
6.1 Rozdelenie metód segmentácie 

Prvú veľkú triedu tvoria metódy segmentácie využívajúce zhodnosť, resp. podobnosť 
sledovaného príznaku na obraze. Patria sem: 

• prahové metódy – vychádzajú z histogramu úrovní jasu obrazu, ktorý rozdeľujú 
prahovou hodnotou na úrovne jasu alebo farby objektu a pozadia na základe 
stanoveného kritéria, 

• metódy zhlukovej analýzy – vytvárajú priamo oblasti, a to buď štiepením 
originálneho obrazu na homogénne celky, alebo spájaním elementárnych oblastí do 
väčších celkov na základe ich homogenity  - zhlukovanie na základe príznakov. 

 Ďalšia skupina využíva rozdielnosť skúmaného príznaku. Sú to: 

• metódy detekcie hrán medzi jednotlivými objektmi a pozadím na obraze. 

 

Segmentácia obrazu – definícia 
 

 Nech N je množina obrazových bodov 

N = {( n1,n2),  n1  = 1,2,...,n,  n2= 1,2,...,m} ,N = n x m 

a   f(n1,n2) je funkcia jasu obrazu. 

Nech 𝑵 ≠ ∅,𝑵𝟏 ⊂ 𝑵, ktorá obsahuje spojité obrazové body.  

Potom funkcii P(N1) priradíme logickú hodnotu 1 alebo 0 v závislosti od vlastností - 
úrovní jasu f(n1,n2) v bodoch, ktoré patria do podmnožiny N1.  

 

Segmentácia obrazu, ktorý má N bodov, pre ktoré platí predpoklad P, je rozdelenie 
množiny N na disjunktné neprázdne podmnožiny N1,N2,...NZ také, že: 

1. Nk = N        

 2. Nk  je množina spojitých obrazových bodov      pre   k = 1,2,...Z 

 3. P(Nk) = 1          pre   k = 1,2,...Z 

 4. Nk Nv  =          pre   kv  

kde Nk  a Nv  sú susedné oblasti. 

 



Predpokladáme, že jednotlivé objekty a oblasti na obraze majú konštantnú odrazivosť 
a pohltivosť svojho povrchu. Snažíme sa určiť hraničnú hodnotu sledovaného príznaku 
obrazu na základe zvoleného kritéria, t. j. zatriediť obrazové body do oblastí.  

Kritériom môže byť napr. zachovanie momentov obrazu, maximálna, prípadne 
minimálna entropia alebo v najjednoduchšom prípade veľkosť úrovne jasu. 

Príznak – meraná charakteristika obrazu, by mala spĺňať určité kritériá: 

Diskriminačná účinnosť – príznaky pre rôzne objekty musia mať podstatne odlišné 
vlastnosti 

Spoľahlivosť – príznaky pre tie isté objekty majú tie isté alebo aspoň veľmi podobné 
vlastnosti 

Nezávislosť – vzájomná nekorelovanosť príznakov 

Malý počet – zložitosť systému je priamo úmerná počtu príznakov 

 

 


