
Johdanto 1

1. Johdanto

Kuvanprosessointi tai -käsittely juontaa juurensa kahdesta 
pääasiallisesta alueesta, jotka ovat kuvainformaation parantaminen 
ihmisen tulkintaa varten ja kuvadatan käsittely talletusta, siirtoa ja 
automaattisesti tietokoneella tehtävää havainnointia varten.

Kuva määritellään kaksiulotteisena funktiona f(x,y), jossa x ja y ovat 
taso- tai spatiaalisia koordinaatteja sekä f:n amplitudia tai arvoa 
missä tahansa pisteessä (x,y) kutsutaan intensiteetiksi tai 
harmaasävyksi. Käytetään myös kolmiulotteisia tilavuuskuvia, mutta 
niitä ei tässä kurssissa käsitellä kuin esimerkeissä. Kun argumentit 
x, y ja arvot f(·,·) ovat äärellisiä ja diskreettejä, kuva on nimenomaan 
digitaalinen kuva, jota voidaan prosessoida tietokoneessa. 
Digitaalinen kuva koostuu äärellisestä määrästä alkioita, joilla 
kullakin on paikkansa ja arvonsa. Kuva-alkio on nimeltään pikseli.



Johdanto 2

Näkö on kenties ihmisen tärkein aisti. Kuvanprosessointi ei 
kuitenkaan rajoitu vain sellaisiin kuviin, joita ihminen voi silmänsä 
välityksellä nähdä, vaan toimii melkein koko sähkömagneettisella 
spektrillä, gamma-säteistä radioaaltoihin. Näin ollen 
kuvanprosessoinnilla on nykyään lukuisia sovellusaloja.

Termi kuvanprosessointi liittyy ja on osin päällekkäinen käsitteiden 
kuva-analyysi, konenäkö ja tietokonegrafiikka kanssa. Kaikki nämä 
luetaan tekoälyn alle, jonka piiristä ne ovat lähteneet 1960- ja 1970-
luvulta lukien tietokoneiden laskentatehon ja graafisten 
näyttölaitteiden sekä ennen muuta laskentamenetelmien kehityksen 
myötä. Kuvia pystyttiin lähettämään alkeellisella tasolla jo 1920-
luvulta lähtien lennätinkaapeleita pitkin. Kuvatieto oli koodattu aluksi 
viidellä harmaasävyarvolla ja sittemmin 15 arvolla, kuten kuvassa 
1.1. Teknologian kehittyessä ripeästi 1960-luvulla digitaalista dataa 
alkoi tulla runsaasti, esimerkkinä kuva 1.2.



Johdanto 3

Kuva 1.1. Lontoosta New Yorkiin sähkölennättimellä viestitetty kuva 
vuodelta 1929 (ensimmäisen maailmansodan kenraalit Foch ja 
Pershing).



Johdanto 4

Kuva 1.2. Ensimmäinen avaruusluotaimen Ranger 7 ottama ja 
maahan välittämä kuva kuun pinnasta (NASA, 1964).



Johdanto 5

Lääketieteellinen digitaalinen kuvantaminen edistyi niin ikään 1960-
ja 1970-luvulla merkittävästi. Toki jo v. 1895 W. C. Röntgen oli 
keksinyt hänen mukaansa nimetyn menetelmän käyttää 
röntgensäteitä, joita on paljon sovellettu muuallakin kuin 
lääketieteessä. Tietokonetomografian (CT) eli -kerroskuvauksen 
keksiminen v. 1979 oli läpimurto digitaalista lääketieteellistä 
kuvanprosessointia ajatellen. Sittemmin on kehitetty muitakin, kuten 
magneettiresonanssikuvaus (MRI) ja positroniemissiotomografia-
kuvaus (PET).

Kuva 1.3. on röntgenkuva. Kuva 1.4. esittää aivoista mitattua kuvaa 
kolmiulotteisesta PET-kuvasarjasta. Kuva 1.5. esittää kuvaruudulla 
virtuaalitodellisuusanimaatiota.



Johdanto 6

Kuva 1.3. Röntgenkuva alhaaltapäin kasvoista.



Johdanto 7

Kuva 1.4. Positroniemissiotomografia-kuvan (2-ulotteinen projektio) 
aivoista. Tämä on Jouni Mykkäsen väitöskirjatutkimuksesta (v. 2003), 
jossa etsitään eli lasketaan aivojen määrättyjä osia käyttäen PET-dataa.



Johdanto 8

Kuva 1.5. Virtuaalisuustodellisuuden kuvaa, jota käytettiin liikkuvana 
kuvana koehenkilöiden tasapainomittausten stimulaationa Timo 
Tossavaisen väitöstutkimuksessa 2006.



Johdanto 9

Digitaalisia kuvia sovelletaan monessa muussakin, kuten fysiikassa, 
biologiassa, tähtitieteessä, teollisuudessa, elokuvissa ja lukuisilla 
muilla aloilla. Satelliittikuvat ja digitaaliset kartat ovat kiinnostava, 
uudehko alue. Kuva 1.6. esittää satelliittikuvan.

Esimerkkinä tietojenkäsittelyopin opinnäytetyöstä voi katsoa esim. 
Vilppu Tuomisen pro gradua v. 2008, joka käsitteli mikroskopiakuvia 

Kuva 1.7. esittää sähkömagneettisen aaltoliikkeen spektrin alueen, 
joka ulottuu gamma-säteistä radioaaltoihin. Periaatteessa näitä 
kaikkia voidaan käyttää digitaalisissa kuvissa. Kuva 1.8. 
havainnollistaa eri välinein otettua tähtitieteellistä kuvaa.

(http://tampub.uta.fi/browse?value=TUOMINEN%2C+VILPPU&type=author).



Johdanto 10

Kuva 1.6. Satelliittikuva (NASA) Washington D.C:n alueesta.



Johdanto 11

Kuva 1.7. Sähkömagneettisen aaltoliikkeen spektri esitettynä fotonin 
energian mukaan elektronivoltteina [eV]. Näkyvä valo on näistä 
melko kapea kaista.



Johdanto 12

(a) (b)

(c)                                  (d)                                   (e)
Kuva 1.8. Ravun pulsarin kuvia (NASA): (a) gamma, (b) röntgen, (c) 
optinen, (d) infrapuna ja (e) radioaallot.



Johdanto 13

Luentoesityksen sisältö jakaantuu kuvan 1.9, mukaisiin 
kuvanprosessoinnin päätehtäviin, joita ei aivan kaikkia tosin 
tarkastella. (Aallokkeet ovat erikoiskysymys ja viimeisenä olevaa 
kohteiden tunnistusta olisi käsitelty hahmontunnistus-kurssilla.) 
Kuvan 1.9. kaavio esittää myös, miten osalla tehtävistä sekä syöte 
että tulos ovat kuvadataa ja toisella osalla vain syöte, mutta tulos on 
kuvasta saatuja attribuutteja, informaatiota, jota käytetään mm. 
hahmontunnistuksessa kuvasta.

Kaavion 1.9. ensimmäinen osa on kuvadatan hankinta, josta 
prosessointi alkaa. Kuvan hankinta on yksinkertaisimmillaan valmiin 
digitaalisen kuvadatan ottaminen käyttöön. Luonnollisesti voidaan 
ajatella tähän mukaan itse kuvaaminen jollakin kameralla. Monesti 
mukana on myös esiprosessointia, kuten skaalaus.



Johdanto 14

Kuva 1.9. Kuvanprosessoinnin tehtävät.
Osan tehtävistä               tulos on kuva ja
osan           yleensä kuvasta laskettuja attribuutteja.
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Johdanto 15

Kuvan korostaminen tarkoittaa kuvan käsittelyä niin, että se on 
alkuperäistä soveliaampi kulloinkin seuraavaa jatkokäsittelyä, kuvan 
varsinaista prosessointia varten. Jatkokäsittely riippuu datan tyypistä 
ja on ongelmaorientoitunut, ts. vaihtelee sovelluksesta riippuen.

Kuvan korjaus tai ennallistus pyrkii niin ikään parantamaan kuvan 
”ulkoasua”. Toisin kuin ”subjektiivinen” kuvan korostus kuvan 
korjaus on ”objektiivinen” perustuen kuvan huononemisen 
matemaattisiin todennäköisyysmalleihin. Kuvan korostaminen sitä 
vastoin perustuu käyttäjän subjektiivisiin käsityksiin, mikä on sen 
hyvä tulos.

Värikuvien käsittely on voittanut jatkuvasti lisää alaa kiitos Internetin.



Johdanto 16

Aallokkeet (wavelets) ovat menetelmäperhe, jolla esitetään kuvia 
eri resoluutioilla.  Niitä hyödynnetään mm. kuvantiivistyksessä. 
Aallokkeet ovat erityisasiaa, jota ei tarkastella tässä kurssissa.

Kuvantiivistys (-pakkaus) käsittää menetelmiä, joilla kuvat voidaan 
tallettaa alkuperäistä pienempään muistitilaan tai lähettää 
pienemmällä kaistanleveydellä. Muistien koot ovat kasvaneet 
edelleen ripeästi, mutta siirtokapasiteetit hitaammin. Esimerkkinä 
mainittakoon mm. digitaalikameroissa käytettävä JPEG-
kuvantiivistysstandardi.

Kuvan morfologinen (muodon) prosessointi tarkoittaa kuvan 
komponenttien erottamista kuvan sisältämien muotojen 
kuvaamiseksi ja esittämiseksi.



Johdanto 17

Segmentoinnissa kuva jaetaan alkeisosiinsa, esim. erilaiset kuvan 
alueiden reunat, joita käytetään kohteiden tunnistamisessa. Mitä 
paremmin segmentointi onnistuu, sitä paremmin kohteiden 
tunnistaminen on mahdollista tehdä.

Esitys ja kuvaus seuraavat segmentointia, joka tapahtuu tavallisesti 
pikselitasolla koostuen joko alueiden reunoista tai itse alueista. Joka 
tapauksessa tässä tarvitaan datan muuntamista prosessoinnille 
sopivaan muotoon. Käytetään reuna- tai alue-esitystä. Reunat 
tulevat kysymykseen, kun esim. keskitytään ulkoisiin muotoihin, 
kuten kulmat ja käyrät. Alue-esityksiä käytetään sisäisten 
ominaisuuksien yhteydessä, kuten tekstuuri (pintakuvio) tai rungon 
muoto. Kuvaus eli piirteidenvalinta tarkoittaa attribuuttien käyttöä, 
jotka käsittävät kvantitatiivista informaatiota tai ovat pohjana 
luokiteltaessa kuvan kohteita eri luokkiin.



Johdanto 18

Kohteiden tunnistaminen leimaa kohteet kuvaustietojen perusteella, 
esim. ajoneuvot kuvassa. Tämä on hahmontunnistus-kurssin 
menetelmiä sisältävää, joten ei käsitellä tällä kurssilla. 
Tunnistamista ei luonnollisestikaan aina tarvita 
kuvanprosessoinnissa, vaan vain silloin, kun prosessointi käsittää 
jotakin pitkälle automatisoitua laskentaa, esim. konenäköä.

Kuvassa 1.9. oli myös tietämyskanta. Ongelma-alueen kuvan 
tietämys koodataan siihen. Tietämys voi olla yksinkertaista tietoa 
kiinnostavista alueista kuvassa tai monimutkaista, esim. kuvan osien 
suhteista. Tietämyskanta on vuorovaikutuksessa 
prosessointimoduulien kanssa (kaksipäinen nuoli), kun taas 
moduulit ovat toisiinsa nähden ketjussa.

Kuvan 1.9. kaikkia moduuleja ei monesti tarvita, ja tulos voidaan 
saada minkä tahansa niistä jälkeen. Esim. pelkkään visuaaliseen 
tulokseen pyrittäessä riittää ainoastaan kuvankorostamismoduuli.



Johdanto 19

Kuvanprosessointijärjestelmän osat

Kuvanprosessointilaitteiden kehitys on kulkenut 1980-luvun 
erityslaitteista, jotka olivat isäntätietokoneeseen yhteydessä, 
nykyisiin yleiskäyttöisiin järjestelmiin. Näitä käytetään tavallisissa 
tietokoneissa, joihin on sijoitettu tarpeellisia laitteisto-osia.

Kuva 1.10. esittää kaaviona kuvanprosessoinnin tarvitsemat 
laitteisto-osat. Antureihin eli sensoreihin kuuluu kaksi osaa 
digitaalisten kuvien aikaansaamiseksi. Ensimmäinen on laite, joka 
mittaa kuvattavan kohteen säteilemää energiaa, esim. valon 
heijastumista. Toinen on digitoija, laite, joka muuntaa fysikaalisen, 
mitatun tuloksen digitaalisen muotoon. Esim. videokamerassa 
tuotetaan tulos suhteessa kuvattuun valon intensiteettiin. Kuvan 
1.10. osien lisäksi tarvitaan sopiva ohjelmisto. Tämä on muodostettu 
kurssilla kuvattavien menetelmien ja teorian varassa.



Johdanto 20

ongelma-alue
Kuva 1.10. Kuvankäsittelyjärjestelmän laitteisto-osat.
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