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Abstrakt 
Cílen této bakalářské práce je seznámit se s problematikou počítačového zpracování fotografií s cílem 

rozpoznávání zájmových objektů na medicínských snímcích, zvláště pak tepny a platu v ní.  Seznámit 

se s verzemi systému FOTOM 2008 a FOTOM 2009 a jejich moţnostmi v oblasti rozpoznávání 

zájmových objektů. Navrhnout a realizovat modul, který bude nápomocen uţivateli k rozpoznávání 

zájmových objektů na snímcích. Vytvořený modul bude umoţňovat lepší orientaci a snadnější 

nalezení zájmových objektů. Dále pak navrhnout a realizovat modul, který bude vyuţíván 

k označování těchto zájmových objektů. Tato práce si bere za cíl rozšířit systém FOTOM o další 

moţnosti snadnějšího rozpoznávání a označování zájmových objektů na medicínských snímcích  

a společně s nově vyvíjenými moduly vytvoří nový systém FOTOM NG. 

Klíčová slova:   
plat, FOTOM 2008, FOTOM 2009,FOTOM NG, Bézierova křivka, digitální zpracování obrazu, 

prahování, kontrast, jas 

 

 

 

 

Abstract 
The goal of this Bachelor work is get acquainted with problematic of photo processing and in 

particular to recognize objects of interest in medicine images, especially the artery and her salary. Get 

acquainted with system FOTOM 2008 and FOTOM 2009 and theirs capabilities for recognition of 

objects of interest. Design and implement a module that will assist with recognition of object of 

interest in images. A module will enable a better orientation and easier to find object of interest. 

Furthermore, to design and implement a module that will be used to designate those objects of interest. 

This work aims to extend the system FOTOM on other capabilities for facilitate the identification and 

labeling of object of interest in medicine images and together with newly develop modules it will new 

system FOTOM NG. 

Keywords: 
tumour, FOTOM 2008, FOTOM 2009, FOTOM NG, Bezier curve, digital image processing, 

thresholding, contrast, brightness, JAVA



Seznam pouţitých symbolů a zkratek 

 CCD – Charge Coupled Device 

 EV – Exposure Value 

 CCS - Color Coordinate Systems 

 API – Application Programming Interface 

 JAI – Java Advanced Imaging 

 GUI – Graphical User Interface 

 XML – eXtensible Markup Language  
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1. Úvod 
S vyuţitím výpočetní techniky, se v dnešní době setkáváme dennodenně. Ne jinak, je tomu i v 

lékařství. Výpočetní technika dává širokou škálu pouţití v oblasti lékařství. Napomáhá lékařům v 

diagnostikování nemocí, tak k samotnému léčení. V Ostravě, na katedře informatiky VŠB – TU 

Ostrava se jiţ řadu let vyvíjí fotogrammetrický systém FOTOM. Tento systém byl původně určen pro 

proměřování profilů důlních jam. V posledních letech se však začal vyuţívat pro kalibrace a analýzu 

snímků z lékařských vyšetření, zejména z ultrazvukových. 

Analyzování těchto snímků můţe lékařům usnadnit a zefektivnit práci. Systém se začal zaměřovat 

zejména na ultrazvukové snímky krčních tepen. Sledováním, proměřováním a dalším analyzováním se 

můţe předcházet různým závaţným onemocněním, jako můţe být mozková příhoda, která je 

v moderním západním světě stále nejčastější příčnou úmrtí dospělého člověka. Pochopitelně se nemusí 

jednat jen o snímky krčních tepen, ale taktéţ ultrazvukových snímků mozkových komor. Nově se také 

systém zaměřuje na snímky z endoskopických vyšetření. 

Tato práce navazuje na řadu diplomových prací, které byly během let vytvořeny a rozšiřuje 

fotogrammetrický FOTOM o dva nové moduly pro digitální zpracování obrazu. Konkrétně pak o 

modul, který se stará o úpravu zkoumaného snímku a o modul, který umoţňuje označování zájmových 

objektů. 

Text bakalářské práce je rozčleněn do několika celků. Nejdříve se seznámíme s problematikou 

vyšetření krční tepny i s problémy, které můţe Arteroskleróza způsobit. Následně taktéţ probereme 

endoskopická vyšetření. Dále si popíšeme moţnosti digitálního zpracování obrazu a zejména se 

zaměříme na prahování a úpravu jasu a kontrastu. Následně si popíšeme Bézierovu křivku, algoritmy 

pro její výpočet a její vyuţitelnost v oblasti označování zájmových objektů. V 5. kapitole si sdělíme 

historii a současnost fotogrammetrického systému FOTOM. Nakonec v 6. kapitole je popsáno vyuţití 

všech nabitých znalostí, pro návrh a implementací rozšíření pro systém FOTOM 
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2. Vyšetření krční tepny a endoskopické vyšetření 
Ultrazvukové snímky, na kterých bude prováděno testování nových modulů pro usnadnění hledání a 

označování zájmových objektů, jsou snímky krčních tepen. V průběhu testování jsme však přišli na to, 

ţe moduly jsou dobře pouţitelné i na dalších medicínských snímcích a to snímcích z endoskopických 

vyšetření. V následujících dvou podkapitolách se tedy podíváme konkrétně na vyšetření krční tepny a 

povíme si také o endoskopických vyšetřeních. 

2.1 Vyšetření krční tepny 

Ultrazvuk karotidy nebo duplexní sono je ultrazvukové vyšetření hlavních krčních tepen. Karotidy 

(krční tepny) jsou dvě. Kaţdá běţí na jedné straně krku. Jejich úkolem je přivádět okysličenou krev do 

obličeje a hlavně z větší části zásobovat mozek. Krční tepny odstupují z nejsilnější tepny zvané aorta. 

Ta vychází z levé komory srdeční. Krev je ze srdce vypuzena v systole (stah srdce) a hnaná do těla 

určitým tlakem, kterým se přenáší na stěnu rozvádějících tepen. Díky tomuto jevu můţeme po 

přiloţení prstů nad průběh příslušné tepny, v našem případě krční tepny kousek od boční hrany 

výstupku na krku (štítné chrupavky), ucítit tlakové rázy pod prsty – Váš tep. 

Vyšetření krčních tepen se pouţívá v případě podezření na poruchu zásobení mozku krví (např. pří 

bolestech hlavy, závratích, poruchách vědomí nebo myšlení, po prodělané mozkové mrtvici) nebo i 

preventivně při přítomnosti faktorů přispívajících k rychlejšímu rozvoji aterosklerózy (vysoký krevní 

tlak, vysoká hladina cholesterolu). Je běţnou součástí předoperačního vyšetření před operací srdce. 

Vyšetření ukáţe stupeň průchodnosti krevních cév a jejich schopnost dostatečně zásobovat Váš mozek 

krví. Postupující omezování průsvitu cévy sniţuje mnoţství krve přitékající k mozku a hrozí vznikem 

mozkové ischemické příhody (mozková mrtvice). Včasné odhalení této poruchy a případná léčba Vám 

můţe zachránit ţivot. 

Největším problémem krčních tepen je jiţ zmíněná Arteroskleróza, viz [7]. Jedná se o dlouhodobý 

proces, při němţ dochází k tuhnutí cévní stěny a zuţování jejího průsvitu, mluvíme o tzv. kornatění. 

Důsledkem toho zúţení vede k nedostatečnému prokrvování, okysličování důleţitých orgánů, ke 

kterým céva míří. Tuhnutí cévní stěny způsobují aterosklerózní platy. Jedná se o nánosy tukových 

látek, v první řadě cholesterolu, jako příklad si můţeme uvést nánosy nečistot v zahradní hadici, či 

staré trubce, viz Obr. č. 1 strana 3. Arteroskleróza představuje významný zdravotní problém ve 

vyspělých zemích a je nejčastější příčinou úmrtí dospělého člověka.  
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Obr. č. 1 Porovnání zdravé a zanesené tepny, viz [8] 

Dalším problémem je Ischemická mozková příhoda. Vzniká důsledkem trombózy nebo embolie. 

Trombóza vzniká na podkladě jiţ námi popsané aterosklerózy. Uvolněním částí sklerotického platu 

v tepně v krku, jsou tyto uvolněné části neseny dále krevním řečištěm do mozkového řečiště, kde 

dochází k ucpání menší mozkové tepny. To způsobuje nedokrevnost části mozku. V Případě 

masivního zanesení postiţené cévy, můţe dojít aţ k ucpání toho místa a tím dojde k omezení krevní 

zásoby pro celou polovinu mozku a to je příčinou závaţné mozkové příhody. 

Základní vyšetření, které můţe dopomoci zjištění aterosklerotického zúţení krční tepny je ultrazvuk. 

Vyšetření probíhá vleţe a za plného vědomí. Sonda ultrazvuku se přiloţí na místo krku, kde se nachází 

vyšetřovaná tepna a výsledný záznam se zobrazuje na obrazovce přístroje. Jelikoţ je krční tepna 

vyplněna tekutinou, je tím pádem anechogenní a proto se na ultrazvukovém snímku zobrazí jako černá 

oblast. Okolní svalová tkáň má echogenitu výrazně vyšší, zobrazí se tedy jako světlá (bílá). Díky 

tomuto jevu můţeme na snímcích rozpoznat co je svalová tkáň a co vnitřek tepny a tím případně určit 

plat kolem tepny. Techniky vyšetření jsou však různé a ţádoucí viz [11]. 

2.2 Endoskopická vyšetření 

Endoskopie je vyšetřovací metoda tělních dutin a dutých orgánů. Kromě pohledu nám umoţňuje také 

odběr vzorků (biopsie) k dalšímu vyšetření. Do těchto dutin se endoskop zavádí přirozenými otvory 

(např. ústy, konečníkem, močovou trubicí) či otvory uměle pro tento účel vytvořenými (laparoskopie, 

mediastinoskopie) viz [14].  
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Význam endoskopie: 

 Lékař vidí konkrétní změny 

 Můţe být provedena včasná diagnostika nádorů 

 Provádí se odběr vzorku (histologické, cytologické) 

 Pouţívá se k plnění kontrastní látkou 

 Pouţívá se k zastavení krvácení  

 Pouţívá se k odstranění cizích těles 

 Pouţívá se k miniinvazivním operacím 

Seznam jednotlivých endoskopických vyšetření:  

 Bronchoskopie – endoskopické vyšetření bronchů flexibilním nebo rigidním bronchoskopem 

v celkové nebo lokální anestezii. 

 Gastroskopie – endoskopické vyšetření zaţívacího traktu, které se dále dělí na ezofagoskopii 

tj. vyšetření jícnu, ezofagogastroduodenoskopie tj. vyšetření jícnu, ţaludku a duodenum, 

gastroduodenoskopie tj. vyšetření ţaludku a duodenum. 

 Laparoskopie – endoskopické vyšetření orgánů dutiny břišní za účelem diagnostickým i 

léčebným. 

 Antroskopie – endoskopické vyšetření kloubní štěrbiny, provádí se za celkové anestezie, za 

velmi přísných sterilních podmínek. 

 Retroskopie – endoskopické vyšetření konečníku a tlustého střeva. 

 Koloskopie – endoskopické vyšetření celého úseku tlustého střeva. 

 Cystoskopie – endoskopické vyšetření močového měchýře a močových cest, provádí se u 

muţů v celkové anestezii. 

2.2.1 Endoskopické přístroje 

Podle pouţití principů můţeme endoskopy rozdělit do tří skupin: 

1. Endoskopická zrcátka  

2. Rigidní endoskopy (tubusové) 

3. Flexibilní endoskopy = fibruskopy 

Nejpouţívanější jsou Flexibilní endoskopy. Jsou to ohebné optické sondy, které přenášejí obraz 

z nepřístupných míst prostřednictvím svazku optických vláken. Při průchodu z opticky hustšího do 

opticky řidšího prostředí se paprsek na rozhraní odráţí a láme od kolmice. Je-li úhel dopadu větší neţ 

mezní úhel (90°), světlo se neláme do nového prostředí, ale všechno světlo, které dopadá na rozhraní 

dvou optických prostředí, se odráţí zpět. Nastává úplný odraz světla. Toto se vyuţívá k vedení světla 

světlovody, které mohou být podle potřeby zakřiveny.  

Proximální část endoskopu je tvořena optikou, CCD čipem a ovladači zahnutí distálního konce. 

Vyúsťuje zde i pracovní kanál pro zavedení odsávání, bioptických sond a jiných nástrojů. Tuto část 

drţí lékař v ruce. 

Distální část endoskopu je zakončena objektivem se zorným polem 30 – 120°, který zaručuje vstup 

paprsků do světlovodu pod správným úhlem. Dále to jsou výstupy z osvětlovacích svazků, 
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otvorem pracovního kanálu a otvory, kterými se přivádí voda a vzduch. Pracovním kanálem, lze 

odsávat tekutinu nebo plyn, či jím vysunout nástroje k léčebným zákrokům. 

 

Ke všem moderním přístrojům lze připojit zařízení pro pozorování – klasický nebo digitální 

fotoaparát, videokameru nebo digitalizační jednotku, coţ umoţňuje zpracovat data na počítači, viz Obr 

č. 2. Videoendoskopy jsou stejně jako fibroskopy ohebné optické sondy, které jsou ale vybaveny 

snímacím videočipem CCD zabudovaným do její distální části. Z hlediska kvality poskytovaného 

obrazu, mnoţství dodatečných funkcí a tím i širokým aplikačním moţnostem, představují to absolutně 

nejlepší ze součastné techniky a hodí se tak k dalšímu numerickému zpracování v systému FOTOM 

2009. 

 

Obr. č. 2: snímek s endoskopického vyšetření 
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3. Numerické (digitální) zpracování obrazu 
V této kapitole a podkapitolách se budeme zabývat různými postupy, které se při zpracování 

digitálních snímků pouţívají. Zaměříme se na segmentaci obrazu a hlavně pak na prahování. Dále se 

blíţe podíváme na operace změny jasu a kontrastu obrazu, které byly společně s jiţ 

jmenovaným prahováním pouţity při řešení zadaného problému. 

3.1 Segmentace 

Je nejdůleţitější a nejtěţší částí v celém postupu zpracování obrazu viz [10]. Segmentace obrazu je 

metoda, nebo skupina metod postavených na různých principech digitálního zpracování obrazu, která 

slouţí k automatickému rozdělení vlastního obrazu na oblasti se společnými vlastnostmi a které mají 

úzkou souvislost s předměty či oblastmi reálného světa zachyceného na obraze. Typickým cílem 

segmentace obrazu je identifikace popředí od pozadí obrazu, coţ pouţíváme při řešení našeho 

problému. Výsledky segmentace jsou vyuţitelné například v počítačovém vidění, v našem případě 

zpracování lékařských obrazových dat neboli snímků. Mezi základní principy segmentace obrazu 

patří: 

 Princip detekce hran – Tato metoda je zaloţena na hledání velkým změn 

v úrovni jasu obrazu. Nevýhoda této metody je vtom, ţe zpracovávané snímky 

jsou velmi často zašuměné. Coţ logicky vede k chybám ve špatné detekci hrany, 

nebo k situaci, kdy hrana není spojitá. 

 Princip detekce oblastí – Tato metoda je zaloţena na vyhledávání homogenních 

oblastí zkoumaného snímku. 

3.2 Prahová segmentace 

Prahová segmentace patří mezi nejpouţívanější a nejstarší segmentace obrazu. Je zaloţena na jasu 

kaţdého pixelu. Cílem je nalezení prahu (hodnosti) v histogramu obrázku označovaného „T“, pro 

které bude platit, ţe hodnost jasu menší neţ hodnost prahu je pozadí a zároveň pro všechny hodnoty 

jasu které jsou větší, náleţí popředí. To znamená, ţe pozadí má jiné hodnoty jasu neţ popředí a my 

hledáme prahovou hodnotu mezi nimi.  

Mějme hodnotu prahu značenou „T“ např. 5, pokud bude hodnost pixelu větší neţ hodnota 5, bude 

tento bod obrazu označen jako objekt obrazu (popředí) a bude zapsán jako binární hodnota 1, v 

opačném případě bude označen jako bod pozadí a bude mít binární hodnotu 0. Nejtěţší je nalezení 

správné prahové hodnoty „T“. 

 Způsobů vyuţití prahování obrazu je několik. Mezi nejznámější a nejpouţívanější patří globální 

prahování, kde je určený práh stejný pro celý obraz. U tohoto způsobu dochází k chybám, pokud je na 

obrazu různá světlost. Tento problém se dá mnohdy odstranit vhodným předzpracováním obrazu jako 

například pouţitím minimálního filtru nebo morfologického tophatu.  

Mezi globální prahování můţeme také zařadit procentní prahování. V tomto případě nezjišťujeme 

přímo úroveň prahu šedosti obrazu, ale procentní zastoupení bodů v obraze, které jsou vyšší, rovny, 

nebo menší neţ zvolený procentuální práh. Toto prahování se vyuţívá zejména u skenovaných 

textových dokumentů, víme-li, ţe průměrné pokrytí stránky textem je okolo 5%.   
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Další druh prahování je takzvané adaptivní prahování, při kterém se obraz rozdělí do oblastí, nejčastěji 

do několika stejných čtverců či obdélníků. Pro kaţdou takovou oblast se zvlášť určí hodnota prahu, 

buď uţ ve stupni šedi, nebo procentuální práh. Tento způsob často řeší nerovnoměrnou světlost na 

obrazu, ale také dochází často k nevyzpytatelnému chování na hranicích mezi těmito oblastmi. 

3.2.1 Automatické určování prahu 

V některých případech je vhodné hledat práh automaticky. Pro to existuje několik metod. Tyto metody 

jsou zaloţeny na analýze histogramu obrazu. Metody se liší způsobem nalezení prahu v závislosti na 

podobě histogramu obrazu, tedy na tom zda obsahuje jeden, nebo více dominantních vrcholů. 

Histogram obsahuje informace o počtu pixelů v obraze s konkrétní hodnotou šedi. Analýzou takového 

histogramu získáme práh „T“, resp. mnoţinu prahů, pomocí kterých pak můţeme obraz rozdělit do 

podobností.  

Stanovení prahu z histogramu 

Získání prahu z histogramu je ovšem náročné. Histogramy reálných obrazů neobsahují ostré hrany a 

špičky, ale mohou mít několik vrcholů různé výšky a strmosti. K rozpoznání, jedná-li se o ten správný 

vrchol v histogramu, můţeme pouţít poměr plochy vrcholu a plochy jeho obálky a tak s větší přesností 

určit, zda se jedná o minoritní nebo majoritní vrchol. Viz rozklad histogramu Obr. č. 3. 

 

Obr. č. 3: Histogram 

Na obrázku je označen histogram, kde 𝑃 je výška a 𝑊 šířka oblasti vrcholu, V a a V b jsou minima 

okolí vrcholu a N je počet pixelů vrcholu. Rovnice ohodnotí ostrost a výšku vrcholu, čím menší 

hodnota, tím lepší. 

Q =  1 −  
VA +  Vb

2P
 ∗ (1 −  

𝑁

𝑊 ∗ 𝑃
) 

Vzorec č. 1: Rovnice ohodnocení ostrosti a výšky vrcholu 
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Výsledkem základního prahování je binární obraz obsahující pouze binární hodnotu 1, ta znamená „je 

objekt“ a binární hodnotu 0, „není objekt“ resp. v našem případě snímků „je pozadí“. Pro další 

zpracování je důleţité najít takové jedničkové pixely, které jsou ve shlucích. 

 Stanovení prahu metodou nejmenší chyby 

Dalším způsobem jak docílit ideální hodnoty prahu je stanovení prahu metodou nejmenší chyby. 

Metoda je zaloţena na vyuţití minimalizace pravděpodobnosti rizika chybného zařazení prvku 

obrazové funkce (tzn., ţe prvek obrazu bude chybně vyhodnocen a bude označen jako prvek pozadí 

obrazu a naopak). 

Výsledek prahováni můţete vidět na následujících obrázcích, kde vidíme porovnání zdrojového 

obrázku a obrázku po provedení prahování. Viz. Obr. č. 4 a Obr. č. 5 

 

 
Obr. č. 4: Původní snímek 

 
Obr. č. 5: Upravený snímek prahováním 

 

3.3 Jas a kontrast v digitální zpracování obrazu  

V oblasti digitálního zpracování se snaţíme o úpravu jasu a kontrastu ze zřejmých důvodů. Některé 

snímky mohou mít nedostatečnou světlost, či nemusí mít dostatečný kontrast nebo naopak mohou být 

přesvícené. Úpravou jasu a kontrastu můţeme tedy tyto nedostatky částečně nebo úplně eliminovat. 

Dopomáhá tedy k dodatečnému vylepšení digitálního obrazu. V řešení našeho problému tyto editace 

jasu a kontrastu můţou dopomoct k „vytaţení“ námi hledaného objektu do popředí neboli jeho 

zvýraznění a tím snadnější identifikaci a označení. 

Jas je jedním z nejdůleţitějších pixelových vlastností, je zapojen do mnoha editačních algoritmů 

v digitálním zpracování obrazu, viz [1]. Jas je jedna z fotometrických veličin, definována jako měrná 

veličina svítivosti. Označuje se 𝐿  a udává se v 𝑐𝑑/𝑚2  (kandelách na 𝑚2 ). Jedná se o subjektivní 

atribut / vlastnost, pozorovaného objektu. Obvykle je tedy termín Jas vyuţíván pro fyziologické pocity 

vnímání světla, viz [15]. 

Wyszecki definuje Jas jako atribut zrakového vjemu, který se zdá být více či méně intenzivní, nebo 

pokud definujeme oblast, mluvíme o vyzařování více, či méně světla, určitým věcem pak říkáme 

„jasné“ nebo „tmavé“. Je zřejmé, ţe tato definice nám nijak nepomůţe v oblasti digitálního 
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zpracování obrazu, protoţe neposkytuje základ pro editaci obrazu. Vývojáři algoritmů pro digitální 

zpracování obrazu jsou povinni najít způsob jak Jas popsat kvantitativně. 

Matematický výpočet jasu popisujeme takto 

𝐿 =  
𝑑𝐼

𝑑𝑆 cos𝛼
 

Vzorec č. 2: Výpočet jasu 

3.3.1 Základní algoritmus 

Základní algoritmus pro úpravu jasu vypadá takto: 

𝐵′ =  2𝐸𝑉 ∙ 𝐵 

Vzorec č. 3: Základní algoritmus úpravy Jasu 

Kde 𝐵′ je nová hodnota Jasu, 𝐵 je původní hodnota jasu a 𝐸𝑉 vyjadřuje rozdíl mezi nejtmavším a 

nejsvětlejším místem v obrazu, jedná se vlastně o kontrast obrazu. Lidské oko je schopno vnímat 

dynamický rozsah kolem 20EV, snímací čip zrcadlového fotoaparátu zvládne kolem 11EV, monitor 

zhruba 9EV. Zvýšení EV o jednotku znamená zdvojnásobení jasu (mnoţství světla).  

Následující tabulka č. 1 popisuje změny hodnot na jednotlivých barvách při pouţití hodnot EV +2 a 

EV +4. Pod touto tabulkou pak můţete vidět přímo názornou změnu na barvách, viz Obr č. 6. 

Color Original color EV = +2 EV = +4 

Grey 56 56 56 111 111 111 208 208 208 

Red 56 5 3 111 18 12 208 43 32 

Green 2 37 15 8 77 38 25 148 78 

Blue 5 4 29 18 15 63 43 38 123 

Cyan 4 36 53 15 75 105 38 145 199 

Magenta 54 2 28 107 8 61 202 25 119 

Yellow 60 58 10 118 114 29 221 215 62 

Dark 1 1 1 4 4 4 15 15 15 
Tabulka 1: Změna jasu, základním algoritmem, viz [1] 

  

Obr. č. 6: Grafické znázornění, při pouţití základního algoritmu, viz [1] 

Tento algoritmus můţe být snadno upraven pro jakoukoli barvu ze spektra. Tento způsob úpravy nám 

dodává uspokojivé výsledky. V dnešní době není však mnoho vyuţíván. 
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3.3.2 TV algoritmus 

Moderní nástroje pro zpracování digitálního obrazu jako Photoshop, Corel atd. vyuţívá následující 

algoritmus 

 𝑟′ ,𝑔′ , 𝑏′ = (𝑟 +  𝑀0 ,𝑔 +  𝑀0 ,𝑏 +  𝑀0) 

Vzorec č. 4: Algoritmus úpravy Jasu  

kde 𝑀0 je parametr jasové modifikace.  

 

Tento algoritmus napodobuje kontrolu Jasu pouţívaného v televizích. Jasová modifikace by měla 

transformovat kaţdou sadu bodů do nové sady bodů. V uvedené rovnici je tento poţadavek splněn 

pouze průměrnou aritmetickou hodnotou. Na tabulce č. 2 můţete opět vidět změny hodnot na 

jednotlivých barvách při pouţití 𝑀0 +55 a 𝑀0 +152 a pod ní opět grafické znázornění, viz Obr. č. 7. 

 

Color Original color 𝑀0 =  +55 𝑀0 =  +152 

Grey 56 56 56 111 111 111 208 208 208 

Red 56 5 3 111 60 58 208 157 155 

Green 2 37 15 57 92 70 154 189 167 

Blue 5 4 29 60 59 84 157 156 181 

Cyan 4 36 53 59 91 108 156 188 205 

Magenta 54 2 28 109 57 83 206 154 180 

Yellow 60 58 10 115 113 65 212 210 162 

Dark 1 1 1 56 56 56 153 153 153 

Tabulka 2: Změna jasu TV algoritmem, viz [1] 

 

Obr. č. 7: Grafické znázornění, při pouţití TV algoritmu, viz [1] 

Kdyţ srovnáme Obr. č. 6 a č. 7 vidíme hlavní vadu algoritmu zaloţeného na aritmetickém průměru. 

Postupné zvyšování jasu tímto algoritmem sebou nese sníţení kontrastu a sytosti barev. 

Posledním pouţívaným algoritmem je algoritmus světlosti.  

3.3.3 Algoritmus světlosti 

Některé grafické editory poskytují moţnost vybrat si Lab CCS, viz [1]. A díky tomu se všeobecně 

věří, ţe nastavení Jasu můţe být provedeno pomocí modifikací světlosti dle následujícího algoritmu 
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 𝐿′ ,𝑎′ , 𝑏′ = (𝐿 +  𝐿0 ,𝑎, 𝑏) 

Vzorec č. 5: Algoritmus světlosti 

kde 𝐿0 je parametr modifikace světlosti. 

Na tabulce č. 3 můţete opět vidět tabulku změny hodnot na jednotlivých barvách a poté Obr. č. 8, 

který popisuje algoritmus graficky při hodnotách 𝐿0 +23.3 a 𝐿0 +60. 

Color Original color 𝐿0 =  +23.3 𝐿0 =  +60 

Grey 56 56 56 111 111 111 208 208 208 

Red 56 5 3 115 59 57 217 150 146 

Green 2 37 15 55 90 65 146 185 156 

Blue 5 4 29 57 58 80 147 147 173 

Cyan 4 36 53 62 88 108 155 182 205 

Magenta 54 2 28 112 56 79 213 148 172 

Yellow 60 58 10 118 113 63 218 210 155 

Dark 1 1 1 56 56 56 145 145 145 

Tabulka 3: Změna jasu algoritmem světlosti, viz [1] 

 

Obr. č. 8: Grafické znázornění, při pouţití algoritmu světlosti, viz [1] 

Pokud se podíváte na předchozí tabulku č. 2 a grafické znázornění na Obr. č. 7 TV algoritmu a 

srovnáte s tabulkou a obrázkem algoritmu světlosti, zjistíte, ţe výsledky jsou takřka totoţné. 

3.3.4 Úprava kontrastu 

Jak jiţ bylo zmíněno, kontrast je poměr mezi nejsvětlejším a nejtmavším místem na obraze. Pro 

změnu kontrastu pouţíváme dynamický rozsah kontrastu, pomocí něhoţ můţeme původní kontrast 

obrazu upravovat. Transformaci kontrastu můţeme popsat takto 

𝐵′ 𝑚,𝑛 =  𝐵𝐴𝑣𝑟  𝑚,𝑛  
𝐵(𝑚,𝑛)

𝐵𝐴𝑣𝑟 (𝑚,𝑛)
 
𝑘

 

Vzorec č. 6: Úprava kontrastu 

kde 𝑘 je proměnný parametr, 𝐵 𝑚,𝑛  je jas určitého pixelu, 𝐵𝐴𝑣𝑟 (𝑚,𝑛) je průměr jasu v okolí pixelu 

(𝑚, 𝑛).  
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4. Bézierova křivka a její výpočty 
V této obsáhlé kapitole si popíšeme Bézierovu křivku a ukáţeme si její výpočet. Tuto křivku jsme 

vyuţili při řešení zadaného problému a to konkrétně pro označování zájmových objektů na 

zkoumaných snímcích. 

4.1 Definice a pouţití Bézierovy křivky 

Bézierova křivka, pojmenována po francouzském inţenýru Pierru Bézierovi, je jednou z mnoha 

parametrických křivek. Je často vyuţívána v počítačové grafice a souvisejících oborů. Zobecněné 

Bézierových křivek do vyšších dimenzí se nazývávají Bézierovy plochy. Bézierova křivka umoţňuje 

interaktivní vytváření a modifikaci jejího tvaru, coţ se náramně hodí pro naše označování zájmových 

bodů. Pomocí Bézierovy křivky je také moţno reprezentovat i interpolační křivky. 

Ve vekterové grafice se Bézierovy křivky pouţívají pro modelování vyhlazené křivky, která můţe mít 

různou velikost, není tedy nijak limitována. Často se taktéţ pouţívají v animacích jako prostředek pro 

řízení pohybu, vyuţívá je tedy mnoho flashových programů. Jsou taktéţ vyuţívány v oblastech času. 

Bézierovy křivky mohou být pouţity ke specifikování rychlosti v průběhu času při přesunu nějakého 

objektu od bodu A k bodu B. Animátoři je tak pouţívají i pro řešení fyziky daného objektu. Existuje 

taktéţ řada fontů textu, které jsou tvořeny pomocí těchto křivek, viz Obr. č. 9. 

 

 

Obr. č. 9: Písmeno vytvořeno Bézierovymi křivkami 

Bézierova křivka je tvořena kontrolními body, které tvoří takzvaný řídicí polygon. Rozlišujeme tři 

druhy Bézierových křivek a to lineární křivku, viz Obr. č. 10, křivku kvadratickou, viz Obr. č. 11 a 

křivku kubickou, viz Obr. č. 12. 
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Obr. č. 10: Lineární Bézierova 

křivka 

 
Obr. č. 11: Kvadratická Bézierova 

křivka 

 
Obr. č. 12: Kubická Bézierova 

křivka 

 

Křivka musí splňovat konvexní podmínku, coţ znamená, ţe všechny kontrolní body Bézierovy křivky 

se nacházejí uvnitř konvexního obalu. Konvexní se označují takové formy, v našem případě křivka, 

které jsou vyklenuty směrem ven. 

Počet průsečíků rovinné Bézierovy křivky s přímkou je nejvýše roven počtu průsečíků této přímky 

s řídicím polygonem. 

Bézierova křivka je invariantní vůči lineární transformaci (posunutí, změna měřítka, otáčení, atd.), coţ 

znamená, ţe transformovaný řídící polygon dá stejný výsledek, jako kdyţ transformujeme kaţdý bod 

vygenerované křivky. 

4.2 Výpočet Bézierovy křivky 

Bézierova křivka n-tého stupně pro n+1 zadaných kontrolních bodů je pro 𝑡 ∈ < 0, 1 > definována 

jako: 

𝐶  𝑡 =   𝐵𝑖 ,𝑛(𝑡)𝑃𝑖

𝑛

𝑖=0

 

Vzorec č. 7: Bézierova křivka n-tého stupně 

Přičemţ 𝐵𝑖 ,𝑛(𝑡) je í-tý Bernsteinův polynom n-tého stupně. 

𝐵𝑖 ,𝑛 𝑡 =   
𝑛

𝑖
  𝑡𝑖  (1 − 𝑡)𝑛−𝑖  

Vzorec č. 8: Výpočet Bernsteinova polynomu 

Bernsteinův polynom je nazýván také, jako Bézierův koeficient a je vyuţívá při algoritmu Algoritmus 

de Casteljau, který si popíšeme později.  
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4.2.1 Lineární Bézirova křivka  

Křivka je tvořena pouze dvěma kontrolními body 𝑃0 a 𝑃1, tvoří tedy tak klasickou úsečku mezi těmito 

body. Křivka je specifikována jako: 

𝐶 𝑡 =   𝑡1  1 − 𝑡 1−𝑖  𝑃𝑖 = 

1

𝑖=0

 

 1 − 𝑡 𝑃0 +  𝑡𝑃1 , 𝑡 ∈ < 0,1 > 

Vzorec č. 9: Výpočet Lineární Bézierovy křivky 

4.2.2 Kvadratická Bézirova křivka 

Křivka je tvořena třemi kontrolními body 𝑃0, 𝑃1 a 𝑃2, křivka je specifikovaná jako: 

𝐶 𝑡 =    
2

𝑖
 𝑡𝑖 1 − 𝑡 2−𝑖𝑃𝑖 =

2

𝑖=0

  

 1 − 𝑡 2𝑃0 +  2𝑡 1 − 𝑡 𝑃1 + 𝑡2𝑃2 ,   𝑡  ∈ < 0, 1 > 

Vzorec č. 10: Výpočet Kvadratické Bézierovy křivky 

4.2.3 Kubická Bézierova křivka 

Křivka má velký význam pro praxi, protoţe je skládána z menších dílů křivky, kde můţeme jednoduše 

definovat spojitost v řídicích (koncových) bodech jednotlivých dílů, tedy křivek. Další výhodou je 

omezený vliv změny polohy některého z bodu na tvar celé křivky, mění se tak jen zejména segment, 

do kterého daný bod náleţí, vliv na ostatní segmenty (díly) však není absolutně omezen. Pro 

rasterizaci Bézierovy křivky se většinou pouţívá Algoritmus de Casteljau. 

Křivka je tvořena minimálně čtyřmi body, jak je uvedeno na obrázku výše, viz Obr. č. 12. Křivka 

začíná v bodě 𝑃0  a pokračuje směrem 𝑃1 a dále směrem na 𝑃2  a 𝑃3 . Křivka skrz body 𝑃1 a 𝑃2 

neprochází, tyto body určují tvar křivky, přičemţ bod 𝑃1určuje směr, kterým křivka vychází a bod 𝑃2 

určuje směr, kterým se křivka přibliţuje k bodu 𝑃3. Křivka je specifikována jako: 

𝐶 𝑡 =    
3

𝑖
 𝑡𝑖(1 − 𝑡)3−1𝑃𝑖 =

3

𝑖=0

 

 −𝑃0 +  3𝑃1 –  3𝑃2  +  𝑃3 𝑡
3 +  3𝑃0 −  6𝑃1 +  3𝑃2 𝑡

2 +  −3𝑃0 +  3𝑃1 𝑡 + 𝑃0 

=  𝑡3 𝑡2 𝑡 1        
řá𝑑𝑘𝑜𝑣 ý 𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟

  

−1
3
−3
1

3
−6
3
0

−3
3
0
0

1
0
0
0

 
       
𝑏á𝑧𝑜𝑣á 𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑒

  

𝑃0
𝑃1

𝑃2
𝑃3

 
 

𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑐𝑜𝑣 ý 𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟

 , 𝑡 ∈ < 0, 1 > 

Vzorec č. 11: Výpočet Kubické Bézierovy křivky 
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4.2.5 Algoritmus de Casteljau 

Tento algoritmus se pouţívá pro výpočet bodů v Bézierově křivce.  Princip spočívá v postupném 

dělení úseček řídicího polygonu v zadaném poměru. Počet nově vzniklých bodů se zmenšuje o 1 a ve 

chvílích, kdy dostane bod jediný, dostaneme hledaný bod křivky. Bod na Bézierově křivce můţeme 

také vypočítat pomocí výpočtu vektorové rovnice, který je popsaný výše.  

Výsledek takového přidávání můţeme vidět na Obr. č. 13 při přidaném bodu 𝑃3,3

 

Obr. č. 13: de Casteljau algoritmu 

Jak je vidět na obrázku přidaný bod 𝑃3,3 nám Bézierovu křivku rozděluje na dvě části. Další přidané 

body tvoří řídicí polygon těchto částí, pro první levou část jsou to body 𝑃0 ,𝑃1,1,𝑃2,2 ,𝑃3,3 a pro druhou 

pravou část jsou to body 𝑃3,3 ,𝑃3,2,𝑃3,1 ,𝑃3. Pokud bychom tedy algoritmus znovu pouţili na obě tyto 

části, bude kaţdá z nich rozdělena na další dvě nové části. Tento postup můţeme opakovat libovolně 

dlouho a tím tvořit různě sloţitou Bézierovu křivku.  
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5. Systém FOTOM 2008 a FOTOM 2009 
Na katedře informatiky FEI VŠB – TU Ostrava se jiţ řadu let vytváří fotogrammetrický systém 

FOTOM, který slouţí k digitálnímu zpracování snímků. Nejdříve byl tento modul navrţen a 

realizován pro měření důlních jam, ale postupem času se rozšířil na výkonný systém s mnoha moduly, 

které nabízí pokročilé moţnosti detekce zájmových bodů a vizualizace měření. Architektura této verze 

nesla název 2008. 

Během řady let vývoje se systém FOTOM 2008 stal velmi silným nástrojem pro digitální zpracování 

obrazu, který ale postupem času přestával plnit poţadavky na moderní aplikaci dnešní doby. Původně 

byl tento systém vyvíjen jako jednoúčelový program a nepočítalo se s tak velkým vývojem a 

konečným rozsahem moţnosti aplikace. Původní architektura systému FOTOM 2008 není tvořena pro 

modulární systém a veškeré vznikající nové moduly byly vytvářeny jako samostatné aplikace a poté 

byly začleněny do systému přímým zásahem do zdrojového kódu systému. Jelikoţ nebylo vytvořené 

ţádné komunikační rozhraní (API) pro moduly, musí kaţdý takto vytvořený modul řešit přístup ke 

zkoumanému snímku, jeho zpracování, definování objektu atd. sám. Je tedy zřejmé, ţe toto vedlo ke 

stálému těţšímu rozšiřování samotného systému, tak jednotlivých modulů. 

5.1 2D modelování 

Objekty: 

 Bod – nejjednodušší objekt je prostý bod. Sledovaným parametrem je souřadnicová poloha 

bodu na zkoumaném snímku, viz Obr. č. 14 a). 

 Hrana – objekt daný dvěma body tvořící úsečku. Sledovaný parametr je poloha středu této 

úsečky, viz Obr. č. 14 b). 

 

Obr. č. 14: a) objekt bod, b) objekt hrana 

Vrchol – Jedná se o průsečík dvou přímek, kde kaţdá přímka je daná dvěma body. Vrchol je tedy 

definován čtyřmi body. Sledovaným parametrem je poloha tohoto vrcholu, viz Obr. č. 15.  
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Obr. č. 15: Objekt vrchol 

 Kruţnice – Sledovanými parametry kruţnice jsou poloha jejího středu, poloměr kruţnice, 

plocha kruţnice a také její intenzita, viz Obr. č. 16. 

 

Obr. č. 16: Objekt kruţnice 

 Elipsa – Sledovanými parametry elipsy jsou poloha jejího středu, délka hlavní a vedlejší 

poloosy, úhel natočení hlavní poloosy od osy x, dále plocha elipsy a také její intenzita. Elipsa 

je daná pěti body, viz Obr. č. 17. 

 

Obr. č. 17: Objekt elipsa 

Polygon – Polygon je uzavřená hranice vytvořená spojením n bodů n-1 hranami. U polygonu 

sledujeme polohu těţiště, plochu, kterou zabírá a také intenzitu polygonu. Křivost určuje pokrytí 

křivek, které prokládají hrany polygonu, viz Obr. č. 18.  
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Obr. č. 18: Objekt polygon 

Společným parametrem všech objektů je pozice jejich středu v rámci zkoumaného snímku. Při práci 

s měřícím snímkem jsou nejčastěji pouţívány tyto objekty, které mají vnitřní polohu (kruţnice, elipsa 

a polygon).  

5.1 Systém FOTOM 2008 

Systém FOTOM 2008 byl navrţen a implementován v programovém jazyce C++. Byl vyvíjen na 

fakultě informatiky FEI VŠB TU Ostrava od roku 2001. Jak jiţ bylo zmíněno, systém byl původně 

určen k proměřování profilů důlních jam, ale s dalším vývojem přibývaly další moduly, které 

rozšiřovaly rozsah a moţnosti pouţití systému. Původní systém FOTOM se skládá z několika modulů, 

které se zabývají konkrétními problematikami fotogrammetrie. Řada modulu byla vytvářena v průběhu 

let samotnými studenty fakulty informatiky FEI VŠB TU Ostrava. 

 FOTOM1 – se zabývá orientací na snímku a definicí zájmových objektů, které jsme si popsali 

dříve, jedná se o hlavní modul systému FOTOM 2008, který umoţňuje vytvářet a evidovat 

FTM snímky. 

 FOTOM2 – se zabývá sledováním změn parametrů na skupině snímků a vytvářením grafů. 

Zpracováním odchylek hodnot parametrů zájmových objektů od průměrných hodnot. 

Porovnáváním dvou měření na stejném objektu. 

 FOTOM3 – se zabývá trojrozměrnou vizualizací zájmových objektů na vzniklých sériích 

FTM snímků. 

 FOTOM4 – se zabývá animacemi snímků v sérii. 

 FOTOM5 – se zabývá rozpoznáváním zájmových objektů na ultrazvukových snímcích.  

Kalibrační modul systému FOTOM 2008 

Tento modul, který byl pro systém vyvíjen, se zabývá kalibracemi snímku. Jeho hlavním účelem bylo 

ověření pouţitelnosti v oblasti kalibrace na snímcích. Tento modul se zabýval dvěma typy kalibrací: 

 Plošné perspektivy 

 Středové projekce  
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Tento modul implementoval unikátní metodu „rozbalení“ středové projekce a stal se tak výchozím 

zdrojem informací pro další rozvoj kalibračních metod, kterou se zabývá diplomová práce Ing. Jana 

Krále, viz [5]. 

5.2 Systém FOTOM 2009 

Důvody uvedené na začátku této kapitoly vedly k poţadavku vytvořit zcela novou generaci systému, 

který by byl zaloţen na moderní platformě a bude tak umoţněno přepracovat sytém plně modulárním 

systémem. Vedle tohoto základního poţadavku byly stanoveny i další cíle. Celého problému se 

zhostili tehdejší diplomanti Ing. Lukáš Krahulec a jiţ jmenovaný Ing. Jan Král, viz [4] a [5].  

Původní systém byl implementován v jazyce C++ , nova generace systému je implementována 

v jazyce JAVA v prostředí NetBeans Platform, která je původním českým projektem NetBeans a je 

převáţně podporován firmou Sun Microsystems. API systému FOTOM 2009 nabízí jednotný přístup 

ke snímkům, který je realizován pouţitím JAI, určuje způsob komunikace mezi moduly a definuje 

rozhraní pro vkládání nástrojů na zkoumaný snímek. Systém FOTOM 2009 umoţňuje spouštět 

moduly systému FOTOM 2008, je tedy zpětně kompatibilní. Díky tomu, ţe nynější systém je plně 

modulární, přidávání nových modulů je snadnou záleţitostí a není třeba zasahovat do zdrojových kódů 

samotného systému. Grafickou podobu systému FOTOM 2009, neboli GUI můţete vidět na Obr. č. 

19. 

 

Obr. č. 19: Nynější podoba systému FOTOM 2009  
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6. Návrh, realizace a testování nových modulů 
V této kapitole si popíšeme návrh a realizaci samotných modulů, které jsem se rozhodl 

zaimplementovat do systému FOTOM. Jedná se o modul, který do systému přidává pokročilé binární 

prahování a úpravu jasu a kontrastu a dále modul, který slouţí k označování zájmových objektů na 

snímcích. Jak moduly fungují, Vám ukáţu přímo na jednom ultrazvukovém snímku tepny, zároveň 

ukáţu, jak moduly dobře pracují i s dalšími snímky z lékařských vyšetření a to konkrétně 

z endoskopických vyšetření. 

Samotné moduly jsou implementovány v programovacím jazyce JAVA, konkrétně jsou modulárně 

zaimplementovány do systému FOTOM 2009, který stojí na NetBeans Platform. K propojení se 

samotným systémem, jsem tak vyuţil jeho rozsáhlého API, kde k změnám GUI dochází pomocí XML 

v jednotlivých modulech. V modulech jsem k práci se snímky vyuţíval rozšíření jazyku JAVA 

nástavbu JAI, která se pouţívá v celém systému. Implementací nových modulů NGFilters a NGTools 

a modulů kolegů diplomantů Bc. Petra Zajíce a Bc. Tomáše Pytlíka se vytvoří nová generace systému 

FOTOM, která nese název FOTOM NG, tedy Next Generation. 

6.1 Modul NGFilters 

Systém FOTOM 2009 obsahuje k digitálnímu zpracování snímku taktéţ řadu filtrů. Jsou to filtry:  

 Prahování  

 Binární prahování  

 Detekce hran-Prewitt  

 Detekce hran-FreiChen  

 Rozmazat  

 Rozmazat-Gaussian  

 Zaostřit 

 Převod na stupně šedi 

 Inverze barev 

Tyto filtry poskytují širokou škálu pro úpravu digitálního obrazu zkoumaného snímku. Rozhodl jsem 

se tyto filtry rozšířit o další moţnosti, které by napomohly k úpravě snímku a tak lepší a pohodlnější 

práci. 

Po důkladném prozkoumání problematiky segmentace obrazu a zejména prahování obrazu, viz 

kapitola 3 a podkapitola 3.2, jsem se rozhodl navrhnout a implementovat pokročilé binární prahování, 

které by poskytovalo lepší výsledky, neţ jiţ implementovaná prahování. Binární prahování jsem zvolil 

z důvodu, ţe ultrazvukové snímky často podléhají dosti velkému zašumění, proti kterému je binární 

prahování velmi dobře odolné.  

Pouţití prahování na ultrazvukové snímky je velice výhodné, jelikoţ objekty na ultrazvukových 

snímcích jsou zachyceny pomocí echogenity, díky tomu objekty s vyšší echogenitou jsou na snímcích 

zobrazeny jako světlé a objekty s niţší echogenitou jsou zachyceny jako tmavé, viz [3]. Segmentovat 

obraz pomocí binárního prahování se tak jeví jako správné. 
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Nejprve tedy načteme do systému zkoumaný snímek, viz Obr. č. 20. 

 

Obr. č. 20: Načtení nového snímku 

Na tento snímek můţeme následně pouţít implementované binární prahování. Rozhodl jsem se 

uţivateli umoţnit, aby zvolil hodnotu prahu, podle vlastního uváţení, jelikoţ automatické určovaní 

prahu nemusí být vţdy zcela přesné, můţe určovat hodnoty, které se od ideálních hodnot liší a nám tak 

poskytnou neuspokojivé výsledky. 

Uţivatel má k dispozici taktéţ zobrazený histogram zkoumaného snímku a šoupátka, pomocí nichţ 

můţe upravovat hodnotu prahování, viz Obr. č. 21. Navíc je umoţněno určit jak Upper Threshold, 

tedy horní prah a Lower Threshold, tedy dolní prah, pomocí nichţ určujete rozsah bodů, které budou 

zobrazeny a uţivatel má tak větší kontrolu nad prahováním. Bylo pochopitelně ţádoucí, aby změny 

probíhaly v reálném čase, uţivatel tak veškeré změny vidí okamţitě  na zkoumaném snímku a můţe 

tak určit hodnotu prahu, podle vlastního uváţení a potřeb. Na obrázcích č. 22 a č. 23 můţete vidět dva 

výsledky prahování, oba výsledky dávají velice dobré výsledky, céva je velice dobře viditelná a 

zájmový objekt, který hledáme, tedy plat, je v této cévě zcela zřejmý. Je tedy na samotném uţivateli, 

jak se prahování zhostí a jaké výsledky mu více vyhovují. Na snímku obrázku č. 23 můţete vidět 

pouţití, kdy se zcela vyuţilo moţnosti horního určení prahu a dolního určení prahu a jsou zobrazeny 

jen samotné hrany echogeních oblastí. Další moţnost, kterou uţivatel má, je zvolit barevné provedení 

prahování, není tedy limitován pouze standardní bílou barvou, můţe z nabídky zvolit, jakoukoliv 

jinou, viz Obr. 24. 

 



- 22 - 

 

 

Obr. č. 21: Prahování Upper Threshold a Lower Threshold 

 

Obr. č. 22: Výsledek prahování 
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Obr. č. 23: Výsledek prahování při vyuţití horního a dolního určení rozsahu prahu 

 

Obr. č. 24: Výběr barvy pro prahovanou oblast 

Dále jsem se rozhodl navrhnout a realizovat další dva filtry a to úpravu jasu a kontrastu., které 

v systému FOTOM zatím chyběly. Problematika jasu a kontrastu je popsána taktéţ v kapitole 3, 

konkrétně v podkapitole 3.3. Tyto dva filtry jsem se rozhodl realizovat z důvodu, kdy v systému 

FOTOM nezkoumáme pouze ultrazvukové snímky, ale nově se zaměřujeme taktéţ na snímky, 

z endoskopických vyšetření, tato problematika je popsána v kapitole 2. Tyto snímky jsou barevné a tak 

se pro dodatečnou úpravu jasu a kontrastu přímo vybízejí. Dalším důvodem byly osobní zkušenosti 
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v oblasti fotografování, kdy úpravy jasu a kontrastu mohou výsledný obraz mnohonásobně vylepšit. 

Toto by pochopitelně nestačilo, proto jsem provedl testování na konkrétních snímcích 

z endoskopických vyšetření v různých profesionálních programech, které tyto úpravy podporují 

s cílem zjistit, jaký vliv tyto úpravy budou mít na snímek. Během těchto testů jsem dostával 

uspokojivé výsledky, jelikoţ jsou snímky z vyšetření mnohdy buďto vysoce přesvícené nebo na 

druhou stranu nejasné. Proto jsem se rozhodl, tyto filtry do systému FOTOM doimplementovat. 

Dodatečná úprava jasu a kontrastu nám tedy tento nedostatek pomůţe dodatečně napravit. Navíc a 

hlavně díky těmto úpravám dostáváme velice dobré moţnosti „vytaţení“, neboli zvýraznění oblasti, 

která nás na snímku nejvíc zajímá, tedy, zájmové objekty, či oblasti. V kombinaci s novým modulem 

NGTools, viz podkapitola 6.2, a jiţ zahrnutými funkcemi systému FOTOM 2009, zejména pak funkcí 

Hranice, dostáváme v některých případech, zvláště u snímků z jícnu, dobré výsledky, viz Obr. č. 26 b), 

na kterém lze vidět, jak si automatická funkce označení hranice s tímto upraveným snímkem poradila 

a naopak na obrázku č. 26 a) lze vidět, jak tato funkce neuspěla na originálním snímku. 

Rovněţ jsem pochopitelně testoval vliv změn jasu a kontrastu na ultrazvukových snímcích. Určitá 

úprava kontrastu nám dává poměrně dobré výsledky, velice podobné a z mého osobního pohledu i 

lepší, věrnější výsledný obraz neţ je tomu u implementovaného binární prahování, viz Obr. č. 25, 

pochopitelně tímto, ale nedocílíme binárního obrazu. 

 

Obr. č. 25: Tepna a plat po úpravě kontrastu a jasu 
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Obr. č. 26 a): Aplikování funkce Hranice, na neupravený 

snímek 

 
Obr. č. 26 b): Aplikovaná funkce Hranice na upravený 

snímek modulem NGFilters 

 

 
 

6.2 Modul NGTools 

Systém FOTOM 2009 kromě objektů rovněţ obsahuje různé prostředky pro skicování a označování na 

snímcích 

 Úsečka 

 Lomená křivka 

 Kubická křivka 

 Kvadratická křivka 

Úsečku nemusíme nijak popisovat, kvadratická křivka, je popsána v kapitole 4 a její výpočet 

v podkapitole 4.2.2. Kubická křivka je taktéţ popsána v kapitole 4 a její výpočet v podkapitole 4.2.3. 

Lomená křivka je kreslení klasické kvadratické křivky, která na sebe navazuje avšak jak název 

napovídá, místo spojů je lomené, viz Obr. č. 6.8. 

 

Obr. č. 27: Lomená křivka 
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Největším problémem je, ţe ţádný z těchto grafických prvků, nejde dodatečně upravovat. To 

znamená, při prvním nakreslení, nemůţe uţ uţivatel s grafickým prvkem nic dělat, posouvat body 

nebo mazat. Je tedy velice důleţité, aby kreslil zcela přesně a bez chyby, jinak bude donucen začít 

znovu. To je tedy značně problematické a bylo třeba navrhnout a realizovat jinou moţnost označování, 

skicování. 

K tomuto problémy jsem se rozhodl navrhnout a realizovat pokročilou Bézierovu křivku. Která dává 

uţivateli plnou kontrolu nad jejím kreslením, dává mu moţnost kreslit ji, tak jak potřebuje, dává mu 

moţnost dodatečných úprav, to znamená změnu kontrolních bodů a tím měnění tvaru křivky podle 

potřeb, nebo mazání kontrolních bodů, či smazání celé křivky. K tomu jsem vyuţil nabité znalosti při 

zkoumání Bézierových křivek a jejich algoritmů.  

Proto, aby mohl uţivatel kreslit Bézierovu křivku tak velkou jak sám potřebuje, bylo potřeba 

navrhnout a realizovat křivku která by se mohla neustále rozšiřovat a aby editace kontrolních bodů 

neměla velký vliv na ostatní segmenty křivky, tedy aby se nepřeformovávali. K tomu jsem vyuţil 

nabytých znalostí pro přidávání nových kontrolních bodů do Bézierovy křivky, to mi umoţnilo splnit 

všechny uvedené poţadavky. Uţivatel má navíc moţnost zvolit si barvu jednotlivých kontrolních bodů 

a jejich velikost, to určí ve Vlastnostech, stejné moţnosti má pak u samotné křivky.  

Uţivatel má tedy k označování objektů komplexní prostředek. Výsledek takového označování 

zájmových objektů můţete vidět na obr. č. 28, kde vidíte označenou tepnu (červená barva) a plat v ni 

jak nám vzešel z binárního prahování (fialová barva), pochopitelně plat není sestaven z těchto dvou 

části, ale z celé oblasti kolem (zelená barva). Na obrázku č. 29 pak můţete vidět označení zájmové 

oblasti na snímku jícnu a na obrázku č. 30 a) a b) lze vidět spojení vyuţití úpravy jasu a kontrastu pro 

zvýraznění nálezu a jeho následné označení pomocí modulu NGTools. 

 

Obr. č. 28: Označení tepny (červená), platu (fialová a zelená) modulem NGTools 
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Obr. č. 29: zájmové oblasti na snímku jícnu modulem NGTools 

 

 
Obr. č. 30 a): Původní snímek 

 
Obr. č. 30 b): Upravený snímek modulem NGFilters a 

označený 
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7. Závěr 
V průběhu vykonávání bakalářské práce jsem se důkladně seznámil s metodami zpracování digitálního 

obrazu, především v metodice segmentování obrazu a úpravě jasu a kontrastu v digitálním obraze za 

účelem úprav obrazu a rozpoznávání zájmových objektů na ultrazvukových snímcích. Dále jsem se 

dopodrobna zaměřil na Bézierovu křivku, na její jednotlivé výpočty a algoritmy při její tvorbě. 

Seznámil jsem se taktéţ s fotogrammetrickým systémem FOTOM. Rovněţ jsem věnoval pozornost 

samotným lékařským vyšetřením krční tepny a taktéţ endoskopickým vyšetřením. 

Získané poznatky jsem následně vyuţil při realizaci nových modulů do systému FOTOM. Modul 

nesoucí název NGFilters, viz kapitola 6, podkapitola 6.1, slouţí k úpravě digitálního obrazu, konkrétně 

se jedná o prahování a úpravu jasu a kontrastu. Prahování dává uţivateli moţnost segmentovat obraz 

ve zkoumaném snímku, tedy oddělit popředí od pozadí, prahování je zcela v reţii uţivatele, ten má 

k dispozici jak určení hodnoty horního prahu tak dolního prahu, můţete tedy nastavovat rozsah bodů, 

které budou zobrazeny. Úpravu jasu a kontrastu má zcela pod kontrolou taktéţ uţivatel a dává mu 

moţnost snímek v těchto aspektech různě upravovat, pro jeho lepší a pohodlnější práci. Druhý modul 

nese název NGTools, viz kapitola 6, podkapitola 6.2 a slouţí primárně k označování zájmových 

modulů. Dává uţivateli moţnost tvořit libovolnou podobu Bézierovy křivky podle vlastních potřeb, 

dává mu moţnost ji během tvorby upravovat nebo také měnit její vlastnosti, jako barvu a velikost. 

Během testování jsem si ověřil, ţe moduly NGFilters i NGTools, pracují zcela správně. Moduly dávají 

uţivateli moţnosti pro úpravu snímku a následné označení zájmových objektů a zvládnutí práce s nimi 

je otázkou málo okamţiků. Během testování jsem dosahoval poměrně přesných výsledků. Navíc 

moduly lze hodnotit jako univerzální, lze je pouţít taktéţ na jiné neţ ultrazvukové snímky, konkrétně 

jsem se zaměřil na endoskopické snímky, u kterých bylo pouţití modulů taktéţ úspěšné. Hlavním 

nedostatkem však lze označit ruční označování zájmových objektů. Označování je přesné a plně pod 

kontrolou uţivatele, to je však taktéţ nevýhoda, jelikoţ pro přesné označení zájmového objektu je 

potřeba poměrně dost času, navíc lidské oko není vţdy přesné a kaţdý můţe objekt označit jinak. Je 

tedy zřejmé, aby další vývoj směřoval k automatickému rozpoznávání a označování zájmových bodů. 
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