (zvětšení). Funguje na principu eroze, ale pixel vyšetří jiným způsobem. 

Pokud všechny pixely v masce nabývají hodnoty nula, je i hodnota vyšetřovaného pixelu nulová. 

Pokud alespoň jeden z pixelů masky má hodnotu jedna, vyšetřovaný pixel má také hodnotu jedna. 

Dilataci lze popsat vztahem (4.2), kde E značí erozi, B vstupní matici, M vytvořenou masku,        

pozici středního pixelu masky ve vstupním binárním obraze. [3] 

                       (4.2) 
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0 0 0 
 0 1 1 

0 0 0 
 0 0 0 

0 0 0 , 0 0 0 

Obr 13: Příklady binárních masek při metodě dilatace (maska vlevo vyhodnotí hodnotu vyšetřovaného 

pixelu jako nula, maska vpravo vyhodnotí hodnotu jako jedna). 

Otevření lze popsat jako eroze, která je následována dilatací. Tato metoda dokáže, do jisté míry, 

odstranit tenké objekty ze vstupního binárního obrazu. Také můžeme otevření využít pro rozdělení 

oblasti, která je v některém místě tenká. Otevření lze definovat vztahem: [3] 

             (4.3) 

Uzávěr lze popsat jako dilatace, kterou následuje eroze. Může se použít pro vyplnění malých děr 

v některé z oblastí ve vstupním binárním obraze. Také ji lze využít ke spojení objektů, které jsou 

velmi blízko u sebe. Uzávěr definujeme vztahem: [3] 

              (4.4) 

4.2.5.2 Ztenčování 

Tato metoda se využívá na reprezentaci objektu v obraze jako lineárního útvaru. Principem je 

opakované používání eroze. Jde tedy o neustálé zmenšování objektu za podmínky, že nedojde 

k porušení struktury objektu. Tedy, opakovaná eroze se musí modifikovat, aby nedošlo například 

k rozdělení objektu. Provádí se pomocí určování kandidátních pixelů, do kterých se zapíše hodnota 

nula, ale do jiných se již nezapíše. Kandidátní pixely se určují podle toho, aby nedošlo po zapsání nuly 

k porušení souvislosti objektu. [3] 

 

Obr 14: Objekt před a po ztenčení. [3] 

4.2.5.3 Indexování 

Tato metoda se používá pro zpracování binárního obrazu, který je následně využit například 

pro výpočet vlastností daného objektu v obraze, což se může využít při příznakovém rozpoznávání.  

Principem metody je indexování pixelů v obraze, které nabývají hodnoty jedna (označují 

oblasti bílou barvou). Indexování probíhá přiřazením čísla z oboru přirozených čísel (čísla z intervalu 

     , s krokem jedna) pixelům, které nabývají hodnoty jedna. Sousedící pixel s hodnotou jedna je 

označen stejným číslem, jako je jeho sousedící pixel. Tímto způsobem má každý pixel v určité oblasti 

přiřazený stejný index. Takových oblastí v obraze může být i více (Obr 15). Pro rozhodnutí, které 

pixely spolu sousedí, se používají dvě metody: [3] 
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1. Čtyřsousednost: pokud si pixel představíme jako čtverec, na každé hraně má sousední pixel. 

Tedy dohromady čtyři. 

2. Osmisousednost: využívá se všech sousedních pixelů, jak na hranách pixelu, tak na jeho 

rozích. Tedy dohromady osm. [3] 

 

Obr 15: Princip indexování oblastí. [3] 

  



24 

 

5. Návrh řešení softwaru 

Software je navržen tak, aby byla umožněna jeho realtimová aplikace. Je tedy postaven na 

řešeních, která vedou ke zkrácení času potřebného na vykonání dané funkce. V praxi je tedy nutno 

zvolit méně přesnou metodu, aby se co nejvíce zredukoval čas zpracování. 

Hlavních stavů programu je pět. Jedná se o stavy: 

1. Načtení kamery. 

2. Pořízení snímku. 

3. Hledání objektů. 

4. Naměření parametrů. 

5. Vyhodnocení. 

Dále jsou přidány funkce, které uživateli umožní buď opakování programu, nebo jeho zavření. 

Tyto funkce jsou reprezentovány tlačítky. Pokud uživatel použije tlačítko Kamera, program se vrátí na 

počátek, kdy vyzve uživatele k vyfocení znaménka kamerou. Pokud se uživatel rozhodne zmáčknout 

tlačítko Zavřít, program vyzve uživatele k verifikaci tohoto rozhodnutí. V případě, že uživatel potvrdí 

verifikaci, program se ukončí. Pokud zvolí nepotvrdit verifikaci, program se vrátí zpět do stavu po 

proběhnutí detekčního algoritmu. Zde čeká, zda se uživatel rozhodne spustit program znovu, nebo 

program zavřít. 

 

Obr 16: Stavový diagram pro algoritmus programu. 

5.1 Algoritmus pro načtení kamery 

Po zmáčknutí tlačítka Kamera proběhne algoritmus, který nalezne připojenou kameru 

v počítači a uloží ji. Tato kamera je dále nastavována pro umožnění dalších algoritmů.  

 act Kompletní

Start

Načtení kamery Pořízení snímku Hledání objektu

Naměření 

parametrů

Vyhodnocení a 

zobrazení
Konec

[Ano]

[Ne]

[Tlačítko

Zavřít]

[Tlačítko Kamera]
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Nastavuje se formát kamery. Nastavený je standartní formát kamery YUY2 o velikosti 640 na 

480 pixelů. Jedna ze složek tohoto formátu je také RGB, který je použit pro zpracování. Musí se tedy 

tento formát kamery nastavit. 

Dále je nutno nastavit „předzobrazení kamery“ (preview). To znamená vložit pohled této 

kamery do uživatelského rozhraní, aby umožnil uživateli vidět scénu, kterou bude kamera fotit.  

Nastavená kamera je následně uložena do workspace programu, aby bylo možno kameru dále 

načíst do algoritmu spouštěného tlačítkem Vyfotit. Pokud by k uložení kamery nedošlo, algoritmus by 

nedokázal kameru najít a došlo by k chybě při pořizování snímku.  

 

Obr 17: Stavový diagram pro algoritmus načtení kamery. 

5.2 Algoritmus pro pořízení snímku 

Po zmáčknutí tlačítka Vyfotit se nejprve načte kamera nastavená předchozím algoritmem. 

Dále dojde k poslání pokynu kameře, aby pořídila fotku. Pořízenou fotku algoritmus uloží do 

proměnné, která se využívá pro další analýzu. Proměnná je načtena do uživatelského rozhraní pro 

zobrazení vyfocené scény uživateli. 

Posledním krokem této části algoritmu je vymazání snímku pořízeného kamerou. Snímek je 

již uložen v proměnné, proto není nutné mít snímek uložený v počítači. Pokud by k vymazání snímku 

nedošlo, mohlo by dojít, při opakovaném používání programu, k zahlcení paměti počítače, na kterém 

je program spouštěn. 
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Obr 18: Stavový diagram pro algoritmus pořízení snímku. 

5.3 Algoritmus pro hledání objektu 

Pro umožnění následné detekce objektu (znaménka) ve snímku, který je ve formátu RGB, je 

nutné změnit formát snímku z RGB na grayscale (stupně šedi). Pokud by byl obraz v RGB formátu, 

nebylo by umožněno použití Sobelova hranového detektoru. Detektor totiž pracuje s dvourozměrnou 

maticí. 

Aplikace detektoru umožní nalezení hran objektů ve snímku. Vhodnost použití detektoru je 

v jeho rychlosti a v tomto případě i v efektivnosti hledání. Snímky kůže jsou totiž vysoce specifické.  

Většina snímků kůže obsahuje jednobarevné pozadí (kůže), tedy pozadí je bez větších rozdílů 

gradientů. Funkce proto nenalezne v této vrstvě lokální hrany a celé toto pozadí odfiltruje. Dále 

snímek ve většině případů obsahuje objekty „čárového“ charakteru (chlupy) a objekty kruhového 

charakteru (znaménka). Tyto objekty mají výrazně jinou barvu, čímž je rozdíl jejich gradientů od 

gradientu pozadí vysoký. Tyto objekty tedy funkce nalezne. 

Další velkou výhodou použití hranového detektoru je, že převede vstupní grayscale formát na 

binární matici, která obsahuje logické hodnoty (jedničky a nuly). Binární matice umožní použití 

dalších metod matematické morfologie. 

Morfologické metody (dilatace, eroze…) jsou velice efektivní na zpracování binárních dat, 

kde alespoň teoreticky známe jejich charakter. Metody dokážou odfiltrovat tenčí objekty, v našem 

případě chlupy, a současně dokážou zachovat objekty kruhového charakteru. Další výhodou 

morfologických metod je jejich nízká časová náročnost, protože pracují s binárními obrazy. Poslední z 

hlavních výhod je, že do jisté míry eliminuje vliv světelných podmínek pořízení snímku. Protože je 

použitý vstup snímaný webkamerou, je tato skutečnost velmi výhodná.  

Nevýhodou metod je jejich menší přesnost oproti jiným metodám segmentace obrazu. V tomto 

případě je tato nevýhoda kompenzována charakterem snímků, čímž dochází ke zvyšování přesnosti 

detekce. 
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Obr 19: Stavový diagram pro algoritmus hledání objektu. 

Proč nepoužít jiné metody segmentace? 

Vedle morfologických metod existují i jiné, daleko přesnější metody segmentace. Jednou 

z nich jsou například tresholdové metody. 

Tyto metody jsou vysoce přesné, ale pouze na snímky, které jsou pořízeny za určitých, nejlépe 

stejných podmínek. U těchto metod záleží na světelných podmínkách při pořizování snímků. Vstup je 

snímán webkamerou, což má za následek různé odstíny barev vlivem změny nasvícení snímané scény. 

Z tohoto důvodu by bylo nutné nastavit trashold v určitém rozsahu. Tento trashold by nesměl být 

určen experimentálně, protože by mohlo dojít k zachycení jiných objektů na kůži. Z tohoto vyplývá, že 

by se musel určit proměnný trashold z dané vyfocené scény. Metody pro určování proměnného 

trasholdu jsou mnohem časově náročnější než hranové detektory. Proto nejsou vhodné pro realtimové 

aplikace tohoto typu. Jsou ale vhodné pro snímky pořizované za stejných podmínek se stejnými 

odstíny barvy (rentgen, magnetická rezonance…). 

Dalším příkladem segmentační metody je detekce hran v barevném obraze. Tato metoda je pro 

detekci velmi přesná, ale v tomto případě není vhodná. Důvodem je vysoká náročnosti výpočtu, 

protože pracuje s barevným formátem RGB. Museli by se provést metody komprese dat, které mohou 

znehodnotit obrazovou informaci. 

5.4 Algoritmus pro naměření parametrů 

Vstupem této části algoritmu je výstup detekce objektu, tedy binární matice s nalezeným 

znaménkem. Měří se tři parametry – celková velikost (nejdelší vzdálenost ve znaménku), pravidelnost 

okrajů a barvu znaménka.  

Pro určení prvního parametru (celková velikost) je vhodné převést vstupní binární matici, 

obsahující nalezené znaménko na binární matici, zobrazující pouze jeho okraj. Následně jsou určeny 

dva pixely, které mají mezi sebou nejdelší vzdálenost. Body jsou uloženy do pole reprezentující 

přímku mezi nimi. Tímto je možné nalézt počáteční a koncový pixel dané úsečky a použít je pro 

výpočet vzdálenosti.  

Pole hodnot je použito v podmínkách, které rozhodují, zda je možné pokračovat v algoritmech 

určující některý z parametrů. Pokud je pole prázdné, reprezentuje to fakt, že objekt nebyl z nějakého 

důvodu nalezen. Pokud se tak stane, program je ukončen a uživateli je zobrazeno hlášení o této situaci. 

Pokud je pole plné, algoritmus v určování parametrů pokračuje. 
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Po ověření podmínky jsou souřadnice počátečního a koncového bodu použity pro měření 

vzdálenosti mezi těmito body. Hodnota vzdálenosti je v pixelech, proto je nutno provést převedení na 

milimetry pomocí kalibrace, aby tato hodnota mohla být prezentována uživateli. 

Přesné určení druhého parametru (pravidelnost okrajů) je velice problematická. Z několika 

možných metod byla nakonec zvolena, jako nejvhodnější metoda, porovnání průměru 

předpokládaného tvaru objektu (kruhu), s hodnotou celkové vzdálenosti.  

Vstupem algoritmu pro určení pravidelnosti je binární matice, obsahující okraj objektu. Po 

ověření podmínkou pro správnou detekci, je spočítán obvod, z kterého se následně určí průměr. 

Protože se předpokládá, že objekt má tvar kruhu, odečte se celková velikosti od spočteného průměru. 

Tato hodnota jde dále na vyhodnocení. 

Pro určení barvy musíme na původní snímek v RGB formátu aplikovat binární masku 

s nalezeným objektem (výstup detekce objektu). Vznikne obraz v RGB formě, kde je pouze nalezené 

znaménko v původní barvě. Z důvodu urychlení algoritmu tyto data ořežeme, aby se odstranily 

nepotřebné pixely a zmenšila se velikost obrazu. Následuje ověření, že objekt je detekován správně. 

Pokud tomu tak je, pokračuje se v algoritmu. Vstupní obraz, nyní již ořezaný RGB formát, je rozložen 

na jednotlivé složky a provede se vymazání zbytku nepotřebných pixelů. Dále je spočtena střední 

hodnota barvy, která se dále použije v podmínce.   

 
Obr 20: Stavový diagram pro algoritmus naměření parametrů. 

5.5 Algoritmus pro vyhodnocení a zobrazení 

Každý parametr je vyšetřován zvlášť, až na celkové vyhodnocení, které porovnává všechny 

parametry najednou. 

První z podmínek provádí ověření celkové velikosti. Pro tento účel se ověřuje proměnná 

s uloženou hodnotou celkové velikosti v milimetrech. Pokud je podmínka dodržena a parametr splňuje 
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požadovanou hodnotu, je tato informace zobrazena uživateli ve formě pozitivní správy. V případě, že 

podmínka splněná není, je informace zobrazena v podobě negativní zprávy. 

Druhá podmínka ověřuje pravidelnost okrajů. Ověřuje se hodnota vzniklá z rozdílu velikosti 

průměru předpokládaného kruhu a celkové vzdálenosti. Pokud je tato hodnota příliš veliká, jsou okraje 

nepravidelné a program tuto skutečnost zobrazí ve formě negativní zprávy. V opačném případě je 

zobrazena pozitivní zpráva. 

Třetí podmínka je splnění barvy. Jako vstupní hodnoty pro provedení podmínky jsou použity 

střední hodnoty pixelů v jednotlivých RGB složkách. Tyto hodnoty jsou ověřovány zvlášť. Pokud 

některá z těchto hodnot nevyhoví rozsahu barev, je zobrazeno negativní hodnocení. V opačném 

případě je zobrazeno pozitivní hodnocení. 

Poslední podmínka je pro ověření všech naměřených parametrů najednou. Výsledkem je 

zobrazení doporučovaného dalšího postupu. Za předpokladu, že jsou splněny všechny rozsahy 

definovány v podmínce, je zobrazen pozitivní doporučený postup. V opačném případě se zobrazí 

negativní doporučený postup. 

 

Obr 21: Stavový diagram pro algoritmus naměření parametrů.  
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6. Realizace návrhu řešení 

6.1 Návrh grafické uživatelské rozhraní (GUI) 

Grafické uživatelské rozhraní (GUI) je navrženo způsobem, aby umožnilo jednoduché ovládání pro 

uživatele. 

 

Obr 22: GUI programu pro detekci znamének 

GUI obsahuje dva tlačítka pro ovládání – Kamera a Vyfotit. Tlačítko Kamera je aktivní a 

tlačítko Vyfotit je zatím neaktivní, aby nedošlo k změně pořadí použití tlačítek. Tlačítko Kamera, 

které načte připojenou webkameru, vloží obraz, který snímá, do připraveného okna (axes). Po 

zmáčknutí se toto tlačítko deaktivuje a aktivuje se tlačítko Vyfotit. Zmáčknutím tlačítka se uloží 

vyfocená fotka do okna (axes), kde byl původně zobrazen pohled kamery. Dojde k detekci, naměření 

parametrů a vyhodnocení. Tlačítko Vyfotit se deaktivuje a opět se aktivuje tlačítko Kamera, čímž 

umožní uživateli opětovné použití programu. 

Pro navigování při používání programu je použito textové pole zobrazující instrukce, kterými 

se uživatel řídí.  

Pokud dojde k chybné detekci, nenalezení znaménka, případně k špatnému vyfocení, je 

přidáno textové pole, do kterého se tato informace zobrazí. Uživatel má poté možnost pokračovat 

v použití programu a vyfotit znaménko znovu. 

Pokud je správně pořízená fotka, jsou přidaná textová pole, do kterých se zobrazí vyhodnocení 

provedeno programem. Jedná se o informace o velikosti, pravidelnosti okrajů a barvy. Poslední 

textové pole zobrazí informaci, která buď doporučí další vyšetření, nebo jej nedoporučí. 
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Posledním prvkem v GUI je tlačítko Zavřít. Slouží pro ukončení programu. Po stisknutí se 

objeví dialogové okno s dotazem, zda si uživatel přeje ukončit nebo pokračovat v programu. Při 

potvrzení dojde k vypnutí programu.  

6.2 Implementace kódu pro načtení obrazu z webkamery. 

Načtení „pohledu“ kamery do GUI je provedeno přes tlačítko Kamera.  

Nejprve je nutno vymazat textová pole, což je provedeno funkcí set: 

set(handles.txt_varovani,'string',''); 

První část funkce specifikuje název textového pole, které chceme smazat. Druhá část je 

definování datového typu vkládaného do textového pole, v tomto případě posloupnost znaků. Třetí 

část definuje znaky vložené do textového pole, které jsou následně zobrazeny. V tomto případě je 

posloupnost prázdná. 

Tuto funkci je nutné použít pro všechna textová pole, která obsahují vyhodnocení předchozího 

snímku. 

Druhým krokem je nastavení povolení tlačítek. Jak již bylo zmíněno výše, aby nedošlo 

k špatnému pořadí použití tlačítek, je nutné tlačítka aktivovat a deaktivovat. Pro realizaci je použita 

funkce: 

set(handles.btn_vyfotit,'Enable','on') 

Funkce obsahuje tři části. První je název prvku, v tomto případě tlačítka, který má být 

modifikován. Druhá část je parametr prvku, v tomto případě povolení, který chceme změnit. Třetí je 

nastavení hodnoty parametru, v případě tlačítka a parametru povolit se jedná o hodnotu zapnuto nebo 

vypnuto. 

Když je GUI připraveno, program pokračuje s nastavením videokamery a zobrazením jejího 

pohledu, aby uživatel viděl obraz, který kamera snímá. Pro realizaci této funkce jsou použity příkazy: 

obraz = videoinput('winvideo',1,'YUY2_640x480'); (5.1) 

set(obraz,'ReturnedColorSpace','RGB'); (5.2) 

videoRes = get(obraz, 'VideoResolution'); (5.3)  

numberOfBands = get(obraz, 'NumberOfBands'); (5.4) 

handleToImage = image( zeros([videoRes(2), videoRes(1), numberOfBands], 'uint8') ); (5.5) 

preview(obraz, handleToImage);  (5.6) 

set(handles.txt_instrukce,'string','Připrav kameru kolmo nad znaménko ve vzdálenosti 5 cm a stiskni 

tlačítko Vyfotit'); (5.7) 

assignin('base', 'obraz', obraz) (5.8) 

První z funkcí je načtení kamery (5.1). Tato funkce má tři části. První část specifikuje název 

snímacího zařízení, v tomto případě je použit obecný název kamer. Druhá část je index kamery, ten 

reprezentuje identifikační číslo kamery načtené počítačem. Třetí část je definice formátu, ve kterém 

má být snímek pořízen. Načtená kamera je uložená do proměnné “obraz“.  
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Následující funkce je konverze na RGB formát (5.2). Obsahuje tři části. První definuje 

proměnnou, která se nastavuje. Druhá část definuje parametr, který se má nastavit. Třetí část definuje 

hodnotu, na kterou se má parametr proměnné nastavit. 

Pro zjištění rozlišení kamery, aby bylo možno její pohled promítnout do okna (axes), je 

použita funkce get (5.3), (5.4). První část příkazu definuje proměnnou. Druhá část je parametr. Funkce 

zjistí hodnotu parametru a uloží ji do proměnné.  

Proměnné s hodnotou rozlišení jsou použity ve funkci image (5.5). Tato funkce nastaví 

velikost obrazu na hodnoty rozlišení. Tato velikost se uloží do proměnné a pomocí funkce preview 

(5.6) je vložena do okna (axes).  

Pro změnu textu v textovém poli, které znázorňuje instrukce pro uživatele, je použita funkce 

set (5.7). Aby bylo možné kameru použít, v dalším tlačítku pro pořízení a analýzu snímku je nutno 

uložit proměnnou, která definuje kameru do workspace MATLABu. Toto se provede za pomoci 

funkce assignin (5.8). Funkce obsahuje tři části. První určuje název workspace. Druhá část definuje 

název proměnné ve workspace. Třetí definuje proměnnou, která má být uložena. 

Další příkazy se provedou po zmáčknutí tlačítka Vyfotit:  

obraz = evalin('base', 'obraz'); (5.9) 

A=getsnapshot(obraz);  (6.0) 

axes(handles.vstup); (6.1) 

imshow(A);  (6.2) 

delete(obraz); (6.3) 

Nejprve se načte proměnná z workspace pomocí funkce evalin (5.9). První část funkce 

definuje název workspace. Druhá část definuje proměnnou, která se načte z workspace. 

Snímek z kamery je získán z funkce getsnapshot (6.0). Vstupem funkce je proměnná 

s uloženou kamerou. Funkce spustí kameru a pořízený snímek se uloží do proměnné “A”. 

Snímek je vložen do okna pro zobrazení (axes). Okno, do kterého se má snímek vložit, je 

definováno funkcí axes (6.1). Do funkce se vloží název nadefinovaného okna v GUI. Vložení snímku 

do připraveného okno je provedeno funkcí pro vykreslení obrázku (6.2), jejímž vstupem je proměnná. 

Po pořízení obrázku a jeho načtení do proměnné, se kterou program dále pracuje, je nutné 

provést odstranění tohoto obrázku z paměti počítače, aby nedošlo k zahlcení paměti. Vymazání se 

provede pomocí funkce pro odstranění (6.3). 

6.3 Implementace kódu pro detekci objektů a hran 

Pro nalezení objektu v RGB obraze je použit hranový detektor, jehož výstup je dále upravován 

funkcemi matematické morfologie.  

Vstupní obraz ve formátu RGB je převeden na formát stupňů šedi (7.1): 

sedy=rgb2gray(A); (7.1) 

binar=edge(sedy,’sobel’); (7.2) 
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Tento formát lze použít jako vstupní data pro funkci hranové detekce. Je použit Sobelův 

detektor (7.2).  

Obraz prochází maticová maska 3x3, která průměruje okolní pixely a vypočítává střední pixel. 

Ten ukazuje hodnotu daného pixelu. Pokud je ve velikosti hodnoty sousedních pixelů větší rozdíl, 

ukazuje to na výskyt lokální hrany. Výstupem hranové detekce je binární matice, kde jsou hodnotou 

nula reprezentovány pixely, které mají minimální rozdíl gradientu od pixelů sousedních (kůže, stůl…). 

Hodnotou jedna jsou reprezentovány pixely, které mají větší gradient než pixely sousední (chlupy, 

znaménka, akné…).  

   

 

Obr 23: Výsledek detekce hran (vlevo obraz ve stupních šedi, vpravo obraz po hranové detekci). 

Pro spojení lokálních hran do hran globálních je použita dilatace, jedna z funkcí matematické 

morfologie: 

binar=imdilate(binar,[se90 se0]);.  

Vstupem funkce je výstupní, binární matice hranové detekce. Dilatace rozšíří objekty pomocí 

morfologického strukturního elementu:  

se90=strel(‘line’,3.90);.  

Tento element určuje „tvar“ dilatace. Tvar „line“ vytvoří plochou jednořádkovou matici. Pixel 

uprostřed matice je vyšetřovaný. Matice se obrací a hledá sousedy středového pixelu. Pokud jsou 

v určité vzdálenosti od sebe, nastaví se pomocí dilatace všechny pixely mezi těmito dvěma na stejnou 

hodnotu. Číslo určuje úhel procházení matice. Výstupem funkce je binární matice o stejné velikosti. 

 

Obr 24: Výsledek dilatace (vpravo vstupní binární obraz, vpravo výstupní binární obraz). 
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Pro nalezení objektu je nutno vyplnit prostor mezi nalezenými globálními hranami. Pro toto 

existuje morfologická funkce vyplnění:  

binar =imfill(binar,'holes'); 

  Vstupem funkce je binární obraz, v tomto případě výstup po provedení dilatace. Dojde 

k vyplnění míst ohraničených globální hranou (znaménka, akné, stůl…). Pixely o hodnotě nula, které 

se nacházejí v ohraničení pixelů o hodnotě jedna, se nastaví taktéž na hodnotu jedna. Výstupem je 

binární matice o stejné velikosti. 

 

Obr 25: Výsledek funkce pro vyplnění (vlevo vstupní binární obraz, vpravo výstupní binární obraz). 

Pro odstranění zbytečných objektů, které se mohou nacházet na okraji obrázku (stůl, podložka 

pod snímanou částí…), je použita funkce na vyčištění hranic: 

binar =imclearborder(binar,8);  

Tato funkce nastaví pixely, které jsou na okraji obrázku a mají hodnotu jedna, na pixely o 

hodnotě nula. Pokud má sousední pixel okrajového pixelu také hodnotu jedna, taktéž dojde k změně 

jeho hodnoty na nulu. Číslo značí konektivitu (kolik sousedů kolem pixelu změníme). Dojde tedy 

k odstranění objektu napojeného na okrajový pixel. Výstupem funkce je binární matice o stejné 

velikosti. 
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Obr 26: Výsledek funkce pro odstranění objektů na okraji obrazu (vlevo vstupní obraz, vpravo 

výstupní). 

Na vyhlazení objektů a zároveň odstranění menších objektů z obrazu je nutno aplikovat jednu 

z hlavních funkcí matematické morfologie. Tato funkce se nazývá eroze. Pro lepší výsledek vyhlazení 

a odstranění se použije dvojitá eroze (eroze následovaná další erozí): 

binar = imerode(binar,sedia); 

Funkce zmenší objekty, čímž ty malé odstraní. Samotné vyhlazení objektů v podstatě probíhá 

odstraněním malých okrajových částí objektů, které nejsou na ty větší přímo napojené. Vstupem 

funkce je binární obraz a výstupem je binární obraz o stejné velikosti. Funkce obsahuje dvě části. 

První část specifikuje vstupní data do funkce, druhá část použitý strukturní element. V tomto 

případě je použitý strukturní element diamantová struktura (diamond): 

sedia = strel('diamond',1); 

Vytvořený strukturální element má tvar diamantu, tedy kosočtverce, jehož vzdálenost od 

středu k vrcholu definuje parametr v druhé části funkce strel. V tomto případě je použitá hodnota 

jedna. To znamená, že od středu k vrcholu je vzdálenost reprezentována jedním pixelem. 

 

Obr 27: Výsledek funkce pro vyhlazení obrazu (vlevo vstupní binární obraz, vpravo výstupní binární 

obraz). 

Pro odstranění menších objektů, které v obraze i po použití výše uvedených metod zůstaly, je 

použita morfologická metoda “znovuotevření”: 

binar=bwareaopen(binar,500); 

Funkce odstraní objekty, které nemají dostatečnou velikost v pixelech. Dojde ke spočtení 

všech pixelů, které mají hodnotu jedna, a jejich sousedů o stejné hodnotě. Pokud není splněn 

požadovaný počet pixelů, je tato skupina odstraněna. Defaultní hodnota konektivity je osm. Funkce 

tedy počítá pixely, které se nacházejí v okolí jiného pixelu v osmi směrech. Počet pixelů, které musí 

objekt obsahovat, definuje číslo v druhé části funkce. V tomto případě se jedná o 500 pixelů. Vstupem 

funkce je binární obraz a výstupem je binární obraz o stejné velikosti. 
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Obr 28: Výsledek funkce pro odstranění menších objektů (vlevo vstupní binární obraz, vpravo 

výstupní binární obraz). 

Použitím funkce “znovuotevření” bylo dokončeno nalezení požadovaného objektu v obrazu, 

tedy nalezení znaménka na kůži. Byla definovaná binární maska, kterou je nyní nutné použít na 

originální vstupní obraz ve formátu RGB. Tímto bude umožněná následná detekce barvy nalezeného 

objektu. Příkaz pro použití binární masky (7.3): 

A(~binar(:, :, ones(1, size(A, 3)))) = 0; (7.3) 

Příkaz “přiloží” binární masku na originální obraz a nastaví všechny pixely, které odpovídají 

hodnotě nula v binární masce, na hodnotu nula. Pokud jsou hodnoty pixelů binární masky jedna, tak 

jim odpovídající pixely v originálním obraze jsou nastaveny na svou originální hodnotu. Pro aplikaci 

této metody je nutné, aby originální obraz i binární maska měly stejnou pixelovou velikost v 2D 

prostoru pro všechny tři dimenze originálního RGB obrazu. 

 

Obr 29: Výsledek příkazu pro použití binární masky na originální obraz (vlevo originální obraz, 

uprostřed binární maska, vpravo výsledek použití binární masky). 

6.4 Implementace kódu pro měření celkové velikosti 

Pro měření celkové vzdálenosti, což je nejdelší vzdálenost, kterou znaménko obsahuje, je 

použit příkaz v cyklu, který nalézá nejdelší vzdálenost ze všech možných naměřených vzdáleností 

mezi pixely. Toto určení je provedeno z již získaného binárního obrazu, který je nutno upravit, aby 

v binárním obraze místo celého objektu zůstala pouze jeho okrajová část. Toto je umožněno 

morfologickou funkcí nalezení perimetru (okraje): 
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B=bwperim(binar,8); 

Funkce nalezne první pixel s hodnotou jedna. Následně hledá jeho sousedy, tedy pixely se 

stejnou hodnotou, v osmi směrech. Počet směrů definuje konektivita, což je druhá část funkce. Pokud 

takový pixel nalezne, změní jeho hodnotu na nulu, pokud se v okolí nalezeného pixelu nenalézá ani 

jedna nula. Pokud se v okolí dalšího pixelu nalézá pixel o hodnotě nula, definuje ho jako okrajový a 

hodnota tohoto pixelu zůstane nezměněna. Vstupem funkce je binární matice a výstupem je binární 

matice o stejné velikosti. 

 

Obr 30: Výsledek funkce pro nalezení okrajů objektu (vlevo vstupní binární matice, vpravo výstupní 

binární matice o stejné velikosti). 

Pro nalezení maximální vzdálenosti je nutno nejprve najít souřadnice všech pixelů s hodnotou 

jedna, se kterými bude program dále pracovat. Tohoto se docílí pomocí funkce find (8.1): 

[y,x]=find(B); (8.1)  

points=[x y]; (8.2) 

Nalezené souřadnice pixelů s hodnotou jedna jsou převedeny do souřadnic bodů, které budou 

dále využity pro výpočet vzdáleností mezi nimi (8.2).  

Dále se spočtou všechny vzdálenosti mezi nalezenými pixely a vybere se ta nejdelší. Měří se 

tedy euklidovská vzdálenost mezi dvěma pixely. Toto je provedeno pomocí funkce pdist2 (8.3): 

[d,idx]=pdist2(points, points, 'euclidean','Largest',1); (8.3) 

idx1=idx(d==max(d)); (8.4) 

[~,idx2]=find(d==max(d)); (8.5) 

Dále jsou hodnoty největší možné vzdálenosti uloženy do indexů, které jsou následně použity 

v cyklu pro nalezení souřadnic bodů, které definují tuto vzdálenost. Body jsou uloženy do pole p (8.8): 

p={}; (8.6) 

for i= 1:length(idx1) (8.7) 

    p{end+1} = [points(idx1(i),1),points(idx1(i),2),points(idx2(i),1), points(idx2(i),2)]; (8.8) 

end 



38 

 

Nejprve je nadefinováno nové prázdné pole (8.6). Počet cyklů ve smyčce je definován jako 

hodnota proměnné “inx1“ (8.7), která obsahuje euklidovskou vzdálenost. Následně je pole vyplněno 

souřadnicemi bodů, které určují úsečku mezi body (8.8).  

Pro výpočet délky úsečky musí být nalezeny její krajní body. Příkaz pro realizaci této funkce 

je nalezení bodů uložených v poli hodnot “p“, kde je definovaná daná úsečka. Podstata příkazu je 

přiřadit do proměnných hodnotu nalezenou v struktuře pole. Je nutné nalézt souřadnice x a y 

počátečního bodu a také koncového: 

p1=p(1,1); 

p2=p(1,2); 

x1=p2{1,1}(1,1); 

y1=p1{1,1}(1,4); 

Stejný příkaz provedeme pro nalezení souřadnic koncového bodu. Tento způsob určování 

souřadnic nebude fungovat, pokud bude pole “p” prázdné. Může se stát, že na kůži není žádný objekt, 

případně, že se provede špatně detekce. Proto je nutné stanovit podmínku pro řešení dané situace: 

if (isempty(p)) (8.9) 

    set(handles.dist_text,'string','nelze identifikovat'); (9.0) 

    set(handles.mm_text,'string',''); (9.1) 

else 

 Určení souřadnic bodů a výpočet vzdálenosti. 

end 

 Podmínka zjistí, zda je pole prázdné (8.9). Pokud tomu tak je, vypíše se do připraveného pole 

chybové upozornění pro uživatele, že jeho fotka byla špatně vyfocena, případně špatně detekována 

(9.0). Ostatní textová pole obsahující vyhodnocení se vymažou také (9.1). 

 Pokud pole prázdné není, provede se algoritmus pro určení souřadnic bodů a následné změření 

vzdálenosti. 

 Měření vzdálenosti probíhá pomocí Pythagorovy věty (9.2) – určení délky přepony ze znalosti 

odvěsen pravoúhlého trojúhelníku. Přepona je v tomto případě vzdálenost, kterou chceme spočítat. 

Odvěsny jsou rozdíly souřadnic x a y koncového a počátečního bodu. Hodnota vzdálenosti je 

v pixelech a je zaokrouhlena (9.3).  

 Protože je hodnota vzdálenosti v pixelech, musí se hodnota převést zpět na pixely. Převedení 

je realizováno kalibrací (9.4), která je definovaná kalibrační hodnotou. Kalibrační hodnota je 

vypočtena jako podíl naměřené reálné vzdálenosti v milimetrech a stejné vzdálenosti naměřené 

programem v pixelech. Touto hodnotou se vynásobí vzdálenost v pixelech  (9.5), čímž se převede do 

milimetrů. 

dist=sqrt((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2); (9.2) 

dist=round(dist);  (9.3) 

calibration = 3/51 (9.4) 

dist_mm= dist * calibration; (9.5) 
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Pro ověření, jestli vzdálenost vyhovuje klinické normě, je použita podmínka, která ověří, zda 

vypočtená hodnota je menší než vyhovující. V tomto případě se jedná o hodnotu 6 milimetrů. Pokud 

znaménko tuto hodnotu splňuje, vypíše se do textového pole informace, že vzdálenost je v pořádku. 

Pokud hodnota nevyhovuje, vypíše se informace, že vzdálenost není v pořádku: 

if (dist_mm<6) 

        set(handles.txt_vzdalenost,'string','V pořádku'); 

    else 

        set(handles.txt_vzdalenost,'string','Není v pořádku'); 

    end 

6.5 Implementace kódu pro měření pravidelnosti okrajů 

Než začne program měřit pravidelnost okrajů, musí ověřit, zda je vůbec možné něco měřit. Na 

toto slouží podmínka (8.9), která je popsaná výše. Pokud není podmínka splněna, program pokračuje 

algoritmem pro měření pravidelnosti okrajů. 

Prvním krokem je získat hodnotu obvodu objektu. Lze použít funkci pro sumaci pixelů, čímž 

se zjistí jejich počet: 

obvod = sum(B(:)); 

Funkce používá jako vstupní data binární matici, která znázorňuje okraje objektu. Funkce 

spočte všechny pixely s hodnotou jedna a výsledek vloží do proměnné obvod. Hodnota je v pixelech.  

Dalším krokem je předpoklad, že objekty jsou kruhové. Proto je spočten průměr kruhu pomocí 

vzorce                   (10.1). Výsledná hodnota, vypočtená v pixelech, se vloží do 

proměnné, která je poté zaokrouhlena na celočíselnou hodnotu (10.2): 

dist_kontrola=(obvod/(2*pi))*2; (10.1) 

dist_kontrola=round(dist_kontrola); (10.2) 

okraje=dist_kontrola-dist; (10.3) 

Dále je spočítán rozdíl průměru kruhu a dříve změřené celkové velikosti (10.3). Používá se 

hodnota celkové velikosti v pixelech (9.3). Tato hodnota naznačuje, jak moc se liší velikost celkové 

vzdálenosti (nejdelší vzdálenosti ve znaménku) a průměr vypočtený z předpokládaného kruhového 

charakteru znaménka.  

 Tímto lze určit, jak moc je okraj nepravidelný. Na stanovení, jestli je znaménko příliš 

nepravidelné, je použita podmínka, která stanovuje maximální povolenou hodnotu, kterou nesmí rozdíl 

překročit. Tato hodnota je nastavená na 40 pixelů (10.4). Pokud je znaménko v toleranci, vypíše se do 

textového pole informace, že celková velikost je v pořádku (10.6). Pokud tuto toleranci nesplní, objeví 

se informace, že celková velikost není v pořádku (10.6): 

if (okraje>40) (10.4) 

    set(handles.txt_pravidelnost,'string','Není v pořádku'); (10.5) 

else 

        set(handles.txt_pravidelnost,'string','V pořádku'); (10.6) 
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end 

6.6 Implementace kódu pro detekce barvy 

Pro umožnění nalezení a následného porovnání barvy bylo nutné zobrazení nalezeného 

objektu v RGB formátu. Prvním krokem je použití binární masky nalezeného objektu na originální 

obraz. Tento proces je již popsán výše (7.3). 

Dále je vhodné oříznout výsledný obrázek, aby nebyl rozměr matice zbytečně veliký. Toto se 

dá provést příkazem pro odstranění řádků (11.1) a sloupců (11.2) matice, jejíž všechny hodnoty 

obsahují nulu. Toto oříznutí umožní zrychlení algoritmu pro detekci barvy: 

A(all(all(A == 0,3),2),:,:) = []; (11.1) 

A(:,all(all(A == 0,3),1),:) = []; (11.2) 

Funkce projde matice všech tří dimenzí 3D matice RGB obrazu a vymaže každý řádek a 

sloupec, který obsahuje pouze nulové hodnoty. Pokud řádek obsahuje alespoň jednu nenulovou 

hodnotu, není odstraněn. Vstupem je RGB obraz a výstupem je RGB obraz o změněné velikosti. 

 

Obr 31: Výsledek příkazu pro ořezání obrázku (vlevo vstupní RGB obraz, vpravo výstupní RGB obraz 

o jiné velikosti). 

Před začátkem detekce a porovnávání barvy je nutno zjistit, zda existuje objekt, který je 

možné detekovat. Na toto slouží podmínka, která je popsaná výše (8.9). Pokud není tato podmínka 

splněna, program může pokračovat v detekci barvy. 

První částí algoritmu je rozdělení trojrozměrného RGB obrazu na tři barevné složky 

(červenou, zelenou a modrou) (11.3). Následně se z nových matic odstraní zbývající pixely s hodnotou 

nula. Odstranění proběhne příkazem, který nastaví hodnoty pixelů obsahující nulu, na prázdné (11.4). 

Matice ztrácí tvar MxN. Tedy čtvercový, či obdélníkový charakter. Vznikne pole hodnot s různou 

velikostí sloupců a řádků. To se uloží do proměnné a přejde se k výpočtu střední hodnoty velikosti 

pixelů v jednotlivých složkách RGB formátu. 

Pro výpočet střední hodnoty velikosti pixelů se používá funkce “mean“ (11.5), jejíž vstupem 

je pole hodnot, ze kterých je počítána střední hodnota. Výstupem funkce je hodnota reprezentující 

prostřední hodnotu v celém poli. V tomto případě se jedná o hodnotu datového typu double, která je 

použita v podmínce pro určení, zda barva odpovídá klinickému předpokladu (příklad kódu je pouze 

pro červenou složku RGB obrazu): 
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r=A(:,:,1); (11.3) 

r(r == 0) = []; (11.4) 

str_r = mean(r);  (11.5) 

Podmínka pro ověření, zda je barva znaménka dodržena, využívá hodnot proměnných, do 

kterých jsou uloženy střední hodnoty barvy v jednotlivých složkách RGB. Tyto složky jsou následně 

vyhodnoceny každá zvlášť (11.6). Pokud všechny složky RGB obrazu dodrží rozmezí hodnot, 

program vypíše do textového pole informaci, že barva je v pořádku (11.7). Pokud podmínka dodržena 

není a hodnoty nejsou v definovaném intervalu, program vypíše informaci, že barva není v pořádku 

(11.8). 

if (str_r<=230 && str_r>= 100 && str_g<=150 && str_b<=80) (11.6) 

     set(handles.txt_barva,'string','V pořádku'); (11.7) 

else 

     set(handles.txt_barva,'string','Není v pořádku'); (11.8) 

end 

6.7 Implementace kódu pro závěrečné vyhodnocení vyšetření 

Před začátkem vyhodnocení všech programem naměřených parametrů je nutné ověřit, zda je 

nalezen objekt. Na toto slouží podmínka, která je popsaná výše (8.9). Pokud není tato podmínka 

splněna, program může pokračovat algoritmem pro stanovení závěrečného vyhodnocení. 

Pro závěrečné vyhodnocení, které provede souhrn výsledků analýzy všech sledovaných 

parametrů, je použita podmínka, která porovnává všechny hodnoty parametrů naměřených programem 

s teoretickými hodnotami. Pokud podmínce vyhoví všechny parametry, je do textového pole 

zobrazena informace, že program nedoporučuje další vyhodnocení. Pokud není podmínka dodržena a 

naměřené hodnoty se nevlezou do definovaného intervalu, vypíše se informace, že program 

doporučuje další vyšetření. 

if (dist_mm<6 && okraje<40 && str_r<=230 && str_r>= 100 && str_g<=150 && str_b<=80) 

    set(handles.txt_vyhodnoceni,'string','Nedoporučuji další vyšetření.'); 

else 

    set(handles.txt_vyhodnoceni,'string','Doporučuji další vyšetření.'); 

end 

Zavření GUI je realizováno algoritmem, který je spouštěn pomocí tlačítka Zavřít. Po stisknutí 

tlačítka se objeví dialogové okno, které nabídne uživateli možnost potvrdit nebo nepotvrdit zavření. 

Toto je umožněno pomocí funkce questdlg (12.0), tato funkce obsahuje pět částí. První je specifikace 

otázky, která se má zobrazit uživateli. Druhá definuje jméno dialogového okna. Třetí a čtvrtá definuje 

tlačítka, která se zobrazí a jsou k dispozici uživateli. Pátá část je defaultní hodnota, která musí mít 

podobu třetí nebo čtvrté části.  

Hodnota, reprezentovaná tlačítkem, které uživatel zvolí, je uložena do proměnné. Tato 

proměnná je vyhodnocována funkcí „switch“ (12.1). Pokud má hodnotu “Ano“ (12.2), GUI se zavře, 
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pokud má hodnotu “Ne” (12.3), GUI se nezavře a pomocí funkce retur (12.4), se vrátí do výchozího 

stavu před zmáčknutím tlačítka Zavřít.  

vyber = questdlg('Zavřít program?','Close Request Function','Ano','Ne','Ano');  (12.0) 

   switch vyber,  (12.1) 

      case 'Ano',  (12.2) 

         delete(gcf) 

      case 'Ne' (12.3) 

      return  (12.4) 

   end 

Celý implementovaný kód systému lze vidět v příloze ([Příloha1)  
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7. Verifikace vyvinutého systému a implementovaného algoritmu 

Pro verifikaci systému bylo navrženo testovací GUI, které umožní posoudit jeho spolehlivost. 

Skládá se ze tří tlačítek (Kamera, Vyfotit a Zavřít). Dále obsahuje čtyři okna (axes), které zobrazují 

čtyři pohledy na vyfocenou scénu. První zobrazí scénu pořízenou kamerou. Druhé zobrazí nalezený 

objekt. Třetí naměřenou celkovou velikost v objektu. Čtvrté okno zobrazí ořezaný snímek nalezeného 

objektu. 

Dále obsahuje textová pole, která vypíší naměřenou celkovou velikost v milimetrech, rozdíl 

celkové velikosti v pixelech a průměr vypočteného z obvodu taktéž v pixelech. Následně jsou přidána 

textová pole pro zobrazení hodnocení jednotlivých parametrů a hodnocení všech parametrů najednou. 

7.1 Verifikace detekce 

Verifikace je prováděná dvakrát po deseti pokusech. První verifikace je pro kameru umístěnou 

na stojanu a druhá pro kameru drženou uživatelem. Snímáno je deset znamének při přibližně 

pěticentimetrové vzdálenosti kamery od znaménka: 

Podle výsledků v tabulce (Tabulka 2), je úspěšnost detekce pro kameru umístěnou na stojanu 

70 %. Tedy z deseti pokusů detekovala znaménko v sedmi případech správně a ve třech případech 

došlo k špatné detekci znaménka. Podle tabulky (Tabulka 3) je úspěšnost pro detekci pro kameru 

drženou uživatelem 90 %. V devíti případech z deseti kamera znaménko detekovala úspěšně. 

Úspěšnost celkové detekce je 80%. 

7.2 Verifikace měření parametrů a jejich vyhodnocení 

Verifikace měření parametrů je provedena při stejných podmínkách jako verifikace detekce. 

Tedy deset různých znamének pro kameru na stojanu a pro kameru v ruce uživatele. 

Testy byly provedeny i na znaménkách, na kterých byla provedena špatná detekce, aby došlo 

k verifikaci chování algoritmu při špatných výsledcích detekce, což např. znamená, že znaménko bylo 

detekováno, ale spolu s ním byly detekovány také jiné objekty na kůži (například chlupy). V těchto 

případech se programu podařilo naměřit parametry, ale některé parametry byly vyhodnoceny špatně. 

Pokud znaménko nebylo nalezeno vůbec, program ve všech těchto případech upozornil uživatele na 

špatnou detekci. 

Detekce barvy je velmi závislá na kvalitě kamery. Pokud kamera vyfotí znaménko v jiném 

odstínu, než je jeho skutečný, objeví se upozornění, že program vyhodnotil znaménko jako „není 

v pořádku“, protože nesplňuje zadaný rozsah barvy. Tuto nedokonalost lze eliminovat buď pořízením 

kvalitnější kamery, nebo změnou osvětlení scény. Snímek by neměl být pořízen v šeru, v tmavém 

prostředí, případně za přímého slunečního svitu. Doporučené je umělé osvětlení, případně osvětlovací 

funkce kamery. Při výpočtu celkové úspěšnosti programu není počítáno s úspěšnou detekcí barvy. Ta 

je úspěšná, ale záleží na okolnostech zmíněných výše. 

Úspěšnosti detekce a naměřených parametrů v případě kamery umístěné na stojanu jsou znázorněny 

v Tabulce (Tabulka 2): 
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Tabulka 2: Úspěšnosti detekce a naměřených parametrů v případě kamery umístěné na stojanu. 

  

Celková velikost (mm) 

  

Znaménko Detekce Naměřená skutečná Výsledek Pravidelnost Barva 

1 Proběhla 1,88 2 správně správně správně 

2 
Neproběhl

a 
10,23 3 špatně špatně správně 

3 Proběhla 2,451 2,5 správně správně správně 

4 Proběhla 2,65 2,5 správné správně správně 

5 Proběhla 2,35 3,5 špatně správně správně 

6 Proběhla 2,47 3 správně správně správně 

7 
Neproběhl

a 
3,35 3 správně špatně správně 

8 
Neproběhl

a 
18 2,5 špatně špatně správně 

9 Proběhla 3,41 3,5 správně správně správně 

10 Proběhla 2,76 3 správně správně správně 

Úspěšnost 70% 

  

70% 70% 100% 

 

Celková úspěšnost je vypočtená jako průměr úspěšností pro detekci, celkovou velikost a pravidelnost. 

Celková úspěšnost systému pro kameru umístěnou na stojanu je 70%. 

Úspěšnosti detekce a naměřených parametrů v případě kamery umístěné v ruce uživatele jsou 

znázorněny v Tabulce (Tabulka 3): 
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Tabulka 3: Úspěšnosti detekce a naměřených parametrů v případě kamery umístěné v ruce uživatele. 

  

Celková velikost (mm) 

  

Znaménko Detekce Naměřená Skutečná Výsledek Pravidelnost Barva 

1 Proběhla 0,18 2 špatně správně správně 

2 Proběhla 2,78 3 správně správně správně 

3 Proběhla 2,59 2,5 správně správně správně 

4 Proběhla 2,35 2,5 správně správně správně 

5 Proběhla 4,5 3,5 špatně správně správně 

6 Neproběhla N/A 3 správně N/A správně 

7 Proběhla 2,4 3 špatně správně správně 

8 Proběhla 3,8 2,5 špatně špatně správně 

9 Proběhla 3,1 3,5 správně správně správně 

10 Proběhla 3,1 3 správně správně správně 

Úspěšnost 90% 

  

60% 90% 100% 

 

Celková úspěšnost je vypočtená jako průměr úspěšností pro detekci, celkovou velikost a pravidelnost. 

Celková úspěšnost systému pro kameru umístěnou v ruce uživatele je 80%. 

Ukázka jednoho případu verifikace detekce a vyhodnocení znaménka. Ukázky verifikace detekce a 

vyhodnocení všech dvaceti znamének je možnost vidět v příloze ([Příloha2): 

 

Obr 32: Příklad pro verifikaci detekce a vyhodnocení znaménka.  
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8. Závěr 
Systém je navržen tak, aby umožnil laické veřejnosti detekovat a následně vyhodnotit kožní 

pigment. Dále doporučí, zda je nutné navštívit lékaře. Parametry, podle kterých je vyhodnocení 

prováděno, jsou popsány v části: „Klinické a histopatologické vlastnosti melanomu“. 

V návrhu systému je specifikováno, které z popsaných metod zpracování obrazu jsou použity 

pro konečnou realizaci systému. 

Navržený systém na detekci znamének je úspěšný na 70%, pokud je webkamera umístěna na 

stojanu. Za předpokladu, že webkameru drží uživatel, je úspěšnost 80%. Měření celkové velikosti je 

méně úspěšné, pokud je kamera držena v rukou uživatele. Detekce barvy je velmi ovlivněná 

světelnými podmínkami při zachycení snímku. Nedoporučuje se pořizovat snímky ve tmě, v šeru, 

případně na přímém slunečním svitu. Je doporučeno umělé osvětlení, případně zapnutí osvětlení 

webkamerou. 

Řešení může mít velký přínos pro další výzkum automatizace v tomto oboru. Pro použití 

v klinické praxi je ovšem nutné použít dermatoskop, případně i termokameru, která může detekovat 

případné fyziologické změny pod pokožkou.    
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