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10. Esitys ja kuvaus

Kun kuva on ensin segmentoitu alueisiin edellisen luvun 
menetelmin, segmentoidut pikselit kootaan esittämään ja 
kuvaamaan kohteita muodossa, joka sopii hyvin jatkokäsittelyä 
varten. Alue voidaan esittää rajansa tai sisäosiensa (sisältämiensä 
pikselien) avulla. Seuraava tehtävä on kuvata esitetty alue. Esim. 
alue esitetään rajansa perustella ja kuvataan piirteillä, kuten pituus, 
ääripisteidensä välisen janan suunta ja rajan konkaavisten (kupera) 
osien määrä.

Ulkoinen eli rajaesitys valitaan muodon ollessa pääpaino, kun taas 
alueominaisuuden ollessa kiinnostuksen kohde valitaan esim. väri ja 
tekstuuri (pintarakenne). Toisinaan käytetään molempia. Esitetään 
aiheeseen vain johdatusta.
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Annetaan rajanseuraamisen perusmenetelmä (Mooren 
rajanjäljitysalgoritmi). Oletetaan kuvan olevan binäärinen. Kohteen 
alue R on esitetty 1:illä ja tausta 0:illa. Kohde ei koske kuvan rajaa, 
vaan tarvittaessa kuvassa on taustaa kasvatettu. Tavallisesti 
rajanmuodostamisalgoritmit muodostavat rajan pisteillä, jotka on 
järjestetty myötäpäivään.

1. Olkoon aloituspiste b0 kuvan ylin, vasen piste rajalla eli on leimattu 
1:llä. Olkoon c0 sen länsinaapuri (kuva 10.1.(b)), joka on aina 
taustapiste. Tutki b0:n 8-naapurit alkaen c0:sta edeten 
myötäpäivään. Olkoon b1 ensimmäinen kohdattu naapuri, jonka 
arvo on 1, ja c1 taustapiste, joka edeltää välittömästi jonossa b1:tä. 
Talleta b0 ja b1 käytettäviksi vaiheessa 5.

2. Olkoot b=b1 ja c=c1 (kuva 10.1.(c)).
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Kuva 10.1. Rajanseuraamisalgoritmin ensimmäiset iteraatiot. 
Seuraavaksi käsiteltävä piste on leimattu mustalla 1:llä, myöhemmin 
käsiteltävät harmaalla 1:llä ja algoritmin löytämät harmaina neliöinä.

3. Lähtien c:stä ja edeten myötäpäivään olkoot b:n 8-naapurit n1, n2,…, 
n8. Etsi ensimmäinen nk, joka on leimattu 1:llä.

4. Olkoot b=nk ja c=nk-1 (c on aina taustapiste, koska nk oli 
ensimmäinen löydetty 1-arvoinen piste):

5. Toista vaiheita 3 ja 4, kunnes b=b0 ja seuraava löydetty rajapiste on 
b1. Algoritmin pysähdyttyä löydetty pisteiden b jono muodostaa 
järjestettyjen rajapisteiden joukon.
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Edellistä algoritmia käyttäen voidaan löytää myös rajan sisältämä 
alue, kohde.

Freemanin ketjukoodi rakennetaan kuvan 10.2. idean pohjalta sen 
mukaan, miten raja etenee 4- tai 8-viereisyyden mielessä. Koodi 
muodostetaan tallettamalla jonoon pikselin suuntaa vastaava 
numero. Tämän käyttäminen suoraan piste pisteeltä on kuitenkin 
monesti kehno ajatus, sillä koodijonosta tulee helposti kovin pitkä 
(kuva 10.3.(a)) ja pitkin rajaa esiintyvä kohina tai segmentoinnin 
puutteet voivat muuttaa koodin muotoon, joka ei vastaa hyvin rajan 
muotoa. Näin ollen kuljettaessa rajaa jokaista rajapistettä ei käsitellä 
suoraan, vaan valitaan ”harvahko” ristikko, josta valitaan pisteen 
lähin ristikon leikkauskohta eli solmu (kuva 10.3.(b)). Tätä käytetään 
rajapisteen approksimaationa muodostettaessa rajaa (kuva 
10.3.(c)). Aloituspiste on mielivaltaisesti valittu. Tulee esim. 
koodijono 076…12. Menetelmiä on useita muitakin, kuten 
monikulmioiden käyttö tai rangat.
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Kuva 10.2. Ketjukoodin 4- ja 8-numeroiset suuntanumerot.

Kuva 10.3. (a) Digitaalinen raja, jolle uudelleennäytteistetään 
pikseleitä harvempi ristikko, (b) tämän mukaan muodostettu 
rajapisteet ja (c) lopullinen raja koodeineen.

a b c
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Rajankuvaus aikaansaadaan vaihtelevilla piirteillä, kuten rajan pituus. 
Tämä voidaan laskea rajassa mukana olevien pikselien määränä tai 
laskemalla etäisyyttä pikselien välillä (1 tai 21/2 riippuen suunnasta). 
Rajan B halkaisija on

jossa D on jokin etäisyysfunktio (luku 2.5.) sekä pi ja pj ovat rajan 
pisteitä. Maksimin antavien pisteiden välinen jana on pääakseli, jonka 
suunta on yksi piirre. Pääakseliin nähden kohtisuora jana on 
sekundaariakseli. Jos näiden akselien ja rajan leikkauspisteisiin 
asetetaan nelikulmio, tämä sulkee rajan sisäänsä. Tämäkin on piirre 
nimeltään perusnelikulmio. Akselien pituuksien suhde on 
eksentrisisyys. Rajan käyryyttä estimoidaan laskemalla kulmakerrointa 
eri pisteissä. Segmentti voi olla konveksi tai konkaavi. Rajankuvauksia 
on niin ikään useita muita.
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Usein käytetään yhdessä sekä rajankuvauksia että 
alueenkuvauksia. Esim. alueen ala määritellään sen sisältämien 
pikselien määränä ja kehä on alueen rajan pituus. Alueen tiiviys eli 
kompaktius on kehä2/ala.

Topologiset kuvaukset ovat toisinaan hyödyllisiä. Topologia
tarkoittaa kuvan ominaisuuksia, joihin ei vaikuta mikään 
muodonmuutos, paitsi repeämiset ja liitokset. Kuva 10.4. esittää 
alueen, jossa on kaksi reikää. Jos tämän topologia kuvataan 
kahdella reiällä, topologia ei muutu, vaikka muotoa muutettaisiin, 
kunhan reikiä ei jaeta tai yhdistetä tms.

Alueen tekstuuria eli pintarakennetta kuvataan tilastollisesti 
(tunnusluvuilla selvitetään, onko pinta esim. tasainen karkea tai 
säännöllinen), rakenteellisesti (esim. sisältää primitiivejä, kuten 
samansuuntaisia suoria) tai spektrillä (Fourier-muunnoksella).
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Kuva 10.4. Kahden reiän alue.


