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Absírakí 
Cílem íÝío dáélomovÝ éráce je z~měřáí se n~ éroblem~íáku segmení~ce 

obr~zu n~ obl~síáK mrosíudov~í účánnou gr~fově oráeníov~nou meíoduI kíerou 
éoéásuje článek a~náel~ mK euííenlocher~ ~ medr~ cK celzenszw~lb~ ~ následně 
íuío meíodu n~ámélemeníov~íI éoés~í ~ exéerámeníálně ověřáí její vl~sínosíáK 

se svÝ dáélomovÝ érácá jsem se nejdříve z~měřál n~ všeobecnou 
éroblem~íáku segmení~ce obr~zuI kde jsou éoésány nejéoužív~nější íechnákyK 
moíÝ jsem důkl~dně érosíudov~l ~ éoés~l účánnČ gr~fově z~loženČ segmení~ční 
~lgoráímus n~vrženČ ~ éoés~nČ a~náelem mK euííenlocherem ~ medrem cK 
celzenszw~lbemK qenío ~lgoráímus je z~ložen n~ gr~fovÝ reérezení~cá obr~zu ~ 
jeho zákl~dem je  ívorb~ lesu z mánámálních kosíer gr~fů z~loženČch n~ 
hrusk~lově ~lgoráímuK quío meíodu jsem n~ámélemeníov~l ~ exéerámeníálně 
oíesíov~lK wjášíění mČch exéerámeníů jsou veláce éozáíávníI  éřá sérávnÝm 
n~sí~vení íenío ~lgoráímus generuje veláce éřesnÝ segmení~ce ~ je éoužáíelnČ á 
v reálnÝm č~seK 

 

hlíčová slova: 
pegmení~ce obr~zuI máxelI jánámální kosír~ gr~fuI obl~síI hrusk~lův ~lgoráímusI 
CHH 

 
 
Absírací 

qhe go~l of íhás íhesás ás ío focus on íhe éroblems of ám~ge”s segmení~íáon 
ío ~re~sK qo re~d ué ~n effácáení gr~éhJb~sed meíhodI whách ás descrábed án íhe 
~ríácle by a~náel mK euííenlocher ~nd medro cK celzenszw~lb ~nd íhen ío 
ámélemení íhás meíhod ~nd ío m~ke ouí áís éroéeríáes exéerámení~llyK 

fn íhe fársí é~rí of my íhesás where íhe mosí wádely used íechnáques ~re 
descrábedI f focused on íhe gener~l éroblems of íhe ám~ge”s segmení~íáonK 
Afíerw~rds f éroéerly éerused ~nd descrábed ~n effácáení gr~éhJb~sed ám~ge 
segmení~íáon ~lgoráíhm deságned by a~náel mK euííenlocher ~nd medro cK 
celzenszw~lbK qhás ~lgoráíhm ás b~sed on íhe gr~éh reéresení~íáon of ám~ge ~nd 
áís éráncáéle ás íhe foresí cre~íáon from mánám~l sé~nnáng íree b~sed on hrusk~l’s 
~lgoráíhmK qhás meíhod f ámélemeníed ~nd exéerámení~lly íesíedK jy 
exéerámenís” resulís ~re very ~ffárm~íáveI when rághí seííángs ~re usedI ~lgoráíhm 
gener~íes very érecáse segmení~íáon ~nd áí c~n be used even án íhe re~l íámeK 

 

heywords: 
fm~ge segmení~íáonI máxelI jánám~l sé~nnáng íreeI regáonI hrusk~l’s ~lgoráíhmI 
CHH 
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OK 

1K Úvod 
 
qenío íexí se z~bČvá íÝm~íem segmení~ce obecnÝho obr~zuK pegmení~ce 

obr~zu je jedním z nejdůležáíějších érocesů dágáíálního zér~cování obr~zuK bxásíuje 
mnoho íechnák k rozdělení obr~zu do segmeníůK lbecně segmení~ce obr~zu 
předsí~vuje defánácá ~lgoráímuI jehož vsíuéem je obr~z Eobr~zově z~chycenČ děj ve 
scÝněF ~ vČsíuéem množán~ segmeníůI kíerÝ éředsí~vují jednoílávÝ objekíy 
zobr~zeny ve scÝněK gánČmá slovy lze segmení~cá obr~zu vním~í j~ko érocesI kíerČ 
má z~ úkol co nejádeálnějá rozděláí vsíuéní obr~z do obl~síí s odlášnČmá 
vl~sínosímáK kejč~síějá se éro ádeníáfák~cá obl~síí éoužívá rozhodování n~ zákl~dě 
rozdílů áníenzáí sousedících éáxelůK 

pegmení~ce obr~zu je síále oíevřenČm íÝm~íem ~ velkou vČzvou éro 
éočíí~čovÝ váděníK s reálnÝm světě exásíuje mnoho objekíů s různČmá vl~sínosímáI 
éroío je veláce obíížnÝ n~lÝzí obecnou segmení~ční meíoduI kíerá by byl~ 
séolehlává ~ efekíávně využáíelnáK s dnešní době je í~kÝ kl~den velkČ důr~z n~ 
rychlosí segmení~ční meíodyI éroíože v mnoh~ éříé~dech exásíuje sn~h~ o využáíí 
v reálnÝm č~seK mříkl~dem může bČí souč~snČ írend v ~uíomobálovÝm érůmyslu 
nebo zdr~voínácívíK 

Cílem íÝío éráce je seznámáí se s nejéoužív~nějšímá íechnák~má segmení~ce 
obr~zuI ~ éorozuměí í~kÝ účánnÝ gr~fově z~loženÝ segmení~ční meíodě éoés~nÝ 
a~náelem mK euííenlocherem ~ medrem cK celzenszw~lbemI íuío meíodu následně 
n~ámélemeníov~í ~ exéerámeníálním vČzkumem ověřáí vl~sínosíáI možnosíáI kl~dy 
~ záéory íÝío meíodyK mřednosíí íohoío ~lgoráímu je využáíí éokročálejších 
vČéočeíních éřísíuéůI kíerÝ jsou obecně užáíečnÝ ~ éoužív~jí se k řešení šárokÝ 
škály éočíí~čovČch úlohK hv~láí~íávně í~k vČzn~mně éřáséívá k řešení éroblÝmů 
segmení~ce obr~zuK 

 



 

PK 

OK moéás éroblému 
pegmení~ce obr~zu je jedním z nejvČzn~mnějších érocesů vedoucím 

k ~n~lČze obr~zovÝ scÝnyK wákl~dním cílem segmení~ce obr~zu je rozděláí vsíuéní 
obr~z do obl~sííI kíerÝ m~jí určáíou vl~sínosíI m~jí něj~kČ smysluélnČ vČzn~m ~ 
úzce souvásí s objekíy reálnÝho svěí~K gánČmá slovy segmení~ce má z~ úkol změnáí 
reérezení~cá d~í í~kI ~by byl~ jednodušší jejách následná ~n~lČz~K sČsledkem 
segmení~ce je íedy množán~ obl~sííI kíerÝ éokrČv~jí celČ obr~zI ~ť už ío jsou 
obl~síá objekíů nebo éoz~díK 

s reálnÝm světě exásíuje mnoho objekíů ~ éro dokon~lou segmení~cá ~ 
rozéoznání obr~zovÝ scÝny je nuíno ~leséoň z něj~kÝ čásíá znáíI j~kČ děj érávě 
rozéoznáv~nČ obr~z éředsí~vujeK ge íedy éoířeb~ éorozuměí obs~hu obr~zuK mrávě 
éroío se érovádí segmení~ce obr~zuI kíerá je následně vsíuéem jánÝho ~lgoráímu 
éro rozéoznávání obs~huK pegmení~ce íedy nemá z~ úkol éřesně určáíI j~kÝ objekíy 
jsou n~ obr~ze zobr~zenyI ~le má z~ úkol obr~z jen rozděláí do obl~sííK mroío se 
segmení~ce obr~zu érovádí j~ko jeden z érvních kroků éřá zér~cování obr~zuK 

bxásíuje mnoho segmení~čních ~lgoráímůK mroío je éoířeb~ řádně éromysleí 
vhodnosí d~nÝho ~lgoráímu éro d~nČ éroblÝmI éroíože k~ždČ ~lgoráímus má svá 
séecáfák~ ~ je mÝně čá více vhodnČ éro řešení d~nÝho éroblÝmuK 

pegmení~ce obr~zu se v ér~xá éoužívá v mnoh~ odvěívíchI n~éřK 
v éočíí~čovÝm váděníI éřá zér~cování lÝk~řskČch obr~zovČch d~íI éřá ~n~lČze 
s~íeláíních snímkůI v ~uíomobálovÝm érůmyslu n~éřK éro rozéoznávání doér~vních 
zn~čekI k vyívoření Pa rekonsírukcá éohybu něj~kÝho objekíuI n~éřK éřá íenásovČch 
uíkáních k odh~lení ér~vdy séornČch úderůI k rozéoznávání obláčejů ~ídK 

 



 

4K 

PK jeíody segmeníace obrazu 
bxásíuje mnoho meíod éro segmení~cá obr~zuK kěkíerÝ z nách sá éřesí~víme 

v íÝío čásíáK 

PK1K mrahování 
mr~hování je jednou z nejsí~rších ~ nejjednodušších meíod éro segmení~cá 

obr~zuK q~ío meíod~ je veláce éoužív~ná éro svou jednoduchosí ~ m~lou č~sovou 
náročnosíK p éosíuéem č~su se í~kÝ í~ío meíod~ vyvíjí ~ exásíují různÝ deráváíy 
ér~hov~cích íechnák segmení~ce obr~zuK 

jeíod~ ér~hování je z~ložen~ n~ éředéokl~duI že objekíy vysíuéují 
z éoz~díI íznKI že j~sovÝ hodnoíy éáxelů objekíů se láší od hodnoí éáxelů éoz~díK 
shodně se zvolí ér~hová hodnoí~ ~ k~ždČ éáxel s menší hodnoíouI než je ér~hová 
hodnoí~I je éov~žován z~ éáxel éoz~dí ~ k~ždČ éáxel s vyšší hodnoíou z~ éáxel 
objekíuK oovnáce éro í~kovÝío rozdělení éáxelů je 

( , ) = 1, 	 ( , ) ≥
0, K     ENF 

 

kyní n~síává oíázk~I j~k vhodně zvoláí ér~hovou hodnoíuK pí~nováí vhodnou 
ér~hovou hodnoíu je věíšánou íěžkÝI éroíože různÝ obr~zy m~jí různÝ vl~sínosíá ~ 
éroío se éoužívá více meíod j~k íuío hodnoíu sí~nováíK kěkdy je určeno více 
ér~hovČch hodnoíI jándy exásíují různÝ ér~hovÝ hodnoíy éro různÝ obl~síá obr~zuK 
kejč~síějá éoužív~nÝ meíody jsou dále éoésányK 

 

PK1K1K moloJérahování 

q~ío meíod~ je nejjednodušší modáfák~cí zákl~dního ér~hováníK cunguje n~ 
síejnÝm éráncáéu s íím rozdílemI že éro éáxelyI kíerÝ éředsí~vují obl~sí objekí není 
ve vČslednÝm obr~zu n~sí~ven~ konsí~níní hodnoí~ j~suI ~le síejná hodnoí~I j~ko je 
hodnoí~ síejnÝho éáxelu v éůvodním obr~zu 

 

( , ) =
( , ), 	 ( , ) ≥

0, K   EOF 

 

PK1KOK mrahování éroměnnČm érahem 

q~ío meíod~ se éoužívá u obr~zůI kíerÝ v různČch čásíech m~jí různou 
úroveň j~su En~éřK vlávem nerovnoměrnÝho osvěíleníFK mroío nelze zvoláí jednu 
hodnoíu ér~hu éro celČ obr~zI ~le obr~z se rozdělí n~ čásíá ~ éro k~ždou 
jednoílávou čásí se zvolí ér~hová hodnoí~K 

r íÝío meíody se ér~hová hodnoí~ éro k~ždou čásí obr~zu volí éodle 
lokálních vl~sínosíí obr~zuI nejč~síějá érůměr mánámální ~ m~xámální hodnoíy 



 

RK 

áníenzáíy éáxelu v obl~síáK jůže ovšem n~sí~í sáíu~ceI kdy í~kío určená ér~hová 
hodnoí~ bude éříláš m~láI íznKI že v obl~síá se n~cházejí éáxely buď jen éoz~díI 
nebo jen objekíuK s í~kovÝm éříé~dě se ér~hová hodnoí~ volí j~ko érůměr 
ér~hovČch hodnoí okolních obl~sííK 

 

PK1KPK sícesíuéňové érahování 

wákl~dní vl~sínosíí je exásíence více ér~hovČch hodnoíK máxel je éřiř~zen 
objekíu I érávě íehdyI když j~sová hodnoí~ leží mezá ér~hy  ~ K 

 
( , ) = 1  éro ( , ) ≥   ~  ( , ) <  
( , ) = 2  éro ( , ) ≥   ~  ( , ) <  
( , ) = 3  éro ( , ) ≥   ~  ( , ) <     EPF 
⋮ 

( , ) =   éro ( , ) ≥  
( , ) = 0  ján~k 

 
 

PKOK pegmeníace založené na deíekcá hran 
aeíekce hr~n v obr~zu je jednou z íechnák j~k ádeníáfákov~í objekíy 

v obr~zuI kíerÝ jsou důležáíÝ éro odh~dování sírukíury ~ vl~sínosíí objekíů ve 
scÝněK er~ny jsou vČzn~mnÝ lokální změny ~ éro ~n~lČzu obr~zu jsou veláce 
důležáíÝK er~ny se obvykle vyskyíují n~ rozhr~ní mezá dvěm~ různČmá regáony 
v obr~zeK aeíekce hr~n je č~sío érvním krokem k obnovení nebo získání ánform~ce 
z obr~zuK szhledem k vČzn~mu hr~n v obr~ze je síále í~ío íechnák~ ~kíuálním 
íÝm~íem vČzkumuK 

er~n~ v obr~zu je vČzn~mná mísíní změn~ v áníenzáíě obr~zuI obvykle 
séojován~ s neséojáíosíí buď v áníenzáíě obr~zuI nebo v érvní deráv~cá áníenzáíy 
obr~zuK keséojáíosíá v áníenzáíě obr~zu můžou bČí buď krokové neséojáíosíá Esíeé 
dásconíánuáíyFI kde se áníenzáí~ obr~zu náhle změní z jednÝ hodnoíy n~ jednÝ sír~ně 
neséojáíosíá n~ jánou hodnoíu n~ oé~čnÝ sír~něI nebo čárové neséojáíosíá Eláne 
dásconíánuáíyFI kde se obr~zová áníenzáí~ náhle změníI ~le é~k se vráíí do vČchozí 
hodnoíy v rámcá něj~kÝ kráíkÝ vzdálenosíáK kácmÝně íyío dvě neséojáíosíá jsou 
v reálnÝm obr~ze vČjámečnÝK w krokovČch neséojáíosíí se sí~nou svahové 
neséojáíosíá Er~mé dásconíánuáíyF ~ z čárovČch neséojáíosíí se sí~nou sířechové 
neséojáíosíá Eroof dásconíánuáíyFI kde změny áníenzáí nejsou ok~mžáíÝI ~le n~síáv~jí 
éozvoln~ n~ konečnÝ vzdálenosíáK flusír~ce íěchío hr~novČch neséojáíosííI jsou 
uvedeny n~ obrázku nížeK 

 
 



 

SK 

 
lbrázek 1:=gednoJdámenzáonální=érofáló=hran 

  

ge í~kÝ možnÝI ~by hr~n~ měl~ obě Esíeé á láneF ch~r~kíerásíákyK k~éříkl~d 
éovrchI kíerČ mění oráení~cá z jednÝ rovánnÝ élochy do jánÝI bude érodukov~í 
krokovou hr~nuI ~le v éříé~děI že éovrch má zrc~dlovÝ složky odr~zu ~ éokud je 
roh éovrchu z~oblenČI může dojíí ke zvČr~znění kvůlá zrc~dlovÝ koméoneníěI j~ko 
oráení~cá élochy z~oblenÝho rohuI érocházející éřesně úhlem éro zrc~dlovČ odr~zK 
mrofál hr~ny vyívořenČ í~kovouío sáíu~cí vyé~dá j~ko kroková hr~n~ s éřekrČv~jící 
čárovou hr~nouK wde exásíují í~kÝ hr~nyI séojenÝ se změn~má v érvní deráv~cá 
obr~zovÝ áníenzáíyK k~éříkl~dI vzájemná reflexe ze sír~n konkávního rohu 
generován~ sířechovČmá hr~n~máK er~ny jsou důležáíou vl~sínosíí obr~zuI éroíože 
mohou odéovíd~í vČzn~mnČm objekíům ve scÝněK k~éříkl~dI hr~náce objekíu 
obvykle érodukují krokovÝ hr~nyI éroíože áníenzáí~ obr~zu objekíu je rozdílná od 
áníenzáíy éoz~díK 

sysvěílení několák~ důležáíČch íermínůI kíerÝ jsou úzce séojeny s deíekcí 
hr~n v obr~zuW 

· edge éoání – je bod v obr~zu se souř~dnácemá [ , ] n~ mísíě vČzn~mnÝ mísíní 
změny v áníenzáíě obr~zu 

· edge fragmení – odéovídá  ~  souř~dnácím hr~ny ~ oráení~cá hr~ny θI kíerá 
může bČí úhlem gr~dáeníu 

· edge deíecíor – je ~lgoráímusI kíerČ érodukuje množánu hr~n Ebody hr~n ~ čásíá 
hr~nF z obr~zu 

· coníour – množán~ hr~n nebo m~íem~íáckČch křávek kíerÝ modelují sezn~m hr~n 
· edge lánkáng – je éroces formování hr~n z neuséořád~nÝho sezn~muK modle 

konvence jsou hr~ny seř~zeny éodle érůchodu ve směru hodánovČch ručičekK 
· edge followáng – je éroces hledání Efálírov~nÝhoF obr~zu éro určení obrysů 
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PKOK1K dradáeníní meíody 

aeíekce hr~n je v éosí~íě oéer~ceI éřá kíerÝ se zjášťují vČzn~mnÝ lokální 
změny v obr~zuK s jednom rozměru je kroková hr~n~ séojen~ s lokálním m~xámem 
v érvní deráv~cáK mroío se í~kÝ gr~dáeníním meíodám říká í~kÝ meíody z~loženÝ n~ 
érvní deráv~cáK dr~dáení je mír~ změny ve funkcá ~ obr~z může bČí éov~žován z~ 
éole vzorků někíerČch séojáíČch funkcí obr~zovÝ áníenzáíyK lbdobněI vČzn~mnÝ 
změny v šedČch hodnoíách obr~zu mohou bČí deíekovány éoužáíím dáskrÝíní 
~éroxám~ce n~ gr~dáeníK dr~dáení je dvouJdámenzáonální ekváv~lení érvní deráv~ce 
~ je defánován j~ko vekíor 

 

[ ( , )] = = K       EQF 

 

bxásíují dvě důležáíÝ vl~sínosíá séojenÝ s gr~dáeníemK sekíor [ ( , )] 
z~chycuje body ve směru m~xámální míry zvČšení funkce ( , ) ~ velákosí 
gr~dáeníu d~nou vzorcem 

 

[ ( , )] = + I       ERF 

 

je roven míře zvČšení ( , ) n~ vzdálenosí jednoíky ve směru K lráení~ce 
gr~dáeníu v obr~ze je defánován~ j~ko  

 

( , ) = I      ESF 

kde se úhel  měří vzhledem k ose K 

 

 

PKOK1K1K ooberísův oéeráíor 

ooberísův křížovČ oéeráíor éoskyíuje jednoduchou ~éroxám~cá velákosíá 
gr~dáeníu 

[ , ] = | [ , ]− [ + 1, + 1]| + | [ + 1, ]− [ , + 1]|  ETF 

 

éoužáíím konvolučních m~sek se z íohoío vzorce sí~ne 

 

[ , ] = | | + I     EUF 



 

UK 

 

kde gr~dáeníy 	~  jsou vyéočíeny éoužáíím íěchío m~sek 

 

= 1 0
0 −1 I       EVF 

= 0 −1
1 0 K     ENMF 

 

oozdíly jsou vyéočííány n~ áníeréol~čním bodu + , + K ooberísův 
oéeráíor je ~éroxám~ce n~ séojáíÝm gr~dáeníu v íomío bodě ~ ne v bodě [ , ]I j~k 
bylo možná očekávánoK mříkl~d vČsledku ooberísov~ oéeráíoru je zobr~zen n~ 
obrázku nížeK 

 

 

 
lbrázek O:==lrágánální=obraz 

 
lbrázek 3:=cálírovanČ=obraz 

 

 

 

 
lbrázek 4:=sČsledek=ooberísova=křížového=

oéeráíoruI=qZS4.=slevo=aélákace=na=
orágánální=obraz=véravo=na=fálírovanČ=

 

 

 



 

VK 

PKOK1KOK pobelův oéeráíor 

g~k jáž bylo zmíněno dříveI zéůsob j~kČm se vyhnouí vČéočíu gr~dáeníu 
éomocí áníeréolov~nÝho bodu mezá éáxely je éoužíí sousedsíví o velákosíá PxPK 
rv~žujme uséořádání éáxelů okolo éáxelu [ , ] 

 

[ , ] K      ENNF 

 

pobelův oéeráíor je veláčán~ gr~dáeníu éočíí~ná éodle vzorce 

= + I     ENOF 

kde jsou é~rcáální deráv~ce éočííány éodle 

= ( + + )− ( + + )   ENPF 

= ( + + )− ( + + )   ENQF 

s konsí~níou = 2K 

píejně j~ko u osí~íních gr~dáeníních oéeráíorůI  ~  mohou bČí 
ámélemeníovány éomocí konvolučních m~sek 

 

=
−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

I    =
1 2 1
0 0 0
−1 −2 −1

K      ENRF 

 

k~ íěchío konvolučních m~skách sá můžeme všámnouíI že íenío oéeráíor 
kl~de důr~z n~ éáxelyI kíerÝ jsou blíže ke síředu m~skyK k~ závěr k íomuío 
oéeráíorů můžeme éozn~men~íI že je jedním z nejč~síějá éoužív~nČch oéeráíorůK 

k~ obrázcích níže jsou zobr~zeny jeho vČsledky n~ éříkl~duK 

 

 
lbrázek 5:=lrágánální=obraz 

 
lbrázek 6:=cálírovanČ=obraz 
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lbrázek T:=sČsledek=pobelova=oéeráíoruI=
qZOOR.=slevo=aélákace=na=orágánální=obrazI=

véravo=na=fálírovanČ=

PKOK1KPK mrewáííové oéeráíor 

mrewáííovÝ oéeráíor éoužívá síejnÝ rovnáce j~ko pobelův oéeráíor s íím 
rozdílemI že hodnoí~ konsí~níy = 1K mroío éoužáíÝ konvoluční m~sky vyé~d~jí 
í~kío 

 

=
−1 0 1
−1 0 1
−1 0 1

I    =
1 1 1
0 0 0
−1 −1 −1

K  ENSF 

 

ize sá všámnouíI že n~ rozdíl od pobelov~ oéeráíoru íenío oéeráíor nekl~de 
důr~z n~ žádnÝ jánÝ éáxelyI kíerÝ jsou blíže ke síředu m~skyK mříkl~d vČsledku 
íohoío oéeráíoru je uveden n~ obrázcích nížeK 

 

 
lbrázek 8:=lrágánální=obraz 

 
lbrázek 9:=cálírovanČ=obraz 

 

 
lbrázek 10:=sČsledkó=mrewáííova=

oéeráíoruI=qZOOR.=slevo=aélákace=na=
orágánální=obrazI=véravo=na=fálírovanČ.=
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PKOKOK jeíody založené na druhé derávacá 

qyío meíody se éoužív~jí v éříé~dechI kdy není éoířeb~ znáí směr ~ velákosí 
n~lezenČch hr~n ~ dosí~čující ánform~cí je f~kíI kde se hr~ny n~cházíK AlgoráímyI 
kíerÝ využív~jí érvní deráv~ce k n~lezení lokálního m~xám~ ~ ér~hovÝ funkceI 
ozn~čí hr~nou všechny éáxely v áníerv~lu mezá a ~ bI íím se síává hr~n~ “šárší” ~ 
íím éádem í~kÝ mÝně éřesnouK quío nežádoucí vl~sínosí lze elámánov~í vym~záním 
éáxelůI kíerÝ nejsou éřesnČm lokálním m~xámem v érvní deráv~cáI íím mohou bČí 
hr~ny deíekovány éřesnějáK qoío lokální m~xámum v érvní deráv~cá odéovídá 
érůchodu nulou ve druhÝ deráv~cáK sšechny zmíněnÝ vl~sínosíá můžeme váděí n~ 
obrázkuK 

 

 
lbrázek 11:=mrůběh=obrazové=funkceI=její=érvní=a=druhá=derávace=

 

g~k je jáž zmíněno vČšeI éro určení éolohy hr~ny je éoířeb~ érovÝsí vČéočeí 
druhÝ deráv~ce obr~zovÝ funkce ~ éoíÝ zjásíáíI ve kíerČch mísíech funkce érochází 
nulouK bxásíují dv~ oéeráíoryI kíerÝ odéovíd~jí éoužáíí druhÝ deráv~ce k určení 
hr~nI i~él~ceův oéeráíor ~ druhá směrová deráv~ceK 

 

PKOKOK1K iaélaceův oéeráíor 

qenío oéeráíor je jedním z oéeráíorů využív~jící druhou deráv~cá ~ má síejnÝ 
vl~sínosíá ve všech směrechK szorec éro vČéočeí i~él~ceov~ oéeráíoru éro deíekcá 
hr~n éřá érůchodu funkce ( , ) nulou je 

= + K      ENTF 
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aruhÝ deráv~ce éodle  ~ éodle  jsou vyéočíeny éodle dáferenční rovnáce 

 

= [ , + 1]− 2 [ , ]+ [ , − 1]K   ENUF 

 

lbdobně získáme deráv~cá éodle y 

 

= [ + 1, ]− 2 [ , ]+ [ − 1, ]K   ENVF 

 

hombán~cí íěchío dvou rovnác do jednoho oéeráíoru může bČí í~ío m~sk~ 
éoužáí~ k ~éroxám~cá éodle i~él~ce~ 

 

=
0 1 0
1 −4 1
0 1 0

K      EOMF 

 

i~él~ceův oéeráíor ságn~lázuje éřííomnosí hr~nyI když vČsíué oéeráíoru 
érochází nulouK jůže n~sí~í éříé~d ízvK íráváální nulyI je ío sáíu~ceI kdy je celČ 
regáon roven nuleI í~kovÝío mísí~ jsou ágnoroványK s éráncáéu mísí~ érůchodu 
nulou mohou bČí odh~dnuí~ n~ rozlášení subéáxelu éoužáíí láneární áníeréol~ceI 
v í~kovÝmío éříé~dě může bČí vČsledek neéřesnČ kvůlá éřííomnosíá šumuK 

 k~ obrázku níže je m~íem~íáckČ model obr~zuI kíerČ obs~huje 
krokovou hr~nuK 

O O O O O U U U U U 
O O O O O U U U U U 
O O O O O U U U U U 
O O O O O U U U U U 
O O O O O U U U U U 

lbrázek 1O:=gednoduchČ=obraz=obsahující=
veríákální=krokovou=hranu=

 

w í~kovÝhoío vsíuéního obr~zu se éomocá i~él~cá~nov~ oéeráíoru vyívoří 
vČsíuéI kíerČ vyé~dá í~kíoK 

M M M S JS M M M 
M M M S JS M M M 
M M M S JS M M M 
M M M S JS M M M 

lbrázek 13:=sČsledná=reakce=iaélaceova=
oéeráíoru=na=obrazI=kíerČ=obsahuje=veríákální=

krokovou=hranu=
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s íomío éříé~dě leží érůchod nulou uérosířed mezá dvěm~ ceníry éáxelůI 
což odéovídá hr~ně v orágánálním obr~zuK kyní by se měl~ hr~n~ ozn~čáí buď n~ 
éáxelech ležících n~ér~voI nebo n~levo od hr~ny í~kI ~ť je ío síejně v celÝm obr~zuK 
q~ío sáíu~ceI kdy érůchod nulou leží éřesně mezá dvěm~ éáxely je vČjámečná ~ 
skuíečnÝ umísíění hr~ny musí bČí sí~noveno éomocí áníeréol~ce hodnoí éáxelů n~ 
obou sír~nách érůchodu nulouK 

kyní vezměme v éoí~z éříkl~d obr~zuI zobr~zenČ n~ íomío obrázkuI kíerČ 
v sobě ukrČvá sv~hovou hr~nuK 

 

O O O O O R U U U U 
O O O O O R U U U U 
O O O O O R U U U U 
O O O O O R U U U U 
O O O O O R U U U U 

lbrázek 14:=gednoduchČ=obrazI=kíerČ=obsahuje=
veríákální=svahovou=hranu=

 

sČsledek í~kovÝho obr~zu ~élákov~nÝho n~ i~él~ceův oéeráíor je váděí n~ 
obrázku NRK 

 

M M M P M JP M M 
M M M P M JP M M 
M M M P M JP M M 
M M M P M JP M M 

lbrázek 15:=sČsledná=reakce=iaélaceova=
oéeráíoru=na=obrazI=kíerČ=obsahuje=veríákální=

svahovou=hranu=

 

s íomío éříé~dě érůchod nulou éřesně odéovídá éáxelu v obr~zuI ío je 
ádeální sáíu~ce ~ ~kíuální umísíění hr~ny se nemusí éočíí~í éomocí áníeréol~ceK 

 

PKOKOKOK aruhá směrová derávace 

aruhá směrová deráv~ce je meíod~I kíerá éočííá druhou deráv~cá ve směru 
gr~dáeníuK léeráíor je ámélemeníován éodle íohoío vzorce 

 

= K    EONF 

 

i~él~ceův oéeráíor ~ druhá směrová deráv~ce jsou meíodyI kíerÝ se v ér~xá 
č~sío neéoužív~jíI éroíože k~ždČ oéeráíorI kíerČ éoužívá druhou deráv~cáI je 
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ovlávněn šumem víceI než oéeráíorI kíerČ éoužívá jen jednu deráv~cáK aokonce á 
velmá m~lÝ lokální m~xám~ v érvní deráv~cá m~jí z~ následek érůchod nulou ve 
druhÝ deráv~cáK Aby se z~bránálo nežádoucímu éůsobení šumuI musí bČí éoužáí~ 
veláce účánná fálír~ční meíod~ k odsír~něníI nebo k co nejvěíší elámán~cá šumu 
v obr~zuK s následující čásíá se budeme z~bČv~í meíodou éro deíekcá hr~nI kíerá 
séojuje d~ussáovu fálír~ční meíodu s druhou deráv~cíK 

 

PKOKOKPK iod oéeráíor 

iod je zkr~ík~ z ~ngláckÝho i~él~cá~n of d~ussá~nK g~k je jáž známoI body 
hr~n deíekov~nÝ éomocí druhÝ deráv~ce obr~zovÝ funkce jsou veláce cáílávÝ n~ 
šumK mroío je veláce žádoucí odsír~náí íenío šum éřed s~moínou deíekcí hr~nK q~ío 
meíod~ kombánuje elámán~cá šumu d~ussovČm fálírem s i~él~ceovČm oéeráíorem 
éro deíekcá hr~nK 

wákl~dní ch~r~kíerásíáky iod meíody jsouW 

· mro elámán~cá šumu je éoužáí d~ussův fálír 
· moužáíí i~él~ceov~ oéeráíoru 
· aeíekčním kráíÝráem je éřííomnosí vl~sínosíá érůchodem nulou ve 

druhÝ deráv~cá s odéovíd~jícím lokálním m~xámem v érvní deráv~cá 
· rmísíění hr~n může bČí odh~dnuío rozlášením subéáxelu éoužív~jící 

láneární áníeréol~cá 

 

s rámcá íohoío éřísíuéu by měl bČí obr~z nejdříve uér~ven d~ussovČm 
fálíremI kíerČ vyhl~dí obr~z ~ sníží hl~dánu vČskyíu nežádoucího šumuK qoío 
vyhl~zení bude míí z~ následek rozšíření hr~nK er~novČ deíekíor éov~žuje z~ hr~nu 
jen íy éáxelyI kíerÝ m~jí lokálně m~xámální gr~dáeníK qoío je dos~ženo éoužáíím 
vl~sínosíá druhÝ deráv~ce éřá érůchodu nulouK i~él~ceův oéeráíor se éoužívá j~ko 
~éroxám~ce druhÝ deráv~ce ve OJa érosíoruI éroíože je ío ázoíroéní oéeráíorK Aby 
nedošlo k odh~lení nevČzn~mnČch hr~n éouze éomocí nulovÝho érůchoduI je 
éoužáío ér~hovÝ funkce éro odfálírování íěchío nežádoucích hr~nK 

sČsíué iod oéeráíoru je získán éodle vzorce 

 

( , ) = [ ℎ( , )] ∗ ( , )I     EOOF 

kde funkce 

ℎ( , ) =       EOPF 

 

je č~sío n~zČván~ j~ko jexáckČ klobouk Ejexác~n h~íF oéeráíor éodle jeho ív~ruK 
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lbrázek 16:=iod=funkce=ve=dvou=a=ířech=dámenzích=

 

iod meíod~ má velkou vČhodu v íomI že lze měnáí velákosí jádr~ ~ íím se 
v éodsí~íě mění cáílávosí íohoío oéeráíoruK Čím věíší je jádroI íím věíší má í~ío 
meíod~ věíší odolnosí éroíá nežádoucímu šumuK selákosí jádr~ určuje í~kÝI j~k 
velkÝ hr~ny budou brány v éoí~zK wáleží n~ éož~dov~nÝm vČsledkuI jesíláže 
éož~dujeme zjásíáí á íy nejmenší hr~nyI velákosí jádr~ bude menšíI než v sáíu~cáI kdy 
éož~dujeme jen hrubÝ hr~nyI kdy velákosí jádr~ bude věíšíK selkou nevČhodou 
íohoío oéeráíoru je r~éádně se zvyšující nároky n~ č~s s rosíoucím jádremK mříkl~d 
jádr~ je zobr~zen n~ obrázku nížeK ize sá všámnouíI že součeí všech érvků m~sky je 
roven nuleK 

 

M M JN M M 
M JN JO JN M 
JN JO NS JO JN 
M JN JO JN M 
M M JN M M 

lbrázek 1T:=RxR=iod=maska 
 

 
lbrázek 18:=sČsledek=iod=hranového=deíekíoru 
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PKPK oegáonální meíody 
qyío segmení~ční meíody jsou z~loženy n~ éodobnosíá vl~sínosíí éáxelů 

v jednoílávČch obl~síechI n~éřK j~sI nebo sí~íásíáckÝ vl~sínosíá v okolí d~nÝho 
éáxeluK 

wákl~dem všech íěchío meíod jeI že se segmení~ce éočííá od nejmenších 
segmeníů E~ž jednoílávČch éáxelůF ~ éosíuénČm séojováním se segmeníy zvěíšujíK 
fnácá~láz~čnímá segmeníy jsou zvoleny buďío všechny éáxelyI nebo jsou určeny 
něj~kČm náhodnČmI nebo sí~íásíáckČm zéůsobem jen někíerÝ z náchK mřá zvolení 
náhodnČch ánácá~láz~čních segmeníů není z~ručenoI že vícekráí vyívořená 
segmení~ce n~d jedním obr~zem bude vždy síejnáK sČhodou íěchío meíod je 
skuíečnosíI že jsou mnohem odolnější éroíá šumu než n~éřK segmení~ce z~loženÝ 
n~ deíekcá hr~nK 

 

PKPK1K Šíření oblasíí 

q~ío meíod~ je konceéčně nejjednodušší íohoío íyéuK mro séojení dvou 
obl~síí je éoířeb~ rozhodov~cího kráíÝrá~I když je íoío kráíÝráum sélněnoI 
éorovnáv~nÝ obl~síá se séojíI ján~k se neséojíK gednoílávÝ meíody mohou míí 
odlášnÝ éorovnáv~cí kráíÝráumK r íěchío kráíÝráí se rozhoduje o íomI zd~ hr~náce 
mezá dvěm~ obl~símá je dosí~íečně sálnáI nebo jesílá je sl~bá ~ může z~náknouí 
séojením íěchío objekíůK 

 

NK hráíéráum suéer-grád 

=
1, , <
0, I         EOQF 

kde  je rozdíl hodnoí sousedních éáxelů ~  je ér~hová hodnoí~ éro 
určení sálnÝI nebo sl~bÝ hr~nyK 

 

OK hráíéráum založené na délce obvodů 

,
< I     EORF 

kde  ~  jsou dÝlky obvodů éorovnáv~nČch regáonůI  je éočeí 
sl~bČch hr~n n~ séolečnÝ hr~nácá ~  je ér~hová hodnoí~K 

 

PK aélka séolečné hrany 

< I          EOSF 

kde  je éočeí sl~bČch hr~n séolečnÝ hr~náceI  je dÝlk~ séolečnÝ 
hr~náce ~  je ér~hová hodnoí~K 
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PKPKOK aělení a séojování oblasíí 

q~ío meíod~ vznákl~ séojením meíody éro rozdělení obl~síá ~ meíody éro 
séojení obl~sííK k~ éočáíku je obr~z rozdělen n~ více obl~síí éodle určáíÝ sírukíury 
~ éosíuéně jsou íyío éodobl~síá znovu rozdělovány do ješíě menších obl~sííK 
gesíláže někíerÝ sousedící obl~síí sélňují éodmínku éro séojeníI í~k jsou následně 
séojenyK 

kejč~síějá se éro rozdělování obl~síí éoužívá meíod~ qu~dJíreeI kdy se 
obl~sí rozdělí n~ číyřá síejně velkÝ obl~síáK 

kejdříve je éoířeb~ určáí ér~vádl~ éro rozdělování obl~síí ~ éro jejách 
séojováníK kejjednodušším ér~vádlem éro zjášíění kráíÝrá~ éro rozdělení obl~síá je 
n~jíí m~xámální ~ mánámální hodnoíu éáxelu v obl~síáI následně íyío hodnoíy 
éorovn~íI ~ jesílá bude rozdíl věíší než něj~ká vhodně zvolená ér~hová hodnoí~I 
é~k se obl~sí rozdělíK An~logácky lze zvoláí íoío kráíÝráum éro séojení dvou 
sousedních obl~sííK 

k~ obrázku níže lze váděí éříkl~d rozdělení obr~zu éomocí qu~dJíree 
sysíÝmuK 

 

 

 
lbrázek 19:=mříklad=segmeníace=dělení=a=

séojování=oblasíí=sósíémem=quaríJíree 
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4K moéás algoráímu 
 

s íÝío k~éáíole se budeme z~bČv~í érávě ~n~lyzov~nČm ~lgoráímem éro 
segmení~cá obr~zuK  

dr~fově z~loženÝ meíody nejč~síějá éoužív~jí k vČéočíu segmení~ce éevně 
d~nÝ ér~hovÝ funkce ~ lokální míryK Auíor íohoío ~lgoráímu érezeníuje 
segmení~ční meíodu z~loženou n~ mánámální kosíře v gr~fuK q~ío meíod~ byl~ 
~élákován~ j~k n~ ér~hováníI í~k n~ segmení~cá obr~zuK s éříé~dě segmení~ce 
obr~zu jsou váhy hr~n v gr~fu z~loženy n~ rozdílu mezá áníenzáí~má éáxelůI z~íímco 
éro shlukování jsou váhy z~loženy n~ vzdálenosíá mezá bodyK 

jeíod~ éoéásov~ná v íomío ~lgoráímu je z~ložen~ n~ mánámální kosíře gr~fu 
vyívořenÝho z obr~zuK  wákl~dním kráíÝráem éro íuío segmení~ční meíodu je 
rozděláí mánámální kosíru gr~fu v hr~nách s velkČmá váh~má do více síromůK 
oozdíly mezá éáxely uvnáíř vysoce éroměnlávČch obl~síí mohou bČí věíšíI než 
rozdíly mezá éáxely v obl~síechI kíerÝ se mění éozvoln~I ~ obl~síechI kíerÝ jsou 
konsí~níníK  seláce důležáíá je hodnoí~ ér~hovÝ funkce éro k~ždou z obl~síí v íom 
smysluI že záleží érávě n~ ér~hovÝ funkcáI kíerá rozhodne éřá n~lezení hr~ny 
s velkou váhouI jesílá vysoce v~rá~bální obl~sí bude rozdělen~ do více obl~sííI nebo 
jesílá bude séojen~ obl~síI kíerá se mění jen éozvoln~ s konsí~níní obl~sííI 
reséekíáve érávě ér~hová funkce určujeI jesílá je vČsledná segmení~ce éříláš jemnáI 
příláš hrubá nebo jesílá je ádeálníK 

dr~fově z~ložená segmení~ce obr~zu éoéásující íuío meíodu reérezeníuje 
éroblÝm v rámcá neoráeníov~nÝho gr~fu = ( , )I kde vrcholy  odéovíd~jí 
éáxelům v obr~zu ~ hr~ny , ∈  séojují určáíÝ éáry sousedících éáxelůK 
sl~sínosíá k~ždÝho vrcholu jsou dány vl~sínosímá koreséondujícího éáxelu 
z obr~zuK h~ždá z hr~n séojuje dv~ vrcholy ~ její nejdůležáíější vl~sínosíí je váh~ 

, I kíerá je neneg~íávní mírou někíerÝ vl~sínosíá vrcholů  ~  En~éřK 
áníenzáí~I b~rv~I éohybI nebo něj~ká jáná vl~sínosíFI kíerÝ í~ío hr~n~ séojujeK 
PřesnČm éoéásem vČéočíu v~h se budeme z~bČv~í v k~éáíole QKOKNK 

kyní se budeme z~bČv~í éráncáéem ~lgoráímuK k~ éočáíku je éoířeb~ 
vyívořáí ze vsíuéního obr~zu neoráeníov~nČ gr~f 	 = ( , )I kde k~ždČ vrchol z  
bude éředsí~vov~í jednu koméoneníu Ek~ždČ vrchol bude ve svÝ vl~síní 
koméoneníěI íedy éočeí segmeníů n~ éočáíku segmení~ce bude roven éočíu éáxelů 
v obr~zuFK qenío ~lgoráímus využívá érocesu růsíu segmeníůI íznKI že segmeníy 
Esíromy gr~fuF se éosíuéně ívoří séojováním sousedních koméonení í~kI j~k se 
íomu děje u hrusk~lov~ ~lgoráímu éro ívorbu mánámální kosíry gr~fuK kyní 
n~sííníme rozhodov~cí érocesI zd~ séojáí čá neséojáí dv~ sousední segmeníyK k~ 
obrázku OM je zobr~zen éříkl~d dvou segmeníů ~ exásíence hr~ny mezá námáK 
Algoráímus nyní musí rozhodnouíI zd~ séojáí íyío dvě koméoneníy do jednÝI nebo 
íuío hr~nu z~hodáí ~ koméoneníy neséojov~íK 

 



 

1VK 

 
lbrázek O0:=ava=segmeníó=séojenó=hranou=eq 

 
mro názornosí éosíué zjednodušíme ~ vysvěílíme n~ éříkl~duI kíerČ je 

znázorněn n~ obrázku OMK aejme íomuI že m~xámální váh~ hr~ny z množány hr~n 
ve síromu A je rovn~ hodnoíě NMIRQ ~ m~xámální váh~ hr~ny ve síromu _ je rovn~ 
hodnoíě NNIMRK Algoráímus vybere menší z íěchío hodnoí En~zvěme íuío hodnoíu 
mezákoméoneníním rozdílem = 10,54F ~ éorovná já s uv~žov~nou váhou 
hr~ny  Eváh~ FK gesíláže bude hodnoí~ váhy ≤ I nebo její 
hodnoí~ bude blízká hodnoíě I ~lgoráímus séojí íyío dv~ segmeníy do 
jednohoK k~oé~kI jesíláže hr~n~ nebude míí íuío vl~sínosíI ~lgoráímus hr~nu z~hodí 
~ segmeníy neséojíK p~mozřejmě í~k jednoduchÝ ío neníI k určení velákosíá okolí 
hodnoíy I kíerÝ bude ~kceéíov~í séojení dvou síromůI je éoužáí~ hodnoí~ 
ér~hovÝ funkce  ~ konsí~ní~ K aeí~álnější éoéás celÝho ~lgoráímu je éoésán 
v k~éáíole QKOKOK 

 

 

lbrázek O1:=pegmeníovanČ=graf=obrazu 

 



 

OMK 

k~ obrázku ON je zobr~zen éříkl~d obr~zu ~ jeho vČslednÝ segmení~ceI kde 
vČsledkem jsou ířá segmeníyK mředsí~víe sáI že b~rvy jednoílávČch vrcholůI í~k j~k 
jsou zobr~zeny n~ obrázkuI odéovíd~jí re~láíěK gednoílávÝ vrcholy éředsí~vují 
éáxely vsíuéního obr~zu ~ hr~ny séojující sousední éáxely jsou ohodnoceny v~h~má 
Eéro éřehlednosí jsou zobr~zeny váhy jen u někíerČch hr~nFK ize sá všámnouíI že 
hr~nyI jejíž vrcholy m~jí éodobnou áníenzáíuI jsou ohodnoceny veláce nízkou 
hodnoíou váhy ~ íím vznáká velká ér~vděéodobnosíI že í~ío hr~n~ nebude z~hozen~ 
~ éáxely budou séojeny do jednoho segmeníuK k~oé~k hr~ny séojující éáxely 
s rozdílnČmá áníenzáí~má jsou ohodnoceny vysokou hodnoíou váhyI ~ vrcholy 
í~kovÝío hr~ny ér~vděéodobně nebudou součásíí jednoho segmeníuK qoío 
rozhodování je z~loženo n~ hodnoíě ér~hovÝ funkce  ~ konsí~níy I j~k jáž bylo 
zmíněno v éředchozím odsí~vcáK 

kyní se budeme věnov~í deí~álnějšímu éoéásu celÝho ~lgoráímu ~ z~hrneme 
zde í~kÝ ~lgoráímy nuínÝ éro éreérocessáng ~ éosíérocessángK wákl~dní éosíué 
~lgoráímu je zobr~zen n~ obrázku OOK 

 

 
lbrázek OO:=wákladní=náhled=algoráímu 

 

4K1K mreérocessáng 
Předzér~cování éřed s~moínou segmení~cíI je veláce důležáíČ krokI éroíože 

zde lze vsíuéní obr~z uér~váí í~kI ~by obr~z vsíuéující do segmení~čního ~lgoráímu 
byl co nejádeálnějšíK 

lbvykle se obr~z éřed s~moínČm zér~cováním musí uér~váí í~kI ~by byly 
odsír~něnČ nežádoucí vl~sínosíá obr~zuK kejč~síějším éroblÝmem je všudyéřííomnČ 
šumI kíerČ lze odsír~náí jemnČm rozm~záním obr~zu éřed s~moínČm vČéočíemK 
mro íyío účely je nejč~síějá éoužáí d~ussův fálír s n~sí~vením = 0,8I vl~sínosíá 
íohoío é~r~meíru jsou vysvěíleny nížeK qenío krok veláce efekíávně éomůže 
odsír~náí jáž dříve zmíněnÝ nežádoucí vlávyK 



 

O1K 

a~lším z možnČch kroků éřed zér~cováním obr~zu segmení~čním 
~lgoráímem je možnosí obr~z éřevÝsí z b~revnÝho obr~zu n~ obr~z 
monochrom~íáckČK 

 

4K1K1K daussův fálír 

d~ussův fálírI nebolá d~ussovo rozosíření se éoužívá k rozosíření obr~zu 
éomocí d~ussovy funkceK qyéácky k redukování šumu nebo éro snížení deí~álůI j~k 
je váděí n~ obrázcích OP ~ OQK qenío íyé rozosíření éoužívá d~ussovu funkcá éro 
vČéočeí jádr~ éoířebnÝho éro ír~nsform~cá ~élákov~nou n~ k~ždČ éáxel v obr~zuK 
wákl~dem íohoío ~lgoráímu je rozložáí jeden éáxel v obr~zu n~ okolní éáxely 
v d~nÝm éoměruK ize éoužíí dv~ íyéy d~ussovy funkce EjednoJdámenzáonální ~ 
dvouJdámenzáonálníFK lb~ íyío íyéy m~jí svá séecáfák~I kíerá jsou éoés~ná nížeK 
s ér~xá se vš~k nejč~síějá éoužívá jednodámenzáonální éřísíué s ohledem n~ jeho 
menší č~sovou náročnosíK 

Před s~moínČm vČéočíem hodnoí jádr~ je éoířeb~ zvoláí sí~nd~rdní 
odchylku E F ~ velákosí jádr~K lbvykle se hodnoí~  éohybuje mezá 0,3 ÷ 3,0K mro 
exéerámeníální účely se vš~k í~ío hodnoí~ může s~mozřejmě n~sí~váí jánáK 
kejmenší možnČ éočeí hodnoí jádr~ je P ~ nejvyšší éočeí hodnoí jádr~ sí~noven 
neníI ~le obecně je známoI že velákosí jádr~ se volí éřáblážně šesíánásobek hodnoíy 

K 

mo vČéočíu všech hodnoí jádr~ je nuíno norm~lázov~í íyío hodnoíyI éroíože 
kdyby nebyly norm~lázoványI í~k by docházelo k nežádoucímu vlávu zesvěílení 
Eéřá m~lČch hodnoíách FI nebo ke zím~vení obr~zu Eéřá velkČch hodnoíách FK 
h íomuío jevu by docházelo z íoho důvoduI že v jádru by nebyl součeí všech 
hodnoí roven N ~ íím bychom uměle změnálá hodnoíu j~su éáxelůK mroío musí él~íáí 

‖ ‖ = 1I       EOTF 

kde  je vekíor jádr~I ~bychom elámánov~lá íenío nežádoucí jevK 

 

 

 
lbrázek O3:=mříklad=rozosíření=obrazu=éoužáíím=daussova=fálíru 

 



 

OOK 

 
lbrázek O4:= mříklad= éoužáíí= daussova= fálíru= éro= vóhlazení= dágáíálního=

éoloíónového=snímku 

 

d~ussův fálír se běžně éoužívá n~éříkl~d éro éředzér~cování obr~zu éřed 
~lgoráímem éro deíekcá hr~nK sěíšán~ ~lgoráímů éro deíekcá hr~n je cáílává n~ šumK 
OJa i~él~ceův fálírI éosí~venČ n~ dáskreíáz~cá i~él~ceov~ oéeráíoruI je velmá 
cáílávČ n~ obl~síá s vČskyíem šumuK moužáíí d~ussov~ fálíru éřed deíekcí hr~n 
zéůsobí snížení úrovně šumu v obr~zeI což zleéšuje vČsledky ~lgoráímu éro deíekcá 
hr~nK d~ussův fálír je obecnÝ řešení elámán~ce šumu ~ éroío se dá éoužíí á v íomío 
příé~duK 

4K1K1K1K gednoJdámenzáonální daussův fálír 

qenío íyé d~ussov~ fálíru éoužívá éro rozložení éáxelu do okolních éáxelů 
vekíorK h vČéočíu éoložek íohoío vekíoru Ejádr~F se éoužívá d~ussov~ funkce 
íohoío ív~ru 

( ) =
√

I    EOUF 

kde  je vzdálenosí od orágánálního éáxelu ~  je sí~nd~rdní odchylk~ d~ussov~ 
rozloženíK s í~bulce N je zobr~zen éříkl~d d~ussov~ jádr~ éro hodnoíu = 1,0K 

x G(x) 
S MKMMMMMMMMS1 

R MKMMMMM14US7 

Q MKMMM1PPUPMO 

P MKMM44P1U4U4 

O MKMRPVVMVSSR 

N MKO41V7M7O4R 

M MKPVUV4OOUM4 

JN MKO41V7M7O4R 

JO MKMRPVVMVSSR 

JP MKMM44P1U4U4 

JQ MKMMM1PPUPMO 

JR MKMMMMM14US7 

JS MKMMMMMMMMS1 

Tabulka 1:=daussův=vekíor=éro=1a=rozložení=E = 1,0F 



 

OPK 

Přá vČéočíu d~ussov~ rozosíření íohoío íyéu je využáío láneárně odděláíelnÝ 
vl~sínosíá d~ussov~ fálíru do dvou érůchodůK s érvním érůchodu je jednorozměrnÝ 
jádro éoužáío k rozm~zání obr~zu éouze v horázoníálním nebo veríákálním směru ~ 
v druhÝm érůchodu je jádro éoužáío k rozm~zání ve zbČv~jícím směruK 

 
lbrázek O5:=érvní=érůchod 

 
lbrázek O6:=druhČ=érůchod=

 

 
lbrázek OT:=vČsledek=rozosíření 

qenío íyé vČéočíu d~ussov~ rozosíření je sáce dvouérůchodovČI ~le z~ ío 
vyž~duje mÝně vČéočtů než dvojdámenzáonální íyéK pložáíosí íohoío íyéu je 

(2 ∙ )I kde  je éočeí éáxelů v obr~zu ~  je velákosí vekíoru Ejádr~FK 

4K1K1KOK avouJdámenzáonální daussův fálír 

qenío íyé d~ussov~ fálíru éoužívá éro rozložení éáxelu do okolních éáxelů 
m~íácáK h vČéočíu éoložek íÝío m~íáce Ejádr~F se éoužívá d~ussov~ funkce íohoío 
ív~ru 

( , ) = I     EOVF 

kde  je vzdálenosí od orágánálního éáxelu v horázoníálním směruI  je vzdálenosí 
od orágánálního éáxelu ve veríákálním směru ~  je sí~nd~rdní odchylk~ d~ussov~ 
rozloženíK 

s í~bulce O je zobr~zen éříkl~d d~ussov~ jádr~ éro hodnoíu = 1,0K 

y dExIyF 
P MKMMMM1VS41P MKMMMOPVO7VU MKMM1M7OP77S MKMM17SUMR17 MKMM1M7OP77S MKMMMOPVO7VU MKMMMM1VS41P 

O MKMMMOPVO7VU MKMMOV1RMO4R MKM1PMS4OPPP MKMO1RPVO7VP MKM1PMS4OPPP MKMMOV1RMO4R MKMMMOPVO7VU 

N MKMM1M7OP77S MKM1PMS4OPPP MKMRUR4VUP1R MKMVSRPOPROS MKMRUR4VUP1R MKM1PMS4OPPP MKMM1M7OP77S 

M MKMM17SUMR17 MKMO1RPVO7VP MKMVSRPOPROS M.1RV1R4V4P1 MKMVSRPOPROS MKMO1RPVO7VP MKMM17SUMR17 

N MKMM1M7OP77S MKM1PMS4OPPP MKMRUR4VUP1R MKMVSRPOPROS MKMRUR4VUP1R MKM1PMS4OPPP MKMM1M7OP77S 

O MKMMMOPVO7VU MKMMOV1RMO4R MKM1PMS4OPPP MKMO1RPVO7VP MKM1PMS4OPPP MKMMOV1RMO4R MKMMMOPVO7VU 

P MKMMMM1VS41P MKMMMOPVO7VU MKMM1M7OP77S MKMM17SUMR17 MKMM1M7OP77S MKMMMOPVO7VU MKMMMM1VS41P 

x P O N M N O P 
Tabulka O:=daussova=maíáce=éro=Oa=rozložení=EσZ1IMF 



 

O4K 

qenío íyé d~ussov~ rozosíření érochází vsíuéní obr~z jen jednou ~ n~ k~ždČ 
éáxel obr~zu je ~élákován~ d~ussov~ m~íáceK 

 

 
lbrázek O8:=lrágánální=éáxel 

 
lbrázek O9:=oozosířenČ=éáxel 

 

qenío íyé se v ér~xá neéoužíváI éroíože má síejnÝ vČsledky j~ko 
jednodámenzáonální íyéI ~le složáíosí íohoío ~lgoráímu je věíšíI ~ ío ( ∙ )I kde  
je éočeí éáxelů v obr~zu ~  je hodnosí m~íáce Ejádr~FK 

4K1KOK mřevod obrazu na monochromaíáckČ 

quío úér~vu lze éoužíí u obr~zůI kíerÝ nejsou éříláš složáíÝI ~ zíráí~ 
ánform~cí zéůsoben~ íímío éřevodem nebude míí vláv n~ vČsledek segmení~ceK 
Převod je veláce rychlČ éroíože složáíosí ~lgoráímu je  ( )I kde  je éočeí éáxelů 
v obr~zuK 

Přá éřevodu b~revnÝho Eod_F obr~zu je brán~ v éoí~z cáílávosí ládskÝho ok~ 
n~ k~ždou ze íří b~revnČch složekK lbecně ~lgoráímus ér~cuje íím zéůsobemI že 
z k~ždÝ složky b~revnÝho obr~zu je éoužáí určáíČ éroceníuelní éodíl k vyívoření 
vČslednÝ hodnoíyI í~ se éoíÝ éoužáje éro k~ždou složkuK mro sí~nd~rdní meíodu 
él~íí éroceníuelní éodíly zobr~zeny v í~bulce PK 

 
_~revná složk~ modíl xBz 

o OVIV 
d RUIT 
_ NNIQ 

Tabulka 3:=mřevod=barevné=složkó=na=černobílou 
 

szorec éro éřeéočeí jednoho b~revnÝho éáxelu n~ monochrom~íáckČ vyé~dá 
následovně 

= 0,299 ∗ + 0,587 ∗ + 0,114 ∗ I  EPMF 

kde  je hodnoí~I kíerou se n~sí~ví všechny ířá složky vČslednÝho éáxeluI  
je hodnoí~ červenÝ složky éůvodního éáxeluI  zelenÝ složky ~  modrÝ 
složkyK qenío vČéočeí se érovede éro všechny éáxely v obr~zeK 

 



 

ORK 

4KOK drafově založenČ segmeníační algoráímus 
kyní se dosíáváme k nejdůležáíější čásíá ~lgoráímuK s úvodu k~éáíoly Q jsme 

sá n~síínáláI j~kČm zéůsobem ~lgoráímus vyíváří segmení~cáK kyní íenío éroces 
deí~álně éoéíšemeK k~ obrázku PM je zobr~zen zákl~dní model celÝho ~lgoráímuK 

 

 
lbrázek 30:=wákladní=model=algoráímu 

 

ssíuénímá d~íy je reérezeníován obr~zI kíerČ je zároveň vČsíuéem 
z éreérocessánguK w íohoío obr~zu je éoířeb~ sesí~váí neoráeníov~nČ gr~f se všemá 
éoířebnČmá vl~sínosímá nuínČmá k segmení~cáK q~kío vyívořenČ gr~f bude 
následně vsíuéem éro s~moínČ segmení~ční ~lgoráímusI kíerČ íenío gr~f 
rozsegmeníuje Evyívoří éodmnožánu gr~fůI kíerÝ budou vyívořeny éomocí 
~lgoráímu éro n~lezení mánámální kosíry gr~fu – hrusk~lovČm ~lgoráímemFK quío 
segmení~cá lze éoíÝ „jemně“ uér~váí v éosíérocessánguK 

 

 

4KOK1K syívoření grafu 

s íomío kroku je nuínÝ vyívořáí ze vsíuéního obr~zu neoráeníov~nČ gr~f 
= ( , )I kde ke k~ždÝmu éáxelu  exásíuje odéovíd~jící vrchol K er~ny 

množány  jsou éoíÝ vyívořeny séojením éárů éáxelůI kíerÝ jsou n~vzájem 
sousedící v osmásměrovÝm smyslu ~ jsou ohodnoceny v~houK 

kejdříve je éoířeb~ vyívořáí množánu vrcholů  éodle éočíu éáxelů v obr~zu 
~ éoíÝ vrcholům éřáděláí jejách vl~sínosíá koreséondující s vl~sínosímá jednoílávČch 
éáxelů Eáníenzáí~I éozáceI …FK j~íácá éáxelů ~ k nám vyívořenÝ jednoílávÝ vrcholy 
lze váděí n~ obrázku PNK 

 



 

OSK 

 
lbrázek 31:=srcholó=grafu=d 

 

mo í~kío vyívořenČch vrcholech je éoířeb~ gr~f dokončáí vyívořením 
množány hr~n K s íomío ~lgoráímu se éoužívá osmásměrnÝ éroéojeníK qznKI že 
k~ždČ vrchol je séojen osmá hr~n~má se svČmá okolnímá vrcholyI vyjím~je kr~jní 
vrcholyI íy budou séojeny mÝně hr~n~máI éodle éočíu sousedících vrcholůK 
sČslednČ gr~f lze váděí n~ obrázku POK 

 

 
lbrázek 3O:=eranó=grafu=d 

 



 

O7K 

mro vČéočeí segmení~ce je éoířeb~ vyívořenČm hr~nám gr~fu n~sí~váí jejách 
vl~sínosíáK kejdůležáíější vl~sínosíí k~ždÝ hr~ny je její váh~ I kíerá je dán~ 
vl~sínosímá vrcholů séojenČch d~nou hr~nouK s íomío ~lgoráímu se váh~ hr~ny 
vyéočíe n~ zákl~dě rozdílu ~bsoluíních áníenzáí vrcholů séojenČmá hr~nou éodle 
vzorce 

, = ( )− ,    EPNF 

kde ( ) je áníenzáí~ éáxelu K gesíláže éřevedeme íenío vzorec do reálnÝho sí~vuI 
í~k éro od_ éáxel bude vyé~d~í í~kío 

w v , v = I(p )− I p + I p − I p + I(p )− I p K     EPOF 

s íÝío čásíá je možno ušeířáí vČéočeíní vČkon íím éádem á č~s sírávenČ éro 
vČéočeí v~h ~ ío n~ zákl~dě íohoI zd~ obr~z vsíuéující do ~lgoráímu je 
monochrom~íáckČI nebo b~revnČK s éříé~dě monochrom~íáckÝho vsíuéního obr~zu 
je vzorec éro vČéočeí v~h mnohem jednoduššíI éroíože všechny složky od_ m~jí 
síejnou hodnoíu ~ vČéočeí se íímío zjednoduší íím zéůsobemI že se éočííá jen 
s jednou z íěchío hodnoíI nemusí se éočíí~í odmocnán~I kíerá je vČéočeíně složáíou 
oéer~cíI ~ vzorec bude míí íenío ív~r 

w v , v = if I(p ) ≥ I p then I(p )− I p else I p − I(p ) I EPPF 

kde ~bsoluíní hodnoí~ není vyéočíen~ éomocí odmocnány ~le éouze rozdílem dvou 
hodnoíK 

 

4KOKOK pegmeníace grafu 

p~moíná segmení~ce gr~fu je nejsložáíější ~ í~kÝ nejnáročnější čásíá 
~lgoráímuK ssíuéem íohoío ~lgoráímu je gr~f = ( , ) o  vrcholech EéáxelechF ~ 

 hr~nách Eséojující sousední éáxelyFK 

q~ío meíod~ je z~ložen~ n~ hrusk~lově ~lgoráímu éro vyívoření mánámální 
kosíry gr~fuK syívoření mánámální kosíry gr~fu má smysl jen v íom éříé~děI 
jesíláže jsou hr~ny gr~fu ohodnocenyI reséK m~jí n~sí~venu váhuK hrusk~lův 
~lgoráímus je nejjednodušší ámélemení~cí meí~J~lgoráímu éro zjášíění mánámální 
kosíry gr~fuK mráce hrusk~lov~ ~lgoráímu je zjednodušen~ íímI že se éok~ždÝ 
neérochází všechny zbČv~jící hr~ny ~ nevybírá se í~ s nejmenší v~houI ~le éřed 
s~moínČm érůchodem se hr~ny seířídí do množány éodle nekles~jící hodnoíy 
hr~nyI íím se z~jásíí íoI že k~ždá následná hr~n~ vybírán~ ze seíříděnÝ množány 
bude vždy nejmenšíK 

k~ éočáíku je k~ždČ vrchol ve svÝ vl~síní koméoneníě ~ éřá érocházení hr~n 
se zjášťujeI zd~ í~ío hr~n~ neséojuje vrcholy ze síejnÝ koméoneníyI ~ když neI í~k 
je í~ío hr~n~ nově součásíí koméoneníyI kíerá vznákne séojením íěchío dvou 
koméoneníK mřá éoužáíí hrusk~lov~ ~lgoráímu éro vyívoření segmení~ce zde 
exásíuje jedn~ éodmínk~ n~víc éro éosouzeníI zd~ séojáí čá neséojáí dv~ sousední 
síromy EkoméoneníyFI kíerá je n~sííněn~ n~ z~čáíku k~éáíoly Q éomocí obrázku OM 



 

OUK 

~ deí~álně éoésán~ bude nížeK q~ío éodmínk~ z~ručuje íoI že vČslednČ gr~f nebude 
jedánČm gr~fem Emánámálním síromemFI ~le bude obs~hov~í množánu gr~fů Eles 
mánámálních síromů gr~fuFI kíerÝ budou ve vČsledku éředsí~vov~í jednoílávÝ 
segmeníy v obr~zu í~kI j~k je ío zobr~zeno n~ obrázku ONK mrávě í~ío éodmínk~ 
rozhoduje o ív~ru vČslednÝ segmení~ceK 

jodáfák~ce hrusk~lov~ ~lgoráímu éro éoířeby íohoío segmení~čního 
~lgoráímu je éoésán~ dá~gr~mem n~ obrázku PPK peíříděním hr~n n~ éočáíku se 
z~jásíí íoI že ~lgoráímus bude érocházeí hr~ny od hr~ny s nejnážší v~hou éo hr~nu 
s nejvyšší v~houK qo je veláce důležáíÝI éroíože v éočáíkuI kdy jsou váhy hr~n m~lÝI 
~lgoráímus bude síromy jen séojov~í ~ ~ž bude érocházeí hr~ny s vyššímá v~h~máI 
í~k exásíence éodmínky bude míí věíší vČzn~mI éroíože érávě u í~kovČchío hr~nI 
kdy sáíu~ce éro séojení bude hr~náčníI n~ ní bude záváseí vČsledná segmení~ceK 

 

 

 
lbrázek 33:=pegmeníace=grafu 

 



 

OVK 

aefánáce éodmínky éro éorovnání dvou sousedních síromů a rozhodnuíí 
zda íyío síromy budou séojeny čá nákoláv: 

aefánujeme áníerní rozdíl koméoneníy ⊆  í~kI ~by ío byl~ nejvěíší 
váh~ v mánámální kosíře síromu koméoneníyI ( , )K qo jeI 

( ) = ∈ 	 ( , ) ( )K     EPQF 

kyní je defánován áníerní koméoneníní rozdíl ~ éro rozhodnuííI zd~ je 
zv~žováno séojení dvou koméonení čá nákoláv defánujeme rozdíl mezá dvěmá 
koméonení~má í~kI ~by váh~ hr~ny séojující dvě koméoneníy byl~ 
mánámálníK qo jeI 

( , ) = ∈ , ∈ , , ∈ , .	 	 (35)	

qouío formulí zjásíímeI zd~ exásíuje důk~z éro hr~nácá mezá 
koméonení~má konírolouI zd~ je rozdíl mezá koméonení~máI ( ; ) 
rel~íávně velkČ k áníernímu rozdílu uvnáíř éřánejmenším jednÝ z koméoneníI 

( ) ~ ( )K mr~hová hodnoí~ funkce se éoužívá ke koníroleI do j~kÝ 
míry musí bČí rozdíl mezá koméonení~má věíší než mánámální áníerní rozdílK 

aefánujme éárovou éorovnáv~cí éodmínku j~koI 

( , ) =
( , ) > ( , )

,	 				(36)	

kde mánámální áníerní rozdílI I je defánován j~koI 

	 ( , ) = ( )+ ( ), ( )+ ( ) .	 						(37)	

mr~hová funkce  ovládá síuéeňI do j~kÝho musí bČí rozdíl mezá 
dvěmá koméonení~má věíší než jejách vnáířní rozdílyI ~by exásíov~l důk~z o 
hr~nácá  mezá  námá  E  bude írueFK mro m~lÝ koméoneníyI ( ) není dobrČ 
odh~d lokální ch~r~kíerásíáky d~íK s exírÝmním éříé~děI když | | = 1I 

( ) = 0K mroío éoužájeme ér~hovou funkcá z~loženou n~ velákosíá 
koméoneníy 

( ) = /| |,	 	 	 	 		(38)	

kde | | ozn~čuje velákosí koméoneníy Eéočeí vrcholů uvnáíř koméoneníyF  
~  je něj~kČ m~lČ konsí~níní é~r~meírK qo zn~menáI že éro m~lÝ 
koméoneníy éož~dujeme sálnější důk~z éro hr~nácáK a~lo by se řícáI že čím 
věíší n~sí~víme íuío konsí~níuI íím hrubší bude vČsledná segmení~ce Eve 
vČsledku vznákne mÝně koméoneníFI ~le není ér~vd~I že velákosí konsí~níy 

 určuje velákosí koméoneníyK jenší koméoneníy jsou ~kceéíoványI éokud 
je dosí~íečně velkČ rozdíl mezá sousedícímá koméonení~máK 

wde se n~bízí ér~kíácky j~kákoláv vl~sínosíI n~ kíerÝ může bČí 
konsí~ní~  z~ložen~K k~éříkl~d velákosí konsí~níy bude záváseí n~ ív~ru 



 

PMK 

koméoneníyI jesíláže se koméonení~ bude éřáblážov~í éož~dov~nÝmu ív~ruI 
velákosí konsí~níy bude m~lá ~ éro nehodící se ív~ry bude velkáK 

modmínk~ éro éorovnání dvou sousedních obl~síí je z~ložen~ n~ míře 
odlášnosíá mezá érvky éodÝl hr~náce dvou koméonení vzhledem k míře odlášnosíá 
mezá sousednímá érvky v rámcá k~ždÝ ze dvou koméoneníK sČsledná éodmínk~ 
éorovnává mezáJkoméoneníní rozdíly v rámcá koméoneníních rozdílů ~ íím je 
~d~éíávní s ohledem n~ mísíní ch~r~kíerásíáku d~íK gánČmá slovyI jesíláže je sélněn~ 
éodmínk~ 

≤ , ,	 	 	 	 		(39)	

kde  je váh~ hr~nyI kíerá séojuje érávě éorovnáv~nÝ koméoneníy ~ 
,  je mánámální mezáJkoméoneníní rozdíl mezá koméonení~má  ~ I 

í~k je rozhodnuíoI že éorovnáv~nÝ koméoneníy se m~jí séojáíK 

lbecně segmení~ce obr~zu je ádeální íehdy jesíláže není vČsledná 
segmení~ce ~ná éříláš jemnáI ~ná éříláš hrubáK r íohoío ~lgoráímu lze íohoío ívrzení 
dosáhnouí vhodnou volbou konsí~níy K ize řícáI že segmení~ce  je éříláš jemnáI 
jesíláže exásíuje dvojáce obl~síí , I éro kíerÝ neexásíuje žádnČ důk~z o hr~nácá 
mezá námáK q~kíÝž lze řícáI že segmení~ce  je éříláš hrubáI jesíláže exásíuje 
zjemnění segmení~ce I kíerÝ není éříláš jemnÝK w íěchío dvou ívrzení vyélČváI že 
éro j~kČkoláv konečnČ gr~f = ( , ) exásíuje něj~ká segmení~ce I kíerá není ~ná 
příláš jemnáI ~ná éříláš hrubáK 

r íohoío ~lgoráímu můžeme řícáI že všechny íyío ívrzení jsou sélnáíelnáI 
éroíože n~ éočáíku je k~ždČ vrchol ve svÝ vl~síní koméoneníě Esegmení~ce je 
nejjemnější j~k jen může bČíF ~ éosíuéně se z ní síává ádeální segmení~ce 
snážováním éočíu koméoneníK 

pložáíosí íohoío ~lgoráímu může bČí rozdělen~ do dvou čásííI érvní je dán~ 
složáíosíí ířídícího ~lgoráímu éro seířídění hr~n ( )I kde  je éočeí hr~n 
gr~fuK aruhá je dán~ složáíosíí éro éroces rozhodnuíí o séojení dvou koméonení ~ 
následnÝ jejách séojení ~ ío ( ( ))I kde  je ánverzní Ackerm~nnov~ funkceK 

 

4KPK mosíérocessáng 
q~ío čásí slouží jen k éouér~vení segmení~ceK  Č~sío se síáváI že se 

v segmení~cá vyskyíují koméoneníyI kíerÝ jsou éříláš m~lÝ ~ nem~jí vláv n~ žádnÝ 
d~lší zér~cováníK mroío se éoužívá éosíérocessángu k elámán~cá íěchío koméoneníK 
bxásíuje více zéůsobů j~k érovÝsí íuío elámán~cáK wákl~dem vš~k je n~ éočáíku 
určáíI j~k velkÝ koméoneníy jsou n~dbyíečnÝ ~ íedy mohou bČí odsír~něny 
Eséojeny s jánou sousední koméoneníouFK 

kejjednodušší zéůsob je érojíí všechny koméoneníy segmení~ceI doíáz~í se 
n~ jejách velákosí ~ jesílá bude koméonení~ menší než nejmenší možnáI í~k se séojí 
s kíeroukoláv sousedící koméoneníouK 

oozšířením íohoío ~lgoráímu může bČí doí~z n~ nejéodobnější koméoneníu 
ze sousedních koméonení ~ éoíÝ koméoneníu séojáí érávě s íouío koméoneníouK 



 

P1K 

RK bxéerámeníy 
s íÝío čásíá se budeme z~bČv~í exéerámeníy érováděnČmá n~d ámélemení~cí 

éoéásov~nÝho ~lgoráímuK we všeho nejdříve éoéíšemeI j~kÝ é~r~meíry lze n~sí~váíK 
 
 

 
Čásí algoráímu marameír eodnoía 

mreérocessáng 
gr~y sc~le írue ˅ f~lse 
ságm~ E F ∈ ℝ  
kernel sáze ( ∈ ℕ )˄( ≥ 3)˄( 	 	 ℎé) 

pegmení~ce konsí~ní~  ( ∈ ℕ ) 
mosíérocessáng mánK velákosí segmeníu EjspF ≥ 0 

Tabulka 4:=solbó=nasíavení 
 

 

sšechny íyío é~r~meíry jsou éoésány v éoéásu ~lgoráímuI jen éro 
přáéomenuíí vyéíšemeI j~kČch hodnoí mohou é~r~meíry n~bČv~íK 

k~sí~vením é~r~meíru gray scale n~ hodnoíu írue se éůvodní obr~z éřevede 
n~ obr~z monochrom~íáckČK m~r~meíry ságma ~ kernel sáze jsou é~r~meíryI kíerÝ 
jsou vsíuéem do d~ussov~ rozosíření Eságma éředsí~vuje sí~nd~rdní odchylkuI 
kíerou se n~sí~ví mír~ rozéíČlení jednoho éáxelu do okolních ~ kernel sáze n~sí~ví 
velákosí jádr~I íedy určíI do kolák~ okolních éáxelů bude éáxel rozosířenFK eodnoí~ 
é~r~meíru ságma by se měl~ éohybov~í od MKP do PKMI éro exéerámeníální účely 
může míí íenío é~r~meír á jánÝ hodnoíyK hernel sáze se nejč~síějá n~sí~vuje 
přáblážně šesíánásobek hodnoíy ságmaI není ío vš~k éodmínkouK gedánČm 
é~r~meírem éro s~moínou segmení~cá je konsí~ní~ kI kíerou se určuje cáílávosí 
segmení~ceI měl~ by se éohybov~í od nuly do několák~ íásícůK mosledním 
é~r~meírem je mánámální velákosí koméoneníy Edále jen jspFI íenío é~r~meír se 
éoužívá éro elámán~cá m~lČch segmeníů ~ n~sí~vuje nejmenší možnou velákosí 
koméoneníyK 

kyní ukážeme několák éříkl~dů obr~zůI ~ jejách segmeníov~nČ vČsíué 
generov~nČ éoéásov~nČm ~lgoráímemK k~sí~vení jednoílávČch segmení~cí byly 
n~sí~vovány exéerámeníálně ~ n~ obrázcích jsou zobr~zeny nejleéší dos~ženÝ 
vČsledkyK r k~ždÝho vČsledku segmení~ce je éoéás s éoužáíČm n~sí~venímK  



 

POK 

 
lbrázek 34:=mláž=–=orágánální=obraz 

 
lbrázek 35:=mláž=–=segmeníovanČ=obraz=

=EodBI= = 0,495I 	 =
5I = 504I = 50F 

 

 

 

 
lbrázek 36:=wrní=–=orágánální=obraz 

 
lbrázek 3T:=wrní=–=segmeníovanČ=obraz=

EodBI= = 0,495I= 	 = 5I= = 926I=
= 200F 

 

 
 
 



 

PPK 

RK1K hvaláía segmeníace 
hv~láíu vČslednÝ segmení~ce můžeme éosoudáí jen vázuálně ~ nez~kládá se 

n~ m~íem~íáckČch vČéočíechI ~le n~ vl~sínosíech ládskÝho ok~ ~ vnímání obr~zuK 

pnímek n~ obrázku PQ zobr~zuje élážK sšámněme sá zn~čnÝ změny áníenzáíy 
mořeK r éláže je moře zn~čně svěílejší než u vzdálenÝ éevnányK  mrávě éro í~kovÝío 
přechody byl íenío ~lgoráímus n~vrhnuí ~ z vČsledku segmení~ce n~ obrázku PR je 
zřejmÝI že ~lgoráímus sá s í~kovČmáío éřechody éor~dí ~ ozn~čí je j~ko jeden 
segmeníK jůžeme sá vš~k všámnouíI že ~lgoráímus nedokáz~l dosí dobře rozéozn~í 
všechny obl~síá koruny é~lmyK kejm~rk~nínější je ío n~ levÝ sír~něI kdy jeden 
z lásíů je oschlČI má jánou b~rvu ~ segmení~ce ho ozn~čál~ j~ko zvlášíní objekíI á 
když má bČí součásíí koruny é~lmyK qoío je vš~k zéůsobeno veláce éodobnou 
b~rvou zelenČch lásíů ~ svěílÝ b~rvy vody ~ ~lgoráímus íoío mísío vyhodnoíál j~ko 
mořeK sČsledná segmení~ce íohoío snímku á éřes íenío nedosí~íek je veláce éřesnáK 

lbrázek PS znázorňuje P zákl~dní zájmovÝ obl~síá ~ éoz~díK mláíěnČ éyíel se 
zrnímI kuéu suchÝ írávyI košík se zrním ~ hláněnou zem j~ko éoz~díK se vČslednÝ 
segmení~cá je vš~k více segmeníů z důvodu rel~íávně velkČch rozdílů uvnáíř 
jednoílávČch objekíůK péodní čásí éláíěnÝho éyíle není ozn~čen~ j~ko součásí 
objekíuI ~le sélynul~ se síínemI kíerČ má rel~íávně éodobnÝ j~sovÝ hodnyK k~ 
rozdíl od íohoI vrchní čásí éláíěnÝho éyíle je s~mosí~ínČ objekíI éroíože velákosí 
íohoío objekíu je rel~íávně velkáI obs~huje červenou b~rvuI kíerá odlášuje íenío 
objekí od okolních ~ éřechody mezá síínem ~ éyílem nejsou m~rk~níníI ~le jen 
éozvolnÝ Eneexásíuje dosí~íečně sálnČ důk~z éro hr~nácá mezá síínem ~ éyílemFK k~ 
rozdíl od íoho mezá košíkem n~ér~vo ~ okolnímá objekíy je vádáíelná hr~náce Eíedy 
sálnČ důk~z éro hr~nácáFI éroío je ozn~čen j~ko s~mosí~ínČ objekíK 

 
lbrázek 38:=pmw=–=orágánální=obraz 

 
lbrázek 39:=pmw=J=segmeníovanČ=obraz=EodBI=σZMIRI=kernel=sázeZVI=kZSMMI=jspZRMF=

 

 



 

P4K 

g~ko éříkl~d segmení~ce éro reálnÝ éoužáíí můžeme uvÝsí segmení~cá síáíní 
éoznáv~cí zn~čky ~uíomobáluK g~ko d~lší krok éo segmení~cá lze éoužíí ~lgoráímus 
éro rozéoznávání jednoílávČch číslác ~ éísmenI éro kíerČ je vsíuéem érávě množán~ 
segmeníů rozéozn~ná éomocí segmení~čního ~lgoráímuK q~kovČ éříkl~d můžeme 
váděí n~ obrázku PU ~ jeho vČslednou segmení~cá n~ obrázku PVK mroíože n~ 
zákl~dním obrázku nejsou žádnÝ souváslÝ éřechody mezá objekíyI ~le exásíují 
dosí~íečně sálnÝ důk~zy éro hr~nácá mezá námáI je vČsledek segmení~ce veláce 
přesnČK g~k je váděíI í~k éro všechny éísmen~ ~ čísláce zobr~zenÝ n~ zn~čce exásíuje 
vl~síní segmeníov~ná obl~síK 

se vČsledku íedy můžeme řícíI že íenío segmení~ční ~lgoráímus je 
z hledásk~ kv~láíy segmení~ce veláce dobře éoužáíelnČ ~ éřá vhodnÝm n~sí~vení 
generuje kv~láíní segmení~cá obr~zuK 

RKOK wáváslosíá nasíavení 
s íÝío čásíá se budeme věnov~í exéerámeníům séojenČm s n~sí~venímI 

budeme se sn~žáí zjásíáí záváslosíá mezá námá ~ důležáíosíá jednoílávČch é~r~meírůK 
mro nejádeálnější vČsledek segmení~ce je éoířeb~ zvoláí nejvíce vyhovující 
é~r~meíryI j~k je íomu n~ obrázcích zobr~zenČch vČšeK 

mro názornosí budeme érováděí všechny íesíy n~sí~vení n~d jedním 
vsíuéním obr~zem Elbrázek PQFK g~ko vzor bude sloužáí segmeníov~nČ obrázek PRK 
sždy se změní éouze íesíov~nČ é~r~meírK 

 

NK sláv daussova rozosíření 

r íohoío ~lgoráímu je éoířeb~ n~sí~váí dv~ é~r~meíry E  ~ kernel 
sázeFK 

kejdříve se budeme věnov~í é~r~meíru K qenío é~r~meír určujeI j~k 
moc se má éůvodní obr~z rozosířáíK g~k je váděí n~ obrázcích QM ~ QNI íenío 
é~r~meír má n~ vČslednou segmení~cá velkČ vlávK k~ obrázku QM je í~ío 
hodnoí~ n~sí~ven~ n~ éřáblážně éolováční hodnoíu oéroíá ádeální segmení~ce 
~ je zřeíelnÝI že obr~z se nerozosířál dosí~íečně ~ zůsí~lo v něm mnoho 
n~dbyíečnČch důk~zů éro hr~náce ~ segmení~ce je v íomío éříé~dě éříláš 
jemná En~éřK korun~ é~lmy je nyní složen~ z mnoh~ více segmeníůI než u 
ádeální segmení~ceFK močeí segmeníů vzrosíl z OT n~ NPTK g~ko éroíákl~d je 
n~ obrázku QN zobr~zen~ segmení~ce s éřáblážně dvojnásobnou hodnoíou 
ságm~K s íomío éříé~dě byl vsíuéní obr~z rozosířen ~ž éříláš ~ zír~íály se íím 
ánform~ce o důležáíČch éřechodech En~éřK někíerÝ čásíá koruny é~lmy 
sélynuly s mořemFK 

m~r~meír kernel sáze n~ vČslednou segmení~cá éříláš velkČ vláv nemáK 
Přá změně íohoío é~r~meíru z hodnoíy R n~ P byly změny mánámální ~ éočeí 
segmeníů se změnál z OT n~ OVK mřá zvČšení íohoío é~r~meíru z R n~ V nebyly 
změny vůbec žádnÝ ~ éočeí segmeníů zůsí~l síejnČK 

 



 

PRK 

 
lbrázek 40:=mláž=–=segmeníovanČ=obraz=

EodBI= = 0,2I= 	 = 5I=
= 504I= = 50F 

 
lbrázek 41:=mláž=J=segmeníovanČ=obraz=

EodBI= = 1,0I= 	 = 5I=
= 504I= = 50F=

 

OK sláv éřevodu obrazu na monochromaíáckČ 

 
lbrázek 4O:= mláž= J= segmeníovanČ= obraz=
EodBI=σZ1IMI=kernel=sázeZRI=kZRM4I=jspZRMF 

slávem éoužáíí íohoío éřevodu se z obr~zu n~ íomío éříkl~du zír~íí 
důležáíá d~í~ o hr~nácích mezá objekíy u koruny é~lmy ~ vČsledná 
segmení~ce je v íomío mísíě veláce zkreslenáI j~k je váděí n~ obrázku QOK 
kení vš~k řečenoI že se íenío ~lgoráímus nedá éoužííK ge veláce účánnČ 



 

PSK 

v éříé~dechI kdy obr~z obs~huje velkÝ množsíví šumu ~ ve séojení 
s éoužáíím d~ussov~ rozosíření elámánuje íenío šumK mo íÝ je éoířeb~ jen 
změnáí hodnoíy  ~  k dos~žení ádeální segmení~ceK 

 
PK sláv konsíaníy k u segmeníačního algoráímu 

q~ío konsí~ní~ je jedánČm vsíuéním é~r~meírem éro segmení~ční 
~lgoráímusK g~kČ vláv má íenío é~r~meír n~ segmení~cá je éoésán v éoéásu 
~lgoráímuK kyní íuío vl~sínosí jen ověříme ~ ukážeme n~ obrázcíchK 

Přá éříláš m~lÝ hodnoíě konsí~níy k je ve vČslednÝ segmení~cá více 
segmeníůI než je éož~dováno ~ segmení~ce je éříláš jemnáI j~k lze váděí n~ 
obrázku QPK k~oé~k éřá zvolení vysokÝ hodnoíy konsí~níy jsou séojeny á 
segmeníyI mezá námáž je docel~ velkČ důk~z éro hr~nácá ~ vČsledná 
segmení~ce je éříláš hrubá j~ko n~ obrázku QQK 

 

 
lbrázek 43:=mláž=J=segmeníovanČ=obraz=
EodBI= = 0,495I= 	 = 5I=

= 250I= = 50F=

 
lbrázek 44:=mláž=J=segmeníovanČ=obraz=
EodBI= = 0,495I= 	 = 5I=

= 1000I= = 50F=
 
4K ldsíranění malČch oblasíí 

qenío ~lgoráímus je veláce důležáíČm doélňkem celÝho segmení~čního 
~lgoráímuI éroíože odsír~ní m~lÝ segmeníyI kíerÝ jsou důsledkem 
nedokon~lÝho odsír~nění šumuI nebo zobr~zují objekíyI kíerÝ jsou éříláš 
m~lÝ ~ nejsou ve scÝně důležáíÝK seláce r~dákálně změní éočeí vČslednČch 
segmeníůI ~le žádnČm zéůsobem neovlávní důležáíÝ čásíá segmení~ceK r 
érobír~nÝho éříkl~du é~lmy je éočeí segmeníů bez elámán~ce m~lČch 
segmeníů SUQK mřá éoužáíí íohoío ~lgoráímu s n~sí~vením mánámální velákosíá 



 

P7K 

segmeníu n~ RM éáxelů se éočeí segmeníů změnál n~ OTK sČsledek 
segmení~ce bez éoužáíí elámán~ce m~lČch segmeníů lze váděí n~ obrázku QRK 

 

 
lbrázek 45:=mláž=J=pegmeníovanČ=obraz=
EodBI= = 0,495I= 	 = 5I=

= 504I= = 0F=

kení řečenoI že n~sí~vení musí bČí vždy éřesnÝ éro ádeální vČsledekK 
k~éříkl~d n~ obrázku PU nejsou žádnÝ objekíyI kíerÝ m~jí vl~sínosí rozm~náíosíá 
áníenzáí b~rev j~ko n~éříkl~d moře n~ obrázku PQ ~ neobs~huje velkÝ množsíví 
šumuI éroío není éoířeb~ klásí í~kovČ důr~z n~ éřesnosí n~sí~vení jednoílávČch 
é~r~meírů ~ vČsledná segmení~ce bude v j~kÝmsá rozmezí vždy éoužáíelnáK 

a~lší éříkl~dy segmeníov~nČch obr~zů s éoéásem n~sí~vení lze váděí 
v éříloze xNzK 

RKPK Časová náročnosí 
Č~sová náročnosí segmení~čního ~lgoráímu může bČí veláce důležáíČm 

f~kíorem éřá vČběru segmení~čního ~lgoráímuK lbecně n~ íenío f~kíor je brán velkČ 
zřeíelI když je segmení~ční ~lgoráímus součásíí věíšího érojekíuI éo kíerÝm se 
éož~dujeI ~by byl schoéen generov~í vČsledky v reálnÝm č~seI n~éřK 
v ~uíomobálovÝm érůmyslu Erozéoznávání síáíních éoznáv~cích zn~ček vozádelI 
rozéoznávání doér~vních zn~čekFI v éoír~vánářskÝm érůmyslu Eéřá čášíění jáž 
éoužáíČch l~hvíF ~ v mnoh~ d~lších éříé~dechK 

kyní exéerámeníálním zéůsobem zjásíímeI j~kÝ č~sovÝ nároky ~lgoráímus 
reálně máK we všeho nejdříve je éoířeb~ sá uvědomáí co všechno může míí vláv n~ 
č~sovou náročnosí segmení~čního ~lgoráímuK kejdůležáíější é~r~meírem z íohoío 
hledásk~ je velákosí vsíuéního obr~zuI ~le ío není jedánČ důležáíČ é~r~meír 
z hledásk~ vČkonu ~lgoráímuK  



 

PUK 

ale éoéásu ~lgoráímuI složáíosí íohoío ~lgoráímu je ( ) H 
( ( ))I kde  je éočeí hr~n gr~fu ~  je ánverzní Ackerm~nnov~ funkce 

E = (ℎ ∗ ∗ 4)− (3 ∗ ℎ)− 2 ∗ ( − 1) I kde ℎ je vČšk~ ~  šířk~ vsíuéního 
obr~zuFK jusíme bráí í~kÝ v éoí~z osí~íní ír~nsform~ce érováděnÝ n~ vsíuéním 
obr~zemK 

gesíláže érojdeme ~lgoráímus od z~čáíku ~ž dokonceI zjásíímeI že nejen 
vČéočeí s~moínÝ segmení~ce má vláv n~ celkovČ č~s sírávenČ n~d segmení~cíK 
jusíme bráí v éoí~z í~kÝ éreérocessáng ~ éosíérocessángK 

Algoráímus n~ éřevod obr~zu n~ monochrom~íáckČ nemá ve vČsledku velkČ 
vláv n~ vČslednČ č~sI éroíože jeho složáíosí je ( )I kde  je éočeí éáxelů v obr~zuK 
mroceníuálně éřáséívá íenío ~lgoráímus n~ érodloužení běhu celÝho ~lgoráímu 
přáblážně NBK  

seláce důležáíČm f~kíorem bude n~sí~vení d~ussov~ rozosířeníK s íomío 
příé~dě nezáleží n~ hodnoíě ságm~I ~le n~ zvolenÝ velákosíá jádr~K lbecně je 
složáíosí íohoío ~lgoráímu sí~noven~ n~ (2 ∙ )I kde  je éočeí éáxelů v obr~zu ~ 

 velákosí jádr~K w í~bulky níže je vš~k zřejmÝI že záleží nejen n~ éočíu éáxelůI ~le 
í~kÝ n~ velákosíá jádr~K 

 

selákosí obrazu v éáxelech selákosí jádra Časová náročnosí xmsz 
OMM x PMM P PO 
OMM x PMM R SO 
OMM x PMM T TU 
OMM x PMM V NMV 

Tabulka 5:=sláv=velákosíá=jádra=gaussova=rozosíření=na=časovou=náročnosí=Ečasové=
náročnosíá=bóló=naměřenó=na=síolním=mC=–=érocesor=fníel=Core=O=auo=bSRRM=O.PPdezI=

OdB=oAjF 
  

qenío ~lgoráímus zéůsobí n~vČšení č~su éřáblážně o VB Ejádro o velákosíá PF 
~ž OMB Ejádro o velákosíá VFK 

p~moínČ segmení~ční ~lgoráímus zkonzumuje nejvíce č~suI éroíože jeho 
složáíosí je ( ) H ( ( ))I j~k jáž bylo zmíněno dříveK bxéerámeníálně 
bylo zjášíěnoI že éroceníuálně ío odéovídá éřáblážně TMB ~ž UMB celkovÝho č~suK 

s í~bulce S jsou zobr~zeny ánform~ce o reálnÝm č~se sírávenÝm n~ 
segmení~cá v záváslosíá n~ velákosíá vsíuéního obr~zuK qesíy byly érováděny n~ 
síolním mC Eérocesor fníel Core O auo bSRRM OKPPdezI Od_ oAjFK 

selákosí obrazu v éáxelech Čas segmeníace xmsz CelkovČ čas xmsz 
PMM x OMM OVT QOO 
POM x OQM QON RVQ 
SQM x QUM OQUR PMNS 

NOMM x VQM VMTU NNNQN 
Tabulka 6: Časové=záváslosíá=algoráímu=na=velákosíá=vsíuéního=obrazu=Ečasové=náročnosíá=
bóló=naměřenó=na=síolním=mC=–=érocesor=fníel=Core=O=auo=bSRRM=O.PPdezI=OdB=oAjF 



 

PVK 

SK mrogramáíorskČ éoéás 
we všeho nejdříve bylo éoířeb~ éorozuměí éoéásov~nÝmu ~lgoráímuK mo 

éečlávÝm érosíudování ~ uvážení jsem k ámélemení~cá zvolál fr~mework nqI kíerČ 
je z~ložen n~ érogr~mov~cím j~zyku CHH ~ obs~huje dosí~íečnou éodéoru éro 
ámélemení~cá íesíov~nÝho ~lgoráímu j~k z hledásk~ gr~fáckÝho užáv~íelskÝho 
rozhr~níI í~k funkcáon~láíy éoířebnÝ éro s~moínČ ~lgoráímusK kem~lou vČhodou 
nq je í~kÝ možnosí mulíáél~íformního éoužáííK 

rž ze z~dání je j~snÝI že íenío ~lgoráímus bude veláce náročnČ n~ 
érocesorovČ č~s éřá éodmínce běhu v reálnÝm č~suI éroío hl~vním éož~d~vkem n~ 
ámélemení~cáI je n~ámélemeníov~í íenío ~lgoráímus v j~zyce CHHI éroíože 
umožňuje érogr~máíorová éřímou konírolu n~d é~měíí ~ íím umožňuje ušeířáí 
dr~hocennČ č~sK 

mro éoužáíelnosí íÝío ámélemení~ce v budoucnu jsem rozdělál ámélemení~cá 
do dvou čásííK mrvní čásí je z~měřen~ n~ gr~fáckÝ užáv~íelskÝ rozhr~ní Es~mosí~ínČ 
séusíáíelnČ érogr~mFI kíerÝ je užáv~íelsky veláce éřáíelskÝ ~ áníuáíávní ~ n~ jádro 
~lgoráímuI kíerÝ éředsí~vuje s~mosí~íná dyn~mácká knáhovn~K ržáv~íelská éříručk~ 
érogr~mu je éřáéojen~ j~ko éříloh~ xOzK 

cr~mework nq je veláce sálnČ násíroj éro érogr~mování v j~kÝmkoláv 
odvěívíK mřá ámélemení~cá jsem vš~k n~r~zál n~ několák éroblÝmůI kíerÝ se éod~řálo 
vyřešáí ~ž éo éodrobnějším érosíudováníK 

mro běh érogr~mu n~ éočíí~čá bez ánsí~lov~nÝho fr~meworku nq je éoířeb~ 
ke séusíáíelnÝmu érogr~mu éřákoéírov~íW 

· „qícoreQKdll“ ~ „qíguáQKdll“ – zákl~dní knáhovny 
· pložku „ámageformaís“ – éro érácá s obrázky 

mro érácá s obrázky je ve nq ámélemeníován~ íříd~ s názvem nfmageI kíerá 
umožňuje éřímČ éřísíué k d~íům jednoílávČch éáxelůK q~ío íříd~ byl~ éoužáí~ éro 
oíevírání ~ ukládání obrázkůI ~le její vl~sínosíá jsou nedosí~íečnÝ éro éoířeby 
éoéásov~nÝho segmení~čního ~lgoráímuK mroío jsem n~ámélemeníov~l jednoduchou 
třídu C_fmageI kíerou ~lgoráímus éoužívá éro érácá s obr~zovČmá d~íyK el~vním 
důvodem ámélemení~ce íÝío ířídy je éoířeb~ uchováv~í obr~zová d~í~ Ed~í~ éáxelůF 
j~ko reálná čísl~I éroíože éřá reérezení~cá d~í celČmá čísly byly zjášíěny zíráíy 
zéůsobenÝ éreérocessángemI íyío zíráíy měly vláv n~ hodnoíy v~h hr~n ~ vČsledná 
segmení~ce nebyl~ í~k éřesnáK 

seláce důležáíou čánnosíí ve séojení s rychlosíí celÝho ~lgoráímu je éráce 
s é~měííK Celá ámélemení~ce je éosí~ven~ n~ éráncáéu éředávání d~í éomocí 
uk~z~íelů Esh~llow coéyFK s neéoslední ř~dě je í~kÝ důležáíá ~lok~ce ~ de~lok~ce 
é~měíáI j~k je známo obr~zová d~í~ z~bír~jí mnoho é~měíáK ge íedy veláce vhodnÝ 
~lokov~í é~měť éro celČ obr~z n~jednouI nákoláv ~lokov~í é~měťovČ érosíor éáxel 
éo éáxeluK 

Přá ámélemení~cá íohoío érogr~mu jsem éoužív~l dokumení~cá k nq 
fr~meworku éublákov~nÝ n~ áníerneíovČch síránkách „hííéWLLdocKqíKnoká~KcomL“K 
fkony éoužáíÝ v ~élák~cá byly sí~ženy z áníerneíovČch síránek 
„hííéWLLwwwKveryáconKcomL“K 
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TK wávěr 
Cílem mÝ dáélomovÝ éráce bylo érosíudov~í zákl~dní éráncáéy 

segmení~čních ~lgoráímů obr~zuI deí~álně érosíudov~í účánnČ gr~fově z~loženČ 
segmení~ční ~lgoráímus n~vrhnuíČ medrem cK celzenszw~lbem ~ a~náelem mK 
euííenlocheremI íenío ~lgoráímus n~ámélemeníov~í ~ exéerámeníálně zjásíáí jeho 
vl~sínosíáK 

kejdříve jsem se musel deí~álnějá seznámáí s éráncáéy segmení~ce obr~zu ~ 
zjásíáí k j~kČm účelům jsou éoužáíelnÝK mředsí~vávosí nezná mezí ~ v dnešní době 
lze segmení~cá obr~zu éoužíí ér~kíácky ve všech odvěívíchK mroío vČvoj íěchío 
meíod nelze éov~žov~í z~ uz~vřenČK 

Přá sezn~mování se segmení~ční meíodou éoés~nou v článku „bffácáení 
gr~éhJb~sed ám~ge segmení~íáon“ jsem n~r~zál n~ několák zás~dních myšlenek ~ 
jsem sá jásíI že jsem svÝ zn~losíá v íÝío obl~síá zn~čně oboh~íálK qenío ~lgoráímus je 
z~ložen n~ gr~fovÝ reérezení~cá vsíuéního obr~zuK mro rozhodnuíí zd~ séojáí čá 
neséojáí dv~ síromy gr~fu do jednoho je éoužáí~ rozhodov~cí éodmínk~I kíerá 
rozhoduje n~ zákl~dě vl~sínosíí obou síromů ~ vl~sínosíí hr~ny séojující íyío dv~ 
síromyK Algoráímus zde může bČí do budoucn~ modáfákovánI éroíože í~ío 
éodmínk~ může bČí zn~čně obecnějšíI než je íomu u jánČch segmení~čních 
~lgoráímůK 

bxéerámeníyI kíerÝ jsem érováděl s íímío ~lgoráímemI byly z~měřeny 
zejmÝn~ n~ kv~láíu segmení~ce n~ obecnÝm obr~zeI íznK že j~ko vsíué byly éoužáíy 
scÝny různÝho obs~hu Eéouláční scÝn~I élážI síáíní éoznáv~cí zn~čk~ ~ mnoho 
d~lšíchF í~kI ~bychom éokrylá velkou škálu vl~sínosííI kíerÝ mohou objekíy ve 
scÝně n~bČv~íK modle ívrzení ~uíorůI byl íenío ~lgoráímus n~vrhnuí í~kI ~by byl 
schoéen segmeníov~í í~kÝ objekíy s vysoce éroměnlávČm obs~hemK quío vl~sínosí 
lze zéozorov~í u někíerČch obrázků zmíněnČch v k~éáíole RI n~ kíerČch jsem 
exéerámeníy érovádělI ~ jsou íedy j~snČm důk~zemI že ~lgoráímus je schoéen 
í~kovÝío segmeníy rozéozn~íK kácmÝně í~ío vl~sínosí je n~ úkor íohoI že jesíláže 
exásíuje v obr~ze hr~n~ oddělující dv~ objekíyI kíerá je éřerušen~ byť jen 
mánámálně En~éřK vlávem nežádoucího šumuFI ~lgoráímus vyhodnoíí íyío dv~ 
objekíy j~ko jeden segmeníI éroíože hr~n~ séojující íyío dv~ objekíy v í~kovÝmío 
mísíě bude míí m~lou váhuK 

q~ío meíod~ má složáíosí ( ) H ( ( ))I kde  je éočeí hr~n 
gr~fu ~  je ánverzní Ackerm~nnov~ funkceI ío z~ručujeI že je éoužáíelná v reálnÝm 
č~seK já ámélemení~ce dokáže obr~z o velákosíá OMM x PMM éáxelů zér~cov~í 
přáblážně z~ RMMms což je éoměrně dobrČ vČsledekK 

Můžeme řícáI že íenío ~lgoráímus generuje veláce dobrÝ segmení~ce ~ je 
éoužáíelnČ v reálnÝm č~seK el~vní cíle íÝío éráce se má í~k éod~řálo sélnáíK 

mro vyleéšení ~lgoráímu s ohledem n~ kv~láíu segmení~ce by mohlo bČí  
z~jím~vÝ hled~í leéší řešení éro éorovnávání dvou segmeníůK q~k j~k je ~lgoráímu 
n~vrhnuíI rozhodování éro séojení dvou segmeníů závásí n~ vl~sínosíech jedánÝ 
hr~ny gr~fuK hdyby se o séojení rozhodov~lo n~ zákl~dě více hr~nI kíerÝ jsou 
séolečnÝ éro ob~ sousední segmeníyI ~lgoráímus by mohl lÝée éosoudáí odlášnosí 
těchío segmeníůK 
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UK moužáíá láíeraíura 
xNz cbiwbkpwtAi_I medro cK erqqbkilCeboI a~náel mK bffácáení draéh-

_ased fmage pegmeníaíáonI OMMQ 
roiWYhííéWLLwwwKcsKcornellKeduLúdéhLé~éersLsegJájcvKédf[ xcáíK OMNMJNMJNQz 

 
xOz tákáéedá~ J daussáan blur 

roiW YhííéWLLenKwákáéedá~KorgLwákáLd~ussá~n_blur[ xcáíK OMNNJMPJORz 
 

xPz d~me oenderáng J daussáan _lur cálíer phader 
roiW YhííéWLLwwwKg~merenderángKcomLOMMULNMLNNLg~ussá~nJblurJfálíerJ
sh~derL[ xcáíK OMNNJMPJOTz 
 

xQz ČbokÝI g~kubK wákladní grafové algoráímyK hAjI jcc rhK serze MKVRK 
OQKNNKOMNM 
roiWYhííéWLLk~mKmffKcunáKczLúkub~Lk~L[ 
 

xRz _boAkI sííězsl~vK ŠmAkĚiI jách~lK lbrazové segmeníační íechnáky – 
Přehled exásíujících meíodK OMMS 

 
xSz jAooI aK efiaobqeI bK qheory of bdge aeíecíáonK jKfKqK msychology 

aeé~rímení ~nd Aríáfácá~l fníellágence i~bor~íoryI TV Amhersí píreeíI 
C~mbrádgeI j~ss~chuseís MONPVI rKpKAK 

 
xTz ŠlkhAI jK eiAsÁČI sK _lvibI oK fmage mrocessángI Analysás and 

jacháne sásáon – bdge aeíecíáonI Ch~ém~n ~nd e~llI iondonI NVVPK 
 

xUz iaélacáan of daussáan EiodF 
roiWYhííéWLLblogKweásuKorgLOMMVLMRLl~él~cá~nJofJg~ussá~nJlogKhíml[ xOMMVJMRJ
OUz 
 

xVz tákáéedá~ – pegmení~ce obr~zu 
roiW YhííéWLLcsKwákáéedá~KorgLwákáLpegmení~ce_obr~zu[ xcáíK OMNNJMQJMRz 
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Přílohy 
Příloha čK N a~lší éříkl~dy segmeníov~nČch obr~zů 

Příloha čK O ržáv~íelskČ m~nuál 
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xNz aalší éříklady segmeníovanČch obrazů 
 

mouláční scéna: 
lrágánální obr~zW 

 
 

 

pegmeníov~nČ obr~zW 

marameíry segmeníace 
Převod na 

monochromaíáckČ σ kernel sáze k mánámální velákosí 
koméoneníy 

ne MIU R SMM RM 
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báffelova věž: 

lrágánální obr~zW 

 
pegmeníov~nČ obr~zW 

marameíry segmeníace 
Převod na 

monochromaíáckČ σ kernel sáze k mánámální velákosí 
koméoneníy 

ne MIU R NOMM NRM 
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lbláčej: 

lrágánální obr~zW 

 
pegmeníov~nČ obr~zW 

marameíry segmeníace 
Převod na 

monochromaíáckČ σ kernel sáze k mánámální velákosí 
koméoneníy 

~no MIT P TMM RM 

 

 



 

4SK 

aoéravní značka: 

lrágánální obr~z 

 
pegmeníov~nČ obr~zW 

marameíry segmeníace 
Převod na 

monochromaíáckČ σ kernel sáze k mánámální velákosí 
koméoneníy 

ne MIS P NNMM QMM 
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xOz ržávaíelskČ manuál 
qenío sofíw~re byl vyívořen éro ověření funkčnosíá ~lgoráímu 

éoéásov~nÝho v íomío íexíuK s íÝío čásíá bude síručně éoésán vyívořenČ sofíw~re 
z hledásk~ užáv~íelskÝho rozhr~níK rmožňuje veškerá n~sí~veníI kíerá jsou séojen~ 
se segmení~cíI ~ je užáv~íelky veláce éřáíelskČ ~ áníuáíávníK 

 

 

 

NK elavní okno aélákace 
 
el~vní okno ~élák~ce se skládá ze číyř hl~vních čásíí Ehl~vní n~bídk~I láší~ 
násírojůI zobr~zov~cí čásíI sí~vovČ řádekFK  
 

 
 
 
 
 
 
 
NKNK elavní nabídka 

 
el~vní n~bídk~ obs~huje ířá 
éoložky EcáleI pegmení~íáonI 
eeléFK  
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NKNKNK cále 
 
q~ío n~bídk~ slouží k oéer~címI kíerÝ éřímo 
nesouvásí se segmení~cíK  
 
 
 
 
 
lbsahuje íyío volby: 
  

léen fm~ge … J oíevře dá~logovÝ okno éro oíevření obrázku ~ 
zobr~zí íenío obrázek v zobr~zov~cí čásíá 

Close fm~ge J uz~vře obrázek  
J jesílá je oíevřenČ obrázek jáž segmeníov~nČI uz~vře 

í~kÝ íuío segmeníov~nou čásí 
bxáí J uz~vře ~élák~cá 

 
 

NKNKOK pegmeníaíáon 
 
q~ío n~bídk~ slouží k oéer~cím 
séojenČm se segmení~cíK 
 
 
 
 
 
 
lbsahuje íyío volby: 
 

pí~rí J  séusíí éroces segmení~ce s příslušnČm 
n~sí~vením 

Cle~r J  jesíláže exásíuje segmeníov~nČ obr~zI íímío 
přík~zem bude uz~vřen 

p~ve fm~ge As … J oíevře dá~logovÝ okno éro z~dání ánform~cí 
k uložení segmeníov~nÝho obr~zu 

pí~íásíács … J  oíevře dá~logovÝ okno s důležáíČmá sí~íásíák~má 
éoslední séušíěnÝ segmení~ce 

léíáons … J  oíevře dá~logovÝ okno s možnosímá n~sí~vení 
éro segmení~cá 

 
 

NKNKPK eelé 
 
q~ío n~bídk~ obs~huje jen jednu éoložku 
EAbouíFK q~ío éoložk~ oíevře dá~logovÝ 
okno se zákl~dnímá ánform~cemá o 
~élák~cáK 
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NKOK iášía násírojů 
 
iáší~ násírojů je rozdělen~ do dvou skuéánK mrvní skuéán~ koreséonduje 
s éoložk~má v menu cále ~ druhá skuéán~ s éoložk~má v menu 
pegmeníaíáonK lbě íyío lášíy je možno lábovolně rozmísíáí éomocí 
chycení myší ~ í~hemK 
 
cále 
 

 J koreséonduje s cále à léen fm~ge … 

 J koreséonduje s cále à Close fm~ge 

 
pegmeníaíáon 
 

 J koreséonduje s pegmení~íáon à pí~rí 

 J koreséonduje s pegmení~íáon à Cle~r 

 J koreséonduje s pegmení~íáon à p~ve fm~ge As … 

 J koreséonduje s pegmení~íáon à léíáons … 

 J koreséonduje s pegmení~íáon à pí~íásíács … 

 

 

NKPK Zobrazovací čásí 
 
wobr~zov~cí čásí je rozdělen~ n~ dvě čásíáK ievá čásí slouží k zobr~zení 
orágánálního obr~zu ~ ér~vá k zobr~zení segmeníov~nÝhoK mřá éozácá 
kurzoru myšá n~d obr~zem lze kolečkem n~ myšá zvěíšov~í ~ zmenšov~í 
obr~zK 
 

 
 
 
 
 

NK4K píavovČ řádek 
 
pí~vovČ řádek je umísíěn vlevo dole ~ zobr~zuje se zde ánform~ce o 
érávě érováděnÝ ~kcáK 
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OK kasíavení 

 
seškerá n~sí~vení souvásející s íouío ~élák~cí jsou uložen~ v áná souborech ~ 
všechny íyío soubory musí bČí uloženy v hl~vním ~dresářáK  
 
OKNK kasíavení aélákace 

 
k~sí~vení ~élák~ce je uloženo v guá_segmeníaíáonKáná souboruK wde jsou 
uložen~ n~sí~veníI kíerá souvásejí jen s n~sí~vením užáv~íelskÝho rozhr~níI 
n~éřK ~dresář éosledního oíevřenÝho obr~zuK 
 
 

OKOK kasíavení segmeníace 
 
k~sí~vení segmení~ce je síejně j~ko n~sí~vení ~élák~ce uloženo ve 
vl~síním áná souboru s názvem segmeníaíáonKánáK s íomío souboru jsou 
uloženy ánform~ce jen o n~sí~vení segmení~ceK qoío n~sí~vení je možno 
lábovolně měnáí éomocí dá~logovÝho okn~I kíerÝ lze oíevříí z menu 
pegmeníaíáon à léíáons …I nebo z násírojovÝ lášíy íl~čííkem K 
 
 

 
 
Čásí daussáan _lur souvásí s n~sí~vením d~ussov~ rozosíření éro 
redukování šumu éřed s~moínou segmení~cíK mřá n~sí~vení hodnoíy ságm~ 
n~ MIM se í~ío oéer~ce éřá vČéočíu segmení~ce neérovádíK 
 
Čásí dray scale je určen~ éro n~sí~veníI zd~ se má éřed segmení~cí obr~z 
ír~nsformov~í n~ monochrom~íáckČK 
 
Čásí pegmeníaíáon slouží k n~sí~vení s~moínÝ segmení~ceK Consíaníh 
n~sí~vuje velákosí hodnoíy éro konsí~nku kK jánK koméonení sáze určuje 
mánámální velákosí koméoneníy éo segmení~cáK mro ob~rvení vČslednÝho 
obr~zu je možno zvoláí ze dvou v~rá~níK oandom color zn~menáI že 
segmeníy segmeníov~nÝho obr~zu budou vyb~rveny náhodnou b~rvou ~ 
jedáan color určí vyb~rvení segmeníů éodle sířední hodnoíy áníenzáí 
všech éáxelů uvnáíř segmeníuK 



 

R1K 

 
 
 

PK píaíásíáky 
 
mro ověření vl~sínosíí segmeníov~nÝho obr~zu je dosíuéná funkcáon~láí~ 
sí~íásíákI kíerá užáv~íelá zobr~zí vl~sínosíá segmeníov~nÝho obr~zuK qoío 
dá~logovÝ okno lze oíevříí éouzeI když je dosíuénČ segmeníov~nČ obr~z 
éomocí menu éoložky cále à píaíásíács …I nebo z lášíy násírojů íl~čííkem K 
 

 

 
 

 
s čásíá fmage éroéeríáes jsou uvedeny ánform~ce o vČšce ~ šířce 
segmeníov~nÝho obr~zuK 
 
s čásíá pegmeníaíáon jsou zobr~zeny veškerÝ ánform~ceI kíerÝ jsou dosíuénÝ 
z chodu segmení~ční meíodyK Coméonení couní zobr~zí ánform~cá o vČslednÝm 
éočíu segmeníůK s í~bulce qáme duraíáons jsou zobr~zeny č~sovÝ záváslosíá 
jednoílávČch kroků segmení~ceK 
 

 

 

 

 

 


