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Abstrakt 
Cílem této diplomové práce je návrh a realizace modulů, které budou nápomocny uživateli k 

pokročilému rozpoznávání zájmových objektů, například profilu karotické tepny nebo mozkového 

kmene vyobrazených na medicínských snímcích, ale i jiných. Moduly umožní počáteční úpravu 

pomoci široké škály různých obrazových filtrů, které dopomohou k přesnější práci druhého modulu a 

to samotnou automatickou segmentaci, kterou zajistí metody aktivních kontur za pomocí metody 

Gradient Vector Flow a Fast Marching Level Sety. Oba moduly budou implementovány v jazyce 

JAVA s frameworkem JAI a zahrnuty do systému FOTOM NG. 
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Abstract 
The goal of this diploma thesis is a proposal and implementation of module which will be helpful for a 

user for an advanced recognition of an object of interest, e.g. a profile of carotid artery or a brainstem 

contained in medical pictures, or other pictures. Modules enable initial adjustment with help of wide 

range of different image filters which help to achieve more precise work of the second module – the 

automatic segmentation itself. The automatic segmentation will be provided by methods of active 

contours using the method Gradient Vector Flow and Fast Marching Level Sets. Both modules will be 

implemented in JAVA with JAI framework and covered to the FOTOM NG. 
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JAVA, FOTOM NG, digital image processing, carotid artery, active contour, fast marching, level set, 

noise reduction, edge detection, image filters 



Seznam použitých symbolů a zkratek 

 MRI – Magnetic resonance imaging (Magnetická rezonance) 

 CT – Computed topography (Výpočetní tomografie) 

 GVF – Gradient Vector Flow 

 API – Application Programming Interface 

 JAI – Java Advanced Imaging 

 GUI – Graphical User Interfac 
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1. Úvod 
Počítačová technologie do běžných životů vstupuje dennodenně. Výjimkou není ani dnešní 

moderní medicína. Výpočetní technika umožňuje lékařům po celém světě využívat speciálně navržené 

medicínské programy pro diagnózu nemocí, uchovávání údajů, či je přímo nápomocná při operacích. 

Na katedře informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – TU v Ostravě již několik let 

probíhá vývoj fotogrammetrického systému FOTOM, nově pod názvem FOTOM
NG

. Samotný systém 

byl nejprve cílen pro proměřování profilů důlních jam. Postupně se však systém zcela přirozeně podle 

aktuálního trendu začal využívat taktéž pro kalibraci, analýzu a zpracování medicínských snímků. 

Systém FOTOM
NG

 má za úkol pomoci uživatelům, například lékaři, analyzovat a zpracovávat 

pořízené medicínské snímky, jako jsou ultrazvukové a endoskopické snímky, dále také snímky z 

magnetické rezonance a další. Systém by měl umožnit uživateli mimo jiné detekci zájmových objektů 

jako je aterosklerotický plát, či různé nádory, oblasti mozku a další objekty. Taktéž by měl sloužit pro 

rekonstrukci pořízených obrazů a splňovat další funkce jako je analýza video záznamu z vyšetření 

krčních tepen. Všechny tyto funkce umožní lékaři snadnější práci se získanými daty a pomohou mu 

tak v případě stanovení diagnózy i léčby samotné. 

Tato práce navazuje na bakalářské i diplomové práce, které byly během let vytvořeny a tvoří 

tak celé jádro systému FOTOM
NG

. Tato diplomová práce přidává do systému další modul a rozšiřuje 

stávající modul. Nový modul se stará o automatickou segmentaci zájmových objektů a rozšířen byl 

modul starající se o obrazové filtry. 

Text samotné práce je rozčleněn do několika kapitol, které si můžeme představit jako dva 

celky. V prvním celku je nabytí teoretických znalostí dané problematiky. Nejprve se seznámení s 

lékařskými vyšetřeními karotické tepny a mozkového kmene. Kde popisuji, o jakou problematiku se 

vlastně jedná, způsoby vyšetření a jaké obrazové snímky se pořizují. Další kapitola seznamuje se 

současnou podobou systému FOTOM
NG 

i předešlými verzemi. Popis jeho funkcí během letitého 

vývoje a funkcí, na kterých se momentálně pracuje souběžně s touto prací. Dále je popsáno základní 

předzpracování obrazu. Zejména popis různých obrazových filtrů, které mají dopomoci k vylepšení 

získaného snímku, či k detekci hran nebo k segmentaci. Následuje kapitola seznamující čtenáře s 

metodou aktivních kontur neboli deformovatelného hada. Je popsána základní metoda aktivních 

kontům a její vylepšení pomocí metody pro výpočet externích sil Gradient Vector Flow. Poté je 

popsána další metoda pro automatickou segmentaci zájmových objektů a to topologické aktivní 

kontury. Konkrétně metoda zvaná Level Set a jejich vylepšení Narrow Band a Fast Marching Level 

Set. 

Druhá část práce je převedení získaných teoretických znalostí do praktického hlediska. V této 

části je ukázáno na konkrétních případech funkčnost všech naimplementovaných metod. V poslední 

kapitole je zhodnocení dosažených znalostí a jejich převedení do praxe a zhodnocení dosažených 

výsledků.  
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2. Získávání snímků z lékařských vyšetření 
Diplomová práce se soustředí na vytvoření modulů, které mají sloužit pro analýzu, úpravu a 

segmentaci zájmových objektů na profilu karotické tepny a mozkového kmene. Proto se v této 

kapitole věnuji popisu lékařských vyšetření těchto dvou problematik a získávání snímků při těchto 

vyšetřeních a zároveň je uveden krátký popis dalších metod získávání lékařských snímků. Samotné 

vytvořené moduly byly na těchto získaných snímcích testovány. 

2.1 Vyšetření a získání snímku karotické tepny 

V podkapitole je čerpáno mimo jiné z literatury [1, kapitola 2.]  

Vyšetření karotidy neboli krční tepny je prováděno pomocí ultrazvukových vln. Krční tepny 

jsou dvě, každá je umístěna na jedné straně krku. Hlavním úkolem karotidy je přivádět okysličenou 

krev do obličejové části a zejména pak do mozku. Bez toho přívodu krve, mozek nedokáže 

dlouhodobě přežít. 

K vyšetření karotické tepny se lékař uchýlí v případě podezření na poruchu zásobení mozku 

krví. Mezi nejčastější symptomy patří bolesti hlavy, závratě, náhodné ztráty vědomí apod., k vyšetření 

se taktéž přistupuje v případě již prodělané mozkové příhody, nebo pro prevenci při přítomnosti 

faktorů, které mohou vést ke vzniku aterosklerotického plátu. Mezi tyto faktory patří zejména vysoký 

krevní tlak, nebo vysoká hladina cholesterolu, avšak podle nejnovější studie izraelské Beilinsovy 

nemocnice v Petach Tikvě, zvýšený cholesterol u starších pacientů pomáhá k snížení úmrtnosti, což je 

přesný opak toho, co se dlouhé roky předpokládalo [2].  

Ze samotného vyšetření pak lékař stanoví stupeň průchodnosti karotidy a její schopnost 

zásobovat mozek okysličenou krví. Při omezeném průtoku okysličené krve do mozku hrozí vznik 

mozkové mrtvice. Pravidelné vyšetření a odhalení případného problému tak může pacienta zachránit 

před hrozícími trvalými následky nebo dokonce smrtí.  

Nejčastějším onemocněním karotické tepny je ateroskleróza. Jedná se o dlouhodobý proces, 

při kterém dochází k tzv. kornatění tepen. Je to taktéž přirozený proces stárnutí, kdy dochází ke ztrátě 

pružnosti a ohebnosti tepen a k jejich zúžení. Důsledek tohoto zúžení je pak nedostatečné prokrvení 

mozku a dalších důležitých orgánů, což vede k vážným zdravotním problémům. Kornatění tepen 

způsobuje zmíněná ateroskleróza, konkrétně tukové nánosy zejména cholesterolu, tyto nánosy se 

označují jako aterosklerotický plát. Onemocnění aterosklerózou je velice závažné a ve většině 

civilizovaných zemí je nejčastější příčinou úmrtí. [3] Pro představu je přiložen obrázek zdravé tepny a 

onemocněné aterosklerotickým plátem, viz Obr. 1, strana 3.   
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Obr. č. 1 Porovnání zdravé a zanesené tepny [4] 

 

 

Obr. č. 2 Snímek krční tepny získaný z ultrazvukového přístroje 

Nejběžnějším a základním vyšetřením krčních tepen, které vedou k zjištění aterosklerózy je 

ultrazvukové vyšetření, neboli sono karotid. „K vyšetření se používá ultrazvukový přístroj se 

zobrazením v tzv. barevném dopplerovském módu. Skládá se ze sondy napojené na přístroj s 

ovládacím pultem a zobrazovacím monitorem. Pro lepší zobrazení se na vyšetřované místo nanáší 

gel.“ [5] Samotný princip je takový, že přistroj, skrz sondu vydává ultrazvukové vlnění, což je zvuk na 

hranici slyšitelnosti lidským uchem. Při vyšetření se využívá rozsahu od 2 až 18 MHz, podle potřeby. 

Ultrazvukové vlny mají vlastnost procházet tělem a odrážejí od jednotlivých orgánů, nebo přechodů 

mezi tkáněmi s různou akustickou impedancí. Tyto odražené vlny se vracejí zpět do sondy a na 
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ultrazvukovém přístroji se obraz zobrazí černobíle. Jelikož je krčí tepna vyplněna tekutinou, její 

echogenita je nižší, proto se tyto oblasti zobrazují jako černé. Naopak pevná tkáň, má výrazně vyšší 

echogenitu, proto se tyto oblasti zobrazují jako bíle [6], viz Obr. 2, strana 3. Tento a další snímky nám 

poskytla Fakultní nemocnice Ostrava a přesně na těchto snímcích jsou testovány implementované 

moduly. Pomocí Dopplerova jevu pak může přístroj na základě výpočtu barevně zobrazit směr a 

rychlost proudění krve.  

 

2.2 Vyšetření mozku 

V dnešní době má lékař celou řadu různých metod, které mu pomohou k rozpoznání 

začínajících problému v oblasti mozku. Každá z těchto vyšetřovacích metod je zaměřena na jiný 

konkrétní problém. Pro každou tuto metodu se rovněž využívá jiných technických prostředků. 

Vzhledem k tomu, že popis všech možných problémů mozku je velice široký a není to cílem této 

práce, zaměříme se jen na technické získání těchto snímků. Konkrétně na magnetickou rezonanci 

(MRI) a výpočetní tomografii (CT). Snímek mozkového kmene získáváme pomocí ultrazvuku, jehož 

princip je stejný jako u vyšetření karotické tepny. 

2.2.1 Magnetická rezonance 

Magnetická rezonance se objevila poprvé v roce 1940. Tehdy byl její název ještě nukleární 

magnetická rezonance a využíval se zejména v chemii. Po roce 1970 se z názvu vypustilo diskutabilní 

slovo nukleární, tak aby bylo lépe přijato veřejností a nevznikaly tak zbytečné obavy. Tato vyšetřovací 

metoda dokáže bezpečně pořizovat snímky mozku a míchy. Také je využívána v ortopedii. Lze získat 

jednotlivé řezy lidských orgánů a tkání, jak ve 2D, tak i ve 3D obraze.  

Využívá se velmi silného magnetického pole, ve kterém je vloženo jádro a 

elektromagnetického vlnění s vysokou frekvencí. Víme, že tělo se skládá přibližně z 70% vody a 

rozložení vody je v jednotlivých orgánech různé a zejména je v této vodě obsažen vodík. Využíváme 

jeho vlastnosti, kdy jádro vodíku má jistý magnetický moment. 

Je-li rotující jádro uloženo v silném magnetickém poli B0, srovnají se osy rotace s vnějším 

magnetickým polem a osa jádra tak bude rotovat podle směru, které působí magnetické pole B0. 

K tomuto pohybu dochází při každé změně směru působení magnetického pole, dokud se jádro 

neustálí v dané poloze. Pokud magnetické pole přestane působit, vrátí se jádro do své klidové polohy. 

Přidáním druhého působícího pole BT začne pole opět rotovat. Aby tedy bylo jádro v neustálém 

pohybu, využívá se vysokofrekvenčního magnetického pole, které rotuje současně v rovině os   a  . 

Důležitou součástí je docílení rezonanční frekvence jádra, která se využívá pro zobrazení. 

Nastavením obou na sebe kolmých magnetických polí lze určit, která jádra budou v rezonanci. Každý 

přístroj určený pro magnetickou rezonanci má přímo určené cívky, tj. kolenní, tělové a hlavové. Tyto 

cívky vysílají vlny o specifické frekvenci, jejichž energie atomy absorbují. Přiblížením této cívky do 

rotujícího magnetického momentu se indikuje napětí, které je zaznamenáváno. Pomocí počítače jsou 

pak tyto signály převedeny do černobílého obrazu, které rozlišují tkáně, orgány apod. [7] 
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(a) 

 
(b) 

Obr. č. 3 Řez Přístrojem MRI (a). Snímek mozku pořízený pomocí MRI (b). 

2.2.2 Výpočetní tomografie 

Výpočetní, nebo také počítačová tomografie, je postup využívající matematické rekonstrukce 

obrazů, které byly pořízeny rentgenovou projekcí z různých uhlů. Pomocí CT se zobrazují měkké 

tkáně jako jsou mozek, slezina, ledviny, svalstvo apod. CT využívá tzv. denzitu (hustota). To 

znamená, že vyšetřovací oblast se musí lišit svou denzitou, proto se používají kontrastní látky, kterou 

pacient přijímá například vypitím, někdy se může podávat i během vyšetření, aby se zdůraznily rozdíly 

mezi normální a patologickou tkání. Pacient je fixovaný na posuvném stole, který se pomalu posouvá 

skrz snímací skener. V něm je na jedné straně rentgenový zdroj a na opačné scintilační detektory, které 

dokáží zachytit rentgenové záření. Soustava skládající z jednotlivých rentgenek a scintilačních 

detektorů, se otáčí kolem pacienta o 360°. Obvykle se tedy provede pro jedno nasnímání kompletní 

obrat, ze kterého jsou pak data zpracovány. U nejmodernějších přístrojů CT, jsou detektory umístěny 

po celém prstenci, který se nepohybuje. Rentgeny pracují pulzně v intervalech 1 až 4ms a osvětlují 

pacienta v určitých pozicích. Rentgenové záření projde tělem pacienta, částečně je záření pohlceno. 

Následně je provedena expozice a výsledky získaných údajů ze scintilačních detektorů jsou převedena 

do počítače. Poté se přístroj posune o určitý úhel a pokračuje stejným postupem. Po dokončení všech 

cyklů jsou všechny informace získané ze scintilačního detektoru uloženy v počítači a následně 

zpracovány do výsledného obrazu, který je dán hodnotami absorpčních koeficientů z jednotlivých míst 

tkání.[9] 

Jedná se o mnohem levnější způsob vyšetření, v porovnání s MRI, zároveň taktéž časově 

úspornější. MRI na druhou stranu dokáže výsledný obraz poskytnout v rozlišení daleko přesahující 

kvalit CT. Nevýhodou pro pacienta je rovněž potřeba požít nepříjemnou kontrastní látku.  
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(a) 

 
(b) 

Obr. č. 4 Princip rotačního CT [10] (a). Výsledný snímek pořízený pomocí CT [11] (b) 

2.2.3 Další metody pořízení medicinských snímků a jejich druhy 

 Klasický rentgen – Klasický rentgen je jednou ze základní pořizovacích metod. Nejčastěji se 

používá při vyšetření pohybových aparátů při podezření na zlomeniny, pro zobrazení hrudního 

koše, břicha nebo také pro získání obrazu zubů. Tato metoda je velice rychlá a levná. Klasický 

rentgen dal základ pozdějšímu vzniku již zmíněného CT. Snímek pořízený klasickým 

rentgenem můžete vidět na Obr. č. 5 (a) 

 Rentgenová skiaskopie – Je to metoda zvláštního užití klasického rentgenu, kdy je připojeno 

fluorescenční stínítko nebo zesilovač jasu do systému průmyslové televize. Díky tomuto se 

může objekt snímat v pohybu, nebo je pacientovi podána kontrastní látka pro rozšíření objektu 

v reálném čase. Obr. č. 5 (b) 

 
(a) 

 
(b) 

Obr. č. 5 Snímek plic hrudníku rentgenem [12] (a). Snímek jaterní tepny pomocí skiaskopie [13] (b). 
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3. Fotogrammetrický systém FOTOM  
V kapitole je čerpáno z literatury [1, kapitola 5] 

 Jak je psáno v úvodu systém FOTOM se na FEI VŠB – TU Ostrava vyvíjí již řadu let. Od 

počátku slouží k digitálnímu zpracování obrazu, kdy se v prvotní fázi vývoje soustředil na 

zpracovávání snímků důlních jam. V pozdějších letech se začalo také s testováním a vývojem různých 

metod pro zpracování medicínských snímků. Systém FOTOM už v prvotní verzi umožňoval pokročilé 

úpravy zkoumaných snímků, detekce zájmových oblastí a vizualizace měření. Systém byl původně 

napsán jako jednoúčelový program, který postupem let nestačil splňovat podmínky pro velký 

fotogrammetrický systém.  

Původní systém FOTOM, který měl přízvisko 2008, byl napsán v jazyce C++, což 

umožňovalo programu díky nativnímu kódu velmi rychlý běh. Program však nebyl navržen proto, aby 

se do něj postupně vkládaly další funkce. Hlavně když tyto funkce pokaždé vytvářel někdo jiný, který 

se se zdrojovým kódem programu setkal poprvé. Bylo zapotřebí navrhnout celý nový systém, který 

bude univerzální a bude umožňovat vytvářet nové moduly mimo hlavní jádro programu. Do té doby 

bylo řešením vytváření nových samostatných aplikací, které se spouštěly z hlavní aplikace systému 

FOTOM 2008. Pro vyřešení toho problému bylo vybráno vývojářské prostředí Netbeans Platform, 

které umožnuje vytvářet desktopové aplikace využívající API Netbeans a vytváření samostatných 

modulů a tak zcela oddělit funkce od API systému a členit tyto funkce do sobě blízkých modulů, 

například modul filtry, modul tooly apod.  

3.1 FOTOM 2008 
 Systém byl poprvé vytvořen v roce 2001. Tvořila ho řada samostatných aplikací neboli 

modulů. Každý z těchto modulů se zabýval zpracováním konkrétního fotogrammetrického problému. 

Většinu těchto samostatných modulů během let vytvořili studenti VŠB – TU Ostrava, 

 FOTOM 1 – Jednalo se o hlavní modul tehdejšího systému, který umožňoval vytvářet a 

editovat snímky. Umožňoval definovat na snímku zájmové objekty. 

 FOTOM 2 – Porovnával dvě různá měření na stejném objektu. Sledoval změny parametrů na 

skupině snímků a vytvářel grafy. Zpracovával odchylky hodnot parametrů zájmových objektů 

od průměrných hodnot. 

 FOTOM 3 – Vytvářel trojrozměrnou vizualizaci zájmových objektů na vzniklých sériích 

snímků. 

 FOTOM 4 – Vytvářel ze série snímků animace. 

 FOTOM 5 – Sloužil k rozpoznávání zájmových objektů na ultrazvukových snímcích. 

 Kalibrační modul – Zabýval se kalibrací snímku. Obsluhoval unikátní metodu „rozbalení“ 

středové projekce a byl výchozím zdrojem informací pro další rozvoj kalibračních metod. 

Těmto rozšířením se později zabýval ve své diplomové práci Ing. Jan Král [14]. 
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3.2 FOTOMNG 

Nová generace systému FOTOM vyřešila výše popsané problémy. Systém je založen na 

implementačním prostředí Netbeans Platform a tvoří tak plně modulární systém. Systém byl vytvořen 

v rámci diplomové práce Ing. Lukáše Krahulce [15] a již zmíněného Ing. Jana Krále [14]. Vytvořené 

API začalo umožňovat jednotný přístup ke snímkům, určovat způsob komunikace mezi jednotlivými 

moduly a definovat rozhraní pro vkládání nástrojů na zkoumaný snímek. Zároveň byla 

implementována možnost spouštět externě všechny moduly systému FOTOM 2008. Přidávání modulů 

se tak stalo zcela snadné a přehledné pro pozdější případné modifikace a nevzniká potřeba zasahovat 

do jádra systému. K pokročilému zpracovávání snímku se začala využívat rozšíření programovacího 

jazyka API JAI, Java Advanced Image. JAI poskytuje sadu objektivně orientovaných rozhraní, které 

podporují jednoduchý, vysokoúrovňový programovací model, který umožňuje vývojářům snadné 

vytváření vlastních algoritmů pro zpracování obrazu. [16] 

Poslední aktualizace systému proběhla v roce 2011 přidáním nových modulů. Dva nové 

moduly byly vytvořeny v rámci mé bakalářské práce [1], jeden z nich s názvem NGfilters s možností 

úpravy kontrast, jasu snímku a pokročilejší binární prahování. V druhém modulu je naimplementována 

Bezierova křivka sloužící k označování zájmových objektů. Další rozšíření přidal tehdejší diplomant 

Ing. Petr Zajíc [17], který přidal do systému modul umožňující zpracování videozáznamu z 

ultrazvukového vyšetření karotické tepny. Pomocí tohoto modulu může docházet k rozfázování 

videozáznamu na jednotlivé snímky podle události zachycených na záznamu. Poslední novinkou byla 

práce taktéž tehdejšího diplomanta Ing. Tomáše Pytlíka [18]. Ten přidal modul pro 2D modelování, 

což je vlastně rozšíření modlu FOTOM 2 z FOTOM 2008. 

Souběžně s touto prací vzniká také nový modul Bc. Radka Kuzníka, který bude umožňovat 

korekce zájmových objektů ve snímku doplněných průměrnou hodnotou referenčních snímku, či 

uživatelsky definovanou barvou a korekce FOTOM objektů, možným přidáním či upravením 

stávajících objektů ve snímku objekty z referenčních snímků. 

  



- 9 - 

 

4. Digitální zpracování obrazu 
Tato kapitola je zaměřena na počítačové zpracování obrazu, což je vědeckotechnická věda, 

která se zabývá zpracováním digitálních obrazových dat získaných z různých zdrojů, jako jsou 

fotoaparáty, kamery, ale také ultrazvuky nebo z jiných lékařských technik. 

 Jde o moderní a rychle se rozvíjející se disciplínu. Využívá se při různých úpravách, kompresi 

obrazu a videa, pro rozpoznávání textu, obličeje, nebo také stylu chůze z videa, ve 

fotogrammetrických systémech jako je systém FOTOM
NG

 a dalších. 

 V podkapitolách jsou popsány metody, které slouží v systém FOTOM
NG

 k předzpracování 

a segmentaci zkoumaného snímku pro jeho další analýzu, nebo k lepšímu chodu pokročilých 

segmentačních metod. Mezi tyto metody patří detekce hran a různé filtry, které redukují šum obsažený 

v obraze. 

4.1 Segmentace obrazu 
 Jedná se o jednu z nejdůležitějších úloh v digitálním zpracování obrazu. Typickým cílem 

segmentace obrazu je oddělené popředí od pozadí. Pro automatickou segmentaci obrazu se tak využívá 

řada metod. Pro správnou segmentaci je potřeba alespoň tušit co se na obraze nachází, tak abychom 

hledaný objekt nebo oblast mohli přesně identifikovat a oddělit od okolí. Dokonalá segmentace 

bohužel neexistuje a výběr segmentační metody by měl být závislý na daném typu zkoumaného 

obrazu. Při segmentaci se využívá principu homogenity vlastnosti obrazu, jako je například jas. 

Samotná segmentace se může skládat z několika kroků, kdy je třeba obraz předzpracovat. Zpravidla to 

bývá redukce šumu. Pro upřesnění, šum je nežádoucí prvek vyskytující se v obraze, který si můžeme 

představit jako rozsypané zrní. V lékařských snímcích se nejčastěji setkáváme s nahodilým šumem. 

Metody pro redukci šumu a jiné jsou popsány dále v textu.  

Segmentační metody: 

 Hranové detektory 

 Homogenita oblastí 

o Segmentace podle jasu, barev apod. 

 Oblastně orientované metody 

o Spojování oblastí 

o Nárůst oblastí 

 Dělení a spojování oblastí 

 Metoda rozvodí 

 Optimalizační metody 

o Aktivní kontury 

o Level Set 

 

V následujících podkapitolách a kapitolách jsou popsány hranové detektory a optimalizační metody 

segmentace obrazu. 
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4.2 Diskrétní dvourozměrná konvoluce 
 Jedná se o matematickou operaci dvou funkci (zpracovávané funkce a jádra) a výsledkem této 

operace je upravená původní funkce, kterou označujeme jako novou funkci. Konvoluce se využívá při 

zpracování dvourozměrného diskrétního obrazu. V diskrétní konvoluci chápeme jádro jako tzv. 

konvoluční masku, neboli dvourozměrnou matici, která se položí na konkrétní místo 

v dvourozměrném obraze. Tato maska může mít různé velikosti, například při velikosti konvoluční 

masky 3x3 překryjeme v obraze 9 pixelů. Každý z těchto pixelů se vynásobí hodnotou, která přísluší 

pozici v konvoluční masce a pak se provede součet všech výsledků. Tím se získá nový pixel. Maska se 

postupně posouvá po obraze a provádí se opět výpočet na všech překrytých pixelech a vznikne další 

nový pixel, takto se pokračuje pro všechny body obrazu. Konvoluční maska tedy definuje, kolik bodů 

z okolí ovlivní výpočet nového pixelu. Je tedy zřejmé, že čím více okolních bodů bude zapojeno no 

výpočtu, bude intenzita výsledku dané konvoluční masky větší. Při tvorbě konvoluční masky by měl 

být výsledek sečtení všech koeficientů roven nule v případě správné detekce hran a neměl by být větší 

než 1 a menší než 0, aby nedocházelo ke zvětšení, respektive zmenšení jasu obrazu. [19] 

 Je možné sestavit celou řadu konvolučních masek pro tvorbu filtrů, které splňují různé účely 

pro předzpracování nebo rovnou segmentaci obrazu. Mezi ně patří: 

 Vyhlazování obrazu 

 Detekce hran 

 Doostřování obrazu 

Rovnice pro výpočet diskrétní konvoluce je 

 

 (   )   (   )   ∑ ∑  (       )   (   )

 

     

 

     

 (1)  

 

V následujících podkapitolách si podrobněji rozebereme vyhlazování obrazu a detekci hran. 

 

Obr. č. 6 Princip diskrétní dvourozměrné konvoluce [19] 
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4.3 Vyhlazování obrazu 
 Při vyhlazování obrazu zvýrazňujeme nižší frekvence, díky čemuž dochází k potlačení 

nahodilého šumu, ale i jiných změn. Jak již bylo řečeno, šum je velice nežádoucí a stěžuje detekci hran 

a proto se jej potřebujeme zbavit. K tomu využíváme určené metody, které si dále popíšeme. Jsou to: 

 

1. Gaussův filtr 

2. Průměrování 

3. Medián 

Gaussův filtr 

 Gaussův filtr je popsán v podkapitole 4.4.3 jako součást Cannyho hranového detektoru. Zde je 

jen uvedena rovnice výpočtu, kde     jsou souřadnice pixelu a   je směrodatná odchylka, která udává 

velikost okolí, na kterém filtr pracuje. 

 
 (   )   

 

    
 

      

    (2)  

 

Průměrování 

Na rozdíl od Gaussiana nerozmazává průměrování upravovány obraz, ale mění hodnoty jasu 

v pixelu. Předpoklad toho filtru spočívá v tom, že využívá k   obrazů téže scény, u které 

předpokládáme nějaké nahodilé výskyty šumu a jiných poruch signálu. Hodnoty jasu  (   ) pro 

každý pixel se odhaduje z náhodné populace tvořené pixely ve stejné pozici ve všech ostatních 

obrazech   (   ) a to klasickým průměrováním. 

 
 (   )  

 

 
 ∑   (   )

 

   

 (3)  

 

Problémem toho předpokladu ovšem je, že většinou pracujeme pouze s jedním obrazem a 

nemáme dalších například 30 obrazů stejné scény pro provedení správného a dostatečně přesného 

výpočtu jasu. Proto se využívá tzv. nadbytečnost údajů v obraze, dále pak toho, že sousední pixely 

mají převážně stejnou nebo hodně podobnou hodnotu jasu. Hodnotu vyšetřovaného pixelu upravujeme 

tedy na základě analýzy jeho okolních bodů. Využívá se tedy opět konvoluce. Problémem může být 

rozmazávání na jasových přechodech, tedy hranách. Mělo by se využívat co jak nejmenšího okolí, aby 

se do výpočtu nezamíchal pixel patřící do zcela jiného spektra hodnot jasu, čemuž se ale ne vždy 

vyhneme.  

  
 

 
 [
   
   
   

],     
 

  
 [
   
   
   

] 

Matice č. 1 Průměrování příklad          Matice č. 2 Průměrování, zvýšení váhy středu 
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Medián 

 Na rozdíl od Gaussova filtru a průměrování se nejedná o lineární filtr, ale o nelineární. 

Nahrazuje hodnotu aktuálně vybraného pixelu mediánem získaným z okolních pixelů tohoto bodu. 

Jeho výhodou je, že tak nerozmazává hrany, na druhou stranu je nevýhodou přerušování tenkých čar a 

vznik nežádoucích artefaktů. Proto se používají různé tvary okolí a ne jen čtverec, viz níže. 

  [
   
   
   

],   [
 

   
 

],   [
 
 
   

 
 
] 

Matice č. 3 Různé tvary mediánové matice 

4.4 Detekce hran 

Naopak od vyhlazování, detektory hran zvýrazňují vyšší frekvence. Představme si, že každý 

objekt je reprezentovanou nějakou souvislou oblastí, kdy každá tato oblast je obklopena hranicí. Tato 

hranice se skládá z hran a hrany jsou z jednotlivých bodů. Ve zpracování obrazu se pokoušíme nalézt 

hrany a tak celé hranice. Postupujeme však po jednotlivých bodech hrany, nejčastěji v obraze ve stupni 

šedi. To, že se v obraze nachází bod hrany, poznáme podle průběhu obrazové funkce. Hledáme vlastně 

hranice mezi jednotlivými barvami, v obraze ve stupni šedi, tedy jasu. Za bod hrany považujeme 

místo, kdy na průběhu jasu pozorujeme náhlou změnu, případně inflexní bod. Takto se detekují 

všechny hranové body v obraze a následně jsou různými technikami spojovány do jednotlivých hran a 

celých hranic. V ideálním případě tak nalezneme uzavřenou kompletní hranici objektu. To však ve 

většině případů nemusí být pravda, jelikož velkou měrou může být detekce ovlivněna přítomností 

šumu v obraze. Může tak docházet, až k chybné detekci hran tam, kde se vůbec nenachází. Dalším 

problémem může být, že hrany v obraze nejsou zcela zřejmé a jasové přechody tak také nejsou 

prokazatelné a důsledkem toho je nenalezení hrany. Podkapitola čerpá z literatury [20]. 

Na Obr. č. 7 se můžete podívat na typické jasové profily v okolí hranových bodů.  

 

Obr. č. 7 Typické jasové profily v okolí hranových bodů 

4.4.1 Gradientní metody detekce hran 

 Tyto metody využívají toho, že v místě hrany dosahuje první derivace jasového průběhu 

vysokou hodnotu. Tato velikost znázorňuje velikost kontury v daném bodě, tedy velikosti dané hrany. 

Pomocí tzv. hranových operátorů stanovujeme velikost hrany. Nejjednodušší hranové operátory jsou 

takové, které popisují změnu úrovně jasu ve směru os   a  . Při hledání hran obecného směru je třeba 

vyšetřit průběh jasu ve směru kolmém na směr vyšetřované hrany. K ověření, zda existuje hrana 

známého směru, můžeme použít derivaci ve směru (4). 
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     ( )     

  

  
      

  

  
      (4)  

 

Nechť vektor   (         )  popisuje směr kolmý ke směru eventuální hrany a 𝞷 je 

souřadnice měřená v tomto směru. O tom zda se ve vyšetřovaném bodě nachází hrana nebo ne, je 

rozhodující směr, ve kterém se nachází největší změna jasu. Tím směrem, kdy je tato změna jasu 

největší, se nachází gradient obrazové funkce. Směr hrany je pak kolmý ke směru gradientu a za 

velikost hrany můžeme považovat velikost gradientu. 

 Velikost hrany značíme  (   ), směr gradientu  (   ), směr hrany v bodě (x, y) Ψ(   ). A 

místo parciálních derivací 
  

  
(   ) a 

  

  
(   ) píšeme   (   ) a   (   ). Výsledné vzorce pak jsou 

 
 (   )   √  

 (   )     
 (   ) (5)  

 

 
 (   )        [

  (   )

  (   )
] (6)  

 

  (   )    (   )   
 

 
 (7)  

 

Během let zkoumání bylo vytvořeno mnoho metod pro detekci hran, jejichž společný základ je 

výpočet gradientu. Popíšeme si několik konkrétních metod:  

 Roberts operátor  

 Prewitt operátor  

 Sobel operátor 

 Kirsch operátor 

Roberts operátor 

 Jedná se pravděpodobně o nejjednodušší a jednu z vůbec prvních metod pro výpočet gradientu 

v diskrétním obraze. Jeho největším problémem je velikost použité konvoluční masky, díky které 

detekuje hrany, protože používá velikost masky pouze 2x2 bodů a okolí použité pro aproximaci je 

příliš malé. Díky tomuto je velmi citlivý na šum v obraze a může tak docházet k detekci hran 

v oblastech, kde žádné hrany nejsou. Důsledkem toho je Roberts operátor pří použití na medicínských 

snímcích takřka nepoužitelný, jelikož jsou ve většině případů zašumělé, zejména ultrazvukové. 

    [
   
    

 ] ,       [
   
    

 ] 

             Matice č. 4 Roberts operátor             Matice č. 5 Roberts operátor 
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Gradientu v bodě (   ) se počítá také podle vzorce 

  (   )  √( (   )   (       ))   ( (     )   (     ))  (8)  

 

Je tedy patrné, že se velikost gradientu počítá z velikosti změn ve vedlejší a hlavní diagonále, což 

znamená, že bude velmi dobře detekovat hrany se sklonem 45°. 

Prewitt operátor 

 Operátor využívá k výpočtu gradientu v bodě (   ) hodnoty obrazové funkce všech okolních 

pixelů. Tyto hodnoty označíme jako                  , viz Tabulka č. 1. 

      

    (   )   

      
Tabulka č. 1 Značení hodnot obrazové funkce pro operátor Prewitt 

Operátor pak počítá derivace ve směrech v osách   a   průměrem 

 
  (   )   

 

 
 [(   )  (   )  (   )] (9)  

 

 
  (   )   

 

 
 [(   )  (   )  (   )] (10)  

 

Tento postup přispívá taktéž k redukci šumu. V případech, kdy nezáleží na absolutní velikosti hrany, 

se může koeficient 1/3 vypustit. Pokud se po použití operátoru s vypuštěným koeficientem provádí 

prahování, které rozhoduje o tom, zda se hrana v daném bodě nachází nebo ne, může být 

kompenzován velikostí prahu. 

 Gradient je tedy počítám v oblasti nejméně 3x3 bodů pro osm různých směrů. Směr se vybere 

takový, který má největší modul gradientu. Příklady konvolučních masek jsou 

    [
   
   

      
],      [

    
    
    

] 

Matice č. 6 Prewitt operátor   Matice č. 7 Prewitt operátor  

Sobel operátor 

Sobel operátor používá taktéž oblast bodů nejméně 3x3. Jediný rozdíl mezi Sobel operátorem a 

Prewitt operátorem je ten, že pro výpočet derivací v jednotlivých směrech se používá vážený průměr 

podle vzorců 
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  (   )   

 

 
 [(   )   (   )  (   )] (11)  

 

 
  (   )   

 

 
 [(   )   (   )  (   )] (12)  

 

Sobel operátor dává větší důraz centrální buňce. Hrana odpovídá maximu z výsledné funkce. 

Nevýhodou je opět větší citlivost na šum v obraze. Nejčastěji se používá pro detekci vodorovných a 

horizontálních hran. Konvoluční masky pro takovou detekci pak jsou 

    [
   
   

      
],      [

    
    
    

] 

 
Matice č. 8 Sobel operátor     Matice č. 9 Sobel operátor 

Kirsch operátor 

 Operátor se počítá taktéž v osmi různých směrech, říká se mu také kompas operátor. Pro 

přehlednost výpočtu je opět znázorněna pseudo konvoluční maska s okolními body 3x3 

s pojmenovanými hodnotami                    . 

      

    (   )   

      
Tabulka č. 2 Značení hodnot obrazové funkce pro Kirsch operátor 

Velikost gradientu v bodě (   ) se pak počítá pomocí vzorce 

 
 (   )  

 
   
   

[|       |], kde (13)  

 

                    (14)  

 

                                 (15)  

 

Index   dosahuje ve vzorci (13) maxima, určuje směr hrany. Jestliže ve vzorcích (12) a (13) vyjdou 

hodnoty indexu   větší než 7, upraví se pomocí operací modulo 8. Opět je uveden příklad dvou 

konvolučních masek. 
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    [
   

     
      

],     [
    
    

      
] 

        Matice č. 10 Kirsch operátor        Matice č. 11 Kirsch operátor 

4.4.2 Metody detekce hran založené na průchodu druhé derivace nulou 

 Druhá derivace průběhu jasu ve směru napříč hranou nabývá dvou extrémů opačného 

znaménka. V tomto místě, kde se znaménka mění, detekujeme hranu. Směr hrany není dopředu znám, 

proto je třeba pro osy x a y počítat druhou derivaci v těchto směrech. K tomuto výpočtu může být 

použít Laplace operátor. 

Laplace operátor 

Operátor je definován vztahem 

 
   (   )   

   (   )

   
  

   (   )

   
 (16)  

 

Pro body uvnitř obrazu lze použít symetrických diferenciálních vzorců 

    (   )

   
  (     )    (   )   (     ) (17)  

 

    (   )

   
  (     )    (   )   (     ) (18)  

 

Po dosažení do původního vzorce dostaneme výpočet Laplace operátoru v diskrétní obrazové funkci 

    (   )   (     )   (     )   (     )   (     )    (   ) (19)  

 

Hrany v obraze nalezneme analýzou výsledků získaných z Laplace operátoru. Za hranu považujeme 

místo, kde mezi dvěma dostatečně velkými a dostatečně blízko položenými extrémy opačného 

znaménka výsledek poskytnutý operátorem mění znaménko. 

Při snaze aproximovat druhou derivaci primitivními prostředky je zcela přirozené, že operátor 

je velmi citlivý na šum. Proto se využívá společně s použitím Laplace operátoru, ale i jiných operátorů 

různých metod pro potlačení šumu, například Gaussova eliminace šumu, viz přechozí podkapitola 

Vyhlazování obrazu 4.3. 

4.4.3 Cannyho hranový detektor 

Cannyho hranový detektor je operátor, který využívá vícestupňového algoritmu pro detekci 

široké škály hran v obraze. Poprvé byl popsán již v roce 1986 Johnem F. Cannym.[21] Cílem Cannyho 
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bylo vytvořit hranový detektor, který bude dávat optimální výsledky a nebude tak trpět problémy, 

které mají jiné hranové operátory, zejména tedy citlivost na šum. 

Cannyho hranový detektor, nazývaný také optimální byl definován tak aby splňoval tři 

kritéria: 

1. Minimalizace chybné detekce hran – Musí být detekovány všechny hrany, ale rozhodně ne 

místa, která hrany nejsou. 

2. Přesnost nalezených hran – Detektor musí označit hrany co nejpřesněji, respektive nejblíže 

skutečné hrany v reálném obraze. 

3. Jednoznačná identifikace hrany – Toto kritérium je již částečně splněno prvním kritériem. 

Zajišťuje, aby detektor ignoroval už jednou nalezenou hranu. Kritérium je zaměřeno hlavně 

na zašuměné a nehladké hrany. 

Cannyho detektor hran běží v samostatných čtyřech algoritmech, konkrétně jsou popsány níže 

1. Vyhlazení – Rozmazáním se odstraní z obrazu šum. 

2. Nalezení gradientu – Nalezení síly a směru gradientu. 

3. Non-maximální suprese – Jako hrany mají být označený jen lokální maxima. 

4. Hysterezní prahování – Prahováním se označí všechny potencionální hrany a pomocí 

hystereze jsou eliminovány všechny nevýznamné a falešné hrany. 

Vyhlazení 

 Vyhlazování je podrobněji popsáno v podkapitole 4.3. Zde si v krátkosti popíšeme, jak ho 

využíváme v Cannyho detektoru. K eliminaci nežádoucího šumu se používá Gaussovo jádro 

z Gaussova filtru se směrodatnou odchylkou        o velikosti 5x5, viz Matice č. 12. Velikost 

směrodatné odchylky a velikost konvoluční masky může být však použit různý, výsledek se 

pochopitelně bude podle toho lišit.  

   
 

   
   

[
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

   
    
     

      
     ]

 
 
 
 

 

Matice č. 12 Gaussův operátor 

Nalezení gradientu 

 Pro výpočet velikosti a směru gradientu využijeme již popsaného Sobel operátoru pro obě osy 

  a  , viz podkapitola 4.4.1. Využití tohoto operátoru je nejvýhodnější z hlediska, že Sobel operátor je 

nejméně citlivý na šum a společně s provedeným prvním krokem eliminace šumu, dává velice přesné 

výsledky. 
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Non-maximální suprese 

 V detekci hran nám jde o to, aby byly hranové body pouze o velikosti jednoho pixelu. 

Abychom toho dosáhli, využíváme právě Non-maximální suprese, která ponechá pouze a jen body 

s lokálním maximem ve směru gradientu a ostatní „zahodí“. 

Hysterezní prahování 

 Některé hrany detekované v prvních třech krocích nemusí být skutečnými hranami, ale stále 

jen nežádoucím šumem. Proto v posledním kroku odstraníme zbylý šum úplně pomocí prahování. 

Nejjednodušší řešení by bylo odstranit hrany pomocí klasického prahovaní, tzn., pokud velikost 

gradientu klesne pod hodnotu nastaveného prahu, to ale způsobuje nový problém. Jednoduché 

prahování může odstranit skutečné hrany. Může se to dít v oblastech, kde hrany mají kolísavou 

velikost gradientu pod a nad velikost prahu. Pomocí hystereze můžeme tento problém vyřešit. V praxi 

to znamená, že místo jednoho stanoveného prahu se využívají dva prahy a to      , můžeme říkat 

horní hranice a     , tedy dolní hranice. Pixely s velikosti gradientu pod dolní hranici      jsou 

zahozeny okamžitě. Pixely, které mají velikost gradientu mezi dvěma stanovenými prahy, tedy 

                , kde   je velikost gradientu, jsou ponechány, pouze pokud tvoří souvislou hranu 

s jinými pixely, které mají větší velikost gradientu než horní hranice (     ). Pseudokód vypadá pak 

takto 

 Jestliže velikost gradientu pixelu (   ) je menší než hodnota prahu       

o Tento pixel se obarví černou barvou (zahození hrany) 

 Jestliže velikost gradientu pixelu (   ) je větší než hodnota prahu       

o Tento pixel se obarví bílou barvou (ponechání hrany) 

 Jestliže velikost gradientu pixelu (   )  je v mezích      a       a zároveň jeho sousední 

pixely v oblasti 3x3 mají velikost gradientu větší než hodnotu prahu        

o Tento pixel se obarví bílou barvou (ponechání hrany) 

 Jestliže velikost gradientu okolních pixelů předcházejícího bodu (   ) není větší než hodnota 

prahu      , ale je v rozsahu      a      , vyšetřují se pixely v oblasti 5x5 a jestli mají větší 

velikost gradientu než       

o Tento pixel se obarví bílou barvou (ponechání hrany) 

 Jinak 

o Všechny ostatní body se obarví černou barvou (zahození hrany) 

Výsledkem Cannyho detektoru hran by měla být vždy hrana o velikosti jednoho pixelu, což je rozdíl 

od jiných detektorů hran, které mají různé tloušťky hran. Výsledky můžete vidět v kapitole týkající se 

implementaci a testování.  
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5. Aktivní kontury 
 Segmentace medicínských snímků je velice náročný proces komplikovaný již zmíněným 

šumem, nebo výskytem různých nežádoucích artefaktů v obraze. Často hledáme zájmový objekt, který 

je plynulý a má uzavřené hranice. Aktivní kontury spadají do tzv. deformovatelných modelů, často 

jsou pojmenovány také jako hadi, které byly poprvé popsány v roce 1987 v práci [22] a tato kapitola z 

ní čerpá. Aktivní konturu si představme jako definovanou křivku uvnitř zkoumaného obrazu, která na 

základě energetických vlastností mění postupně svůj tvar. Tyto energie jsou interní a externí, kde 

interní energie je definována samotnou křivkou a externí energie se vypočítává na základě obrazu, ve 

kterém se nachází. Aktivní konturou můžeme označovat zájmové objekty, ke kterým je křivka 

přitahována. Využíváme ji jak při detekci objektů ve statických obrazech, tak ve videosekvencích, kde 

můžeme pozorovat pohyb v reálném čase. 

5.1 Základní definice aktivní kontury 
 Stěžejní myšlenkou aktivních kontur je minimalizace energetického funkcionálu, který se 

skládá z energií získaných ze samotné křivky a obrazu. Interní energie kontroluje hladkost průběhu 

křivky a zabraňují vznikům ostrých rohů. Externí energie je zodpovědná za to, aby přitáhla křivku 

k lokálním minimům, udává parametr okolního prostoru, ve kterém se křivka pohybuje. Kontura musí 

být definovaná v blízkosti objektu, který chceme segmentovat a měl by kopírovat jeho tvar. To může 

učinit nějaký automatizovaný algoritmus, nebo sám uživatel, který definuje počáteční křivku, která se 

skládá z bodů, které jsou na této křivce rozmístěny. Důvodem co nejpřesnější inicializace je to, že 

kontura může být při špatném počátečním umístění přitahována okolními objekty a artefakty v obraze, 

které ale nechceme segmentovat. 

 Energetická funkce       
 , která nám stanovuje celkovou energii, popisuje věrohodnost 

výskytu konkrétní kontury v obraze. Aktivní kontura je reprezentována parametrickou křivkou 

  ( )  ( ( )  ( )).    [   ] kde ( ( )  ( )) jsou souřadnice bodu na křivce. Celková energie 

kontury je pak dána součtem všech energii 

 
      

 ( )   ∫       ( ( ))  
 

 

  

∫     ( ( ))      ( ( ))  
 

 

  

∫     ( ( ))        ( ( ))      ( ( ))  
 

 

 

(20)  

   

Kde      reprezentuje interní energii, která dává křivce ohebnost a pružnost.      reprezentuje celou 

externí energii, která se rozdělí na       , která je vypočítávána z obrazu a pomocí nichž je kontura 

přitahována a     , což jsou vlastně samotné body počáteční kontury, které by v ideálním případě 

měly být zadány samotným uživatelem, tím se definuje začátek a konec kontury a vymezí tak zcela 

oblast, ve kterém pak křivka „pracuje“. 
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Obr. č. 8 Parametrická kontura 

5.2 Interní energetická funkce 
 Interní energie kontury je definovaná jako 

 
           ( ) |

  

  
|
 

   ( ) |
  

  
|
 

 (21)  

 

Kde  ( )  definuje, jak má být kontura ohebná, tedy hladká.  ( )  definuje pružnost křivky. To 

znamená, že tyto dva parametry mají v důsledku vliv na konečném tvaru aktivní kontury. To jak se 

kontura bude chovat v rozích. Můžeme teda správnou změnou hodnot ovlivnit, zda si kontura zachová 

hladký tvar, nebo bude přesně kopírovat ostré hrany objektu. Můžeme tedy více rozepsat původní 

rovnici (20) bez volitelného termu      

 
      

 ( )    ( ) |
  

  
|
 

   ( ) |
  

  
|
 

     ( ( ))   (22)  

5.3 Externí energetická obrazová funkce 

 Externí energie počítána z obrazu je definována jako 

                                           (23)  

 

Jedná se o tři samostatné energetické funkce, které popisují matematické detaily zkoumaného obrazu. 

Postupně se seznámíme se všemi funkcemi. 

      funkce  

 Je ze všech funkcí nejjednodušší, využívá se obyčejné intenzity obrazu v bodě (   ). K jejímu 

výpočtu se může použít již dříve popsaný Gaussův filtr pro rozmazání obrazu. Výpočet funkce pak je 

         (   )   (   ) (24)  
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Kde   (   ) je Gaussův filtr a  (   ) je černobílý obraz. Potom v závislosti na zvolené hodnotě 

      se bude kontura přitahovat buď ke světlým, respektive tmavým oblastem obrazu.  

      funkce 

 Jedná se o další jednoduchou energetickou funkci, kterou definujeme vzorcem 

         |  (   )|  (25)  

 

Ze vzorce nám vyplývá, že kontura bude přitahována hranami s vysokou hodnotou gradientu. 

Lokální minimum, tedy největší gradient může být méně výrazný, nebo inicializační kontura může být 

od hrany dále, nebo se může nacházet v oblasti s velkým šumem. Proto se doporučuje před výpočtem 

energetické funkce využít opět některý z eliminačních filtrů, např. Gaussova filtru. I tak je tato funkce 

slabá v obrazech, kdy je hrana opravdu velmi slabá, nebo naopak je kontura přitahována jinou silnější, 

ale pro naši segmentaci nedůležitou hranou. 

      funkce 

 Tato funkce má za úkol detekovat konce hran a ostré hrany. Zkoumáme zakřivení kontury opět 

v mírně rozmazaném obraze pomocí Gaussova filtru. Pro zjednodušení si definujme rozmazaný obraz 

 (   )    (   )    (   ) . Nechť          
  

  
 je úhel gradientu a    (           )  je 

normála gradientu odpovídající směru hrany. Výpočet funkce je pak 

 
       

  

   
  

       
 

     
  

     
                 

 

(  
     

 )   
 (26)  

 

5.4 Numerický postup implementace 
 V této podkapitole je popsán postup, jak lze implementovat aktivní kontury v praxi. Tento 

postup je uveden také v původním článku o aktivních konturách [22]. V praxi se tedy snažíme dociliti 

toho, že hledáme křivku  , která po celé své délce minimalizuje hodnotu       , a která by tak měla 

odpovídat hledanému objektu, který obepíná. Musíme tedy provést minimalizace tohoto energetického 

funkcionálu. Řešením je řešit diferenciální rovnice Eulerovou metodou, které na rozdíl od 

diferenciálních lze snadno naprogramovat. 

 Využíváme Euler-Lagerangeovou rovnici, pomocí nichž nalezneme extrémy funkcionálu. Za 

předpokladu, že   a   jsou konstantní, pak platí následující dvě nezávislé Eulerovy rovnice 

 
              

     

  
   (27)  

 

 
              

     

 
   (28)  
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Kde     ( ),     ( ),                 . A    ,      ,    ,       jsou druhé a čtvrté derivace 

složek  ( ). 

 Pokud však   a   nejsou konstanty, je pravidlem převést rovnici (20) rovnou do diskrétního 

tvaru 

 
      

   ∑    ( )       ( )

 

   

 (29)  

 

 Aproximací derivací  ( ) a  ( ) z Eulerových rovnic konečnými diferencemi a převedením 

do vektorové notace s    (     )  ( (  )  (  )), rozšíříme      na 

 
    ( )  

  |       |
 

   
  

  |             |
 

   
 (30)  

 

Nechť   ( )   
     

   
 a   ( )   

     

   
, kde pokud se derivace nemohou spočítat analyticky, se 

počítají numericky aproximací konečnými diferencemi. Odpovídající Eulerova rovnice pro každý bod 

křivky    pak je 

   (       )      (       ) 

     [              ] 

    [              ] 

     [              ] 

 (  ( )   ( ))    

(31)  

Výše uvedenou Eulerovu rovnici můžeme pospat pomocí maticového tvaru jako 

       (   )    (32)  

 

       (   )    (33)  

 

Kde   je pěti diagonální matice o velikosti (     ) , kde   je počet bodů na kontuře. Rovnici 

vyřešíme pomocí Eulerovy implicitně-explicitní metody 

       (         )    (        ) (34)  

 

       (         )    (        ) (35)  
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Kde   je velikost kroku a index   je počet iterací. Interní energie, tedy levá strana, se řeší pomocí 

implicitní Eulerovy metody, kdy je derivace vyjádřená násobením aktuálního kroku matice  . 

Explicitní metodou počítáme externí energii, tedy pravou stranu, přičtením derivace  . Úpravou 

získáme rovnice pro výpočet každého bodu kontury 

    (     )  (       (          )) (36)  

 

    (     )  (       (          )) (37)  

 

Kde (    ) je pěti diagonální matice, takže inverzní matice může být spočtena například pomocí    

rozkladu. 

Standartní algoritmus aktivních kontur, nedosahuje bohužel při složitějších objektech 

dostatečných kvalit. Vinu nese nedokonalý výpočet externí energie. Kontura není schopna se „nalepit“ 

k prudkým zlomům hranic objektu. Dalším problémem je zachytávání se na falešných hranách, což lze 

například řešit větším počtem iterací, tím se ale prodlužuje výpočetní čas. Postupem času se tak začalo 

hledat jiných přístupů a vyvinuly se vylepšení aktivních kontur, které tyto problémy řeší a dávají lepší 

výsledky. Jeden z nejpoužívanějších, Gradient Vector Flow, je popsán v podkapitole 5.5. 

5.4.1 Alternativní postup minimalizace 

 K hledání nejmenší energie můžeme přistupovat různými způsoby. Popíšeme si zde jen zlehka 

dva rozdílné přístupy, jak postupně dojít k minimalizaci. 

1. Přístup založený na zjištění pozic bodu s nižší energií, viz Obr. č. 9 (a). 

 Pro bod kontury na pixelu obrazu vezmeme všechny jeho sousedy. 

 Pro každého tohoto souseda spočteme energii, jako by právě on byl součástí kontury. 

 Jestli některý z těchto bodů má nižší energetickou hodnotu, stává se novým bodem 

kontury a křivka se tak posune. Stávající bod se pochopitelně z kontury vypustil. 

 Opakujeme pro další bod kontury neustále, dokud nenajdeme minimum. 

2. Přístup založený na výpočtu sil a posunu bodu ve směru výsledné energie, viz Obr č. 9 

(b). 

 Pro bod kontury spočítáme všechny energie, které na něj působí. 

 Vektorově je sečteme a tak získáme směr působení energie. 

 Bod se pohybuje s předem určitou velikostí kroku ve směru působení energie. 

 Umístění bodů se nemusí shodovat s obrazovými body. 

 Opakujeme pro další bod kontury neustále, dokud nenajdeme minimum. 
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(a) 

 
(b) 

Obr. č. 9 Zjištění pozic bodu s nižší energií (a). Posun bodu ve směru výsledné energie (b) 

5.5 Gradient Vector Flow – externí energie 
 V předchozí podkapitole popsaný standartní algoritmus pro výpočet externí energie, jak již 

bylo uvedeno, není ideálním řešením. Výsledek velmi závisí na počáteční inicializaci kontury, která 

musí, co nejlépe kopírovat tvar objektu, který chceme segmentovat a měla by být co nejblíže tohoto 

objektu, jelikož vzdálené objekty nemůže „vidět“, protože se tok sil vyskytuje pouze na hranici 

objektu. GVF nám hlavně pomáhá s tímto problém, jelikož rozšiřuje rozsah gradientu. 

 Metodu GVF popsali ve své práci Chenyang Xu a Jerry L. Price [23]. Jejím hlavním přínosem 

je definovat novou externí energii, kterou nahradíme původní externí energií a vytvoří se nám tak 

GVF pole, které definuje i novou konturu, která je pak nazývána GVF had. Pole GVF směřuje směrem 

k hranici objektu, kde tyto hranice rozšiřuje. Mezi hlavní výhody GVF pole patří to, že se kontura 

může zachytit i z větší vzdálenosti, nebo zevnitř objektu, kontura se tedy dokáže rozpínat a dokáže 

vnikat do konkávních oblastí, tedy oblasti vyduté dovnitř. Na další straně na Obr. č. 10 (a) a Obr. č. 10 

(b) můžete vidět rozdíl při použití standartní externí energie a GVF. Jedná se o typický ukázkový 

obrázek s konkávní oblastí. 

5.5.1 Edge map 

 Nejdříve je potřeba definovat edge map  (   ), což bychom mohli přeložit jako mapu hran, 

odvozenou z obrazu  (   ). Použijeme rovnici 

  (   )        
 (   ) (38)  

 

Kde               . Gradientní vektorové pole    má vektory směřující k hranám, ovšem 

s velmi malým rozsahem, navíc v homogenních oblastech je  (   ) konstantní,    je nula a tedy 

nemá žádné informace o hranách poblíž, natož ve větší vzdálenosti. 

5.5.2 Definice GVF 

 Definujeme GVF jako vektorového pole  (   )  ( (   )  (   )), které je definováno na 

základě obrazu a jeho gradientu a zastupuje původní vektorové pole ze standartního algoritmu a 

minimalizuje energetický funkcionál 
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   ∬ (  

    
     

     
 )   |  | |     |      (39)  

 

Vidíme, že pokud dosahuje |  |  konstantních hodnot, [|  |    ] , rezultuje to k plynulému toku 

vektorů v mapě obrazu. Na druh stranu pokud dosahuje |  | velkých hodnot, [|  |      ], pak je 

minimalizováno jako      , což odpovídá původnímu poli   . Parametr   je jakýmsi regulačním 

parametrem, který řídí kompromis mezi prvním termem a druhým termem, tedy novým polem a 

původním polem. Měl by být také nastaven podle množství šumu obsaženého v obraze. 

GVF může být vypočten pomocí následujících Eulerových rovnic 

      (     )(  
     

 )    (40)  

 

      (     )(  
     

 )    (41)  

 

Kde    je Laplace operátor, který jsme si již popsali v podkapitole 4.4.2. Vezměme na vědomí, že 

v homogenních oblastech druhý term v obou rovnicích je roven nule, jelikož gradient  (   ) je roven 

nule. Proto v rámci těchto oblastí jsou složky   a   určeny Laplace rovnicí (19). To má za důsledek 

„vyplnění“ zmiňovaných homogenních oblastí informacemi získaných z hran objektu. 

Rovnice (40), (41) mohou být vyřešeny zpracováním složek   a   jako časové funkce 

   (     )       (     )  ( (     )     (   ))  (  (   )     (   ) ) (42)  

 

   (     )       (     )  ( (     )     (   ))  (  (   )     (   ) ) (43)  

 

 
(a) 

 
(b) 

Obr. č. 10 Standartní gradientní pole (a). GVF pole (b) 
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Kde   je krok iterace. Iterace udávají počet přepočtů jednotlivých složek. Tento přepočet je 

pochopitelně časově náročný, proto by se při jeho stanovení mělo na to myslet. Zároveň je také 

potřeba stejně jako u parametru   zadávat jeho hodnotu empiricky, tedy pro rozdílné snímky budeme 

dostávat rozdílné výsledky se stejným nastavením.  

Všimněme si, že rovnice jsou rozdělené, takže mohou být tyto složky řešeny zvlášť. Tyto rovnice 

jsou známy jako obecné difúzní rovnice a využívají se v oblastech, jako jsou vedení tepla, proudění 

tekutin nebo ve fyzikální teorii jaderných reaktorů. My je využíváme, jak už bylo uvedeno, 

k vytvoření externího pole pro aktivní konturu. Difuze je přirozený výsledek dávající nám 

požadovanou „výplň“ do celého obrazu. 

 Potom co jsme spočetli vektorové pole  (   ) , můžeme aktualizovat původní rovnice 

Aktivních kontur 

   (   )       (   )         (   )         (44)  

 

   (   )       (   )         (   )         (45)  
 

Kde standartní externí energii       nahradíme vypočteným vektorovým polem, tedy 

   (   )       (   )         (   )     (46)  

 

   (   )       (   )         (   )     (47)  

 

 V kapitole věnované implementaci a testování je ukázáno, jaké výsledky dostáváme při 

různých nastavení parametrů a jak je tedy tyto parametry důležité stanovit správně. 

 Poslední věc, kterou je třeba zdůraznit, je to, že klasické aktivní kontury neřeší tzv. 

topologickou změnu v obraze. V následující kapitole jsou popsány metody, které to umožňují. 
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6. Kontury s topologickou změnou 

6.1 Level Set 
 Tuto metodu, stejně jako aktivní kontury, využíváme v našem případě k segmentaci obrazu, 

využívá se také například i v dynamice tekutin. Metoda je popsána v pracích [24], [25], ze kterých 

podkapitola čerpá. Na rozdíl od aktivních kontur nevolíme počáteční křivku parametricky, ale 

implicitně, vrstevnicově. Jednou z největších výhod pak je segmentace více objektů najednou, což jak 

bylo zmíněno na konci předchozí kapitoly, aktivní kontury neumožnují. Díky těmto vlastnostem 

můžeme segmentovat velice složité obrazy s několika objekty. Počáteční křivka je reprezentována 

nulovou hladinou, což si představíme jako řez v rovině v nějakém, v našem případě dvou-

dimensionálním souřadnicovém     prostoru, tu pak nazýváme Level Set funkce. Level Set funkci lze 

rozšířit i do více dimenzí, stejné výpočty lze využít i při řešení v trojrozměrném prostoru. Největším 

rozdílem mezi aktivními konturami a Level Set je právě ten, že tvar kontury je měněn prostřednictvím 

této Level Set funkce, která dokáže měnit topologii křivky, tj. rozdělovat ji anebo slučovat.  

 Křivka   je reprezentována jako nulová vrstevnice implicitně zadané funkce  (   ), jejichž 

dimenze je vždycky o jedničku vyšší než dimenze pohybujícího se rozhraní. Kde   je bod rozhraní a   

je časová proměnná, tedy daný bod v čase. Nulová vrstevnice se pohybuje ve směru normály vektoru 

 ⃗  rychlostí  . K tomuto pohybu dochází po iteracích a je realizován v rámci vývoje celé funkce Level 

Set s výsledkem nalezení nové nulové vrstevnice. Křivka   se při vývoji zcela přirozeně rozděluje, 

slučuje nebo dokonce celá zaniká. Na základě změny Level Set funkce  (   ) se mění i její nulová 

vrstevnice, zadaná jako 

  ( )  { |  (   )   } (48)  

 

 

Obr. č. 11 Vývoj nulové vrstevnice - Level Set rovnice [25] 

Pro určení zda se bod    nachází uvnitř nebo vně pohybující se křivky  ( ) využíváme výsledek 

funkce  (   ) 

 (   ) {

               

      ( )           
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kde Ω je disjunktní oblast. 

Nechť   ( )  je dráha bodů na vyvíjející se křivce  ( ) . Vzhledem k tomu, že křivka  ( )  vždy 

odpovídá nulové hladině funkce  (   ) musí platit podmínka 

  ( ( )  )    (49)  

 

Podle řetězového pravidla 

      ( ( )  )    ( )    (50)  

 

Jelikož   dodává rychlost ve směru normály, kde   je 

      ( )   ⃗  (51)  

 

a kde  ⃗  je 

 
 ⃗   

  

|  |
 (52)  

 

 

získáme následující rovnici pro vývoj funkce  (   ) 

     |  |    (53)  

 

Nechť je počáteční stav křivky  (   ) , která je nulovou vrstevnicí implicitně zadané funkce 

s nulovou podmínkou  (     ). Je důležité si uvědomit, že takových funkcí může být nekonečně 

mnoho. K výpočtu implicitně zadané funkce je pak výhodné použít tzv. signed distance function, jak 

je popsáno v práci [26] 

  (   )      (54)  

 

kde   je Euklidovská vzdálenost bodu   od křivky  (   ). Kladné znaménko je použito pro body 

z prostoru   , zatímco záporné znaménko je použito pro body z prostoru   .  

 Implicitní metoda skýtá několik výhod oproti aktivním konturám, které jsou parametrické: 

 Tvar kontury je měněn přímo pomocí implicitní funkce  . Z tohoto důvodu, nejsou potřeba 

žádné řízené postupy pro topologické změny křivky, k těmto změnám dochází zcela přirozeně. 

Křivka se dokáže rozdělovat, slučovat, nebo zcela zanikat. Tato vlastnost umožňuje 

souběžnou detekci několika objektů, aniž bychom museli předem znát jejich přesný počet. 
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 Rozšíření do vyšších dimenzí. Rovnice pro vývoj funkce   zůstává nezměněná ve vyšších 

dimenzích. 

 Snadný výpočet základních geometrických vlastnosti křivky, jako je normálový vektor a 

zakřivení. Výpočet normálového vektoru jsme si již ukázali (52), rovnice pro výpočet 

zakřivení je 

 
    (

  

|  |
) (55)  

 

K základnímu numerickému řešení vývojové funkce   se využívá metoda konečných 

diferencí. Klasická Level Set metoda je časově velice náročná, jelikož funkce   musí být přepočítaná 

pro každý bod v každé iteraci vývoje. Typicky je množství bodů o řád vyšší než počet bodů 

používaných v parametrickém vyjádření. 

6.1.1 Numerické schéma 

Jedeno z nejjednodušších numerických schémat jak aproximovat vývojovou funkci   je 

popsáno v práci [27], rovnice je následující 

    
        

     (   (        )
 

     (        )
 
    (        )

 

     (        )
 
)

 
 
                                            

(56)  

 

Můžeme vidět využití diferenčních operátorů. 

6.1.2 Základní diferenční operátory 

 V numerickém schématu výše se využívá dvou diferenčních operátorů. Konkrétně se jedná o 

zpětnou diferenci a dopřednou diferenci. Základní rovnice pro zpětnou diferenci je následující 

         
            

 
 (57)  

Po dosazení pak získáme 

 
        

            

  
 (58)  

Dopředná diference  

         
            

 
 (59)  

Po dosažení získáme 

 
        

            

  
 (60)  
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6.2 Narrow Band 

 V předešlé podkapitole byla zmíněná velká časová náročnost klasické Level Set metody. 

Jelikož podle numerického schématu se musí v každé iteraci pro každý bod přepočítávat hodnota 

vývojové funkce  . Tato časová náročnost je pochopitelně větší v případě rostoucích vstupních dat a 

s počtem iterací. V případě klasického přístupu je uváděná složitost  (   )  ve dvou 

dimenzionálním prostoru, kde   je počet bodů v každé dimenzi prostoru. Metoda Narrow Band 

přichází se značným zrychlením, konkrétně je popsána v práci [28], z nichž podkapitola čerpá. 

 Narrow Band, můžeme přeložit jako úzký pásek. Je zřejmé, že provádění výpočtu na celé 

výpočetní oblasti je nehospodárné. Místo toho se provádí výpočty jen v úzké oblasti okolo nulové 

hladiny Level Set.  Největší výhodou je tak mnohem menší výpočetní složitost. 

Ve dvojdimenzionálním obraze je složitost pak  (   ), kde   je počet buněk v Narrow band. 

 Základní myšlenkou je při programování označit jednotlivé body v mřížce obrazu jako ALIVE, 

CLOSE nebo FAR, v závislosti na tom, zda jsou uvnitř pásma, v blízkosti hranice, nebo zcela mimo 

pásmo. K výpočtu funkce   dochází jen, pokud je bod ALIVE. Pásmo je znovu vytvořeno, jakmile se 

dosáhne k CLOSE bodům. Jeden z tvůrců Level Set metody, Senethial však přišel ještě s rychlejší 

metodou, kde se pracuje pouze s jednou buňkou, tato metoda se jmenuje Fast Marching Level Set. 

6.3 Fast Marching Level Set 
 Metodu publikoval v roce 1995 ve své práci spolutvůrce Level Set metody Senethial [29]. 

Jedná se o zvláštní případ, kdy se hranice pohybuje jen vpřed s rychlostí striktně pozitivní, tj.    , 

pochopitelně je možný i opačný přístup se zápornou rychlostí. Znamená to, že se hranice bude 

pohybovat pouze jedním směrem, v našem případě vpřed a nikdy se nevrací zpátky do oblasti, kde již 

byla. Nechť   je čas kdy hranice prochází bodem (   ). Řešení pro rovnici   je 

 |  |                    (61)  

 

Kde   je pozice počáteční křivky hranice. Rovnice (61) jednoduše uvádí, že gradient času   je 

nepřímou úměrou rychlosti hranice, jedná se o Eikonálovou rovnici. V této metodě využíváme výše 

popsaný Narrow Band, ovšem můžeme šířku úzkého pásu zúžit až na jeden pixel ve směru šíření 

hranice, jelikož víme, že se hranice nevrací zpět, proto body za ní, budou již navždy ignorovány. 

Pokaždé, když se do úzkého pásu dostane hranice, bude vytvořen nový úzký pás z jeho sousedů. 

Určení zda má hranice vstoupit do daného bodu úzkého pásu, rozhoduje právě hodnota rovnice  . 

6.3.1 Numerické schéma 

 Pro výpočet se opět využívá diferenciálních operátorů popsaných v podkapitole 6.1.2. Schéma 

je pak následující 

 [   (   (   
     )      (   

     )) 

    (   (   
  

   )     (   
  

   )) ]   
 

   
  

(62)  

Jedná se vlastně o klasickou kvadratickou rovnici, kde vyšetřujeme hodnotu  . 
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6.3.2 Konstrukce Fast Marching Level Set 

 Ze schématu výše (62), vyplývá, že se hranice může šířit jen jedním směrem, v tomto případě 

je to od menších hodnot   k větším hodnotám. Řešením je teda pohybovat se pryč od nejmenší 

hodnoty  . Uvažujme o úzkém pásu, tedy Narrow Band, kolem aktuální hranice. Těmto bodům 

říkejme CLOSE. Úzký pás se postupně posunuje dopředu a hodnoty bodů, kterými už prošel, se 

„zmrazí“ a do pásu se přidávají nové body CLOSE. Klíčové pak je, který ze sousedních bodů v úzkém 

pásu se bude aktualizovat a bude tvořit novou část hranice, těmto bodům říkejme ALIVE. Všechny 

ostatní body označujme jako FAR. 

 Uvědomme si, že hodnota   udává pro každý bod (   ) minimální čas cesty do výchozího 

bodu, proto nemůže žádná hodnota   určitého bodu být ovlivněna jiným bodem s větší hodnotou  . 

Postup realizace pak je následující 

1. Inicializace 

a. Všechny body na inicializační křivce označíme jako ALIVE a podle podmínky ze 

vztahu (61) stanovíme jejich hodnotu   na nulu, tedy    . 

b. Vytvoříme Narrow Band, tj. označíme všechny přímé sousedy ALIVE bodů jako 

CLOSE. 

c. Všechny ostatní body nespadající do předchozích dvou kroků označíme jako FAR. 

2. Postup vpřed 

a. Začátek smyčky: Nechť pod   je bod patřící do CLOSE a má nejmenší hodnotu  . 

b. Bod   se vloží do ALIVE a z CLOSE se odstraní. 

c. Označí se všechny přímé sousední body bodu   jako CLOSE, pokud již nepatří do 

ALIVE. Pokud jsou označený jako FAR, tak se z této množiny vyjmou a vloží do 

CLOSE. 

d. Přepočítají se pro všechny sousední body bodu   hodnoty   podle numerického 

schématu (62); výběrem největšího možného řešení kvadratické rovnice. 

e. Návrat prvního kroku smyčky, tj. a) 

6.3.3 Nalezení nejmenší hodnoty 

 Klíčovým problémem proto, aby metoda byla výpočetně účinná, je potřeba nalézt způsob jak 

co nejrychleji nalézt z úzkého pásu, tj. Narrow Band, bod s nejmenší hodnotou  . Jako nejlepší řešení 

se jeví použít heapsort s datovou strukturou min-halda. [30] Společně s hodnotou   je navíc min-haldě 

uchován i index s umístěním bodu v mřížce obrazu. Hodnoty   jsou tedy seřazeny a jejich nalezení 

pomocí indexu je velice snadné. Pokud měníme některou z hodnot  , je potřeba provést kontrolu 

umístění. Kdy   „probublává“ v haldě výše nad větší hodnoty  . Celá metoda má pak výpočetní 

složitost  (     ) a jedná se tedy o podstatně rychlejší řešení než klasická metoda Level Set se 

složitostí  (   ). 
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7. Implementace řešení a testování 
 V této kapitole se seznámíme s naimplementovanými metodami, které byly popsány 

v předchozích kapitolách. Nejdříve ukážeme na testovacích snímcích vyhlazování obrazu, tedy 

eliminaci šumu. Následně vyzkoušíme účinnost implementovaných operátorů pro detekci hran a 

pokročilejšího detektoru hran, Cannyho detektor. V další části se věnujeme implementaci a testování 

Aktivních kontur. Nakonec se zaměříme na metodu Fast Marching Level Set.  

Jak již bylo uvedeno ve třetí kapitole, systém FOTOM je napsán v implementačním prostředí 

Netbeans Platform v jazyce JAVA a využívá tak plně modulárního prostředí. Navíc se využívá 

frameworku JAI pro snazší práci s obrazem. Byl přidán jeden nový modul pod názvem „recognation-

tools“, ve kterém jsou implementovány Aktivní kontury a Fast Marching Level Set. Pro nové filtry a 

detektory hran nebyl vytvořen nový modul, ale byly přidány do již existujícího modulu „NGFiltrs“, ve 

kterém již bylo binární prahování a úprava jasu a kontrastu. 

Pro ilustraci výsledků použitých metod je použito mnoho obrázků. Převážně jsou výsledky 

ukázány na vybraném ultrazvukovém snímku karotické tepny, testování ale pochopitelně probíhalo na 

více snímcích, včetně snímku mozkového kmene. Tyto snímky je možno nalézt v příloze této práce.   

7.1 Realizace vyhlazovacích filtrů 
 V systému FOTOM

NG
 již byl implementován Gaussův filtr pro eliminaci šumu a filtr, který na 

základě zadaného parametru rozmazává obraz a tedy eliminuje nežádoucí šum. Další filtry však 

v systému chyběly. Proto bylo navrženo jejich doplnění.  

7.1.1 Low – Pass filtr 

Základní vyhlazovací filtr potlačující vysoké frekvence a zvýrazňující ty nízké. Využívá 

matice z průměrového filtru. Do systému byl tento filtr implementován s možností zvolení z několika 

velikosti matice, tudíž oblasti, která je zahrnuta do výpočtu nového pixelu. Konkrétně velikosti matice 

3x3, 5x5, 7x7. Filtr byl vytvořen tak, že při jeho výběru z menu „Filtry“, se ihned aplikuje na obraz, 

který je uživatelem otevřen. Znamená to tedy, že při každé změně velikosti, uživatel ihned uvidí, jaký 

má filtr vliv na daný obraz. Tento výběr můžete vidět na Obr. č. 12. 

 

Obr. č. 12 Výběr velikosti matice Low - Pass filtr 

Jedná se opravdu o velice jednoduchý a základní filtr pro eliminaci šumu. Výsledek jeho působení 

můžete vidět v porovnání s původním snímkem na Obr. č. 13 (a) a Obr. č. 13 (b). Filtr byl použit na 

ultrazvukový snímek karotické tepny, na kterém se nachází mnoho nežádoucího šumu. 
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Aplikace filtrů o velikosti matice 3x3 na testovacím snímku nebyla moc úspěšná. Největší 

úpravy se docílilo až s použití matice o velikosti 7x7, proto je tento snímek přiložen, ostatní jsou 

dohledatelné v příloze práce. Lze vidět, jak je obraz rozmazán a šum je částečně eliminován. Tento 

filtr bych tedy po zkušenostech s testováním doporučil na menší problémy se šumem. Nevýhodou 

tohoto filtru je pak rozmazání obrazu, které může stěžit případnou detekci hran. 

7.1.2 Medián filtr 

 Na rozdíl od Low – Pass filtru se jedná o nelineární filtr. Jeho hlavním rozdílem je, že 

nerozmazává obraz. Implementace byla obdobně jako u Low – Pass filtru vytvořena tak, že si uživatel 

může vybrat ze třech velikostí matice, tedy oblasti použité pro výpočet. Opět se jedná o velikosti 3x3, 

5x5, 7x7. Navíc jak bylo napsáno v teoretické části v podkapitole 4.3, pro mediánový filtr se využívá 

různých tvarů matice. I tato možnost výběru byla vytvořena a uživatel má na výběr z čtvercového, 

plusového a křížového tvaru. Navíc se ve výběru pro snazší orientaci objevují odpovídající obrázky 

s tvarem matice. Filtr je na obraz aplikován rovněž okamžitě s otevřením nabídky a změnou velikosti, 

nebo tvaru matice. Na Obr. č. 14 (a), (b), (c) a (d) lze vidět výsledky aplikované opět na snímek 

karotické tepny s aplikovaným filtrem o velikosti matice 7x7, aby byl dostatečně viditelný důsledek 

tohoto filtru a všech tvarů matic. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Obr. č. 13 Původní snímek karotické tepny (a). Aplikovaný Low-Pass filtr 7x7 (b) 
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Na snímcích lze vidět, že filtr způsobuje deformaci obrazu. Způsobuje neočekávané artefakty, 

eroduje ostré hrany. Nejvýraznější poškození je viditelné na snímku, na kterém byl aplikován křížový 

tvar, naopak plusový tvar ovlivňuje původní obraz nejméně. Nutno podotknout, že všechny 

modifikace filtru splnili funkci eliminaci šumu a obraz se deformuje více s větší velikosti použité 

masky. 

7.2 Realizace hranových detektorů 
 Stejně jako některé vyhlazovací filtry, umožňoval již systém FOTOM

NG
  aplikovat některé 

detektory hran, konkrétně Prewitt a Fre-Chen. Další operátory pro detekci hran, které chyběly, byly 

proto navrženy a zakomponovány do systému. 

7.2.1 Sobel 

 První z implementovaných detektorů hran, jak již bylo napsáno v teoretické části, od Prewitta 

se liší pouze tím, že pro výpočet derivací se používá vážený průměr získaný z okolních pixelů. Sobel 

dokáže posilovat horizontální nebo vertikální hrany. Velice výhodné však je použít obě matice, viz 

Matice č. 8 a č. 9 současně, čímž získáme absolutní hodnotu gradientu pro každý bod a jeho orientaci. 

K výpočtu dochází tak, že se nejprve aplikuje jedna z matic, horizontální nebo vertikální a získá se tak 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Obr. č. 14 Původní snímek karotické tepny (a). Aplikovaný Medián filtr 7x7 čtvercový tvar (b). Aplikovaný 

Medián filtr 7x7 plusový tvar (c). Aplikovaný Medián filtr 7x7 křížový tvar (d). 
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gradient a následně se použije druhá matice a rovněž se získá gradient. Poté podle rovnice (63) 

dostaneme absolutní hodnotu gradientu, kterou promítáme na výsledný obraz. 

 | |   √         (63)  

 

 
         (

  

  
) (64)  

 

Úhel orientace hrany pak dostaneme pomocí rovnice (64), 0 v tomto případě znamená, že se směr 

maximálního kontrastu z černé na bílou pohybuje zleva doprava a další úhly jsou měřeny proti směru 

hodinových ručiček od tohoto. 

 Realizace detekce hran pomocí Sobel je pomocí frameworku JAI velice snadná. Pro představu 

je přiložena ukázka zdrojového kódu: 

1. public static RenderedOp filtering(PlanarImage image) {   
2.    
3.         ParameterBlock pb = new ParameterBlock();   
4.    
5.         pb.addSource(image);   
6.         pb.add(KernelJAI.GRADIENT_MASK_SOBEL_HORIZONTAL);   
7.         pb.add(KernelJAI.GRADIENT_MASK_SOBEL_VERTICAL);   
8.    
9.         RenderedOp dst = JAI.create("gradientmagnitude", pb);   
10.    
11.         return dst;   
12. }  

Zdrojový kód č. 1 Aplikování Sobel operátoru 

Jedná se o metodu s jedním vstupním parametrem, kterým je zdrojový snímek. Vytvoří se 

instance „ParameterBlock“, do které se vloží zdrojový snímek a další parametry. V tomto případě 

horizontální matice a následně vertikální. Jak můžete vidět, JAI obsahuje tyto matice již 

předdefinované a jen je stačí zavolat. Následně se vytvoří instance pro nový snímek a do něj se vytvoří 

nový snímek. Metodě pro vytvoření snímku předáváme dva parametry. Prvním z nich je název 

operace, kterou chceme provést, v tomto případě je to „gradientmagnitude“, čímž JAI pozná, že 

chceme detekovat hrany a počítat velikost gradientu ve dvou kolmých směrech. Druhým parametrem 

jsou vlastnosti, které jsme vytvořili dříve. JAI se postará o všechny výpočty na obraze a vytvoří nám 

již snímek s detekovanými hrany. Nyní se podíváme na to jak si Sobel operátor poradil s testovacím 

snímkem karotické tepny.  
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Na snímku vpravo lze vidět, že výsledek je velice ovlivněn nežádoucím šumem, došlo 

k mnohým falešným detekcím hran a detekované hrany postrádají hladkost. Další snímky, na kterých 

došlo i k eliminaci šumu a následné detekci pomocí Sobel operátoru jsou v příloze. 

7.2.2 Kirsch 

 Jak již bylo popsáno v teoretické části, přezdívá se mu také kompas operátor, jelikož se 

využívá k zvýraznění hran podle zvoleného směru stejně jako na kompasu. Tato možnost volby byla 

pochopitelně taktéž implementována a uživatel má při spuštění filtru na výběr ze všech zeměpisných 

směrů, tzn. sever, severozápad, západ, jihozápad, jih, jihovýchod, východ a severovýchod. Výběr 

tohoto směru vypadá v systému stejně jako výběr velikosti matice z Obr. č. 12. Filtr se opět aplikuje 

ihned po jeho zvolení a okamžitě při změně výběru směru. Na obrázcích je opět ukázána účinnost 

tohoto detektoru ve směru sever, zbytek je v příloze. 

  

Na pravém upraveném snímku si nelze nevšimnou zdánlivého efektu 3D. Je to opravdu tím, že 

hrany v daném směru jsou masivně posíleny. Na snímek byl aplikován pouze Kirsch operátor bez 

eliminace šumu, takže je zvýrazněn i tento nežádoucí prvek. 

 
(a) 

 
(b) 

Obr. č. 15 Původní snímek karotické tepny (a). Aplikovaný Sobel filtr 

 
(a) 

 
(b) 

Obr. č. 16 Původní snímek karotické tepny (a). Aplikovaný Kirsch filtr (b) 
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7.2.3 Směrový filtr 

 Implementovaný směrový filtr slouží k posílení horizontálních nebo vertikálních čar a hran. 

K jeho realizaci byly použity konvoluční masky Sobel operátoru, avšak nebyly použity současně, ale 

každá zvlášť, právě z důvodu posílení v určitém směru. Uživatel má tak na výběr ze dvou variant, ve 

kterém směru chce posilovat a velikost konvoluční masky, opět 3x3, 5x5 a 7x7. Filtr se opět aplikuje 

ihned při nějaké uživatelské změně. 

Na snímcích je dobře viditelné posílení hran ve vybraném směru. Při použití větších 

konvolučních masek je posílení tak masivní, že obraz může ztrácet kompletně svou původní podobu, 

hlavně v závislosti na množství šumu v obraze. 

7.2.4 Laplace 

 Jedná se o první implementovaný detektor hran, založený na průchodu druhé derivace nulou. 

Uživatel má opět na výběr ze tří různých velikosti použité konvoluční masky, 3x3, 5x5 a 7x7 a k 

aplikování taktéž dochází v reálném čase při změně velikosti. Opět je uvedena ukázka aplikace filtru. 

Obr. č. 17 Posílení vertikálních čar a hran 3x3 (a). Posílení horizontálních čar a hran 3x3 (b). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(a) 

 
(b) 

Obr. č. 18 Původní snímek karotické tepny (a). Aplikovaný Laplace filtr 5x5 (b). 
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V teoretické části, v podkapitole 4.4.2 byla uvedena velká citlivost na nežádoucí šum. To lze 

pozorovat na přiloženém snímku vpravo. Tento operátor je tedy zcela nepoužitelný bez nějakého 

předzpracování v podobě eliminace šumu, zvláště pak na ultrazvukových snímcích. 

7.2.5 Cannyho hranový detektor 

 Mezi nejpokročilejší způsoby detekce hran, které byly implementovány, patří bezesporu 

Cannyho hranový detektor, který byl speciálně navržen k poskytování co nejlepších výsledky v oblasti 

detekce hran. Detektor umožňuje mnoho nastavení, která by měla při správném nastavení vést 

k optimálnímu výsledku. Tyto možnosti nastavení má uživatel samozřejmě taktéž k dispozici, viz Obr. 

č. 19. 

 

Obr. č. 19 Možnosti nastavení Cannyho hranového detektoru 

Uživatel má tedy možnost změnit počet pixelů, z kterého se počítá nová hodnota pixelu, tedy velikost 

konvoluční masky, na příkladu z obrázku je to velikost masky 5x5. Druhou hodnotou je směrodatná 

odchylka Gaussovy konvoluce, tedy parametr  . Následující dva parametry jsou důležité pro 

hysterezní prahování, tedy hodnota horního prahu a spodního. Jak již bylo napsáno, výsledek se bude 

lišit při různých nastaveních. Přikládám výsledky detekce při dvou různých nastaveních. 

 
(a) 

 
(b) 

Obr. č. 20 Cannyho detektor – 5x5,    = 1.75,           ,          (a). Cannyho detektor – 4x4,  σ = 1.0 , 

t_high=10.0 , t_low=3 (b). 
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Na první pohled se oba snímky od sebe moc neliší. Při bližším prozkoumání však jsou 

viditelné různé odchylky. Na Obr. č. 20 (a) nebyly detekovány některé hrany jako na Obr. č. 20 (b), 

může se to zdát zvláštní, protože v nastavení byla použita menší maska a směrodatná odchylka 

Gaussova filtru. To však bylo kompenzováno zvětšením obou hranic hysterezního prahování. 

Nastavení Cannyho detektoru je pro každý snímek velice individuální a je třeba vyzkoušet různé 

kombinace. 

 K implementaci je ještě třeba podotknout problém, ke kterému došlo. Přes všechnu snahu, byl 

problém po segmentaci vytvořit nový obraz, který se prostřednictví jádra systému FOTOM
NG

 zobrazí 

místo původního snímku. Proto se momentálně snímek po detekce uloží do hlavní složky systému 

„fotom_app“. Uživatel pak tento snímek může do systému načíst jako nové měření a dále s ním 

pracovat. 

7.3 Ostatní implementované filtry 
 V práci byly naimplementovány filtry, které nezapadají do žádné předchozí kategorie, těm se 

věnuje tato podkapitola. 

7.3.1 Posílení kontur 

 Tento filtr se stará o posílení kontur v obraze, tedy hran obrazu. Jedná se o algoritmus, který se 

skládá s několika kroků. Jednotlivé kroky algoritmu vypadají takto: 

 Aplikace low – pass filtru na snímek. 

 Od původního snímku se odečte snímek získaný v prvním kroku. 

 K původnímu snímku se přičte snímek získání v druhém kroku. 

Tímto postupem získáme snímek s posílenými konturami. Díky frameworku JAI je odčítání a přičítání 

snímku opět velice jednoduché. Zdrojový kód je takovýto 

1. RenderedOp secondStep = SubtractDescriptor.create(image, dst, null);           
2. RenderedOp thirdStep = AddDescriptor.create(secondStep, image, null);   

Zdrojový kód č. 2 Ukázka algoritmu posílení kontur 

Do intance RendereOP s názvem „secondStep“ ukládáme nový snímek, který vznikl voláním JAI třídy 

„SubtactDescriptor“ a jeho metody „create“. Tato metoda slouží k odečtení dvou snímků od sebe a 

vrátí nový snímek. Přijímá tři parametry, prvním z nich je snímek od kterého se má odečítat, druhý 

parametr je odečítaný snímek a třetím parametrem je nějaká renderovací vlastnost, která může být 

aplikována, tento parametr však může být „null“, tj. žádný. V dalším řádku kódu opět máme instanci 

RederedOP, do které ukládáme finální podobu snímku sečtením původního snímku a snímku 

získaného v přechozím řádku. Toho docílíme opět voláním metody „create“, tentokrát ze třídy 

„AddDescriptor“, který slouží k přičítání snímků a vrací nový snímek. Přijímá stejné tři parametry, 

prvním a druhým jsou snímky, které se mají přičítat a třetím parametrem je opět nějaká renderovací 

vlastnost, která může být opět „null“. 
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Na doposud testovacím snímku karotické tepny, nebyly výsledky filtru zcela patrné. Proto je 

výsledek ukázán na jiném snímku, konkrétně na přiblíženém detailu rentgenového snímku plic. Při 

bližším pohledu lze na Obr. č. 21 (b) pozorovat jakoby zostření obrazu. Jedná se právě o zvýraznění 

kontur. 

7.3.2 Uživatelsky definovaný filtr 

 Jedním z požadavků při tvorbě této práce bylo vytvořit filtr, který si uživatel pomocí 

konvoluční masky nadefinuje zcela sám a případně si tento filtr uloží pro jeho pozdější načtení a 

znovu použití. Tato možnost byla naimplementování pomocí GUI prvků, které nabízí JAVA Swing, 

což je knihovna uživatelských grafických prvků. Pomocí grafického prvku tabulky byla vytvořena 

šablona v několika velikostech, konkrétně 3x3, 5x5, 7x7, 9x9. Uživatel si tak může vybrat velikost a 

zadávat hodnoty jednotlivých políček. Změnu na snímku vidí okamžitě v reálném čase při každé 

změně hodnoty v kterémkoliv políčku. Tento svůj vytvořený filtr si může podle potřeby nechat uložit 

kamkoliv na disk a později znovu načíst a použít. Soubor se na disk ukládá jako textový soubor. 

 

Obr. č. 22 GUI uživatelský filtr 

 
(a) 

 
(b) 

Obr. č. 21 Původní rentgenový snímek plic (a). Zvýrazněné kontury rentgenového snímku plic (b). 
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7.4 Realizace aktivních kontur s externí silou GVF 
 Jak bylo popsáno v kapitole 5, základní metoda pro výpočet externí energie aktivní kontury 

není mnohdy účinná. Proto byla ukázána metoda, která řeší mnoho problému základní metody, tedy 

metoda GVF. Tuto metodu jsem použil i při implementaci aktivní kontury.  

 Uživatel si vybere z nabídky „Definice objektů“ položku „Aktivní kontura“. Následně má 

možnost okamžitě nadefinovat inicializační konturu, kterou je nutné vytvořit před provedením 

výpočtů. Toto zadávání je realizováno myší a to tak, že se stiskne a drží levé tlačítko myši a kreslí se 

čára, která je již od počátku uzavřená. Poté, co uživatel nakreslí křivkou, stačí stisknout pravé tlačítko 

myši a objeví se kontextová nabídka. V této kontextové nabídce jsou následující položky: 

 Inicializace kontury – Položka je dostupná jen v případě, pokud uživatel již nakreslil nějakou 

křivku. Po výběru této položky systém spočítá podle zadaných parametrů maximální a 

minimální délky segmentu rozmístění konkrétních bodů na kontuře a zobrazí se. 

 Spustit – Položka je dostupná jen v případě, pokud uživatel již provedl inicializaci kontury, 

tedy první položku. Spustí výpočty na základně vstupních parametrů. 

 Nová inicializační křivka – Položka je dostupná jen v případě, pokud již uživatel aspoň 

nakreslil nějakou křivku. Položka tuto stávající křivku smaže a umožní tak kreslit od začátku. 

 Uložit segmentaci - Položka je dostupná jen v případě, pokud již proběhla segmentace. 

Vykreslí výslednou segmentaci trvale do obrazu. 

 Vytvořit polygon – Položka je dostupná jen v případě, pokud uživatel již provedl alespoň 

inicializaci kontury, tedy první položku. Z kontury vytvoří objekt Polygon systému FOTOM, 

se kterým jde pak pracovat dále. 

Uživatel tedy z kontextové nabídky vybere položku, která inicializuje jeho křivku. Tato inicializace se 

provádí na základě dvou parametrů, které uživatel může měnit v nabídce vlastnosti. Jedná se o 

parametry minimální a maximální délka segmentu. Definují nám tedy, jak mohou být od sebe 

vzdáleny dva body na kontuře a tím i ovlivňují počet těchto bodu. Tyto parametry jsou velmi důležité 

a ovlivňují výslednou konturu. Pokud by na kontuře bylo málo bodů, nemusí se dostatečně ohnout 

kolem ostrých oblastí a segmentace bude spíše „nahrubo“. Málo bodů se tedy hodí na objekty, které 

nejsou moc členité. Výhodou mála bodů je pak rychlost výpočtů. 

 Před spuštěním výpočtů má uživatel možnost zadat další důležité vlastnosti ovlivňující podobu 

výsledné kontury. Jsou to parametry, které již byly popsány v teoretické kapitole: 

 Alpha – Ovlivňuje pružnost kontury. 

 Beta - Ovlivňuje ohebnost kontury. 

 Gamma – Ovlivňuje viskozitu kontury. 

 Kappa – Váha externí energie. 

 Iterace kontury – Počet iterací výpočtu pro minimalizaci energie. Jedná se pouze o 

maximální hodnotu. Metoda je naprogramována tak, aby rozpoznala, že se kontura již nijak 

nehýbe, tedy je již umístěna v lokálním minimu a další iterace nejsou potřeba a výpočet se 

přeruší. 

 Iterace GVF – Počet iterací výpočtu externí energie GVF. 
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 mu – Jedná se o parametr  , tedy regulační koeficient. 

 Adaptace po iteracích – Velmi důležitý parametr, který po zadaném počtu iterací provede 

novou inicializaci bodů na kontuře. Provádět nové inicializace bodů je důležité, jelikož 

dochází během deformace k natahování kontury a tak ke vzdalování se bodů a to má za 

následek již popsaný problém v členitých oblastech objektu. 

Uživatel kromě těchto parametrů může změnit barvu a velikost křivky a taktéž barvu a velikosti bodů. 

Příklad inicializace a výsledek segmentace můžete vidět na následujících rentgenových snímcích 

umělého kloubu. 

Na levém snímku můžeme vidět inicializaci kontury uvnitř objektu, v prostředním je pak výsledná 

segmentace s nastavenými výchozími hodnotami parametrů, tak jak jsou po spuštění metody. 

Výsledek segmentace je docela zdařilý, hlavně díky zřetelnosti objektu na snímku. Můžeme však 

vidět, že segmentace není úplně dokonalá v ostrých hranách, kontura se díky málo bodům nedostala 

do těchto míst. Tento problém může vyřešit změna parametrů, které ovlivňují počet bodů na kontuře. 

Výsledek můžete vidět na pravém snímku. 

 Na další sadě snímků karotické tepny již bylo pro správnou segmentaci potřeba změnit některé 

parametry, jelikož se jedná již o složitější objekt. Konkrétní hodnoty jsou      ,      ,      , 

     ,                   ,                     ,       ,                        , 

                      ,                         . Navíc bylo potřeba ještě před samotnou 

segmentací provést předzpracování snímku. V tomto případě se jako nejúčinnější stalo binární 

prahování, které zcela vymezilo co je a co není objekt. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Obr. č. 23 Inicializace kontury (a). Po segmentaci objektu: výchozí hodnoty (b). Po segmentaci objekt: min délka = 

5, max délka = 8 (c). 
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Lze vidět, že segmentace byla provedena velice dobře, až na jednu chybu ve spodní části, kdy se bod 

chytil jiné části objektu. 

 Celkově lze aktivní kontury za použití externí energie Gradient Vector Flow, vyhodnotit jako 

velice užitečný nástroj v oblasti automatizované segmentaci obrazu. Segmentovat se povedlo i složité, 

členité objekty. Jednou z potíží, je pak správné nastavení všech hodnot, které v některých případech 

může zabrat trochu času a správné předzpracování snímku. Další nepříjemností je nemožnost 

segmentovat více objektů najednou. To však řeší další naimplementovaná metoda Fast Marching 

Level Set. 

7.5 Fast Marching Level Set 
 V kapitole 6.3 bylo popsáno, že metoda Fast Marching Level Set je velice rychlá oproti 

klasické metodě Level Set. Proto jsem se rozhodl naimplementovat tento postup. Kdy se nejprve 

provede rychlá segmentace pomocí Fast Marching a pak má uživatel možnost provést pro dotažení 

výsledku ještě klasickou metodu Level Set. 

 Uživatel si tedy z nabídky „Definice objektů“ vybere položku „Fast Marching Leve Set“. 

Následně pak stačí kamkoliv do snímku umístit inicializační bod. Těchto bodů může být libovolné 

množství na různých místech. Stejně jako u aktivních kontur se uživateli nabízí parametry, které může 

měnit. 

 Iterace Fast Marching – Maximální počet iterací výpočtu, které se provedou. 

 Fast Marching exponent – Exponent se používá pří výpočtu rychlosti. V oblasti hrany je pak 

v ideálním případě rychlost rovna nule. 

 Vnitřní iterace Level Set – Maximální počet iterací vnitřní smyčky Level – Set, ve které 

dochází k přepočítání hodnoty phi. 

 Vnější iterace Level Set – Maximální počet iterací vnější smyčky Level – Set, po každé 

iteraci se znovu inicializuje hodnota phi, narrow bands apod. Obvykle stačí pár iterací 

k dosažení dobrého výsledku. 

 
(a) 

 
(b) 

Obr. č. 24 Upravený snímek karotické tepny s inicializační kontura (a). Po segmentaci objektu (b) 
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 Časový krok Level Set - Hodnota by se měla volit na požadované kvalitě obrysu a rychlosti 

provedení. 

 Šířka pásma Level Set – šířka narrow band se používá pro zrychlení výpočtu phi hodnoty. 

 Ohebnost křivky Level Set – Hodnota ovlivňující ohebnost kontury. 

 Přilnavost – Hodnota ovlivňující přilnavost kontury. 

Výchozí hodnoty jsou nastaveny tak, aby vždy dávaly dobré výsledky a během testování je nebylo ani 

třeba nijak měnit. Uživatel po vložení inicializačních bodů stiskne pravé tlačítko myši pro zobrazení 

kontextové nabídky. Zde má taktéž podobnou nabídku jako u aktivních kontur. 

 Provést Segmentaci - Položka je dostupná jen v případě, pokud uživatel vložil alespoň jeden 

inicializační bod. Spustí samotnou segmentaci 

 Vyladit pomocí Level Set – Položka je dostupná jen v případě, pokud byla již provedena 

sgmentace pomocí Fast Marching. Provede doladění pomocí Level Set metody 

 Uložit segmentaci – Položka je dostupná jen v případě, pokud již proběhla segmentace. 

Vykreslí výslednou segmentaci trvale do obrazu. 

 Odstranit segmentaci – Položka je dostupná jen v případě, pokud již byla provedena 

segmentace. Smaže segmentaci, ale ponechá inicializační body. 

 Odstranit vše – Položka je dostupná jen v případě, pokud je alespoň vložen jeden 

inicializační bod. Smaže vše, segmentaci i inicializační body. 

 Vytvořit polygon – Položka je dostupná jen v případě, pokud již byla provedena segmentace. 

Ze segmentace vytvoří objekt Polygon systému FOTOM, se kterým může uživatel dále 

pracovat. 

Po zadání inicializačních bodů a spuštění metody započne segmentace, která je omezena 

počtem iterací. Protože bylo velice těžké odhadnout správný počet iterací, kdy buď bylo zadáno malé 

číslo, kdy se například muselo čekat velice dlouho na segmentaci, která nakonec nedoběhla dokonce, 

nebo naopak velký počet iterací, byly implementovány dvě možnosti jak tyto iterace uživatelem 

ovlivnit. Pokud bude uživatel se segmentací již spokojen, ale stále zbývají iterace, což si může 

zkontrolovat ve stavové liště v levém spodním rohu systému, kde se objevuje číslo aktuální iterace, 

může proces segmentace ukončit. To učiní tak, že během segmentace stiskne pravé tlačítko myši a 

objeví se nabídka s dotazem, zda si přeje segmentaci ukončit. S potvrzením se segmentace zastaví a 

dále nepokračuje. Ve druhém případě, když se vykonají všechny iterace, automaticky se objeví okno 

s dotazem, zda uživatel nechce přidat další iterace, které by mohly ke správné segmentaci pomoci. Po 

provedení segmentace má uživatel možnost provést ještě klasickou Level Set metodu, která doladí a 

dotáhne výsledek segmentace. To však nemůžu doporučit při velkých segmentovaných oblastech 

skládající se z mnoha bodů, jelikož metoda Level Set pak trvá neúměrně dlouho. 

Na následujících snímcích, Obr. č. 25, je znázorněn výsledek segmentace pomocí Fast 

Marching Level Set s doladěním klasickou metodou Level Set na ultrazvukovém snímku mozkového 

kmene. Na snímek byl nejprve aplikován vyhlazovací filtr. Konkrétně mediánový s plusovým tvarem 

o velikosti 7x7. Následně bylo provedeno binární prahování pro získání silných elementů v obraze. 

Poté byly do vybraných objektů naklikány inicializační body. Po dokončení inicializace, se spustil běh 

metody Fast Marching Level set a po ní klasická metoda Level Set. Nakonec jsme pomocí systému 
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funkce kroku zpět, který umožňuje systém FOTOM
NG

 vrátili zpět jak binární prahování, tak vyhlazení 

obrazu. Tím nám vznikl původní segmentovaný snímek. Poslední krok kdy můžeme vrátit všechny 

předešlé úpravy, kromě segmentace, lze učinit pochopitelně i u aktivních kontur. Pro segmentaci bylo 

použito celkem 9500 iterací, výpočet zabral 25 vteřin. Doladění klasickou metodou Level Set proběhlo 

ve dvou hlavních iteracích, výpočet trval dalších 37 vteřin. Tato možnost je však zcela na uživateli 

jestli ji využije. Doladění klasickou metodou je zde přítomno, jelikož Fast Marching Level Set konturu 

na hranice zcela nedopne, což klasická Level Set učiní. Srovnání mezi postupem bez doladění a s 

doladěním můžete zhlédnout v příloze práce, zde také naleznete výsledky segmentace na jiných 

snímcích. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Obr. č. 25 Původní snímek mozkového kmene (a). Provedené binární prahování a inicializace bodů (b). Původní sníme 

se segmentovanými oblastmi (c). 

Je patrné, že segmentace proběhla velice úspěšně a navíc velice rychle. Dokazuje to sílu metody Fast 

Marching Level Set. Je ovšem nutno podotknout, mou neznalost daného snímku, zda jsem skutečně 

segmentoval důležité objekty, tento problém, ale odpadá u znalého uživatele. 
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 Jako demonstraci hlavního rozdílu metod aktivními konturami a konturami umožňující 

topologickou změnu je uveden snímek, na kterém jsem vytvořil dva čtverce, které představují zájmové 

objekty. 

Na snímek (a) byla použita metoda aktivních kontur. Pozorujeme sice úspěšnou segmentaci, avšak 

jako jeden objekt. Na snímek (b) byla použita metoda Fast Marching Level Set. Vidíme, že jsou oba 

objekty označeny zvlášť. Označeny jsou i okraje, jelikož tato metoda je navržena tak, aby křivka 

putovala jen jedním směrem a to vpřed, můžeme si to představit jako rozlévající se vodu. Proto, aby 

byly segmentovány pouze objekty a ne okraje, stačí segmentovat zevnitř objektů. Abychom stejný 

výsledek získali pomocí aktivních kontur, bylo by potřeba nejdříve segmentovat jeden objekt a poté 

druhý. 

  

 
(a) 

 
(b) 

Obr. č. 26 Segmentace pomocí aktivních kontur (a). Segmentace pomocí Fast Marching Level set (b). 
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8. Závěr 
Stěžejním cílem této diplomové práce bylo navrhnout prostředky, které umožní úpravy 

zkoumaného snímku s následným rozpoznáváním zájmových objektů, například profilu karotické 

tepny, mozkového kmene a jiných, za pomocí pokročilých metod určených k segmentaci obrazu. 

Nejdříve jsem se seznámil s vyšetřením karotické tepny a mozku. Zjistil jsem jakými přístroji a 

postupy se získávají počítačové snímky z těchto vyšetření, které následně zpracováváme. Poté jsem 

krátce popsal vznik fotogrammetrického systému FOTOM a jeho současnou podobu FOTOM
NG

. 

Následně jsem dopodrobna prostudoval problematiku numerického zpracování obrazu. Popsal jsem 

prostředky, které slouží k předzpracování obrazu pro jeho následné zpracování, jednalo se o 

vyhlazování obrazu, což jsou prostředky pro eliminaci nežádoucího šumu. Seznámil jsem se taktéž 

s metodami určenými pro detekci hran a to od těch nejjednodušších až po pokročilé, jako je Cannyho 

hranový detektor, který využívá přesně určený postup jednotlivých algoritmů. Poté jsem zkoumal 

velmi rozsáhlou oblast aktivních kontur. Snažil jsem si zjistit, vše o této problematice a možných 

vylepšení, které mohou dopomocí k lepším výsledkům této metody určené k automatické segmentaci 

zájmových objektů v obraze. Popsal jsem jedno z nejpoužívanějších a nejdůležitějších vylepšení pro 

aktivní kontury, Gradient Vector Flow, které jim pomáhají segmentovat s mnohem větší přesností. 

Následně jsem se seznámil rovněž s velmi rozsáhlou metodou zvanou Level Set, která má díky svým 

vlastnostem měnit za běhu topologii mnohem větší uplatnění, než aktivní kontury. Při studiu této 

problematiky, jsem ovšem zjistil její časovou náročnost. Proto jsem začal hledat prostředky, které by 

tuto nevýhodu mohly alespoň částečně eliminovat. Prostudoval jsem dvě metody, které značně 

zrychlují běh klasické metody Level Set. Jedna byla metoda zvaná Narrow Band, která přináší 

odlehčení výpočetního zatížení Level Set metody a druhá byla speciálně navržená metoda pro rychlý 

běh, Fast Marching Level Set. 

V implementační části jsem využil všech nabytých znalostí. Rozšířil jsem stávající modul 

NGFilters systému FOTOM
NG

. Do tohoto modulu jsem implementoval chybějící metody určené 

k vyhlazování obrazu. Taktéž jsem zde přidal všechny důležité operátory určené k detekci hran i 

pokročilý Cannyho hranový detektor. Všechny tyto metody jsem důkladně otestoval, ne jenom na sadě 

medicínských snímků. Ověřil jsem si účinnost a vlastnosti těchto prostředků, které jsem zjistil při 

teoretickém bádání. Navrhnul jsem a realizoval taktéž uživatelský filtr, kde si uživatel může definovat 

pomocí konvoluční masky svůj vlastní filtr a ten uložit na pozdější použití. Kromě rozšíření 

stávajícího modulu jsem vytvořil jeden zcela nový, nazvaný recognations-tools. Do toho modulu jsem 

implementoval aktivní kontury s vylepšením GVF. Tuto metodu jsem rovněž řádně otestoval na 

mnoha snímcích. V praxi jsem si ověřil sílu této segmentační metody a její velkou využitelnost při 

digitálním zpracování obrazu, kterou dává uživateli. Do nového modulu jsem implementoval i metodu 

Fast Marching Level Set. Tato metoda dává uživateli veliké možnosti při segmentaci zájmových 

objektů, zejména díky své schopnosti segmentovat několik objektů zároveň. 

Vytvořené metody doplňují stávající možnosti systému FOTOM
NG

 a dávají uživateli další 

prostředky pro úspěšnou práci s tímto systémem. Zejména jsou důležité metody aktivních kontur a 

Fast Marching Level Set, které tak plně nahradí stávající metodu pro označování zájmových objektů 

Bezierovu křivku, kterou uživatel musí zadávat ručně. Vytvoření této práce a zejména nabytí 

teoretických znalosti bylo pro mě velice náročné, avšak zpracování obrazu je zajímavá oblast, která 

stojí za prostudování. Součástí této práce je i programátorská a uživatelská příručka.  
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