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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá studiem principů a algoritmů pro zpracování a analýzu digitálních 

obrazů. Využívá znalosti těchto principů pro zpracování obrazové informace kožních pigmentů 

a sledování změn těchto pigmentů v čase. 

Teoretická část této práce je rozdělena na část technickou a lékařskou. Technická část vysvětluje 

principy a algoritmy pro zpracování a analýzu digitálních obrazů. Lékařská část přináší medicínský 

pohled na tématiku sledování a hodnocení kožních pigmentů. Práce se zaměřuje především na 

mateřská znaménka a související sledování změn pro včasné odhalení maligní transformace 

epitelových buněk, tzv. maligního melanomu. 

Praktická část práce je zaměřena na návrh a následnou realizaci softwaru pro zpracování  

a analýzu digitálního obrazu kožního pigmentu. Software také provádí automatické hodnocení  

a porovnávání obrazů pořízených v různých časech pro sledování změn tohoto pigmentu, 

především mateřského znaménka. 

Poslední část práce je věnována experimentálnímu ověření funkce realizovaného softwaru 

a následnému zhodnocení dosažených výsledků. 

Klíčová slova 

Digitální zpracování obrazu, kožní pigment, mateřské znaménko, ABCDE hodnocení, MATLAB 

 

Abstract 

Diploma thesis deals with studying principles and algorithms of digital image processing, using  

the knowledge of these principles to process an image of skin pigments and detect changes  

of those pigments in time. 

Theoretical section of this thesis is divided into technical and medical part. Technical part explains 

digital image processing principles and algorithms. Medical part brings medical point of view  

to the topics of observation and evaluation skin pigments. The thesis is focused mainly  

on birthmarks and its changes throughout the time with emphasis on early detection of malignant 

transformation of epithelial cells, so called malignant melanoma. 

Practical section of this thesis is focused on design and realization of digital image processing 

software, which analyses skin pigment and its properties. The software also automatically evaluates 

and compares the images in time to detect changes of the skin pigment, specifically birthmark. 

The last section is dedicated to experimental verification of the software’s function and evaluation 

of the achieved results. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

A asymetrie (z angl. Asymmetry) - hodnotící kritérium hodnoticího systému ABCDE 

ALM akrolentiginózní melanom 

ASCII americký standardní kód pro výměnu informací (z angl. American Standard Code for 

Information Interchange) 

B ohraničení (z angl. Border) - hodnotící kritérium hodnoticího systému ABCDE 

C barva (z angl. Color) - hodnotící kritérium hodnoticího systému ABCDE 

CMYK barevný model (z angl. Cyan, Magenta, Yellow, blacK) 

CT počítačová tomografie (z angl. Computed Tomography) 

D průměr (z angl. Diameter) - hodnotící kritérium hodnoticího systému ABCDE 

E vývoj (z angl. Evolution) - hodnotící kritérium hodnoticího systému ABCDE 

HD vysoké rozlišení (z angl. High Definition) 

HSI barevný model (z angl. Hue, Saturation, Intensity) 

LMM lentigo maligna melanom 

MATLAB MATrix LABoratory – programové prostředí společnosti Humusoft 

NM nodulární melanom 

OTSU metoda stanovení prahu mezi objektem a pozadím na základě histogramu 

PET pozitronová emisní tomografie 

RGB barevný model (z angl. Red, Green, Blue) 

RTG rentgen 

SSM povrchově se šířící melanom 

UV ultrafialové (z angl. UltraViolet) 

angl. anglicky (z angl. = z anglického jazyka) 

resp. respektive 

tj. to je 

tzn. to znamená 

  symbol pro morfologickou operaci eroze 

  symbol pro morfologickou operaci dilatace 

  symbol pro prázdnou množinu 

  symbol pro průnik množin 

  symbol pro podmnožinu 
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1 Úvod 
Zpracování obrazu (angl. image processing) je složitá vědní disciplína využívající matematický 

aparát ke zpracování a extrakci informace z obrazových dat vyjádřených nejčastěji maticí čísel 

ve škále s hodnotami 0 – 255. Zpracovávání obrazů kožních pigmentů vede k určování statických 

charakteristik a dynamických změn těchto pigmentů, čehož lze využít pro jejich automatické 

hodnocení. 

1.1 Cíle diplomové práce 

Sledování časového vývoje pigmentu je hlavním předmětem této diplomové práce, jejímž cílem  

je poskytnout nástroj pro sledování změn kožních pigmentů. Na základě vytvořeného nástroje  

bude v budoucnu možné vytvořit jednak podpůrný analyzační systém pro lékaře, kterým při 

pravidelných kontrolách pomůže snadněji určit změny ve velikosti a zbarvení kožních pigmentů, 

jednak jednoduchou domácí aplikaci, která umožní každému uživateli snadné monitorování 

vlastních znamének. Především druhá z aplikací je nesmírně důležitá, jelikož vznik maligního 

melanomu je v dnešní době veřejností přehlíženým problémem, o to však smrtelnějším. 

Z průzkumů (např. [30]) vyplývá, že informovanost v oblasti prevence kožních onemocnění, 

potažmo přímo maligního melanomu, je u obyvatelstva nízká, a to přestože probíhá osvěta  

nejen pomocí různých plakátů v ordinacích, ale také články v médiích (např. [21]) a pomocí 

populárně naučných knih (např. [6]). Incidence maligního melanomu v České republice se přitom 

v posledních 10 letech více než ztrojnásobila. Pomůže-li vytvořený nástroj mimo jiné ke zlepšení 

informovanosti pacientů a ke včasné diagnostice alespoň jednoho případu maligního melanomu a 

tím k záchraně alespoň jednoho lidského života, je to možné považovat za úspěch. 

1.2 Rozdělení diplomové práce 

Diplomová část je rozdělena do části teoretické-technické, teoretické-lékařské a praktické. 

Praktická část obsahuje návrh a realizaci systému, jeho testování a závěrečné zhodnocení celé 

práce. 

Teoretická část technická umožňuje čtenáři získání základních informací a pochopení technických 

a logických principů z oblastí zpracování obrazu, inteligentních systémů a databází, jež jsou během 

zpracování inteligentního monitorovacího systému použity. 

Teoretická část lékařská má čtenáři poskytnout úvodní vhled do problematiky kožních pigmentů, 

jejich hodnocení a monitorování v současné lékařské praxi. Cílem této části je získat všeobecný 

přehled o zpracovávaném tématu pro pochopení smyslu a funkčnosti vytvářeného systému. 

Praktická část práce začíná teoretickým rozborem a návrhem systému, jeho podrobným 

principielním popisem, který si dává za cíl seznámit čtenáře co nejdetailněji s celým algoritmem 

systému od spuštění a vložení definovaných vstupů, přes zpracování těchto vstupů a rozhodovací 

algoritmus až po uložení výstupů a ukončení běhu programu. 
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Realizační část práce má za úkol sestavit program dle popisů z návrhové části, popsat případné 

změny provedené během realizace a tyto zdůvodnit. Popis běhu systému bude proveden nejlépe 

pomocí komentovaných částí zdrojového kódu a názorných obrázků. 

Dokončený systém projde procesem testování, kdy do něj budou vkládány obrazy různých  

více či méně podezřelých zdravých i maligně transformovaných kožních pigmentů a bude 

vyhodnocována přesnost výsledků systému a zároveň jeho použitelnost v lékařské praxi i pro 

veřejnost. Zásadní pro veřejné použití je nevyvolávat zbytečnou paniku u zdravých znamének a 

naopak neoznačovat maligní ložiska za běžná znaménka. 
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2 Teoretická část – technická 
Kapitola vnáší potřebný úvodní teoretický vhled do problematiky digitálního zpracování  

obrazu. Po pořízení digitálního snímku je tento potřeba zpracovat a získat z něj užitečnou 

informaci. K tomuto účelu slouží principy a algoritmy uvedené v této části práce. 

Kapitola dále obsahuje úvod do rozhodovacích algoritmů a do tvorby databází. 

2.1 Zpracování obrazu 

Následuje přehled algoritmů a principů pro zpracování digitálních obrazů, které byly při  

zpracování diplomové práce využity. 

2.1.1 Barevné modely 

K nejčastěji používaným barevným modelům patří RGB, CMYK a HSI. 

RGB 

RGB model se skládá ze tří základních barev – červená (Red), zelená (Green) a modrá (Blue).  

Užití těchto barev je aditivní, každý bod obrazu se skládá z jasu tří barevných složek určených 

hodnotou v rozmezí 0 – 255. Při sečtení barev při plné intenzitě (255, 255, 255) vzniká bílá barva, 

při nulové intenzitě (0, 0, 0) vzniká barva černá. RGB model je nejčastěji využíván 

v zobrazovacích zařízeních (televize, monitory, projektory). 

CMYK 

CMYK model tvoří tři základní barvy – azurová (Cyan), purpurová (Magenta) a žlutá (Yellow)  

– společně s černou (blacK). Užití těchto barev je subtraktivní, jelikož mícháním barev jsou  

od sebe odečítány, tzn., čím více dané základní barvy bod obsahuje, tím více odráží příslušnou 

barvu RGB modelu. Vztah modelů CMY a RGB je následující:  
 
 
 

   
 
 
 
   

 
 
 
 . CMYK model je 

nejčastěji využíván při tisku, přičemž je doplněn tiskařskou černí jednak z důvodu estetického 

(součet všech tří barev nedá dokonalou černou), jednak z důvodu ekonomického (nejčastěji se 

tiskne barvou černou). 

HSI 

HSI model nejlépe popisuje barvy tak, jak jsou člověkem vnímány. Model je tvořen třemi 

parametry – barevný tón (Hue), sytost (Saturation) a jas (Intensity). Nejčastěji je popisován 

šestibokým jehlanem, kdy na vrcholu je černá barva, uprostřed postavy bílá, ve vrcholech postavy 

po řadě červená, purpurová, modrá, azurová, zelená a žlutá. Barevný tón nabývá hodnot 0 – 360°, 

sytost a jas nabývají hodnot      , přičemž sytost je dána vzdáleností od spojnice bílé a černé a jas 

výšce v jehlanu (vzdálenosti od bílé nebo černé). 

[8] [28] 
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Obr. 1 Barevné modely: vlevo nahoře RGB, vlevo dole CMYK, vpravo HSI. [28] 

2.1.2 Filtrace 

Děj, při kterém je původní obrazová matice přepočítávána pomocí postupujícího obrazového 

okénka, tzv. masky, se nazývá filtrace. Nová hodnota se vypočítává z blízkého okolí původního 

obrazového bodu, přičemž se nejčastěji využívá okolí 3x3 nebo 5x5 bodů. Filtry obrazu se dělí na 

nízkofrekvenční a vysokofrekvenční. 

Průměrový filtr 

Průměrový filtr (average filter) patří k nejjednodušším filtrům. Pod maskou dané velikosti  

je spočítán průměr hodnot bodů originálního obrazu a tento je dosazen jako nová hodnota  

středového bodu. Využít lze jak průměr aritmetický, tak i geometrický, či harmonický. Průměrový 

filtr lze modifikovat například pro použití pro liniové prvky, pro nejbližší sousedy, s inverzním 

gradientem, s rotujícím oknem a další. 

Mediánový filtr 

Mediánový filtr je nejlepší statistický filtr. Hodnotu středového bodu nahradí mediánem z hodnot 

všech bodů pod maskou. Často dává lepší výsledky než průměrový filtr především díky svým 

vynikajícím schopnostem redukovat šum. 

Ostatní filtry 

K dalším používaným filtrům patří módový, sítový, Gaussův, maximální, minimální, středový, 

nebo různé typy adaptivních filtrů. 

[7] [8] 
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2.1.3 Jasové operace 

Jasové operace patří mezi skupinu bodových operací, jejichž úkolem je upravit histogram jasu 

(jasovou funkci). K jasovým operacím patří prahování, vyrovnání histogramu, ztotožnění 

histogramu a další. 

Prahování 

Prahování je zároveň jedna ze základních metod segmentace dat. Výsledkem je zpravidla binární 

obraz (obsahuje pouze hodnoty 0 a 1). Pro použití této metody je určena jedna nebo více hodnot 

prahu a výsledný obraz se utváří dle podmínek pro vstupní obraz. Je-li hodnota jasu v daném  

bodě větší, než práh, hodnota ve výsledném obraze je rovna jedné a naopak. Obdobně tyto 

podmínky platí i pro vícenásobný práh s tím rozdílem, že výsledkem není binární obraz, nýbrž 

hustotní řezy. 

Speciální metodou prahování je metoda OTSU. Jedná se o způsob automatizace hledání hodnoty 

prahu. Metoda OTSU se zakládá na nalezení histogramu obrazu, ve kterém jsou určeny třídy  

pro objekt a pozadí. Hranice mezi těmito třídami je hledaná hodnota prahu. Ta se určí jako 

maximum rozptylu mezi třídami. 

 

Obr. 2 Histogram s vyznačením tříd pro objekty a pozadí a optimálním prahem (vlevo) a 
grafické vyznačení běžného histogramu s hodnotou prahu určenou metodou OTSU. [interní 
dokumenty] 

Vyrovnání histogramu 

Vyrovnání histogramu je taková úprava, jejímž cílem je rovnoměrné rozložení hustoty 

pravděpodobnosti jasu výsledného obrazu. Smyslem takové úpravy může být zlepšení 

subjektivního vnímání kvality obrazu, nebo normalizace podmínek pro další zpracování  

obrazu. 

Mezi nejčastější typy vyrovnání histogramu patří lineární roztažení, které převádí histogram 

daného rozsahu do rozsahu jiného, nejčastěji většího, lineárně, tzn., že hodnoty četností jsou od 

sebe vzdáleny stejně. Druhým nejčastějším typem je ekvalizace, kdy vzdálenost mezi nově 

přiřazenými hodnotami závisí na jejich četnostech. Malé četnosti jsou si blíže, velké četnosti dále. 

[7] [8] [9] [34] 
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Obr. 3 Různé typy úpravy histogramu. [7] 

2.1.4 Geometrické operace 

Geometrické operace se vyznačují tím, že mění tvar nebo rozměry obrazu. Geometrická operace 

je přesně zadána dvěma funkcemi   a   dle vztahu                        , kde        je 

funkce výstupního obrazu a        funkce vstupního obrazu. Pokud jsou funkce   a   lineární, 

jedná se o afinní transformaci. Mezi afinní transformace obrazu patří např. rotace. 

[9] [28] 

 

Obr. 4 Afinní transformace obrazu – rotace. [9] 

  



Inteligentní monitorovací systém dynamiky změny kožních pigmentů v čase 

Diplomová práce 

7 

Marek Vavrečka, 2015 

2.1.5 Detekce hran 

Detekce hran je zdaleka nejběžnější přístup v detekci významných nesouvislostí šedotónového 

obrazu. Každá souvislá oblast je obklopena hranicí. K detekci těchto hranic se používá několika 

metod. 

Gradientní metody 

Gradientní metody hledání hran jsou založeny na hledání maxima první derivace průběhu  

jasu. K tomuto účelu jsou určeny hranové operátory, mezi které se řadí Robertsův operátor, 

operátor Prewittové, Sobelův operátor a Kirschův operátor. Pro použití na digitální obraz jsou 

operátory tvořeny maskou 3x3 (2x2 u Robertsova operátoru), která se aplikuje obdobně jako 

v případě filtrace. Všechny tyto operátory jsou směrově závislé. 

 
   
  

      
      
   
   

      
      
   
   

      
   

     
      

  

Obr. 5 Zleva Robertsův operátor, operátor Prewittové, Sobelův operátor a Kirschův 
operátor. [8] [9] 

Metody založené na průchodu druhé derivace nulou 

Jak již název napovídá, jedná se o metody založené na hledání průchodu druhé derivace průběhu 

jasové funkce nulou. V takovém místě dochází ke změně znaménka druhé derivace. K těmto 

metodám se řadí Laplacián a Gaussián. Pro účely zpracování digitálního obrazu jsou operátory 

tvořeny maskou 3x3, která se aplikuje obdobně jako v případě filtrace. Tyto operátory nejsou 

směrově závislé. 

[8] [9] 

 
   
    
   

      
   
    
   

  

Obr. 6 Laplaciánův operátor. [8] [9] 

2.1.6 Zpracování binárních obrazů 

Binární obraz je takový, který nabývá ve všech svých bodech pouze jednu ze dvou hodnot 

(nejčastěji 0 a 1). Binární obraz je zpravidla výsledkem segmentace obrazu. Na takto získaném 

obraze lze provádět dvě základní morfologické operace, ze kterých vycházejí složitější 

morfologické algoritmy. Jedná se o dilataci a erozi. 

Dilatace a eroze 

Je definován strukturní element dané velikosti a tvaru (např. 3x3 se samými jedničkami), který 

klouže po vstupním obraze a vytváří výstupní obraz dle následujících podmínek. Výsledkem 

dilatace je 1 v případě, že alespoň v jednom bodě překrytí strukturního elementu s původním 

obrazem jsou na obou bodech jedničky. Výsledkem eroze je 1 v případě, že ve všech bodech 

překrytí strukturního elementu s původním obrazem jsou na všech bodech jedničky. 
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Symbolicky lze operace zapsat následujícím způsobem. Eroze                   , 

dilatace                     , kde   je vstupní obraz,   strukturní element,     

souřadnice aktuálního bodu a      hodnoty v masce aktuálního bodu. 

[8] [9] 

 

Obr. 7 Vysvětlení morfologických operací. Zleva strukturní element, vstupní binární obraz, 
příklad morfologicky upravovaného tvaru. [9] 

Otevření a uzávěr 

Mezi složitější morfologické algoritmy tvořené z dilatace a eroze patří otevření a uzávěr. Otevření 

je definováno jako eroze následovaná dilatací, uzávěr je definován jako dilatace následovaná erozí. 

Cílem otevření je eliminace malých a tenkých objektů a rozpojení objektů v místech, kde jsou 

tenké. Cílem uzávěru je vyplnění malých a tenkých děr v objektech a spojení objektů ležících 

blízko sebe. Otevření a uzávěr může být realizováno použitím většího počtu erozí, resp. dilatací za 

sebou. 

[8] [9] 

 

Obr. 8 Otevření trojúhelníku (vlevo) a uzávěr ostrého tvaru, obojí za použití strukturního 
elementu tvaru kružnice. [8] 

2.1.7 Indexování 

Cílem indexování je přiřadit každé oblasti binárního obrazu přirozené číslo, které je pak zapsáno  

do každého bodu dané oblasti. Za jednu oblast je považována množina bodů, které spolu sousedí,  

a to buď v rámci čtyřsousednosti (body mají společnou stranu), nebo osmisousednosti (body  

mají společnou stranu nebo roh). Indexovaného obrazu se využívá při určování atributů 

jednotlivých oblastí. 

[9] 
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2.1.8 Měření objektů 

Pro určení příslušnosti objektu do určité třídy je potřeba změřit příznaky. Mezi nejběžnější 

používané příznaky patří momenty různého stupně, pravoúhlost, podlouhlost, kruhovost,  

energie hranice, průměrná vzdálenost bodu od hranice, atributy odvozené z histogramu jasu 

(střední hodnota jasu, variance, šikmost, energie, entropie) a další. 

[9] 

2.2 Klasifikace 

Rozpoznávání obrazu je poslední krok při zpracování obrazu. Cílem klasifikace je zařadit 

rozpoznané objekty na základě jejich popisu do předem známých tříd. Klasifikace se dělí 

na příznakovou a strukturální. Příznaková klasifikace využívá kvantitativní popis objektů 

(příznaky). Strukturální klasifikace využívá kvalitativní popis objektů (primitiva). 

[28] 

2.2.1 Příznaková klasifikace 

Předpokladem pro příznakovou klasifikaci je existence vektoru vhodně zvolených příznaků 

               . Hodnoty těchto příznaků mohou teoreticky nabývat jakýchkoliv hodnot. 

V konkrétních úlohách se však zavádí obor hodnot příznaků, které v dané úloze mohou  

příznaky nabývat. 

Klasifikátor je zobrazení, které každému možnému vektoru příznaků přiřazuje identifikátor  

třídy, do které je klasifikovaný objekt zařazen. Klasifikace je prováděna definovaným 

rozhodovacím pravidlem, které rozkládá obor hodnot příznaků na podoblasti. V závislosti na 

podoblasti, ve které se vektor příznaků nachází, je objektu přiřazen identifikátor třídy. 

Diskriminační funkce 

Existují takové funkce                     definované nad oborem hodnot příznaků, které se 

nazývají diskriminační. Pro každý klasifikovaný vektor příznaků se určuje hodnota dané 

diskriminační funkce v daném bodě a objekt je přiřazen do té třídy, pro kterou je hodnota 

diskriminační funkce maximální. 

 

Obr. 9 Schéma klasifikace pomocí diskriminačních funkcí (vlevo) a příklad klasifikace 
vektoru příznaků x (hodnoty diskriminačních funkcí       a       pro vektor x jsou menší 
než hodnota      , tudíž je daný objekt zařazen do třídy 2). [9] 
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Minimální vzdálenost 

Pro klasifikaci pomocí minimální vzdálenosti se využívá tzv. etalon. Etalon je typická hodnota 

třídy, nejjednodušeji střední hodnota všech známých prvků třídy. Každý klasifikovaný objekt 

je poté přiřazen do té třídy, k jejímuž etalonu je nejblíže. 

[7] [8] [9] 

2.2.2 Fuzzy systémy 

Klasifikace umožňuje nejen úplné přiřazení objektu do jedné třídy, ale také částečné přiřazení 

do několika tříd. K tomuto účelu slouží fuzzy logika, která rozšiřuje příslušnost objektu k dané 

třídě na celý interval       oproti klasické Booleovské logice, která připouští jen hodnoty 0 a 1. 

 

Obr. 10 Ukázka fuzzy logiky na příkladu středně vysokého stromu. [10] 

Pro určování míry přiřazení zkoumaného objektu do dané třídy je zásadní použití formalizovaných 

zkušeností pomocí podmíněných tvrzení, fuzzy pravidla IF-THEN (jestliže-pak). Tento model 

je podle svého tvůrce nazýván pravidlový model typu Mamdani. Mezi další pravidlové modely 

patří např. typ Takagi-Sugeno. 

Pravidla IF-THEN jsou definována slovně, tvoří tzv. jazykové fuzzy modely. Výstupem takových 

modelů je slovní hodnota v podobě fuzzy množiny, kterou je v případě potřeby výsledku ve formě 

čísla nutné defuzzyfikovat. 

Příkladem pravidla IF-THEN může být v návaznosti na Obr. 10 následující tvrzení: „Jestliže strom 

má výšku 4 metry, pak strom je středně vysoký.“ 

Fuzzy znalostní systémy 

Úkolem znalostních systémů je podpora řešení složitých problémů, pro které nejsou známy 

algoritmy řešení. Takové problémy lze řešit pomocí produktivních metod využívajících znalosti. 

Speciální skupinou znalostních systémů jsou systémy expertní, které se zaměřují na řešení 

odborných, úzce specializovaných problémů. 

Znalostní systém se skládá ze znalostí (fuzzy model, pravidla IF-THEN) a interferenčního 

(vyvozovacího) mechanismu. 



Inteligentní monitorovací systém dynamiky změny kožních pigmentů v čase 

Diplomová práce 

11 

Marek Vavrečka, 2015 

Interferenční metoda Mamdani 

Interferenční metody se skládají ze čtyř kroků: fuzzyfikace vstupních hodnot, vyhodnocení 

pravidel, agregace výstupů aktivovaných pravidel a defuzzyfikace výstupu. 

 

Obr. 11 Příklad Mamdaniho interferenční metody pro dva vstupy. [31] 

Fuzzyfikace vstupů mapuje vstupy systému a převádí je do fuzzy hodnot dle funkcí členství pro 

každou sledovanou třídu (např. malý, střední a velký strom), viz Obr. 11 4 grafy vlevo nahoře. 

Vyhodnocení pravidel má za cíl získat z pravidel IF-THEN hodnotu příslušnosti objektu k dané 

třídě, viz Obr. 11 2 grafy vpravo nahoře. 

Agregace výstupů znamená sjednocení výstupů všech aktivovaných pravidel do jedné fuzzy 

množiny, viz Obr. 11 vpravo dole. 

Defuzzyfikace výstupu převádí získanou lingvistickou hodnotu na číselnou hodnotu výstupní 

proměnné, kterou lze snadno použít pro další zpracování. Defuzzyfikace spočívá v nalezení těžiště 

plošného útvaru vzniklého agregací. 

Interferenční metoda Sugeno 

Sugenova interferenční metoda má průběh podobný jako Mamdani, jediný rozdíl je ve 

vyhodnocení pravidel. Sugeno má v jediném bodě hodnotu 1, což zjednodušuje defuzzyfikaci 

výsledku na vážený průměr výstupů všech použitých pravidel. Jedná se o metodu méně výpočetně 

náročnou. 

[7] [10] [11] [31] [32] 
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2.3 Databáze 

Pro srovnávání objektů v čase je potřeba veškeré relevantní údaje uložit. K tomuto účelu je  

potřeba navrhnout databázi. 

2.3.1 Popis databáze 

Databáze v principu zahrnuje čtyři komponenty: datové prvky, vztahy mezi prvky dat, integritní 

omezení a schéma. Datové prvky slouží k uložení elementárních, dále nedělitelných hodnot. 

Vztahy mezi prvky dat jsou tvořeny složitějšími datovými strukturami a určují, jaký mají příslušná 

data k sobě vztah (např. pacient a vyšetřované místo). Integritní omezení je vyjádření podmínek, 

které musí záznam v databázi splňovat (např. číslo v intervalu      ). Schéma databáze je jeho 

srozumitelný popis. 

2.3.2 Databázové soubory 

Mezi běžné databázové soubory patří tabulky v programovém prostředí Microsoft Excel.  

Na takto zpracovávaná data jsou kladeny dva základní požadavky: persistence (přetrvávaní  

dat po ukončení programu) a sdílení (data lze využít více uživateli). 

Každý záznam v takové databázi má svůj typ a atomické atributy. Je nutné, aby alespoň jeden 

z atributů byl klíčem (žádné dva záznamy nemají stejný klíč, např. rodné číslo v databázi  

pacientů). 

Záznamy je možno organizovat několikerými způsoby, mezi něž patří např. hromada 

(nehomogenní soubor se záznamy proměnné délky), sekvenční soubor (neuspořádaný  

homogenní soubor se záznamy obvykle pevné délky), indexsekvenční soubor (primární soubor 

s indexovanými bloky), indexovaný soubor (primární soubor s indexovanými záznamy),  

bitové mapy a další. 

[12] 
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3 Teoretická část – lékařská 
Následující kapitola nabízí teoretický vhled do lékařské části problematiky kožních pigmentů a 

jejich sledování v čase. 

Diplomová práce se zabývá sledováním pouze určité skupiny kožních pigmentů – pigmentových 

névů neboli mateřských znamínek. Pigmentové névy jsou nejčastější „nenormální“ součástí 

povrchu lidského těla. 

3.1 Mateřské znaménko 

Mateřské znaménko je symetrický, oválný, homogenní, ohraničený plošný projev charakterizovaný 

přítomností pigmentových buněk, tj. buněk obsahujících melanin, tzv. melanocytů. Melanocyty 

jsou neuroektodermálního původu a vyskytují se především v kůži. 

Benigní léze se vytváří na základě embryonální vývojové poruchy, dále v pubertě a u žen 

v těhotenství, klimakteriu a stáří. Nejedná se vždy jen o mateřská znaménka, nýbrž také o různé 

více či méně obtěžující formy pigmentace vznikající především z důvodů hormonální  

nerovnováhy. 

Sledování névů má zcela zásadní význam, jelikož až 30 % z nich se během života klinicky mění, 

přičemž může dojít ke vzniku maligního melanomu. 

Mateřská znaménka se dělí na velké množství různých skupin, z nichž nejsrozumitelnější dělení je 

například na vaskulární, adnexální a pigmentová. Tato diplomová práce se zabývá sledováním 

znamének pigmentových, jelikož právě u těchto névů hrozí vznik maligní transformace. 

[1] [17] [19] 

  

Obr. 12 Příklad benigního névu (vlevo [2]) a maligního melanomu kůže  
(uprostřed [2] a vpravo [4]). 
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3.2 Maligní transformace 

V dnešní době stále ještě nejsou dostatečně dobře prozkoumány důvody vzniku maligní 

transformace melanocytů a tím zhoubných nádorů kůže – melanomu. 

Melanom je zhoubný melanocytový projev vznikající neoplastickou proliferací kožních 

melanocytů. Jedná se o karcinom s nejrychleji rostoucí incidencí na světě (každých 10 let se počet 

onemocnění zdvojnásobí). Nejčastěji vzniká právě na kůži v místech pigmentových névů, ale může 

vznikat také v oku, na sliznici nebo ve vnitřních orgánech. 

[14] [15] [18] 

3.3 Rizikové faktory 

Výčet rizikových faktorů mimo jiné určuje potencionální okruh uživatelů vytvořeného systému. 

K rizikovým faktorům patří: 

- přítomnost pigmentových névů (více než 50 mateřských znamének na těle pacienta), 

- světlá kůže (fototyp I a fototyp II, tj. světlá kůže, vyšší náchylnost ke spálení), 

- expozice UV záření (především nadměrná expozice v dětském věku, pobyty u moře, 

aktivity na slunci, záměrné opalování, solária), 

- genetická dispozice (rodinná nebo osobní anamnéza melanomu, či jiných nádorů kůže), 

- oslabený imunitní systém (HIV/AIDS, pacienti po transplantaci orgánů), 

- bydlení poblíž rovníku, ve vyšších nadmořských výškách, 

- věk, pohlaví, zaměstnání. 

[6] [15] [16] [18] [19] 

3.4 Klinický obraz 

Klinicky a histologicky jsou rozlišovány 4 typy maligního melanomu
1
. 

3.4.1 Povrchově se šířící melanom (SSM) 

SSM tvoří 70 % všech maligních melanomů, což z něj dělá nejčastější formu. Vyznačuje se růstem 

z malé hnědé tečky až do podoby několik centimetrů velkého nestejně barevného hnědočerného 

hladkého nepravidelného ložiska. U mužů se vyskytuje nejčastěji na zádech, u žen na bércích nebo 

stehnech. 

3.4.2 Nodulární melanom (NM) 

NM tvoří až 20 % všech maligních melanomů, což jej řadí na druhé místo v četnosti tohoto 

karcinomu. Vyznačuje se vertikálním růstem, tudíž vytváří hrbol, ale také zarůstá do pokožky, což 

způsobuje jeho vysokou agresivitu. Nejčastěji se vyskytuje na trupu, hlavě a krku. 

                                                      
1
 Konrád do tohoto dělení přidává ještě pátý typ – melanoma in situ, která je ovšem od benigních 

melanocytových névů rozlišitelná pouze histologicky. [17] 
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3.4.3 Akrolentiginózní melanom (ALM) 

SSM nebo NM lokalizovaný do oblasti bez vlasových folikulů, tj. dlaně, plosky, pod nehty. 

Zpočátku vypadá jako bradavice, modřina nebo mozol, způsobuje drobné krvácení. Tento typ má 

nejhorší prognózu. 

3.4.4 Lentigo maligna melanom (LMM) 

LMM se objevuje ve stáří na podkladě lentigo maligna, což je pomalu rostoucí nestejně hnědě 

pigmentované ložisko. Nejčastěji se objevuje v obličeji z důvodu působení UV záření během 

celého života pacienta. Ložisko roste až do velikosti 10 cm v průměru. Tento typ má nejpříznivější 

prognózu. 

[1] [3] [5] [15] [16] [17] [18] 

   

  

Obr. 13 Typy maligního melanomu: SSM na břiše (vlevo nahoře), NM na paži  
(vpravo nahoře), ALM na plosce (vlevo dole) a LMM na nose (vpravo dole). [1] 

  



Inteligentní monitorovací systém dynamiky změny kožních pigmentů v čase 

Diplomová práce 

16 

Marek Vavrečka, 2015 

3.5 Diagnostika kůže 

Kůže je pouhým okem dobře viditelný orgán, který si člověk může vyšetřit sám. Paradoxní  

však je, že přesto lidé vyhledají odbornou pomoc až v pokročilých stádiích onemocnění,  

kdy už je často pozdě a prognóza je nepříznivá. 

[18] 

3.5.1 Samovyšetření kůže 

Jak již bylo zmíněno výše, samovyšetření kůže je základní diagnostikou melanomu. Jedná se 

o nebolestivé, účinné, snadné a levné vyšetření pohledem a pohmatem, které si člověk provádí  

sám doma za pomocí zrcadla případně partnera/partnerky. Dle lékařských doporučení bychom  

toto vyšetření měli provádět dvakrát až třikrát ročně, prohlédnout celé tělo (včetně pokožky  

hlavy, dlaní, plosek a dalších hůře dosažitelných míst). Je potřeba hledat veškerá podezřelá 

znaménka dle pravidla níže (viz 3.6 Hodnocení maligního melanomu). Každé podezřelé znaménko 

by měl vyšetřit lékař. 

[18] 

3.5.2 Dermatoskopie 

Dermatoskopie (též nazývána ruční dermatoskopie) je neinvazivní vyšetřovací metoda  

prováděná pomocí ručního dermatoskopu, což je v principu kontaktní nasvícená lupa používající 

kontaktní imerzní olej, či jinou vhodnou tekutinu, která vyplní prostory na kožním povrchu a 

opticky zprůhlední rohovou vrstvu epidermis. 

Pro diagnostiku névů je potřeba zkušený lékař, který dokáže rozlišit maligní léze od benigních, 

nemelanocytární léze od melanocytárních, zvýšit rozhodujícím způsobem diagnostické skóre pro 

maligní melanom a rozhodnout, zda je nutné provést chirurgickou excizi. Toto je smyslem a 

přínosem dermatoskopie a tím dokáže zachránit pacientovi život a snížit případné náklady na léčbu 

na minimum. 

Na ruční dermatoskop je teoreticky možné připojit fotoaparát, který umožňuje sledování vývoje 

ložiska v čase. V praxi se k těmto účelům využívají metody digitální dermatoskopie, pro malé 

měřítko lze použít například ruční digitální dermatoskop (Handyscope firmy FotoFinder), který  

se propojuje s iPhone. 

[2] [13] [14] [18] [26] 

3.5.3 Digitální dermatoskopie 

Digitální dermatoskop je přístroj složený z HD kamery, optického zařízení, zdroje světla, operační 

jednotky a počítače s potřebným softwarem. Névy snímané z kůže pacienta jsou kamerou zvětšeny 

(až více než stonásobně) a srovnávány s databází obsahující tisíce obrázků různých forem 

melanomu. Přístroj hodnotí vyšetřované ložiska jako zcela benigní, podezřelé, nebo maligní 

s přesností 90 %. Zároveň dokáže velmi snadno určit, zda došlo k vývoji ložiska od poslední 

kontroly, jelikož si celé vyšetření ukládá a aktuální vyšetření s předchozími porovnává. Další 

výhodou digitálního dermatoskopu je možnost tzv. teledermatoskopie, tedy přenosu obrazu ložiska 

na dálku a stanovení diagnózy bez nutnosti přímého kontaktu s pacientem. 

[13] [14] [17] [18] 
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Příkladem digitálního dermatoskopu je přístroj FotoFinder Bodystudio ATBM společnosti 

FotoFinder Systems, Inc. Tento dermatoskop umožňuje jak celotělové skenování, tak i diagnostiku 

jednotlivých znamének pomocí kamery s vysokým rozlišením a dále vyhodnocení ložisek a 

sledování v čase pomocí specializovaného software. Alternativou je například přístroj  

microDERM D120 společnosti Visiomed, který využívá systém hodnocení kožních pigmentů 

DANAOS napojený na celosvětově nejrozšířenější studii kožních pigmentů. 

[20] [22] [33] 

3.5.4 Histologie 

K potvrzení jakékoliv diagnózy je potřeba provést histologické vyšetření. K takovému vyšetření se 

provádí excize podezřelého ložiska s dostatečným lemem zdravé tkáně. Taková diagnostika je 

zároveň léčbou případného melanomu. V případě potřeby se odebírají i uzliny (sentinelová uzlina). 

Histologické vyšetření patří ke zlatému standardu v diagnostice melanomu. 

[14] [18] 

3.5.5 Zobrazovací metody 

V pozdějších stádiích nemoci, kdy primární ložisko melanomu začalo metastazovat, indikují se 

zobrazovací metody ke stanovení přítomnosti metastáz v těle pacienta. Nejčastěji se využívají CT, 

RTG plic, sono jater nebo PET. 

[18] 

3.5.6 Terahertzové vlnění 

Terahertzové vlnění je neionizující část spektra elektromagnetického vlnění, jehož použití je 

v současné době bezpečnější, než například u rentgenu, také díky velmi nízkým absorbovaným 

dávkám. Udává se, že díky vyšetření terahertzovým vlněním je možno odhalit epiteliální tumory 

dříve, než při konvenční dermatoskopii, což snižuje náklady na léčbu a také úmrtnost. 

Mezi výhody terahertzové technologie patří také velmi přesná lokalizace epiteliálního karcinomu, 

což vede ke zvýšení přesnosti a efektivity následné excize, která je stále prováděna jako zlatý 

standard diagnostiky kožních nádorů. 

[23] 

 

Obr. 14 Digitální dermatoskop FotoFinder Bodystudio ATBM (vlevo [22]), sonda pro 
vyšetřování terahertzovým vlněním (vpravo nahoře [23]) a srovnání výsledného obrazu 
terahertzového snímání s obrazem ve viditelném spektru (vpravo dole [23]). 
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3.6 Hodnocení maligního melanomu 

První fáze klinické diagnózy maligního melanomu je spojena s pravidlem ABCD, resp. ABCDE. 

Podezřelá léze je dermatologem zkoumána pomocí dermatoskopu a jsou hodnocena níže popsaná 

kritéria, přičemž platí, že čím více kritérií je pozitivních, tím je větší pravděpodobnost, že 

zkoumaná léze je maligní. 

[14] [15] [16] [17] [18] 

3.6.1 A = Asymmetry = Asymetrie 

Zdravé znaménko se vyznačuje symetrickým (nejčastěji okrouhlým nebo oválným) tvarem, 

obsahuje tedy minimálně jednu osu souměrnosti. Maligní melanom je asymetrický, přičemž 

s růstem se asymetrie zvýrazňuje. Hodnotí se přítomnost, či nepřítomnost asymetrie. 

3.6.2 B = Border = Ohraničení 

Zdravé znaménko je od ostatní kůže ostře ohraničené. Hranice maligního melanomu jsou neostré, 

tvoří nepravidelné výběžky a zářezy, přičemž čím je nepravidelnost větší, tím delší dobu se 

melanom vyvíjel. Hodnotí se ostrost hranice. 

3.6.3 C = Color = Barva 

Zdravé znaménko má homogenní zbarvení, tj. jeden odstín různě intenzivně hnědé barvy bez skvrn 

a ložisek. Naproti tomu zbarvení maligního melanomu je nepravidelné, obsahuje různé odstíny 

barev (od různých odstínů hnědé, přes černou, šedou, červenou, rezavou, až po šedomodrou nebo 

bílou), jeho pigmentace je výrazná a skvrnitá. Hodnotí se homogenita zbarvení. 

3.6.4 D = Diameter = Průměr 

Velikost zdravého znaménka nepřesahuje 5 mm v průměru. Udává se, že zdravé znaménko lze 

schovat pod gumu na tužce. Naproti tomu maligní melanom roste a rozměry léze jsou tudíž větší. 

Hodnotí se, zda velikost alespoň v jednom rozměru přesahuje 6 mm. 

3.6.5 E = Elevation / Evolution = Vyvýšení / Vývoj 

Některá literatura přidává kritérium E, které hodnotí přítomnost vyvýšení znaménka (elevaci),  

které by u zdravého znaménka nemělo být přítomno. Maligní melanom roste nejen po povrchu, 

tudíž se jeho přítomnost pozná také z vyvýšení léze, která se dříve či později objeví. 

Do kritéria E však podle jiné literatury spadá vývoj znaménka. Zdravé znaménko nijak neroste, 

nevyvíjí se, nemění se. Jakékoliv změny lze považovat za příznak malignity sledované léze.  

Sledují se změny ve velikosti, tvaru, barvě i povrchu znaménka (ABCD). Hodnotí se přítomnost 

změny oproti předcházejícímu měření (nejčastěji s odstupem 1 roku, většinou po letním období). 

K dalším příznakům, které mohou napovědět o přítomnosti maligního melanomu, patří například 

svědění nebo krvácení v místě léze, případně v pokročilejší fázi změny povrchu, tj. šupiny, krusty, 

ulcerace atd. 

[1] [14] [16] [17] [18] [29] 

Maligní melanom se dále dělí z histologického hlediska klasifikačním systémem 

AJCC/UICC 2002, mezi jehož kritéria patří například tloušťka primárního nádoru (dle Breslowa), 
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hloubka invaze primárního nádorového ložiska (Clark I – V), TNM klasifikace a další. Tento 

klasifikační systém slouží k určení konečné diagnózy a prognózy pacienta. 

[1] [16] [18] 

3.7 Dispenzarizace 

Všechny výše popsané metody se týkají především vyšetřování statického, jednorázového. 

Digitální metody (digitální dermatoskop) jsou schopny zaznamenané obrázky ukládat pro 

srovnávání v čase, což je důležité pro určování kritéria E, tj. vývoje ložiska. 

[17] 

Efektivním medicínským nástrojem sledování změn v čase je digitální dermatoskopie, jejíž  

zásadní nevýhodou je nutnost pravidelně navštěvovat odborné dermatologické pracoviště. 

Vyšetření jsou hrazena zdravotními pojišťovnami, např. v rámci programů preventivní zdravotní 

péče. Další nevýhodou digitálního dermatoskopu jsou vysoké pořizovací náklady pohybující se 

v řádu stovek tisíc až milionu korun. 

[13] [17] [20] [27] 

Pro účely sledování mateřských znamének v čase je na trhu k dispozici například ruční  

digitální dermatoskop Handyscope od společnosti FotoFinder. Jedná se o nástavec na iPhone,  

do kterého se telefon vloží, a který obsahuje nasvícený zvětšující objektiv pro záznam znamének. 

Pořizovací cena takového systému je řádově nižší, než v případě stolního nebo kompletního 

přístroje. 

[26] 

Pro využití v laické veřejnosti je na trhu také zdarma k dispozici aplikace FotoSkin pro chytré 

mobilní telefony, jejímž cílem je mimo jiné přinést nástroj pro sledování kožních pigmentů. Tato 

aplikace však funguje pouze na bázi subjektivního srovnávání vlastnoručně vyfocených obrázků 

kůže, přičemž zásadním způsobem záleží na umu člověka vyfotit po čase obrázek co nejvíce 

podobný předchozímu, který dá uživateli reálnou šanci na porovnání znaménka. 

[24] 

Aplikace neobsahuje žádný automatický systém, který by umožnil výpočet změn vyfocených 

kožních lézí, což je její zásadní nevýhodou a otevřeným polem působnosti pro téma této  

diplomové práce. 

 

Obr. 15 Uživatelské prostředí mobilní aplikace FotoSkin. [25] 
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4 Návrh a realizace analyzačního systém 
Následující kapitoly jsou zaměřeny na teoretický návrh a následně praktickou realizaci tvořeného 

systému a všech jeho částí. Systém pro monitorování dynamiky změn kožních pigmentů v čase 

nese název „Analyzační systém Myšička“. 

4.1 Stavový diagram programu 

 

Obr. 16 Stavový diagram analyzačního systému. 

Seznam stavů: 0 – inicializace programu, 1 – pacient nastaven, 2 – nahrát fotografii, 3 – zpracování 

vyšetření, 4 – zápis nového pacienta, 5 – nastavení vyšetřované oblasti, 6 – kontrola vyšetřované 

oblasti, 7 – čekací stav, 8 – zápis do databáze, 9 – ukončení běhu programu. 

4.1.1 Inicializace databáze a uživatelského rozhraní 

Po spuštění programu dochází k načtení databázového souboru, případně jeho vytvoření. Jak je 

soubor strukturován, je popsáno níže (viz kapitola 4.4 Návrh databáze). 

Ve druhém kroku po spuštění je inicializováno grafické uživatelské rozhraní. Rozhraní se skládá 

z několika logických skupin: výběr pacienta, nový pacient, vyšetření (obsahující zadání 

vyšetřovaného místa a tlačítka pro nahrání obrázku a spuštění zpracování), fotografie, výsledky, 

informační řádek a ukončení. Podrobnější popis je obsažen níže (viz kapitola 4.2 Návrh 

uživatelského rozhraní). 
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4.1.2 Výběr pacienta, nový pacient 

Následuje výběr pacienta z rolovacího menu. Seznam obsahuje všechna jména obsažená  

v databázi a také položku „Nový pacient“, která umožňuje přidat nového pacienta vyplněním 

editovatelných polí „Rodné číslo“, „Jméno“ a „Příjmení“ a stiskem tlačítka „Přidat nového 

pacienta“. Zadané hodnoty jsou zkontrolovány a uloženy. 

4.1.3 Výběr vyšetřovaného místa, nové místo 

Dalším krokem je výběr vyšetřovaného místa z rolovacího menu. Seznam obsahuje všechna  

místa uložená ke konkrétnímu pacientovi a také položku „Nové místo“, která umožní přidat  

nové vyšetřované místo prostřednictvím editovatelného pole „Vložte zde“. Zadaná hodnota  

je zkontrolována a uložena. 

4.1.4 Výběr a výřez fotografie 

Stiskem tlačítka „Nahrát fotografii vyšetření“ se otevírá okno pro výběr fotografie vyšetření,  

kterou chceme zpracovat. Tento snímek je vybrán a zobrazen. Po zobrazení snímku je zobrazena 

výzva k označení přesně definovaného výřezu fotografie obsahujícího znaménko a měřítko  

(popis viz kapitola 4.5.3 Obraz). 

4.1.5 Zpracování vyšetření 

Jsou-li zadány všechny potřebné informace vyplývající z předchozích kapitol, je možné stiskem 

tlačítka „Spustit zpracování“ přejít do časově náročného stavu, ve kterém probíhají veškeré 

výpočty pro určení všech parametrů vyšetřovaného obrazu (popis algoritmu viz kapitola 

4.3 Algoritmus zpracování). 

4.1.6 Výsledky 

Po dokončení výpočtů jsou v textovém poli zobrazeny výsledky, které je možno zaznamenat  

do databáze stiskem tlačítka „Uložit výsledek“. Uložením vyšetření stiskem příslušného tlačítka 

dojde také k restartu běhu programu, který se tímto připraví na nové vyšetření. 

4.1.7 Ukončení 

V každém bodě běhu programu je možné jej ukončit stiskem tlačítka „Konec“. Tento fakt byl ve 

stavovém diagramu (viz Obr. 16) zaznamenán pouze jednoduše vpravo dole. 

V každém následujícím stavu je rovněž možné vrátit se zpět (například po výběru vyšetřovaného 

místa je možné vybrat jiného pacienta – a tudíž projít celý proces nastavování parametrů znova). 

Tento fakt nebyl ve stavovém diagramu z důvodu přehlednosti a čitelnosti zaznamenán. 
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4.2 Návrh uživatelského rozhraní 

Rozhraní pro komunikaci se systémem se skládá z několika logických skupin, jak již bylo zmíněno 

v předchozí kapitole. 

 

Obr. 17 Grafické uživatelské rozhraní navrhovaného systému. 

4.2.1 Výběr pacienta 

Skupina „Výběr pacienta“ obsahuje vysouvací seznam, který obsahuje informace o všech 

pacientech uložených v databázi, a položku „Nový pacient“, jež aktivuje stejnojmennou skupinu. 

Pod rolovacím menu jsou umístěna textová pole, ve kterých budou vypsány veškeré uložené 

informace o vybraném pacientovi. 

4.2.2 Nový pacient 

Skupina objektů pro přidání nového pacienta obsahuje tři editovací pole pro vložení základních 

informací o pacientovi, tj. „Rodné číslo“, „Jméno“ a „Příjmení“, a tlačítko „Přidat nového 

pacienta“, kterým je spuštěna série kroků ověřujících obsah editovacích polí, a jejímž výsledkem  

je přidání nové položky do databáze. Nově vložený pacient je automaticky vybrán a informace 

o něm jsou zobrazeny v příslušných polích skupiny „Výběr pacienta“. 
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4.2.3 Vyšetření 

Skupina objektů pro spuštění vyšetření se skládá z vysouvacího seznamu, který obsahuje seznam 

všech míst, na kterých bylo uskutečněno vyšetření u daného pacienta, a položku „Nové místo“, 

které aktivuje editovací pole „Vložte zde“ dole uprostřed skupiny. Tlačítkem „Nahrát fotografii 

vyšetření“ dojde k otevření nabídky, ve které si uživatel vybere aktuální pořízený snímek, a ten je 

zobrazen v prázdném poli pod skupinou. Tlačítkem „Spustit zpracování“ dojde ke spuštění níže 

popsaného algoritmu pro určení všech parametrů vyšetřovaného znaménka (popis algoritmu 

v kapitole 4.3 Algoritmus zpracování). 

4.2.4 Výsledky 

Po dokončení zpracování jsou veškeré relevantní informace zobrazeny v textovém poli vpravo, a to 

s důrazem na srovnání s předchozími obrázky a vyšetřeními, jsou-li tyto k dispozici. Uživatel tak 

má možnost samostatně subjektivně zhodnotit, nakolik se naměřené hodnoty liší. 

4.2.5 Informační řádek 

Informační řádek slouží k zobrazení hlášení, upozornění, pokynů a případných chyb během  

běhu programu. 

4.2.6 Ukončení 

Skupina tlačítek vpravo dole obsahuje tlačítka „Uložit výsledek“ a „Konec“. První zmiňované 

slouží k uložení výsledků vyšetření a následnému restartu programu pro vložení dalšího vyšetření, 

druhé tlačítko slouží k ukončení programu v jakémkoliv místě běhu programu. 

 

Obr. 18 Analyzační systém s příkladem vyšetření. 
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4.3 Algoritmus zpracování 

Následující kapitola obsahuje jádro celého systému – algoritmus pro zpracování vložené  

fotografie vyšetření mateřského znaménka. Cílem algoritmu je ze všech potřebných vstupů určit 

parametry ABCDE hodnocení, srovnat jejich změnu v čase a vydat hodnocení znaménka. 

Každá podkapitola je koncipována tak, aby vysvětlovala princip daného kroku podle algoritmu  

na obrázku (viz Obr. 19), dále ukazuje výsledek tohoto kroku na obrázku a na závěr je uveden 

fragment MATLABovského kódu. 

 

 

Obr. 19 Algoritmus zpracování vstupních obrázků na výsledky. 
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4.3.1 Načtení vstupů 

Po spuštění algoritmu zpracování dochází nejprve k nahrání veškerých potřebných vstupů, 

tj. obrázek, informace o pacientovi a vyšetřované místo. 

Nahraný snímek musí splňovat několik základních podmínek pro úspěšné provedení algoritmu 

a zaručení relevantního výsledku. 

Fotografie musí být ostrá. Zde záleží na uživateli, aby v případě, že zjistí, že fotografie je neostrá, 

tento nedostatek odstranil. V opačném případě je riziko falešně pozitivního výsledku. 

Fotografie musí obsahovat standardizované měřítko. V případě, že systém nebude schopen na 

fotografii měřítko detekovat, nedojde k dokončení zpracování a je vypsána příslušná chyba. 

Podrobnější popis standardizovaných vstupů je popsán v kapitole 4.5 Vstupy systému. 

 

Obr. 20 Originální fotografie (vlevo) a její výřez pro zpracování vyšetření. 

MATLAB: 

% funkce pro načtení fotky (vkládat ze složky vyšetření) 
[file,path] = uigetfile(fullfile(pwd,'Examination','*.jpg;*.png'),'Vyber 

foto'); 
image = imread([path,file]); 
cut = imcrop(image); % výřez obrázku 
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4.3.2 Nalezení měřítka 

Pro nalezení měřítka je pro zjednodušení obraz převeden do šedé škály, která je pro detekci  

měřítka dostačující (                            ). Ve druhém kroku se provede 

prahování obrazu metodou OTSU
2
 – nalezení histogramu obrazu, určení tříd pro objekt a pozadí 

(výpočet pravděpodobnosti pro každou hodnotu histogramu) a určení hranice mezi těmito třídami 

jako maxima součinu pravděpodobnosti dané hodnoty a mezitřídního rozdílu (maximální 

mezitřídní rozptyl). 

Výsledek tohoto prahování je dále morfologicky upraven zavřením pomocí strukturního  

elementu ve tvaru disku s poloměrem 4. Tímto dojde k odstranění případných malých útvarů 

v oblasti uvnitř i vně kolečka měřítka. 

Na takovém obraze (viz Obr. 21 vpravo) je dále automaticky určena hranice oříznutí mezi 

znaménkem a měřítkem. Vzhledem k tomu, že měřítko je vždy na pravé straně obrazu, je hraniční 

přímka určena jako svislice v nejvzdálenějším prvním bodě od pravého okraje. Tato hranice 

je použita pro snížení výpočetního času. V tomto kroku je hranice využita pro získání obrazu 

měřítka. 

Obraz měřítka prochází opět prahováním pomocí OTSU a morfologickou úpravou. Dále 

je rozpoznán objekt měřítka pomocí funkce Blob (více informací o funkci viz kapitola 

4.3.6 Klasifikace oblastí), která indexuje spojité oblasti binárního obrazu. Největší indexovaný 

objekt je hledané kolečko. Jeho průměr je známý a počtu pixelů reprezentujících tento průměr 

je přiřazena skutečná hodnota, resp. je určen počet pixelů obrázku odpovídajících jednomu 

milimetru ve skutečnosti. 

 

Obr. 21 Binární obraz vzniklý prahováním šedotónového obrazu metodou OTSU (vlevo) 
a jeho morfologická úprava. 

  

                                                      
2
 Funkce OTSU pro zpracování této metody v rámci diplomové práce byla vytvořena panem Romanem 

Slabým a byla čerpána z poskytnutých interních dokumentů. 
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MATLAB: 

% % 2.) Nalezení měřítka % % 
grayImage = double(rgb2gray(cut)); 
grayOut = fce_Otsu(grayImage); % OTSU práh pro měřítko 
% celistvý binární obraz - morfologická úprava 
se4 = strel('disk',4); % strukturní element 
grayClose = imclose(grayOut,se4); 
% jeď první a poslední řádek pozpátku a najdi první jedničku => hrana 
% bílé části měřítka (měřítko MUSÍ být napravo uprostřed!!!) 
[r s] = size(grayImage); rez1 = 1; rez2 = 1; 
for i = 1:s, if grayClose(1,s+1-i) == 1, rez1 = i; break; end, end 
for i = 1:s, if grayClose(r,s+1-i) == 1, rez2 = i; break; end, end 
% předpokládám hranu jako přímku - určení řezu pro měřítko 
if rez1 < rez2, rezMeritko = rez1; else rezMeritko = rez2; end 

 
cropMeritko = imcrop(grayImage,[s-rezMeritko 0 rezMeritko r]); 

 
% měřítko 
kolecko = fce_Otsu(cropMeritko); % naprahování kolečka přesněji 
kolecko = imclose(kolecko,se4);  % morfologické vyhlazení 

 
[objektyK,plochyK,pocetK,y_maxK,y_minK,x_maxK,x_minK]=fce_Blob(kolecko); 

 
for i = 1:pocetK 
    if plochyK(i) == max(plochyK) 
        xK = x_maxK(i) - x_minK(i); 
        yK = y_maxK(i) - y_minK(i); 
        break; 
    end 
end 
pixely = (xK+yK)/2; 
mm = pixely/prumer; % počet pixelů udávajících 1 mm na obrázku při 

zadaném průměru měřítka 

4.3.3 Standardizace barev 

Standardizace barev probíhá z důvodu korekce různosti osvětlení pořízeného snímku. Jsou-li 

známy barevné odstíny měřítka, je možné přepočtem histogramu přiblížit snímek ideálním 

hodnotám. 

V tomto bloku je opět použita svislá dělicí přímka. V prvním kroku jsou z části obrázku napravo 

od dělicí přímky určeny průměrné hodnoty barvy odpovídající známému bílému a černému  

poli měřítka. Následuje nastavení hodnot pixelů daných oblastí na vypočtenou průměrnou  

hodnotu, stejně tak jsou na tyto hodnoty nastaveny pixely nalevo od dělicí přímky (je-li hodnota 

nižší, než vypočtený průměr pro černou, je tato hodnota nastavena na černou, a analogicky je-li 

hodnota vyšší, než vypočtený průměr pro bílou, je příslušná hodnota nastavena na bílou). 

Jelikož hodnoty nižší než nastavená černá a vyšší než nastavená bílá nejsou využity, je provedeno 

lineární rozšíření histogramu tak, aby byla využita celá škála. 

Pro zpracování v dalších krocích je již využita pouze levá část obrazu obsahující vyšetřované 

znaménko (viz Obr. 23). 
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Obr. 22 Originální oříznutý obraz (vlevo nahoře), obraz s lineárně rozšířeným histogramem 
(vpravo nahoře) a jejich histogramy (pod nimi). 

 

Obr. 23 Výsledný obraz znaménka s lineárně rozšířeným histogramem (vlevo) a jeho 
histogram. 
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MATLAB: 

% % 3.) Standardizace barev % % 
[r2 s2] = size(kolecko); 
for k = 1:3 
    Image = cut(:,:,k); 
    cropImage = imcrop(Image,[s-rezMeritko 0 rezMeritko r]); 
    % výpočet průměru hodnot v oblasti bílé a černé v měřítku 
    light = 0; dark = 0; blackInd = 0; whiteInd = 0; 
    for i = 1:r2 
    for j = 1:s2 
        if kolecko(i,j) == 1 
            dark = dark + double(cropImage(i,j)); 
            blackInd = blackInd + 1; 
        else 
            light = light + double(cropImage(i,j)); 
            whiteInd = whiteInd + 1; 
        end 
    end 
    end 
    dark = dark/blackInd; 
    light = light/whiteInd; 
    % nastavení průměrných hodnot bílé a černé do měřítka a nastavení 
    % extrémních hodnot obrázku maximálně do bílé a černé 
    for i = 1:r 
    for j = 1:s 
        if Image(i,j) < dark 
            Image(i,j) = dark; 
        elseif Image(i,j) > light 
            Image(i,j) = light; 
        end 
    end 
    end 
    % lineární rozšíření histogramu 
    lin = dark/255; hin = light/255; 
    adjustedImage = imadjust(uint8(Image),[lin; hin],[0; 1]); 
end 
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4.3.4 Detekce hran 

Detekce hran hledá velké změny jasové funkce, a tím určuje hranice objektů. Vytvořená funkce je 

založena na následujícím principu. Pro každý bod je vypočtena hodnota bodů předcházejících 

a následujících a má-li tento bod rozdíl hodnot před a za větší než zadanou hodnotu dynamického 

prahu, jen označen jako bod hrany. Algoritmus je proveden pro svislý a vodorovný směr a 

výsledky těchto dvou směrů se poté sečtou. Vytvořená funkce zpracovává šedotónový obraz 

výstupu předchozího kroku. 

 

Obr. 24 Výsledný obraz po detekci hran. 

MATLAB (kód funkce silně zjednodušen): 

% % 4.) Detekce hran % % 
standardGrayZnaminko = double(rgb2gray(uint8(rgbZnaminko))); 
dynamicTresh = 20; 
areas = fce_vav_DynZmeny(standardGrayZnaminko, 4, 4, dynamicTresh); 

 
function [out] = fce_vav_DynZmeny (grayimage, countBefore, countAfter, 

treshold) 
 

[r s] = size(grayimage); gi = double(grayimage); pPred = countBefore;  

pZa = countAfter; tresh = treshold; A = zeros(r,s); B = zeros(r,s);  

Error = 0; ind = 0; 

 

% svisla detekce 
for i = pPred+1:r-pZa 
for j = 1:s 
    % pocet "pouzitelnych" bodu pred pocitanym bodem 
    num = zeros(1,pPred); 
    for n = 1:pPred,    num(n) = A(i-n,j);    end 
    count = 0; 
    for n = 1:pPred 
        if num(n) == 0 
            count = count + 1; 
        else 
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            break; 
        end 
    end 
    % je-li pocitany bod extrem - nastavit na predchozi hodnotu 
    if abs(gi(i-1,j)-gi(i,j))>tresh && abs(gi(i+1,j)-gi(i,j))>tresh 
        gi(i,j) = gi(i-1,j); 
    end 
    if abs(gi(i,j)-gi(i+1,j))>tresh && abs(gi(i+2,j)-gi(i+1,j))> tresh 
        ind = 1; 
    end 
    % pocet "pouzitelnych" bodu za pocitanym bodem (body maji podobnou 
    % hodnotu jako bod, ve kterem se pocita) 
    num = zeros(1,pZa); 
    for n = 1:pZa,    num(n) = abs( gi(i+n,j) - gi(i,j) );    end 
    cnt = 0; 
    for n = 1:pZa 
        if num(n) < tresh 
            cnt = cnt + 1; 
        else 
            break; 
        end 
    end 
    % samotny vypocet vysledne binarni matice 
    if count == 0 % jestlize count je nula, bod pred byla dynamicka zmena 
        A(i,j) = 0;   % => automaticky nula 
        ind = 0; 
    elseif cnt == 0 && ind ~= 1 % jestlize cnt je nula a indikator neni 1 
        % dalsi bod nema podobnou hodnotu a nejedna se o lokalni extrem 
        A(i,j) = 1;   % => automaticky jedna (zmena) 
        ind = 0; 
    elseif cnt == 0 && ind == 1  % jestlize cnt je nula a indikator je 1, 
        A(i,j) = 0;           % v dalsim bode nemuze byt dynamicka zmena 
        ind = 0; 
    else 
        ind = 0; 
        pred = 0;     % vypocet prumeru hodnot bodu pred 
        for n = 1:count 
            pred = pred + gi(i-n,j); 
        end 
        pred = pred / count; 
        za = 0;       % vypocet prumeru hodnot bodu za 
        for n = 1:cnt 
            za = za + gi(i+n,j); 
        end 
        za = za / cnt; 
        % vypocet hodnoty vysledne matice pro dany bod: jestlize 
        % je rozdil pred a za vetsi nez treshold, zaznamena zmenu 
        if pred < za - tresh && pred > za + tresh 
            A(i,j) = 1; 
        else 
            A(i,j) = 0; 
        end 
    end 
end 
end 
end  
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4.3.5 Detekce souvislých oblastí 

Detekce oblastí určuje souvislé oblasti na základě výstupu detekce hran. Principem vytvořené 

funkce je označit za body daného objektu všechny body následující za bodem hrany, které zároveň 

splňují podmínku překročení statického prahu. 

 
Obr. 25 Detekované spojité oblasti (vlevo) a výsledek jejich morfologické úpravy. 

MATLAB (kód funkce silně zjednodušen): 

% % 5.) Detekce souvislých oblastí % % 
staticTresh = prctile(standardGrayZnaminko(:),15); 

areas=fce_vav_DynArea(standardGrayZnaminko,4,4,dynamicTresh,staticTresh); 
areasImproved=imclose(areas,se4);areasImproved=imopen(areasImproved,se4); 

 

function [out] = fce_vav_DynArea (grayimage, countBefore, countAfter, 

dynamicTresh, absoluteTresh) 
 

[r s] = size(grayimage); gi = double(grayimage); pPred = countBefore;  

pZa = countAfter; tresh = dynamicTresh; abstresh = absoluteTresh;  

A = zeros(r,s); B = zeros(r,s); 
 

dyn = double(fce_vav_DynZmeny(grayimage,pPred,pZa,tresh)); 

 
% vodorovna detekce spojitych oblasti 
for i = 1:r 
for j = 1:s-pZa 
    % prumer hodnot dalsich bodu 
    next = 0; 
    for n = 1:pZa,    next = next + gi(i,j+n);    end 
    next = next/n; 

     
    if dyn(i,j) > 0 && dyn(i,j+1) == 0 && next < abstresh 
        % jsou-li detekovany dynamicke zmeny a je-li nasledujici hodnota  
        % vetsi nez nastaveny prah, ma cenu zacit 
        ii = 1; 
        while j+ii+pZa <= s && dyn(i,j+ii) == 0 && next < abstresh 
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            A(i,j+ii) = 1; next = 0; 
            for n = 1:pZa,    next = next + gi(i,j+ii+n);    end 
            next = next/n; ii = ii + 1; 
        end 
        j = j + ii; 

    end 
end 
end 
end 

4.3.6 Klasifikace oblastí 

Každá nalezená oblast je indexována, změřena a jsou určeny všechny její relevantní parametry 

nutné pro rozhodnutí, která z daných oblastí je mateřské znaménko. Na obrázku se kromě 

znaménka vyskytují některé nechtěné útvary, např. kus bílé části měřítka, chlupy a jejich křížení. 

Tyto útvary jsou spolehlivými podmínkami eliminovány a zůstává pouze jediný relevantní útvar 

odpovídající znaménku. 

Funkce Blob
3
 provádí indexování jednotlivých oblastí, určování počtu oblastí, jejich velikosti 

a maximální souřadnice. Základním principem této funkce je procházení okolí každého bodu 

oblasti a přidávání sousedních bodů do indexované oblasti. 

Pro určení, který z objektů je hledaným znaménkem, je použito následujících podmínek.  

Hledaný objekt má plochu větší než desetina plochy největší oblasti a zároveň nezabírá více  

než pětinu obrazu, neleží na žádném z okrajů. Poměr šířky a výšky objektu je maximálně 4 

a minimálně 0,25. Všechny objekty, které projdou těmito podmínkami, jsou škálovány součinem 

poměru šířky a výšky s velikostí plochy. Objekt s nejvyšší hodnotou na škále je hledané  

znaménko. 

 

Obr. 26 Indexování detekovaných oblastí pomocí funkce Blob (vlevo) a určené mateřské 
znaménko. 

                                                      
3
 Funkce Blob pro zpracování procesu indexování, určení počtu objektů, jejich velikosti a maximálních 

souřadnic v rámci diplomové práce byla vytvořena panem Radimem Hercíkem a byla čerpána z poskytnutých 

interních dokumentů. 
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MATLAB: 

% % 6.) Klasifikace oblastí % % 
[objekty,plochy,pocet,y_max,y_min,x_max,x_min]=fce_Blob(areasImproved); 
urceni = zeros(pocet,2); [r3 s3] = size(objekty); 
% rozpoznání objektu znaménka 
for i = 1:pocet 
    if plochy(i) > 0.1*max(plochy) % má větší plochu 
    if plochy(i) < r3*s3/5      % nezabírá více než pětinu obrázku 
    if y_max(i) < r3            % nenachází se na okraji obrázku 
    if y_min(i) > 1,    if x_max(i) < s3,    if x_min(i) > 1 
    if ((y_max(i)-y_min(i))/(x_max(i)-x_min(i))) > 0.25 

    if ((y_max(i)-y_min(i))/(x_max(i)-x_min(i))) < 4 
       urceni(i,1) = (y_max(i)-y_min(i))/(x_max(i)-x_min(i)); 
       % převod poměru rozměrů znaménka na škálu (0;1]*příslušná plocha 
        if urceni(i,1) > 1 
            urceni(i,2) = (1/urceni(i,1))*plochy(i); 
        else 
            urceni(i,2) = urceni(i,1)*plochy(i); 
        end 
    end,    end,    end,    end,    end,    end,    end,    end 
end 
% znaménko je objekt s největší hodnotou součinu (šířka/délka)*plocha 
znaminko = find(urceni(:,2) == max(urceni(:,2)),1); 
% takové znaménko je pak jako jediné zaznačeno do binárního obrazu 
birthmark = zeros(r3,s3); 
for i = 1:r3 

for j = 1:s3 

    if objekty(i,j) == znaminko 

        birthmark(i,j) = 1; 

    end 

end 

end 

4.3.7 Určení parametrů ABCD znaménka 

Znaménko, které bylo v předchozím kroku označeno, prochází nyní vlastním hodnocením podle 

parametrů ABCD a je určeno, zda tato jednotlivá léze má parametry maligního melanomu. 

Asymetrie 

Nejprve je hodnocen tvar znaménka. Pro hodnocení tvaru je určeno 21 bodů: střed, 4 souřadnice 

s maximálními a minimálními hodnotami na obou osách (na základě výsledku funkce Blob), 

16 signifikantních bodů – hraniční body ve směru všech světových stran od středu znaménka. 

Následně jsou vypočteny vzdálenosti všech těchto 21 bodů od středu znaménka a převedeny 

na hodnoty v milimetrech. 

Symetrie znaménka je založena na výpočtu pomocí osy. Osa je určena prostřednictvím vzdáleností 

16 signifikantních bodů od středu. Pro každou protější dvojici jakožto potencionální osu je určen 

součet rozdílů příslušných protějších bodů. Osou znaménka je určena ta dvojice protějších 

signifikantních bodů, pro které je daný součet minimální. Tento součet je převeden na hodnotu 

v milimetrech. 
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Obr. 27 Určené mateřské znaménko s detekovanými signifikantními body (modře), 
maximálními body (zeleně), středem (červeně) a osou symetrie. 

MATLAB (kód funkce silně zjednodušen): 

% % 7.) Určení parametrů ABCD znaménka % % 
x = 0; y = 0; p = 0; 

for i = 1:r3 
for j = 1:s3 
    if birthmark(i,j) == 1 
        x = x + i; y = y + j; p = p + 1; 
    end 
end 
end 
% souřadnice středu znaménka 
x = round(x/p); sigBodyX(1) = x; y = round(y/p); sigBodyY(1) = y; 
% kódování hranice, tvaru, velikosti objektu - signifikantní body 
sigBodyX(2) = y_max(znaminko); sigBodyX(3) = y_min(znaminko); 
sigBodyY(4) = x_max(znaminko); sigBodyY(5) = x_min(znaminko); 

 
% jednou rozepsaný cyklus hledání signifikantního bodu 
m = min(x,y); n = min(r3,s3); 
for i = 1:x % Sever 

    if birthmark(x-i,y) == 0 

        sigBodyX(6) = x-i+1; 

        sigBodyY(6) = y; 

        break; 

    end 

end 
 

% vzdálenosti signifikantních bodů od středu 
sigBodyZ = zeros(1,21); 
for i = 1:21, 

    sigBodyZ(i) = sqrt( power(sigBodyX(i)-sigBodyX(1),2) +  

                        power(sigBodyY(i)-sigBodyY(1),2) ); 

end 
mmSigBodyZ = sigBodyZ./mm; % převod do vzdáleností v milimetrech 
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% % parametr A - Asymmetry % % 
% hledání osy znaménka pomocí signifikantních bodů 
a = sigBodyZ(6:21); b = zeros(1,8); osa = zeros(1,8); 
for i = 1:8 
    for j = 1:7 
        if i-j < 1 
            b(i) = b(i) + abs( a(i+j) - a(16+i-j) ); 
        else 
            b(i) = b(i) + abs( a(i+j) - a(i-j) ); 
        end 
    end 
    osa(i) = b(i)/7; 
end 
symetrie = find(osa == min(osa),1); % index osy symetrie - pro vykreslení 
mmAsymetrie = b(symetrie)/mm; % součet všech odchylek od symetrie v mm 

 

Hranice 

Parametr B je založen na hodnocení oblasti uvnitř a vně znaménka, čímž je určena ostrost hranice 

detekovaného mateřského znaménka. Pro každý bod hranice je nalezen dle okolních signifikantních 

bodů směr, ve kterém je vypočten rozdíl pěti bodů uvnitř a vně hranice. Následně je určen průměr 

rozdílů pro celé znaménko. 

Zároveň je vypočtena délka hranice znaménka v milimetrech. 

 

Obr. 28 Detekovaná hranice mateřského znaménka. 
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MATLAB (kód funkce silně zjednodušen): 

% % parametr B - Border % % 
% srovnání barvy vně a uvnitř znamínka => ostrost hranice 
hranice = fce_vav_DynZmeny(birthmark,1,1,1); 

 
% rozdíl barev vně a uvnitř znaménka 
inoutRozdil = zeros(r3,s3); delkaHranice = 0; 
for i = 1:r3 
for j = 1:s3 
    if hranice(i,j) == 1 
        % k bodu hranice najdi nejbližší sudý signifikantní bod 
        hrsig = zeros(1,8); 
        for k = 1:8 
            hrsig(k) = sqrt( power(sigBodyX(2*k+4)-i,2) +  

                             power(sigBodyY(2*k+4)-j,2) ); 
        end 
        hrsig = find(hrsig == min(hrsig),1); 
        % dle tohoto signifikantního bodu je určen směr vně a dovnitř 
        % a je určen rozdíl průměru pěti hodnot vně a uvnitř hranice 
        for k = 1:3 
        if hrsig == 1 || hrsig == 5 
            inoutRozdil(i,j,k) = abs( (rgbZnaminko(i+1,j,k) +  

                       rgbZnaminko(i+2,j,k) + rgbZnaminko(i+3,j,k) +  

                       rgbZnaminko(i+4,j,k) + rgbZnaminko(i+5,j,k)) -  

                       (rgbZnaminko(i-1,j,k) + rgbZnaminko(i-2,j,k) +  

                       rgbZnaminko(i-3,j,k) + rgbZnaminko(i-4,j,k) +  

                       rgbZnaminko(i-5,j,k)) ) / 5; 
        elseif hrsig == 3 || hrsig == 7 

            ... 
        end 
        end 
        delkaHranice = delkaHranice + 1; % délka hranice v bodech 
    end 
end 
end 
% průměrný rozdíl barvy vně a uvnitř pro každou barevnou složku udává, 
% nakolik ostrý je přechod - čím větší rozdíl, tím ostřejší přechod 
for i = 1:3 

    inoutRozdilPrumer(i) = sum(sum(inoutRozdil(:,:,i)))/delkaHranice; 

end 

 
for i = 1:r3 
for j = 1:s3 
for k = 1:3 
    if hranice(i,j) == 1 
        if inoutRozdil(i,j,k) < 0.1*inoutRozdilPrumer(k) 
            % počet bodů hranice, jejichž In/Out rozdíl je menší, než 
            % 10% průměrného rozdílu => definice neostrosti hranice 
            inoutOffCount(k) = inoutOffCount(k) + 1; 
        end 
    end 
end 
end 
end 
mmHranice = delkaHranice / mm; % délka hranice v mm 
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Barva 

V rámci hodnocení barvy je určena průměrná hodnota a homogenita každé barevné složky. 

Průměrnou barvu lze určit snadno pouhým průměrem všech hodnot určeného mateřského 

znaménka. Pro výpočet homogenity je obraz nejprve ořezán na minimum a filtrován pomocí 

mediánu pro odstranění ojedinělých extrémních hodnot a šumu. Homogenita každé barevné složky 

je poté vypočtena jako průměrný rozdíl hodnot znaménka od průměrné barvy. 

 

Obr. 29 Výřez určeného mateřského znaménka z obrazu s lineárně rozšířeným histogramem. 

MATLAB: 

% % parametr C - Color % % 
% určení průměrné barvy a homogenity barvy znaménka 
for i = 1:r3 
for j = 1:s3 
    if birthmark(i,j) == 1 
        R = R + rgbZnaminko(i,j,1); G = G + rgbZnaminko(i,j,2); 
        B = B + rgbZnaminko(i,j,3); p = p + 1; 
    end 
end 
end 
% průměrná barva znaménka v RGB 
R = round(R/p); G = round(G/p); B = round(B/p); 

% výřez barevného znaménka 
for i = 1:3 

    rgbBirthmark(:,:,i) = double(rgbZnaminko(:,:,i)).*double(birthmark); 

end 

 
% oříznutí znaménka na minimum (zrychlení filtrace) 
rgbCrop = imcrop(rgbBirthmark,[sigBodyY(5) sigBodyX(3)  

                 (sigBodyY(4)-sigBodyY(5)) (sigBodyX(2)-sigBodyX(3))]); 
% mediánová filtrace barvy 
rgbMedianFiltered = fce_MedianFilter(rgbCrop); 
% určování homogenity znaménka (odchylka od průměrné barvy) 
avgColor = [R G B]; q = 0; hom = zeros(1,3); 



Inteligentní monitorovací systém dynamiky změny kožních pigmentů v čase 

Diplomová práce 

39 

Marek Vavrečka, 2015 

for i = 1:(sigBodyX(2)-sigBodyX(3)) 
for j = 1:(sigBodyY(4)-sigBodyY(5)) 
    if ( rgbMedianFiltered(i,j,1) + rgbMedianFiltered(i,j,2) +  

         rgbMedianFiltered(i,j,3) ) > 0 
        hom(1) = hom(1) + abs( rgbMedianFiltered(i,j,1) - avgColor(1) ); 
        hom(2) = hom(2) + abs( rgbMedianFiltered(i,j,2) - avgColor(2) ); 
        hom(3) = hom(3) + abs( rgbMedianFiltered(i,j,3) - avgColor(3) ); 
        q = q + 1; 
    end 
end 
end 
rgbHomogenita = round(hom./q); % hodnota homogenity znaménka 

 

Průměr 

Průměrem mateřského znaménka je označena největší vzdálenost mezi protějšími signifikantními 

body. 

MATLAB: 

% % parametr D - Diameter % % 
% vzdálenosti mezi protějšími signifikantními body 
d = zeros(1,8); for i = 6:13, d(i-5) = sigBodyZ(i) + sigBodyZ(i+8); end 
mmPrumer = max(d) / mm; % maximální průměr znamínka v mm 

 

4.3.8 ABCD hodnocení znaménka 

Hodnoty vypočtené v předchozím kroku jsou nyní srovnány s nastavenými podmínkami.  

V tomto kroku je určeno, zda vyšetřované znaménko má parametry maligního melanomu.  

Jelikož je velmi složité nastavit přesné meze pro určení malignity vyšetřovaného znaménka,  

je následující hodnocení spíše orientační a zaměřené na extrémní nepřirozené hodnoty, tvary  

a barvy. 

Pro vyhodnocování jsou použity dvě proměnné: DCounter počítá, kolik podmínek bylo  

překročeno, a diff sčítá úroveň překročení podmínek v procentech. 

           
                

        
      

Asymetrie 

Hodnocení asymetrie, resp. tvaru znaménka je založeno na třech různých principech. 

Prvním principem je určování extrémního tvaru znaménka pomocí signifikantních a extrémních 

bodů. Podmínkou je, aby příslušná souřadnice extrémního bodu byla od nejbližšího  

signifikantního bodu vzdálena maximálně pětinu vzdálenosti tohoto signifikantního bodu  

od středu znaménka. Překročení této podmínky je možno pozorovat na obrázku (viz Obr. 30). 

Druhým principem je podíl velikosti asymetrie z výpočtů osy a průměru znaménka. Tento princip 

je založen na odhadu, že součet nesouměrností všech signifikantních bodů by neměl překročit 

průměr znaménka. 
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Třetím principem je výpočet kruhovosti. Kruhovost je dána poměrem kvadrátu délky hranice 

a plochy znaménka. Pro kružnici je hodnota kruhovosti 
  

 
   , v reálném binárním obraze 

je kruhovost kružnice 16. Obdobný vztah pro elipsu 
  

 
   , tedy reálně 20. Tímto je určena  

mez znaménka. Je-li hodnota kruhovosti větší než 20, znaménko již nemá tvar elipsy.  

[9] 

 

Obr. 30 Výsledek zpracování s chybou z důvodu blízkosti vyšetřovaného znaménka 
a měřítka. Výsledek byl označen za chybu zpracování vzhledem k překročení prvního 
principu hodnocení asymetrie (řádek výsledků „SigBody“ označený hnědou barvou). 

MATLAB (kód funkce silně zjednodušen): 

% Hodnocení A - Je-li velká asymetrie  
% NEBO tvar znaménka je vysoce nekruhový 

mmPlocha = plochy(znaminko) / power(mm,2); % plocha znamínka v mm2 
if mmAsymetrie/mmPrumer > 1 
    DCounter = DCounter + 1; 

    diff = diff + abs((mmAsymetrie/mmPrumer-1)/1)*100; 
elseif power(mmHranice,2)/mmPlocha > 20 
    DCounter = DCounter + 1; 

    diff = diff + abs((power(mmHranice,2)/mmPlocha-20)/20)*100; 
end 

% tvar znaménka podle signifikantních bodů 
sigBodyXsort = sort(sigBodyX); sigBodyYsort = sort(sigBodyY); 
if (sigBodyXsort(2)-sigBodyXsort(1))>(sigBodyX(1)-sigBodyXsort(1))/5 
    hodnoceni = 1; % nejmenší Xový bod je extrémní 
elseif (sigBodyYsort(2)-sigBodyYsort(1))>(sigBodyY(1)-sigBodyYsort(1))/5 
    hodnoceni = 1; % nejmenší Yový bod je extrémní 
else 
    hodnoceni = 0; % tvar není extrémní 
end 
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Hranice 

Hodnocení ostrosti hranice se skládá ze dvou částí. První podmínkou je průměrný rozdíl hodnot 

uvnitř a vně znaménka alespoň 10. Je-li tato podmínka porušena, celá hranice znaménka je neostrá. 

Druhou podmínkou je, že počet bodů, ve kterých je rozdíl uvnitř a vně menší, než desetina  

rozdílu, nesmí překročit 5 % délky hranice znaménka. 

MATLAB: 

% Hodnocení B - Je-li malý průměrný rozdíl uvnitř a vně znaménka 
% NEBO Je-li velký počet hraničních bodů s malým rozdílem uvnitř a vně 
if inoutRozdilPrumer < 10 
    DCounter = DCounter + 1; 

    diff = diff + abs((inoutRozdilPrumer-10)/10)*100; 
elseif inoutOffCount(1) > 0.05*delkaHranice 
    DCounter = DCounter + 1;    diff = diff + abs( (inoutOffCount(1) -  

                          0.05*delkaHranice) / 0.05*delkaHranice) * 100; 

elseif inoutOffCount(2) > 0.05*delkaHranice 
    DCounter = DCounter + 1;    diff = diff + abs( (inoutOffCount(2) -  

                          0.05*delkaHranice) / 0.05*delkaHranice) * 100; 
elseif inoutOffCount(3) > 0.05*delkaHranice 
    DCounter = DCounter + 1;    diff = diff + abs( (inoutOffCount(3) -  

                          0.05*delkaHranice) / 0.05*delkaHranice) * 100; 
end 

 

Barva 

Při hodnocení barvy se určuje, zda průměrná barva znaménka spadá do intervalu typického 

pro zdravé znaménko (odstíny hnědé), tj. červená složka v intervalu         , zelená složka 

v intervalu         , modrá složka v intervalu        a zároveň platí      . Dále 

je hodnocena homogenita dané barevné složky, která by neměla přesáhnout 30 pro R, 25 pro G  

a 20 pro B. 

MATLAB (kód funkce silně zjednodušen): 

% Hodnocení C - Je-li průměrná barva znaménka mimo interval 
% NEBO neplatí R > G > B  NEBO Je-li barva znaménka velmi nehomogenní 
if R < 25 
    DCounter = DCounter + 1; diff = diff + abs((R-25)/25)*100; 
elseif R > 200 
    DCounter = DCounter + 1; diff = diff + abs((R-200)/200)*100; 

elseif R < G 
    DCounter = DCounter + 1; diff = diff + abs((R-G)/G)*100; 
elseif G < B 
    DCounter = DCounter + 1; diff = diff + abs((G-B)/B)*100; 
elseif R < B 
    DCounter = DCounter + 1; diff = diff + abs((R-B)/B)*100; 
elseif rgbHomogenita(1) > 30 
    DCounter = DCounter + 1; 

    diff = diff + abs((rgbHomogenita(1)-30)/30)*100; 

elseif 

    ... 
end 
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Průměr 

V dermatologické literatuře se udává, že znaménko by nemělo být větší než 6 mm. Nastavení  

této podmínky je velmi snadné. 

MATLAB: 

% Hodnocení D - Je-li průměr znaménka větší než 6 mm 
if mmPrumer > 6 
    DCounter = DCounter + 1; diff = diff + abs((mmPrumer-6)/6)*100; 
end 

 

Celkové hodnocení 

Jsou-li překročeny meze alespoň u dvou podmínek z hodnocení ABCD, znaménko je považováno 

za podezřelé a je potřeba nechat si jej profesionálně vyšetřit. 

MATLAB: 

% Celkové hodnocení 
if DCounter > 1 
    set(interface(55),'BackgroundColor','yellow') 
    set(interface(57),'String',strcat(num2str(diff),' %')) 
end 

 

4.3.9 Určení změny znaménka (hodnocení E) 

Je-li přítomno předchozí vyšetření dané oblasti, jsou parametry znaménka srovnány s dříve 

provedeným vyšetřením, čímž je určena hodnota hodnoticího kritéria E. 

Pro spolehlivé určení, zda došlo ke změně znaménka je potřeba znát přesnost určování  

jednotlivých hodnoticích parametrů. Tomuto tématu se věnuje kapitola 6 Verifikace vyvinutého 

systému. 

Principem určení změny znaménka je srovnání, zda nová naměřená hodnota spadá do intervalu 

                           . 

Pro vyhodnocování jsou opět zavedeny dvě proměnné: ECounter počítá, kolik parametrů se  

v čase změnilo, a change sčítá procentuální vyjádření těchto změn. 

               
                  

         
      

MATLAB (příklad provedení na kódu pro asymetrii): 

acc = 0.1; % mez změny znaménka – základní přesnost 10 % 
% EA - změna symetrie 
if mmAsymetrie > (1+4*acc)*prevAsymetrie 

    EA = abs((mmAsymetrie-prevAsymetrie)/prevAsymetrie)*100; 
    change = change + 1*EA; ECounter = ECounter + 1; 

elseif mmAsymetrie < (1-4*acc)*prevAsymetrie 
    EA = abs((mmAsymetrie-prevAsymetrie)/prevAsymetrie)*100; 
    change = change + 1*EA; ECounter = ECounter + 1; 
else % žádná změna 
end 
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4.3.10 Porovnání současného a minulého vyšetření 

Z výsledků předchozích dvou kroků je určena míra rizika, a tudíž potřeba návštěvy dermatologa. 

Pro hodnocení pigmentů platí, že překročení dvou podmínek ABCD hodnocení by mělo vést 

k návštěvě dermatologa. V případě hodnocení změn pigmentů, jakákoliv změna by měla být 

zkontrolována lékařem. 

Systém zobrazuje výsledné hodnocení do příslušného textového pole. 

MATLAB: 

% % 10.) Porovnání současného a minulého vyšetření % % 
% zhodnocení bodů 8 a 9 s výsledkem jít či nejít k dermatologovi 
if ECounter > 0 
    set(interface(88),'String','Změna znaménka!') 
    set(interface(90),'String','Návštěva lékaře.') 
elseif DCounter > 1 
    set(interface(88),'String','Znaménko mimo rozsah!') 
    set(interface(90),'String','Návštěva lékaře.') 
else 
    set(interface(88),'String','Žádná změna.') 
    set(interface(90),'String','Netřeba akce.') 
end 

 

4.3.11 Výstupy 

Veškeré relevantní výsledky z celého procesu jsou uloženy do příslušných proměnných 

a připraveny pro vypsání do textových polí. Vypisují se: průměr, plocha, délka hranice, míra 

symetrie, červená, zelená a modrá barva (průměrná barva +/- homogenita), ABCD hodnocení 

a případné procentuální změny. 

Kromě textových výstupů má systém také výstup obrazový. Tento ukazuje výsledný zpracovaný 

obraz a také předchozí obraz znaménka, je-li tento k dispozici. 

 

Obr. 31 Výsledný obraz zpracovaného mateřského znaménka. 
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Bylo-li v minulosti dané vyšetření již provedeno, automaticky se vypíší parametry tohoto 

nejbližšího minulého vyšetření, srovnání se současným vyšetřením a zároveň je vykreslen uložený 

obrázek. Takový výstup umožňuje snadno subjektivně zhodnotit kvalitu výsledků automatického 

zpracování a zároveň rozhodnout, zda nedošlo ke změnám, které mohly zůstat skryty vlivem 

chybovosti systému. 

 

Obr. 32 Zobrazení výsledků zpracování včetně srovnání s předchozím vyšetřením. 

4.4 Návrh databáze 

Databáze analyzačního systému slouží k ukládání veškerých relevantních informací o provedených 

vyšetřeních. Cílem je uchování těchto hodnot pro další použití při určování změn v čase. 

Databáze je navržena v souboru csvdb.csv. Veškerá data jsou v souboru uložena ve formátu  

ASCII, se kterým MATLAB velmi snadno pracuje díky konverzi datových formátů pomocí 

následujících příkazů: 

string = char(ascii); 
ascii = double(string); 

 

Během inicializace programu se informace z databázového souboru načtou do příslušných 

proměnných, se kterými je dále pracováno. Během práce s programem jsou do definovaných 

proměnných ukládány nové údaje a po dokončení zpracování vyšetření je umožněno stiskem 

tlačítka „Uložit výsledek“ zapsat stávající i nové hodnoty do databázového souboru. 

Zápis databázového souboru probíhá pomocí následujících příkazů: 

csv = [csvdb; rodneCislo jmeno prijmeni misto rok mesic den mmPrumer 

    mmPlocha mmHranice mmAsymetrie symetrie avgColor rgbHomogenita  

    mmSigBodyZ soubor sigBodyX sigBodyY]; 
save csvdb.csv csv -ascii 
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Navržený princip používání databázového souboru neumožňuje mazání dat vyšetření v rámci  

běhu systému. V případě chybného zápisu je nutné soubor csvdb.csv otevřít a příslušný záznam 

ručně vymazat. 

4.4.1 Datový slovník 

Název Typ Velikost Klíč Popis 

rodneCislo ASCII 10 NE Rodné číslo bez lomítka - 10 číslic 

jmeno ASCII 15 NE Jméno pacienta - text 15 znaků 

prijmeni ASCII 20 NE Příjmení pacienta - text 20 znaků 

misto ASCII 30 NE Vyšetřované místo - text 30 znaků 

rok ASCII 1 NE Rok uložení - CČ 

mesic ASCII 1 NE Měsíc uložení - CČ 

den ASCII 1 NE Den uložení - CČ 

mmPrumer ASCII 1 NE Průměr znaménka v milimetrech - DČ 

mmPlocha ASCII 1 NE Plocha v milimetrech čtverečních - DČ 

mmHranice ASCII 1 NE Délka hranice v milimetrech - DČ 

mmAsymetrie ASCII 1 NE Míra asymetrie v milimetrech - DČ 

symetrie ASCII 1 NE Index osy symetrie - CČ 

avgColor ASCII 3 NE Průměrná hodnota barevných složek RGB - CČ 

rgbHomogenita ASCII 3 NE Homogenita barevných složek RGB - CČ 

mmSigBodyZ ASCII 21 NE Vzdálenosti signifikantních bodů od středu - DČ 

soubor ASCII 10 primární Název uloženého obrázku vyšetření – text 10 znaků 

sigBodyX ASCII 21 NE X-ové souřadnice signifikantních bodů - CČ 

sigBodyY ASCII 21 NE Y-ové souřadnice signifikantních bodů - CČ 

Tab. 1 Datový slovník analyzačního systému. (CČ – celé číslo, DČ – desetinné číslo, tabulka 
neobsahuje informace Null a Index, jelikož žádná proměnná nemůže být nevyplněná a žádná 
není indexována). 

Tabulka obsahuje názvy všech ukládaných proměnných tak, jak jsou při běhu systému používány. 

Datový typ je vždy ASCII, jelikož právě v tomto typu jsou informace ukládány. V systému jsou 

proměnné zpracovávány v jiných datových typech – informace o těchto typech je uvedena 

v poznámce. Primárním klíčem databázového souboru je soubor. V tomto sloupci jsou uloženy 

názvy uložených snímků, které se zobrazují pro subjektivní uživatelské srovnávání. 

4.5 Vstupy systému 

Během práce se systémem je potřeba zadat několikeré informace. 

4.5.1 Pacient 

Zavedení nového pacienta do systému je provedeno pouze základními parametry. Při vkládání 

nového pacienta se zadává pouze jeho jméno, příjmení a rodné číslo. Teoreticky lze informace 

o pacientovi snížit na pouhou jedinou – rodné číslo. Jméno a příjmení však velmi výrazně  

zvyšují uživatelskou příjemnost systému. 
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4.5.2 Vyšetřované místo 

Argument vyšetřovaného místa je volný řetězec. Uživatel programu si sám zvolí co nejpřesnější 

popis dokumentovaného místa tak, aby při následujícím vyšetření věděl, o které místo se jedná. 

Seznam již vyšetřovaných míst daného pacienta se zobrazí v příslušném seznamu, ze kterého je 

možné dříve vyšetřené místo vybrat (sledování změny). 

4.5.3 Obraz 

Systém využívá fotografie pořízené běžně dostupnými přístroji – chytrými telefony, případně 

fotoaparáty. Před nahráním obrazu do systému je vhodné jej oříznout, čímž se zásadním způsobem 

sníží výpočetní náročnost a proces zpracování proběhne rychleji. Bez ohledu na ořez musí být 

fotografie vyšetřovaného místa standardizována podle následujících požadavků. 

Ostrost 

Snímek musí být správně zaostřený. V případě automatického ostření mobilních telefonů je  

potřeba výsledek zkontrolovat a případně vyfotit znova. V případě zpracovávání neostrého snímku 

dochází k velkému zkreslení a chybám. 

Osvětlení 

Kvalitní vizuální vyšetření povrchu kůže by mělo probíhat za dostatku světla. To stejné platí i  

pro výrobu snímků pro analyzační systém. K osvětlení je možné použít externí zdroj, např. stolní 

lampičku, nebo využít diodu mobilního telefonu, resp. blesk fotoaparátu. Pro posuzování v čase je 

důležité podmínky vzniku snímku napodobit, např. vždy fotit za použití blesku. 

Měřítko 

K měření velikostí lézí a jejich změn v průběhu času je nutné do snímku přidat měřítko. Pro použití 

k tomuto účelu byly zkoumány předměty běžné potřeby s důrazem na nízkou cenu, dostupnost, 

přesnost a časovou stálost. K použití bylo testováno pravítko, krejčovský metr, desetikorunová 

mince. Každá z testovaných věcí měla své výhody a nevýhody, proto bylo přistoupeno k výrobě 

vlastního jednoduchého měřítka. 

Pro potřeby analyzačního systému bylo v rámci zpracovávání zadání vyrobeno měřítko  

z pravítka a papíru (viz Obr. 33). Měřítko se skládá z ideálně čistě bílé plochy, na které je umístěn 

přesný černý kruh. Takové měřítko v sobě kombinuje dvě reference – velikost a barvu. 

Velikost je dána průměrem černého kruhu, který je v případě tohoto měřítka 8,75 mm. V rámci 

zpracování snímku je tento objekt nalezen a k počtu pixelů tvořících průměr objektu je přiřazena 

hodnota skutečné délky v milimetrech. 

Barva je dána známými barevnými odstíny tvořeného měřítka, což jsou ideálně matný černý kruh 

na matném bílém podkladu. Za matným měřítkem je snaha přiblížit se spektrální emisivitě lidské 

kůže, jako též eliminace odlesků při snímání pomocí blesku. 
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Obr. 33 Měřítko k analyzačnímu systému. 

Další požadavky na snímek 

Geometrické uspořádání fotografie by mělo vždy být následující: v levé části je umístěno 

vyšetřované znamínko v dostatečné vzdálenosti (cca 5 mm) od měřítka na pravé straně.  

Originální pořízený snímek je vždy nutné oříznout do uspořádání na obrázku (viz Obr. 20) 

především z důvodu zcela zásadního snížení výpočetní náročnosti algoritmu a též z důvodu  

zvýšení přehlednosti zobrazovaného snímku. 

 

Obr. 34 Pořizování snímku za pomocí měřítka ve standardizovaných podmínkách. 
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5 Konzultace s dermatologem 
Téma diplomové práce bylo konzultováno s dermatoložkou MUDr. Sylvou Zajícovou  

z ordinace zdravákůže.com, které bych tímto chtěl poděkovat za její ochotu a čas investovaný 

do schůzky. 

Téma diplomové práce je dle názoru zkušené dermatoložky velmi složité na počítačové zpracování 

a automatickou analýzu. Za žádných okolností nelze nahradit profesionální dermatologické 

vyšetření, je pouze možné pomocí osvěty zvýšit šanci, že si pacienti podezřelého znaménka 

všimnou a nechají si jej profesionálně vyšetřit, případně odstranit. 

V rámci sledování změn znaménka v čase je hodnocení ABCDE pro běžného uživatele  

dostatečné, pro dermatologickou diagnózu již nikoliv. Dermatoskopicky je potřeba sledovat 

jakékoliv změny, jelikož i sebemenší změna ve struktuře névu, kterou nelze běžným  

fotografickým přístrojem pozorovat, může značit maligní transformaci a je potřeba ji řešit. 

Zároveň lze jen velmi těžko kvantifikovat hranice, kdy se jedná o pigment, který je potřeba řešit 

například chirurgicky. Hodnocení závisí na znalostech a zkušenostech dermatologa. Nelze určit 

konkrétní přesné meze vyhodnocení ABCDE, kdy má být znaménko označeno za maligní. 

 

V rámci konzultace byla předvedena práce s digitálním dermatoskopem microDERM firmy 

VISIOMED a HD kamerou se zvětšením 15 – 120x. Software tohoto produktu je schopen zachytit 

přesnou polohu znaménka pro jeho dlouhodobé sledování, ukládá dermatoskopický snímek 

znaménka a při druhém vyšetření jej předkládá dermatologovi ke srovnání. Pro vyšetření v daném 

čase provádí analýzu dle hodnocení ABCDE a vypočítává míru rizika systémem DANAOS 

(Diagnostic And Neuronal Analysis Of Skin Cancer, celosvětová databáze dermatoskopických 

obrazů), kdy je lékaři nabídnuto automatické hodnocení znaménka na základě této databáze 

obsahující přes 25000 obrazů. 

[13] [33] [35] 
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6 Verifikace vyvinutého systému 
V rámci testování, vizualizace výsledků a hodnocení funkčnosti analyzačního systému bylo 

provedeno několik procedur pro subjektivní a objektivní zhodnocení dosažených výsledků. 

6.1 Subjektivní hodnocení 

Subjektivní hodnocení a měření přesnosti se zakládá na vizuálním srovnávání zobrazených 

textových i obrazových výstupů systému a osobním hodnocení kvality těchto výstupů. Takové 

hodnocení je možno provádět nejen na výstupech systému, ale také na jednotlivých krocích 

zpracování, např. kvalita detekce hran a oblastí. 

Zároveň lze v rámci tohoto hodnocení provádět různé pokusy s porušením zadaných vstupních 

podmínek a standardního obrazu, aby bylo možné zjistit, za jakých podmínek a s jakou chybou je 

systém schopen obrazy vyhodnocovat. 

Během práce s programem se i přes dodržení veškerých podmínek mohly objevit různé chyby,  

které by tato kapitola měla zadokumentovat. 

6.1.1 Průběh zpracování 

Jak je možné sledovat z obrázků výše (viz Obr. 20 až Obr. 32, v kapitole 4.3 Algoritmus 

zpracování), zpracování načteného obrazu probíhá podle předpokladů, splňuje-li obraz definované 

podmínky. 

Problémy při hodnocení znamének působí přítomnost ochlupení. Je-li toto ochlupení příliš  

husté, případně se překrývá a tvoří tmavé shluky, dochází k chybám, což je možné pozorovat 

z následujícího obrázku (viz Obr. 35). 

 

Obr. 35 Správně detekované znaménko i přes přítomnost ochlupení (vlevo) a chyby vzniklé 
při zpracovávání znamének zakrytých ochlupením (uprostřed a vpravo). 
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6.1.2 Nestandardní podmínky 

Na Obr. 30 je zobrazen výsledek nestandardního snímku, kdy je znaménko umístěno příliš  

blízko měřítka a tudíž přechod měřítko-kůže splývá s detekovaným objektem a tvoří chybu 

zpracování. 

Je-li znaménko měřítkem překryto, ke zpracování snímku nedojde a je vypsáno chybové  

hlášení v informačním řádku dole (viz Obr. 36). 

Mezi další běžné nestandardní podmínky patří především špatné osvětlení snímku. V takovém 

případě ke zpracování vůbec nedojde (viz Obr. 37), nebo jsou jeho výsledky mimo předpokládané 

rozsahy (viz Obr. 38 vlevo). 

Špatná kvalita výsledků může vzniknout také neostrostí či jinou nekvalitou vstupního snímku 

(viz Obr. 38 uprostřed a vpravo). 

Na závěr subjektivního hodnocení budiž příkladem několik snímků bez chyb (viz Obr. 39). 

 

 

Obr. 36 Pokus o zpracování snímku znaménka částečně překrytého měřítkem. 
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Obr. 37 Pokus o zpracování bleskem přepáleného snímku (vlevo) a pokus o zpracování 
neostrého a špatně osvětleného snímku. 

  

Obr. 38 Výsledek zpracování špatně osvětleného snímku (vlevo). Geometrické parametry 
byly změřeny přesně (průměr, plocha, hranice), barva neodpovídá až o 50 bodů ve všech 
třech barevných složkách. Chyby zpracování vzniklé špatnou kvalitou snímků (uprostřed a 
vpravo). 

 

Obr. 39 Příklady výsledků bez subjektivně zjištěných chyb. 
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6.2 Objektivní hodnocení 

Objektivní hodnocení se zabývá měřením přesnosti, resp. opakovatelnosti zpracování. 

Principem tohoto hodnocení je zpracování obrazu stejného znaménka pořízeného z různých  

úhlů při standardizovaných podmínkách. Odchylkami a nejistotami vypočtených parametrů 

je dopočtena chybovost systému. 

Metoda zjištění chybovosti je následující. Zpracováním několika snímků téhož znaménka jsou 

určeny všechny relevantní parametry pro hodnocení ABCD. Z těchto hodnot se vypočte průměr 

a odchylky každé naměřené hodnoty od tohoto průměru. Provede se průměr těchto nejistot a 

chybovost systému se vyjádří v procentech dle následujícího vztahu: 

          
                  

                
     

Chybovost systému je poté zadávána jako jedna z hodnot při sledování změn mateřských  

znamének (viz 4.3.9 Určení změny znaménka (hodnocení E)). 

 

Obr. 40 Zpracované snímky použité pro objektivní hodnocení a určení opakovatelnosti a 
chybovosti systému. Vlevo nahoře levá noha, vpravo nahoře pravá noha, vlevo dole levá ruka 
malá, uprostřed dole levá ruka velká a vpravo dole záda. 
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6.3 Hodnocení dosažených výsledků 

Poslední kapitola práce obsahuje celkové zhodnocení výsledků rozdělené do několika oblastí. 

6.3.1 Uživatelská příjemnost 

Snaha o uživatelskou příjemnost při práci se systémem byla naplněna. Svědčí o tom už první fáze 

zahrnující snímání obrazové informace kůže za pomoci vyrobeného měřítka, které lze velmi 

snadno ovládat jednou rukou a umožňuje dostupnost vytváření snímků jakékoliv oblasti těla. 

Práce v uživatelském rozhraní je jednoduchá a intuitivní, uživatel je veden jednotlivými kroky 

od přidání pacienta, místa a snímku, až po hodnocení výstupů a uložení výsledků. Rozhraní 

je ošetřeno tak, aby nemohlo dojít k chybám a pádům běžně vznikajícím při zpracování obrazu, 

stejně tak jako při zadávání špatných hodnot. 

Doba zpracování obrazu od stisku tlačítka „Spustit zpracování“ do zobrazení výsledků se 

v závislosti na velikosti ořezaného snímku pohybuje v rozmezí 5 – 10 sekund. Jedná se 

o dostatečně rychlé zpracování, které nijak zásadně nenarušuje plynulost práce se systémem. 

6.3.2 Kvalita výstupů 

Samotné výsledky zpracování jsou subjektivně velmi dobré a kvalitní, jsou-li dodrženy  

definované vstupní podmínky. Ukládané a zobrazované snímky lze použít pro „okometrické“ 

srovnávání stavu minulého a současného. Není tudíž nutné se spoléhat pouze na automaticky 

vypočtené hodnoty sledovaných parametrů, které lze v takovém případě chápat pouze jako 

pomocné. Výhodou takového systému je také nutnost snímat při stejných podmínkách 

(např. osvětlení pomocí blesku), díky čemuž jsou snímky velmi podobné a subjektivně daleko  

lépe srovnatelné. 

Chybovost – přesnost 

Průměrná procentuální chybovost (viz Tab. 7) určená z opakovaného zpracovávání téhož  

znaménka z různých úhlů je u některých parametrů poměrně vysoká. Vezmeme-li v úvahu fakt,  

že v rámci 6 – 12 % chyby u relevantních parametrů může být zakryta změna znaménka  

způsobená maligní transformací, může být tato chybovost vnímána velmi negativně. Je však 

potřeba zdůraznit, že žádný systém nemůže pracovat s přesností 100 %, a že pod sebemenší  

chybu se maligní změna může schovat. 

Definované vstupy 

Při nedodržení standardních podmínek, především dostatečného osvětlení a ostrosti snímku,  

systém většinou snímek odmítne zpracovat. V případě, že by takový snímek byl přijat  

a zpracován, dochází k chybným výsledkům v barevné škále (viz Obr. 38 vlevo nahoře). 

6.3.3 Celkové hodnocení 

V závislosti na textových i obrazových výstupech předchozích kapitol lze usoudit velmi dobrou 

funkčnost realizovaného systému s přesností přesahující 90 % u většiny sledovaných parametrů. 

Výjimku tvoří parametr symetrie, který je silně závislý na přesném umístění signifikantních bodů, 

a parametr sledující barvu v modré škále, který dosahuje velmi nízkých hodnot (1 z 5 je chyba 

20 %). Oba tyto parametry mají průměrnou chybovost přesahující 30 % a nejsou proto vhodné 

pro sledování a hodnocení mateřských znamének a jejich změn. Všechny ostatní sledované 

parametry dosáhly průměrné chybovosti v rozmezí 6 – 12 %. 
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7 Závěr 
Diplomová práce je věnována studiu problematiky zpracování digitálních obrazů a jeho využití 

v oblasti dermatologie při detekci a sledování změn kožních pigmentů, především mateřských 

znamének. Využívám nabytých znalostí a vědomostí k vytvoření systému schopného analyzovat 

digitální snímek mateřského znaménka a srovnávat naměřené hodnoty v čase. 

Práce poskytuje teoretický vhled do problematiky zpracování digitálních obrazů, přičemž 

vysvětluje základní principy tak, aby byly snadno pochopitelné i neznalým čtenářům. Dále je 

poskytnut odborný náhled na problematiku kožních pigmentů se zaměřením na mateřská 

znaménka, který čtenáři umožňuje pochopit principy použité pro hodnocení pigmentů. 

Realizační část práce se zabývá teoretickým návrhem a praktickou realizací systému sledování 

změn kožních pigmentů, především mateřských znamének, v čase. Inteligentní monitorovací 

systém se skládá z přehledného grafického uživatelského rozhraní, algoritmu zpracování 

definovaných standardních vstupů a hodnocení výstupů a jejich časových změn. Poslední částí 

systému je databáze, ve které jsou veškeré změřené a vypočtené parametry uloženy. Ukládány  

jsou též obrazové výstupy pro subjektivní uživatelské srovnání. 

Veškeré části systému jsou v práci podrobně popsány včetně doprovodné obrazové dokumentace. 

Algoritmus zpracování obrazu je též doplněn o obrazy mezikroků a zdrojový kód v programovém 

prostředí MATLAB, ve kterém je celý systém zpracován. 

7.1 Výsledky 

Realizovaný systém má definovány vstupní podmínky, které je potřeba dodržet pro maximálně 

přesnou funkci. Především se jedná o standardizaci obrazového vstupu, který je pro zpracování 

zcela zásadní. Při dodržení těchto podmínek jsou minimalizovány chyby, které mají za následek 

špatné určení parametrů znaménka a jejich změn a tím falešně pozitivní výsledek a zbytečný 

poplach. Systém, který pacientovi bude vždy říkat, že má navštívit lékaře, pozbývá svůj zamýšlený 

smysl. 

Algoritmus analyzačního systému umožňuje zpracování s určitou přesností, která byla zjištěna 

v rámci testování. Přesnost systému se pohybuje v rozmezí 88 – 94 % v závislosti na sledovaném 

parametru. Nevýhodou systému je fakt, že sebelepší přesnost programu umožňuje zakrytí 

některých změn, které by bylo možno považovat za maligní transformace. 

V závislosti na proběhlé konzultaci se zkušenou dermatoložkou byly meze ABCDE hodnocení 

kožních pigmentů nastaveny spíše informativně. Jednoznačné hranice, které by rozhodly, zda dané 

znaménko je či není maligním melanomem, totiž neexistují. Z tohoto důvodu je též automatické 

vyhodnocení výsledků velmi složité. Jedinou mezí, která má opodstatněné nastavení, je parametr 

vývoje, který je dán přesností systému. Udává se, že jakákoliv změna mateřského znaménka  

(tvar, hranice, barva, velikost) je podezřelá a takové znaménko by mělo být vyšetřeno zkušeným 

dermatologem. 
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7.2 Využití systému 

Analyzační systém si dává optimistický cíl přispět ke zlepšení analýzy kožních pigmentů ve dvou 

směrech. Prvním směrem je analýza ABCD hodnocení daného znaménka na základě 

standardizovaného snímku. Tato analýza by měla usnadnit subjektivní hodnocení znaménka 

pacientem a tím zvýšit šanci na včasnou návštěvu dermatologa. Druhým směrem je analýza 

hodnocení E, tzn. analýza změn v čase. Tato analýza by měla umožnit pacientovi dlouhodobé 

sledování mateřských znamének a pomoci v subjektivním rozhodování, zda v čase došlo k nějaké 

změně, jelikož každé takové změně by měla být věnována náležitá pozornost v podobě návštěvy 

zkušeného dermatologa. 

Systém lze využít k tvorbě mobilní aplikace, která bude sloužit široké veřejnosti jednak k osvětě 

v oblasti maligního melanomu, jednak pro prvotní hodnocení mateřských znamének a jejich změn. 

Cílem takové aplikace by mělo být zvýšení pravděpodobnosti, že daný uživatel postižený 

melanomem přijde na odborné dermatologické vyšetření včas, čímž zásadním způsobem zvýší svou 

šanci na vyléčení a tím i dlouhodobé přežití. 

Druhým možným využitím systému je aplikace pro dermatologické ambulance. Vyšetření 

mateřských znamének v ambulancích, které nejsou vybaveny digitálními přístroji umožňujícími 

ukládání vyšetření pro časové sledování, probíhá pouze hodnocením daného znaménka v daném 

čase. Výhodou takové aplikace by bylo umožnit dermatologům levné a účinné sledování změn 

kožních pigmentů na základě snímků pořízených například pomocí ručního dermatoskopu,  

což je zásadní přínos pro lékařskou praxi. 

Analyzační systém lze využít také v rámci zpracování jiných zadání, u kterých je 90 % přesnost 

systému dostatečná. Mezi takové úkoly může patřit sledování různých kožních změn a defektů, 

ekzémů, postup hojení nebo zhoršování dekubitů, či povrchových zranění. Mezi další využití 

z oblasti mimo zdravotnictví lze systém použít například ke sledování defektů a prasklin materiálů, 

plísní a skvrn na povrchu různých objektů, rostlin a živočichů. Obecně lze navržený systém 

s drobnými modifikacemi využít pro sledování jakýchkoliv zvětšujících nebo zmenšujících se 

útvarů velikostí srovnatelných s měřítkem (okolo 1 cm v průměru). 

7.3 Přínos 

Diplomová práce otvírá zcela nové možnosti pro tvorbu aplikace v oblasti automatického ABCDE 

hodnocení a sledování kožních pigmentů. V současné době například není na trhu pro mobilní 

telefony s operačním systémem Android žádná aplikace umožňující takové sledování s podporou 

automatického zpracování obrazu. 

Současně s vývojem aplikace pro širokou veřejnost lze realizovaný systém s určitou modifikací 

využít pro ukládání snímků dermatoskopických vyšetření v dermatologických ambulancích, které 

nemají k dispozici moderní techniku v podobě digitálního dermatoskopu. 

V oblasti zpracování obrazu jsou použity známé principy. Novinkou je algoritmus vyhodnocování 

hranového detektoru, který je založen na porovnávání průměrů nastavitelných oblastí před a za 

počítaným bodem. Obdobný systém je poté využit pro detekci souvislých oblastí. 
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9 Seznam příloh na CD 
I. Analyzační systém Myšička: 

a. Složka souborů programového prostředí MATLAB: 

Analyzacni_system_Mysicka.m 

fce_Blob.m 

fce_ClassMeans.m 

fce_Hist.m 

fce_MedianFilter.m 

fce_Otsu.m 

fce_Probability.m 

fce_Treashold.m 

fce_vav_DynArea.m 

fce_vav_DynZmeny.m 

b. Složka snímků pro vyšetřování „Examination“: 

levá noha 1.jpg 

levá noha 2.jpg 

levá ruka malá 1.jpg 

levá ruka malá 2.jpg 

levá ruka velká 1.jpg 

levá ruka velká 2.jpg 

ostatní bok.jpg 

ostatní břicho.jpg 

ostatní hruď.jpg 

pravá noha 1.jpg 

pravá noha 2.jpg 

záda 1.jpg 

záda 2.jpg 

II. Obrazové výsledky zpracovaných vyšetření: 

Levá noha – cuts.png 

Levá noha – full.png 

Levá ruka malá – cuts.png 

Levá ruka malá – full.png 

Levá ruka velká – cuts.png 

Levá ruka velká – full.png 

Ostatní – cuts.png 

Ostatní – full.png 

Pravá noha – cuts.png 

Pravá noha – full.png 

Záda – cuts.png 

Záda – full.png 

III. Pořizování snímků vyšetření (2 fotografie ve formátu .jpg) 

IV. Rozdělení pigmentových kožních projevů [14] 


